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4 Årsredovisning 2019

INLEDNING 1

2019 – året då  
vi byggde för  
framtiden

Vi har lämnat 10-talet bakom oss och är nu i 20-talet. 
Jag kan inte låta bli att reflektera över hur Halmstad 
såg ut 2010 och det som hänt sedan dess. 

Halmstad arena var nyinvigd. Vi satte spaden  
i jorden till första etappen av Resecentrum.  
Nissastrand var långt ifrån den härliga stadsdel som 
den är idag. Nya bostadsområden har sedan dess 
färdigställts på många platser, exempelvis Albinsro  
– som 2010 mest var en åker. Vi var 91 800 invånare 
i kommunen jämfört med dagens cirka 103 000. 

Ytterligare siffror som jag fastnat för är kostnads-
utvecklingen för kommunen, 2010 låg verksamhe-
ternas nettokostnader på 3,9 miljarder – för 2020 
kommer vi landa på knappt 6 miljarder. Det vill  
säga en ökning på ungefär 50 procent. 

I detta sammanhang är det naturligt att också 
vända blicken framåt till år 2030. När vi som privat-
personer blickar tio år framåt inser vi att det är en 
relativt sett kort tidsrymd. I ett kommunalt plane-
ringsperspektiv är tio år om möjligt ännu kortare. 

Att låta våra kostnader återigen öka med  
50 procent på tio år och landa på nio miljarder år  
2030 är sannolikt inte möjligt.

Det vi vet om de närmsta tio åren är att vi är 
precis i början av en mycket stor demografisk för-
ändring. Vi blir allt äldre – och de äldre blir också en 
betydligt större andel av befolkningen. Även om vi 
glädjande ser att de äldre generellt blir friskare är de 
kommunala kostnaderna för gruppen 80+ mycket 

stora. Samtidigt ligger än så länge pensionsåldern 
kvar, med lite justeringar. De yngre, barn i förskola 
och skola, blir också fler. Antalet personer i gruppen 
som står för skatteintäkterna ökar inte lika snabbt – 
även om vi arbetar med insatser för förlängt arbetsliv 
och att integrera nyanlända på arbetsmarknaden. 
Lägg till att vi är på väg in i en lågkonjunktur och 
vad jag kommer till senare – har ett omfattande be-
hov av utveckling och modernisering av kommunens 
verksamheter. För att möta framtidens behov av 
välfärd behöver vi också förändra våra arbetssätt.

I april beslutade kommunfullmäktige om Stra-
tegisk plan 2019-2023. Det går inte att överskatta 
betydelsen av detta dokument. För första gången 
någonsin i Halmstads historia har samtliga partier 
i kommunfullmäktige satt sig ner och gemensamt 
arbetat fram en bild av hur vi vill se framtiden.  
Med stöd i fyra övergripande, strategiska utvecklings-
områden har vi formulerat inriktningar kring hur vi 
ska utveckla kommunen långsiktigt och hållbart. För 
organisationen blir planen en tydlighet som den  
varit i stort behov av. 

Den strategiska planens ambitioner omsätts varje 
år till mål och prioriteringar i planeringsdirektiv med 
budget. Dessa mål kan inte uppnås under ett enskilt 
år – utan kräver ett långsiktigt och metodiskt arbete. 
Målen innebär en tydlighet för alla våra nämnder 
och verksamheter när de planerar och följer upp sin 
verksamhet. Därför är det eftersträvansvärt att målen 
är konstanta över flera år. 

För uppföljningen av målen har vi med utgångs-
punkt i vår nya, mer tillitsbaserade styrmodell infört 
en mindre detaljstyrd mätning. Ambitionen är att 
vi istället ska kunna se hur vi förflyttar oss i den 
riktning målen beskriver. Detta gör vi med hjälp av 
en rad indikatorer i kombination med en fördjupad 
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Kommunstyrelsens  
ordförandes inledning

analys. Jag är mycket positiv till denna förändring, 
men ser att vi kommer behöva bevaka detta särskilt 
och eventuellt skruva lite på metoden. Men det får 
vi inte vara rädda för. En stor del av den utveckling 
vi står inför kommer vi behöva möta med ett mer 
anpassningsbart förhållningssätt än vi är vana vid. 

Om 2018 var ett år med mycket uppståndelse, 
evenemang och händelser har 2019 snarare varit året 
vi varit hemma, byggt om och renoverat. Vi har gjort 
en rad organisatoriska förändringar, bland annat 
slagit ihop byggnadskontoret och miljöförvaltningen, 
men också beslutat om en bolagisering av Laholms-
buktens VA. I skrivande stund arbetar vi också med 
en effektivare organisation kring vår lokalförsörjning 
och förslaget är att teknik- och fritidsförvaltningen 
slås samman med fastighetskontoret. Förändring-
ar i organisationen är ett arbete som med största 
sannolikhet kommer att fortsätta. Jag ser även att det 
är nödvändigt att vi ser över den politiska organisa-
tionen för att bli mer hållbar och ändamålsenlig då vi 
behöver möta framtiden betydligt mer kraftfullt. 

Men trots våra utmaningar har vi också fantastiska 
förutsättningar. Halmstad är än en gång en super-
kommun. 2019 åkte vi återigen till Stockholm för att 
ta emot detta fantastiska pris som tidningen Dagens 
samhälle delar ut. Nära 150 olika faktorer mäts – och 
ytterligare en gång konstaterar man att Halmstad 
drivs ytterst framgångsrikt. Det visar att vi har en 
bred kvalitet i alla våra verksamheter och det är ett 
riktigt gott betyg till hela vår organisation. Men det 
är inte bara kommunen, utan också näringslivet och 
invånarna som tillsammans skapar våra goda resultat 
och vi kan verkligen ta åt oss av denna utmärkelse 
gemensamt i hela Halmstad. 

En annan utmärkelse som var mycket rolig –  
och välförtjänt – är att vi också kammade hem 

”Årets studentstad”. Att våra studenter vid  
Högskolan i Halmstad trivs och stannar i kommunen 
efter studietiden är viktigt av flera olika skäl. 

På den årliga Eldsjälsgalan då vi hyllar våra ideella 
krafter fick Halmstad ta emot priset för Årets för-
eningsvänligaste kommun. Våra ideella föreningar är 
en viktig del av Halmstads utveckling. Några av de 
föreningar som jag personligen har fått följa på  
nära håll under året är Missing People och Agape.  
I nära samarbete med kommunen har de bidragit 
med mycket viktiga insatser för Halmstad.

En sista positiv sak jag vill nämna är den stora 
medborgarundersökningen som SCB gjorde under 
slutet av året. Det står klart att Halmstadbor fortsatt 
i större utsträckning är nöjda med sin stad jämfört 
med andra kommuner i undersökningen. Ännu ett 
gott betyg och något för oss att vårda ömt!

Till alla medarbetare och förtroendevalda vill jag 
rikta ett stort och hjärtligt tack för era insatser och 
ert engagemang. Tillsammans bidrar vi till att varje 
dag göra skillnad för våra invånare.

Jonas Bergman
Kommunstyrelsens ordförande
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Under sensommaren invigdes ett nytt 
konstverk av årets street art-konstnär –  

Pat Perry. Den amerikanska konst närens 
verk finns över hela världen. I Simlångs-

dalen fångade han platsens själ med 
inspiration från de halländska skogarna 

i en väggmålning på Ljungblommans 
äldrelägenheter. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2

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 kom-
munala verksamheten, oberoende  
av hur verksamheten är organiserad.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Halmstads kommun har under de senaste åren vuxit 
med nästan 1 200 personer per år. I tabell 1 lämnas 
en översikt över verksamhetens utveckling de senaste 
fem åren. 

Halmstads kommun redovisar 2019 ett resultat  
efter balanskravsjusteringar uppgående till 106 mnkr. 
Tas hänsyn till orealiserade värdeförändringar på  
värdepapper och andra realisationsresultat från  
tomträttsförsäljningar och finansverksamheten  
uppgår resultatet till 292 mnkr.

Soliditeten med hänsyn till totala pensionsförplik-
telser uppgår till 64,1 procent och har varit relativt 
oförändrad över de senaste fem åren.

Investeringsnivån i kommunen har under perioden 
ökat, och nettoinvesteringarna i kommunen uppgår 
2019 till 1 199 mnkr. Större investeringar har under 
perioden 2015 till 2019 skett i förskolor, skolor och 
infrastruktur. De höga investeringsnivåerna har i stor 
utsträckning finansierats genom att kommunen  
minskat sina finansiella tillgångar och i slutet av året 
har kommunen för första gången på många år  
upplånat medel.

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 verksam-
heten. Utöver detta finns det ett antal samverkan-
sverkanspartner i form av intresseföretag eller  
gemensamma nämnder. En stor del av den  
kommunala verksamheten bedrivs av andra  
juridiska personer än kommunen, det vill säga  
kommunen har valt att överlämna verksamhets-
utövandet på privata utförare. 

Under året har följande organisatoriska  
förändringar skett: 

Byggnadskontoret och miljöförvaltningen har slagits 
ihop till en bygg- och miljöförvaltning. Under hösten 
2019 togs även politiska beslut om bolagisering av 
den med Laholms kommun gemensamma nämnden, 
Laholmsbuktens VA. Bolaget, Laholmsbuktens VA 
AB, ägs till 50 procent av Halmstads kommun och 
till 50 procent av Laholms kommun. Från år 2020 
ansvarar bolaget för dricksvatten-, dagvatten- och  
avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm.  
Samtidigt har den tidigare gemensamma nämnden, 
nämnden för Laholmsbuktens VA, avvecklats.  
Slutligen har Halmstads kommuns engagemang i 
Entreprenörsregionen, en ekonomisk förening med 
grund i entreprenörskap, upphört och föreningen  
har avvecklats under 2019.
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INVÅNARE 2015 2016 2017 2018 2019

Folkmängd 96 952 98 538 99 752 101 268 102 767

Födda 1 078 1 136 1 135 1 113 1 136

Döda -844 -920 -941 -869 -873

Inflyttning 5 268 5 688 5 479 5 624 5 511

Utflyttning -4 092 -4 322 -4 506 -4 352 -4 352

SKATTESATS

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

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

Total kommunal skattesats 31,25 31,25 31,80 31,80 31,80

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

Total kommunal skattesats (genomsnitt riket) 31,99 32,10 32,12 32,12 32,19

OMSLUTNING/EKONOMISKT RESULTAT

Årets resultat, mnkr* 76 159 242 -5 292

Årets resultat per invånare, kr 784 1 614 2 426 -49 2 841

Årets resultat efter balanskravsjustering, mnkr 72 105 146 13 106

Årets resultat kommunkoncernen, mnkr* 174 284 365 177 447

Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 100,1% 100,3% 98,3% 101,6% 99,9%

Nettokostnad inkl finansnetto/skatteintäkter och statsbidrag 97,7% 98,0% 96,2% 99,6% 98,0%

Verksamhetens nettokostnad, mnkr 4 536 4 818 5 134 5 486 5 667

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 4 533 4 805 5 224 5 401 5 674

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringar, mnkr 532 563 720 1 142 1 269

Nettoinvesteringar, mnkr 380 421 605 975 1 199

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 105,0% 102,8% 89,2% 41,3% 70,6%

LÅNESKULD/SOLIDITET

Långfristig låneskuld, mnkr 112 151 178 281 307

Soliditet exkl pensionsskuld* 83,6% 82,5% 84,0% 82,1% 80,6%

Soliditet inkl pensionsskuld* 62,4% 62,9% 64,9% 64,3% 64,1%

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

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

Tabell 1: Översikt över verksamhetens utveckling.

* Omräknade med anledning av nya redovisningsprinciper 2019.

Förvaltningsberättelse
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Figur 1: En schematisk bild per den 31 december 2019 som visar uppdelningen mellan den politiska- och tjänstepersonsorganisationen.  
Även verksamheter som drivs i bolagsform och/eller med flera ägare presenteras.
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Kulturförvaltningen
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Servicekontoret
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Laholmsbuktens VA

BOLAG

Halmstads Rådhus AB

Halmstads stadsnät AB

Halmstad Business Incubator AB

Destination Halmstad AB

AB Industristaden

Hallands Hamnar Halmstad AB

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Fastighets AB

Halmstads Flygplats AB

DELÄGDA
BOLAG

Laholmsbuktens VA AB 50%

Halmstad City Utvecklings AB 12%

Hallands Hamnar AB 50%

Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Kvarteret Kemisten AB 60%
KB Gamletull 99%

Gamletull Komplementär AB
Nissamedia AB

HF Tyghusgatan AB
HF Kaptensgatan AB

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

Halmkemi Holding AB

Förvaltningsberättelse

SAMVERKANS- 
NÄMNDER

Gemensam nämnd för  
hemsjukvård och hjälpmedel

Patientnämnden

Samordningsförbundet  
i Halland

Nämnden för över- 
förmyndare i samverkan

Nämnden för Laholmsbuktens VA
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Förvaltningsberättelse

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

Det syns tecken på att den svenska högkon - 
junkturen som pågått i flera år börjar avmattas under 
2019, bland annat visas detta genom lägre BNP- 
tillväxt. Den globala ekonomin har också avmattas 
under året till följd av ökad osäkerhet från handel och 
geopolitik. Den svenska exportindustrin har hittills 
klarat sig relativt bra från den globala avmattningen, 
till stor del beroende på en rekordsvag svensk krona. 
Fortsätter den globala handeln att minska är det  
troligt att detta kommer att påverka svensk export  
negativt, såvida inte den svenska valutan försvag as 
ytterligare. Även den parlamentariskt instabila  
situationen som uppstod i Sverige efter riksdagsvalet  
i september förra året, med osäkerhet kring  
regeringssamarbete och statsbudget, påverkar  
i hög grad kommunsektorn. Även om staten tillskjutit 
sektorn mer medel så skapar osäkra och sena besked 
ingen bra möjlighet för kommunernas långsiktiga 
planering.

Flera indikatorer och många bedömare pekar  
alltså på att konjunkturtoppen är nådd och att en 

period av avmattning förväntas följa i såväl Sverige 
som internationellt, med svagt ökande arbetslöshet, 
lägre tillväxt och därmed vikande skatteunderlagsut-
veckling. Till detta ska läggas en allt mer utmanande 
demografisk situation för svenska kommuner och 
regioner, osäkerhet kring kommande statsbudgetar, 
fortsatt oklarhet kring Storbritanniens utträde ur  
EU samt risken för upptrappat handelskrig mellan 
olika länder i världen. Den coronavirussjukdom  
som snabbt sprids över världen skapar också i  
dagsläget stor oro. Det råder i nuläget oklarhet i 
hur sjukdomen påverkar befolkningen, den globala 
handeln och hur omfattande sjukhusvårdsinsatser 
sjukdomen kommer att kräva. Dessa faktorer påverkar 
inte bara Sverige utan också länder som Sverige  
har stor handel med. Mot bakgrund av de utmaningar 
som kommunen redan har i dagsläget och den  
osäkerhet som fortsatt föreligger måste fokus  
därför fortsatt läggas på att ompröva och effektivisera 
den kommunala verksamheten samtidigt som alla 
utgiftsökningar värderas noggrant.

Viktiga förhållanden 
för resultat och 
ekonomisk ställning
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På borggården på  
Halmstads slott visades en  
storslagen musikteater som  
skildrade kungamötet år 1619 
då den danska och svenska 
kungen möttes där för att  
befästa freden med  
en stor fest.
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Här följer en sammanfattning  
av särskilt betydande händelser  
för kommunkoncernen

U ”T he perfect flight” – en klimatoptimerad flyg-
ning med 50 procent biobränsle mellan Halmstad 
och Stockholm – visade att utsläpp med nuvaran-
de flygplan, teknik och biobränsle i det närmaste 
kan halveras.

U Byg g- och miljöförvaltningen har etablerats, och 
samlar inom sig myndighetsutövning inom områ-
den såsom bygglov samt miljö- och hälsoskydds-
frågor.

U Båstads kommun anslöt sig till den samverkan  
kring överförmyndarverksamhet som Halmstad  
sedan innan bedriver tillsammans med Hylte och 
Laholm.

 
 
 
 

U Cirka 200 äldre personer deltog i projektet  
Satsa Friskt. De erbjöds gruppträningar under  
tio veckor.

 
 

U Cyk elinfrastrukturen har beviljats tio miljoner 
kronor i bidrag för 2019 och 2020 från Natur-
vårdsverkets satsning Klimatklivet.

U Dricksvattensituationen var ansträngd även  
under 2019. Något bevattningsförbud behövde  
dock inte införas.

 
 

U Ett antal lekplatser , som inte klarade säkerhets- 
kraven, har avvecklats.

U Ett samarbete mellan Mjellby konstmuseum och  
Jersey Heritage i Storbritannien, möjliggjorde ett  
inlån av ett femtiotal unika vintagefotografier av  
den internationellt kända och ikoniska konstnären  
Claude Cahun. Utställningen fick både nationell  
och internationell mediauppmärksamhet, och  
lockade en stor publik från när och fjärran.

 
 
 
 
 
 

U Ett större musikalprojekt med Kulturskolans  
äldsta elever inom musik, kör, dans och bild och  
form genomfördes. De sex utsålda föreställning- 
arna möttes av lovord från besökarna.

 
 
 

U Färjeterminalen i hamnen har färdigställts.

U Fjärrvärmen fyllde 40 år i Halmstad.  
I december 1979 manade dåvarande elverks- 
styrelsens ordförande halmstadsborna att  
”förbereda sig för fjärrvärme”.

 
 
 

U Halmstad utsågs till Sveriges föreningsvänligaste  
kommun. 

U Halmstads Teater fyllde 65 år, och firade med att  
spela Dödsdansen, precis som vid invigningen  
1954.

 
 

U Hemvårdsförvaltningens förvaltningschef   
tilldelades utmärkelsen årets inspiratör inom  
offentlig sektor vid Framtidsgalan i Stockholm.

 
 

U Kommunen fick pris för mest samhällsnyttiga  
e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm.  
Det är satsningen på digitaliserade äldrelägenheter  
i Getinge som utvecklats av hemvårdsförvaltning- 
en, Halmstads Fastighets AB och Halmstads  
stadsnät AB som fått förstapriset, i konkurrens  
med ett 50-tal andra bidrag.

 
 
 
 
 
 

U Kristinehedsgymnasiet, en del av Kattegatt- 
gymnasiet, har certifierats som motorbransch- 
college. Detta innebär samarbete med bransch- 
företrädare och berörda fackliga organisationer,  
där parterna gemensamt skapar innehåll i  
utbildningen utifrån identifierade behov  
i arbetslivet.

 
 
 
 
 
 

U Kunskap äger, ett projekt kring normer och  
värderingar som under tre år bedrivits inom  
räddningstjänsten, avslutades med en spridnings- 
konferens. Cirka 100 personer från Norden och  
Storbritannien tog del av lärdomar från projektet.

 
 
 
 

U Köket på Oskarströms äldreboende blev  
nominerat till Årets Seniorrestaurang i White  
Guide, och en kock från köket blev nominerad  
till Årets seniorkock.

 
 
 

U Nolltrefem – en mötesplats för unga – firade  
tioårsjubileum. Unga personer ansvarade för tre  
kvällsarrangemang under jubileumsveckan, och  
även för många av de övriga aktiviteter som  
genomfördes.

 
 
 
 

U Pågående lokalinvesteringarna nådde en ny  
rekordnivå, cirka 700 miljoner kronor. 

Förvaltningsberättelse
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Figur 2: Befolkningsutveckling i Halmstads kommun och riket, 1950-2019
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FOLKMÄNGD 1950-2019

 RIKET  HALMSTAD

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Halmstads kommuns folkmängd uppgick vid utgång-
en av 2019 till 102 767 personer, en ökning med 1 499 
personer. Födelseöverskottet var 263 personer. Av de 
halländska kommunerna ökar Laholm procentuellt 
sett mest, följt av Varberg och Falkenberg. Under 
2019 flyttade 5 511 personer till kommunen, ett flytt-
ningsöverskott på 1 159 personer. Halmstad är landets 
17:e största kommun befolkningsmässigt före Gävle 
och Sundsvall.

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 känneteck-
nas också av mångfald. De drygt 20 000 personer som 
är födda utomlands fördelar sig på 150 länder, där de 
vanligaste är före detta Jugoslavien, Syrien, Irak,  
Pol en, Finland, Danmark, Vietnam, Rumänien, Tysk-
land och Turkiet. Totalt utgör andelen utrikesfödda 
19,1 procent. Det vidare begreppet utländsk bakgrund, 
som innebär att en person kan vara född i Sverige men 
där båda föräldrarna födda utomlands, leder till att 
nästan var fjärde Halmstadsbo kan räknas hit.

I Halland lever vi länge, brukar det heta. Den 
förväntade 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 50-50 i procent. Det skiljer  
207 individer mellan könen och det är männen som  
är något fler. 56,5 procent av befolkningen är  
mellan 20 och 64 år.

ARBETSMARKNAD

Det differentierade näringslivet i Halmstads kommun 
med en mångfald av små och medelstora företag 
bidrar till en god omställningsförmåga. En bra förut-
sättning för ett hållbart näringsliv. Den offentliga sek-
torn är betydande vilket också skapar en stabiliserande 
effekt på arbetsmarknaden som helhet. Tillsammans 
gör detta att Halland och Halmstad påverkas något 
mindre av konjunktursvängningar än många andra 
regioner.

Den genomsnittliga arbetslösheten år 2019 visar att 
7,8 procent av befolkningen i åldern 16-64 år i Halm-
stads kommun är öppet arbetslösa eller sysselsatta i 
arbetsmarknadsprogram, vilket år oförändrat 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 arbetslösheten. 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 arbetsmarknad. Förhoppningen är att de 
förbättrade pendlingsmöjligheterna på sikt ska utveck-
la arbetsmarknaden runt Halmstad.
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BOSTADSMARKNAD

Halmstads växande befolkning och urbaniseringen 
ställer stora krav på bostadsbyggande och stadsutveck-
ling. Kommunen tog i handlingsprogram för bostads-
försörjning 2017 ställning till att bygga fler bostäder 
i en snabbare takt än tidigare. Programmet tar sikte 
på en produktion av minst 750 bostäder om året för 
att möta behovet. Byggnadsnämnden utfärdade 2019 
slutbesked för ungefär 650 bostäder, vilket innebär ett 
genomsnitt på över 700 bostäder per år under perio-
den 2016-2019. 

Antalet bostäder i kommunen uppgick 2018 enligt 
SCB till 48 580, fördelat på drygt 23 000 i småhus 
och knappt 25 500 i flerbostadshus inkluderande 
äldreboenden och studentbostäder. Huvuddelen av 
bostadsbyggandet sker i staden och andelen bostä-
der i flerbostadshus fortsätter att öka. Under 2019 
har 528 färdigställda lägenheter i flerbostadshus och 
125 småhus fått slutbesked. Under samma period 
lämnades startbesked för att påbörja 509 lägenheter 

i flerbostadshus och 100 småhus. En tidig prognos 
pekar på att knappt 650 nya bostäder kan börja bygg-
as 2020 och lika många 2021, under förutsättning att 
marknadens aktörer bedömer att det finns en fortsatt 
efterfrågan. En nyligen genomförd marknadsanalys 
indikerar en efterfrågan på i storleksordningen  
500 bostäder per år. 

Kommunen är en viktig aktör på bostadsmarkna-
den genom Halmstads Fastighets AB. Under 2019 
färdigställde Halmstads Fastighets AB drygt 200 nya 
lägenheter och för närvarande pågår produktion av 
ytterligare ett stort antal lägenheter i olika projekt. 

Behovet av nya bostäder är dock fortsatt stort. 
Knappt 1 800 hushåll står i tomtkö och kötiden för 
att få en lägenhet hos Halmstads Fastighets AB är 
lång. Den allmänna bristen på bostäder är naturligtvis 
särskilt kännbar för nyanlända och ungdomar som  
ska in på bostadsmarknaden. 

Halmstads kommun har haft en relativt god 
planberedskap men med en ökad efterfrågan finns 
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risk att den urholkas. Då processerna är långa måste 
kommunen ha en god framförhållning i översikts-
planer och andra strategiska ställningstaganden för 
att detaljplaneringen inte ska bromsas. Under 2019 
antogs nya detaljplaner för knappt 100 bostäder. 
Kommunen behöver 2020 prioritera och i högre grad 
fokusera på objekt som bidrar till fler bostäder. Många 
förtätningsprojekt innebär komplexa planeringssitu-
ationer och ökad risk för överklagan vilket förlänger 
planprocessen. Kommunen är i behov av att peka ut 
nya områden för bebyggelse i översiktsplanen.

Arbetet med förutsättningarna för långsiktiga 
ställningstaganden i översiktsplanen med siktet inställt 
på 2050 har påbörjats och kommer att intensifieras 
under 2020. Strukturella förutsättningar för klimat-
anpassning och utbyggnad av infrastruktur och 
offentlig service kommer att klarläggas. 

Utpekade områden som kommunen inte äger 
förutsätter privata markägare som vill exploatera eller 
att kommunen utökar sitt markinnehav. Kommu-
nens 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. 

Många bostäder på kort tid ger ett fokus på kvanti-
tet som dock inte får gå ut över kvaliteten. Tillväxten 
är en utmaning i sig men skapar också möjligheter 
för Halmstad att utvecklas som en långsiktigt hållbar 
kommun.

INFRASTRUKTUR

Halmstads kommun har en kraftig befolkningstillväxt 
och planeringsförutsättningen är nu att kommunen 
år 2050 ska ha kapacitet för 150 000 invånare, vilket 
påverkar transportsystemet 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 lokal nivå är 
en förutsättning för det växande Halmstad. Samtidigt 
så påverkar transportsystemet och trafiken omgiv-
ningen genom bland annat koldioxidutsläpp, buller, 
partiklar, olyckor och trängsel. 

Halmstad är strategiskt beläget i en tillväxtregion 
längs med den svenska västkusten, mellan två  
storstäder, samtidigt som kommunen är en del av  
stråket mellan Oslo och Hamburg. Transporter, till-
gänglighet och goda förbindelser med omvärlden  
är en styrka som kommunen har och som skapar  

goda förutsättningar 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. Etapp 1 och etapp 2 är fär-
digställda och planering av den tredje etappen pågår. 
Etapp 3 innebär investeringar på personbangården, 
att befint liga perronger breddas, ytterligare en perrong 
tillkommer och dagens plankorsning stängs för att 
ersättas med planskildhet. Därtill ska en byggnad för 
resecentrum uppföras och kringservice så som till 
exempel parkering, anslutande gång- och cykelvägar 
förstärkas. Resecentrum är ett förutom en kollektivtra-
fiknod ett stadsutvecklingsprojekt, och som ett led  
i detta har kommunen under året deltagit i den euro-
peiska arkitekttävlingen Europan, där resecentrum 
och platsen runtomkring var ett av tävlingsbidragen.  
I december 2019 utsågs vinnaren i tävlingen och  
möjlighet finns nu för kommunen att utveckla  
platsen med inspiration från tävlingsbidragen.

På Halmstads personbangård möts tre järnvägar 
Västkustbanan, Halmstad – Nässjö järnväg (HNJ- 
banan) och Markarydsbanan. Antalet resenärer på 
Västkustbanan fortsätter att öka. Halmstad är den  
station i Halland som har flest antal på- och avstig-
ande på Öresundstågen (inklusive Pågatågen mel-
lan Halmstad och Helsingborg) per vardag. Under 
2019 var det i genomsnitt cirka 5 500 personer varje 
vardag som klev av eller på ett tåg på Västkustbanan 
i Halmstad. Detta är en ökning med fem procent 
jämfört med 2018. För Halmstad–Nässjö fortlöpte 
testprojektet med syfte att få fler att välja tåget för sina 
resor. Resandet på banan har ökat, men än så länge 
inte i den utsträckningen att projektmålen uppnåtts. 
Planering för att införa persontåg på Markarydsbanan 
fortgick under året och infrastrukturinvesteringar be-
hövs, innan tågtrafiken kan införas i full utsträckning. 

Under 2019 registrerades drygt 4,3 miljoner resor 
med stadsbussarna i Halmstad, vilket är en nedgång 
med 2,3 procent jämfört året innan. En av förklaring-
arna till detta kan vara det erbjudande som riktade sig 
till skolungdomar, vilket medgav avgiftsfritt resande i 
kollektivtrafiken under sommaren 2018. Även för regi-
onbussarna påvisas en nedgång i antalet registrerade 
resor under 2019 jämfört med 2018.
Under sommaren 2019 invigdes en efterlängtad 
busslinje till det tillgänglighetsanpassade havs-
badet Gröningen vid Östra stranden. Busstrafik 
till Kristinehedsgymnasiet var ytterligare nyheter i 

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning
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I december hölls en efterlängtad återinvigning av Gamletullsbron. Bron brandhärjades natten till nyårsdagen 2018 och stora 
delar av bron skadades allvarligt. 

stadsbusstrafikens utbud. Vidare så ändrades också 
linjesträckningen på Söder. Vad gäller investeringar 
av busstrafikens infrastruktur så härleds dessa till 
ovan nämnda förändringar där vändslinga anlades 
vid Gröningen, vid småbåtshamnen på Söder samt 
även vid Kristinehedsgymnasiet. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättring-
ar för cyklister i kommunen och utbyggnaden sker 
löpande med Cykelplan 2017 som utgångspunkt. 
Under 2019 byggdes cirka två kilometer där delar 
finansierades via bidrag från Klimatklivet. I novem-
ber 2019 invigdes även den nya Gamletullsbron, som 
nu är renoverad efter branden på nyårsnatten under 
2018. Återöppnandet innebär att uppskattat tillskott 
av cykelinfrastruktur för gående och cyklister som ska 
passera Nissan. Kommunen arbetar även aktivt med 
att stimulera ett mer hållbart resande hos kommunin-
vånarna och under året genomfördes ett flertal projekt 
med syfte att påverka Halmstadbornas val av färdsätt. 

Under 2019 nyregistrerades 284 laddbara fordon 
i Halmstad, det är 7,5 procent av alla nyregistrerade 
personbilar. Även om elfordonen i huvudsak laddas 

vid bostaden så märks en stadig ökning av laddnings-
tillfällen på de publika laddplatserna. Det finns  
idag närmare hundra publika laddplatser i Halmstad.  
Klimatklivetprojektet Laddplatser i Halmstad  
avslut ades 2019. Det bidrog till 80 laddmöjligheter  
i Halmstad. 

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 infar-
ten färdigställs under 2021. Under året fortlöpte även 
detaljplaneringen för den andra etappen av  
Södra Infarten. 

Hamnen är en viktig del i ett framtida transportsys-
tem för gods. Hamnens verksamhet är beroende av 
fungerande kopplingar till det landburna transportsys-
temet med vägar och järnvägar. Satsningen på Södra 
infarten är en del i att stärka kopplingarna till och 
från hamnen. Under året planerades och byggdes en 
färjeterminal för att möjliggöra Stena Lines flytt från 
Varberg till Halmstad. Färjeterminalen stod klar den  
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1 februari 2020 och därmed startar färjetrafiken  
mellan Halmstad och Grenå med två avgångar  
i vardera riktningen per dygn.

Halmstads Flygplats AB skapar både nationell och 
internationell tillgänglighet för regionen och erbjuder 
linjetrafik till Stockholm (Bromma) och även visst 
charterflyg. Därutöver möjliggör flygplatsen även för 
andra samhällsviktiga flyg. Under 2019 reste drygt  
124 500 resenärer via flygplatsen vilket var en minsk-
ning med cirka åtta procent jämfört med föregående 
år. Merparten av resenärerna (90 procent) reste till 
eller från Stockholm. Halmstads Flygplats AB har 
precis som övriga Sverige märkt av den allmänna 
nedgången av flygandet, vilket speciellt märks på 
inrikesflyget. De troligaste skälen är den införda 
flygskatten och den pågående klimatdebatten mot 
flyget, även om en begynnande konjunkturavmatt-
ning också kan ha en påverkan.

Det pågår mycket strategisk planering i kommunen. 
Under 2019 fortsatte Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för 
järnvägsanläggningen i Halmstad. Tillsammans med 
Trafikverket, Region Halland och Hallandstrafiken 
utreds behov och brister för järnvägsanläggningen  
till/från och genom Halmstad, från Kistinge i norr till  
Furet i söder, med syfte att framtidssäkra anläggningen. 
Under året fortlöpte även uppdateringen av kom-
munens Handlingsprogram för Hållbara transporter 
och detta arbete löper parallellt med att uppdatera 
den kommunomfattande översiktsplanen. Redan i 
detta skede kan konstateras att kapaciteten i vägnätet 
i centrala Halmstad börjar nå sitt tak och en priorite-
ring mot de yteffektiva och hållbara transportslagen 
behövs göras.

MILJÖ

Halmstad är sedan två decennier med i Sveriges 
ekokommuner. Nätverket samlar fler än hundra 
medlemmar som alla arbetar för en miljömässigt 
hållbar utveckling. Kommunen är en avtalspart i EU:s 
Borgmästaravtal, som är ett globalt avtal där lokala 
och regionala myndigheter frivilligt har åtagit sig att 
genomföra EU:s klimat- och energimål inom sitt 
territorium. Halmstad har nått målet om att halvera 
koldioxidutsläppen från energianvändningen jämfört 
med år 1990. På sikt är målet att Halmstad ska bli en 
fossilfri kommun. Halmstad är även med i regerings-
initiativet Fossilfritt Sverige som utmanar företag, 
organisationer, kommuner och regioner att genomföra 
konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthus-
gaser. Kommunen antog initiativets solutmaning med 
insatsen att installera solceller till en effekt av minst  

1 300 kW på kommunala fastigheter till senast 2020. 
Vid årets slut fanns mer än 7 000 kvadratmeter 

solceller på kommunala förskolor, skolor och idrotts-
hallar med en installerad effekt på mer än 1 100 kW. 
Inkluderas anläggningarna som bolagen driver är 
den installerade effekten 2 100 kW. Det innebär en 
elproduktion på drygt 2 GWh per år vilket motsvarar 
elanvändningen för att köra 255 elbilar jorden runt. 
Ytterligare 4 000 kvadratmeter ska installeras närmaste 
två åren och elproduktionen förväntas då öka till drygt 
2,6 GWh per år. Cirka två procent av den el som  
används kommer från egenproducerad solcellsel,  
i övrigt köper kommunen endast ursprungsmärkt 
förnybar el i form av vindkraft.

Uppvärmning av kommunens fastigheter sker i 
huvudsak med fjärrvärme, men även med pellets och 
biogas. Under 2019 har större fokus lagts på ett mer 
effektivt utnyttjande av den energi som används.  
Flera nya energieffektiva byggnader för den kommu-
nala verksamheten har färdigställts under de senaste 
åren och fler är på gång. För materialval inom bygg-
projekten används SundaHus.

Det har varit fortsatt stort intresse för solceller från 
villaägare och bostadsrättsföreningar. Energi- och 
klimatrådgivarna har i insatsprojektet om solceller haft 
flera föreläsningar och även anordnat studiebesök på 
en bostadsrättsförening som var välbesökt.

Halmstads Energi och Miljö AB:s optiska sop-
sorteringsanläggning och Halmstads Fastighets AB:s 
plusenergihus i Harplinge är investeringar som finan-
sierats med så kallade gröna lån från Kommuninvest. 
Inga ytterligare gröna lån har tagits under året, men 
det kan bli aktuellt för kommande investeringar. 

Kommunens finanspolicy tydliggör numera hur 
kommunkoncernen ska arbeta med hållbara och 
ansvarsfulla placeringar. Bland annat beskrivs det att 
placeringar inte ska ske i motparter som utvinner fos-
sila bränslen men även att kommunen söker placering-
ar i företag som har hållbara lösningar på framtidens 
utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och 
tjänster som leder till minskad klimatpåverkan. Som 
ett led i detta har portföljförvaltningens hållbara profil 
ökats något även under 2019.
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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 delak-
tighet 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 långsiktigt 
hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande generatio-
ners möjligheter att tillgodose sina behov.

EN FÖRÄNDRAD STYRNING

Under slutet av 2019 beslutade kommunfullmäk-
tige om en  en förändrad styrning och styrmodell, 
införandet av modellen pågår och ambitionen är att 
vara klar med införandet under 2021. Styrmodellen 
vägleder arbetet med att förverkliga de politiska am-
bitioner och målsättningar som finns i kommunen. 
Den vägleder också genomförandet av kommunens 
grundläggande uppdrag så att verksamheterna ge-
nomförs så kvalitativt och effektivt som möjligt. 

I styrmodellen finns processer som sträcker sig över 
ett år och som innebär planering, genomförande och 
uppföljning. . 

I styrningen finns tre perspektiv som uppfyller olika 
funktioner i styrningen; 

Kvalitetsstyrning – styr så att den grundläggande  
verksamheten genomförs

Målstyrning – styr så att delar av verksamheten  
utvecklas 

Ekonomistyrning – styr så att resurser fördelas för 
utveckling och genomförande av verksamhet samt 
säkerställer att det finns en ekonomisk hållbarhet  
i styrningen. 

Centralt i styrmodellen är att styrning sker horison-
tellt och tillitsbaserat genom vertikal dialog. Det 
innebär att varje organisatorisk nivå planerar, ge-
nomför följer upp och utvecklar verksamhet utifrån 
sitt uppdrag, behov och förutsättningar. Genom 
vertikal dialog säkerställs styrningen mellan olika 
organisatoriska nivåer.

ANSVARSSTRUKTUR

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 poli-
tiska styret och för genomförandet av verksamheten. 

Styrning och  
uppföljning av  
den kommunala  
verksamheten

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten

Figur 3: Halmstads kommuns vision. 

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
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Figur 4: Antal mandat i kommunfullmäktige i Halmstads kommun per den 31 december 2019.
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Utöver detta finns det ett antal samverkansverkans-
partner i form av intresseföretag eller gemensamma 
nämnder. (se avsnittet Den kommunala koncernen 
på sidan 8)

Kommunfullmäktige, med de demokratiskt  
folk valda politikerna, är det högsta beslutande och 
styrande organet. De politiska partiens mandat  
av fullmäktiges 71 platser framgår av figur 4. Kom-
munfullmäktiges 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 plane-
ringsdirektiv med budget och översiktsplan för de 
nästkommande åren. I samband med budget  
fastställer kommunfullmäktige konkreta mål för 
god ekonomisk hushållning samt ekonomiska krav 
och ramar för kommande år. Fullmäktige ska också 
fatta beslut i alla frågor av principiell beskaffenhet 
samt lägga fast reglementen, bolagsordningar och 
ägardirektiv för att styra den kommunala koncernen. 
Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelsen 
och nämnderna samt föreslår styrelseledamöter till 
de kommunala bolagen. Fullmäktiges roll i uppfölj-
ningen är att godkänna delårsrapporter och års-
redovisning samt att besluta om ansvarsfrihet  
för styrelser och nämnder inom kommunens 
nämndsorganisation.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket 
inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, 
direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av 
hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen 
svarar således för planering och uppföljning av eko-
nomi och verksamhet för kommunens nämnder och 
de kommunala bolagen. Betydande delar av detta 
ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna 
kontrollen (se särskilda rubriker nedan). Kommun-
styrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.

Kommunrevisionens uppgift är att sakligt och objektivt 
granska och kontrollera kommunens verksamhet. 
Revisorerna granskar om kommunstyrelsen och 
kommunens nämnder har uppfyllt sina uppdrag på 
det sätt som kommunfullmäktige har beslutat. Kom-
munrevisionen granskar genom så kallad lekmanna-
revision även bolag som kommunen helt eller delvis 
äger.

Styrelsen för Halmstads Rådhus AB svarar för finansiell, 
skattemässig samt viss operativ samordning, sinse-
mellan bolagen och mellan bolagen och kommunen. 
Det innebär att styrelsen ansvarar för att följa upp att 
dotterbolagen utvecklas enligt finansiella och icke- 
finansiella mål och direktiv från kommunfullmäktige 
samt löpande identifiera samordningsfördelar inom 

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten



21

bolagssfären och med kommunen. Halmstads Råd-
hus AB rapporterar normalt till kommunstyrelsen. 
I koncernen Halmstads Rådhus AB ingår åtta bolag 
med verksamheter inom områdena bostäder, fastig-
heter, 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 
strategier, mål och indikatorer samt identifierar risker 
i relation till fullmäktiges visioner, mål och uppdrag. 
Detta sammanfattas i verksamhetsplan för nämnder-
na och affärsplan för bolagen. Nämnder rapporterar 

normalt till kommunstyrelsen. Bolagen med undan-
tag för det nybildade 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 nämn-
der och bolag ska översätta de politiska visionerna, 
strategierna, målen och uppdragen till operativa mål 
och konkreta aktiviteter samt återrapportera till an-
svarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi 
utvecklas.

Figur 5: Halmstads kommuns samlade verksamhet. Ögonblicksbild per den 31 december 2019.
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KOMMUNALA 

UPPDRAGSFÖRETAG
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Fastighetsnämnden

Hemvårdsnämnden 

Krisledningsnämnden
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Räddningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden 

Utbildnings- och arbets- 
marknadsnämnden 
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Halmstads Rådhus AB 100%

Halmstad Business Incubator AB 100% 

Hallands Hamnar Halmstad AB 100%

Halmstads Flygplats AB 100%

Destination Halmstad AB 100%

Halmstads stadsnät AB 100%

Halmstads Energi och Miljö AB 100% 
    Halmstads Energi och Miljö Nät AB 100%

Halmstads Fastighets AB 100% 
    Kvarteret Kemisten AB 60% 
    U KB Gamletull 99% 
    Gamletull Komplementär AB 100% 
   U  Nissamedia AB 100% 
    HF Tyghusgatan AB 100% 
    HF Kaptensgatan AB 100% 
   U  HF Bergsgatan AB 100% 
   U  HF Badhusgatan AB 100% 
   U  HF Norra vägen AB 100% 
  U  HF Järnmalmen AB 100% 
    Halmkemi Holding AB 100%

AB Industristaden 100%

U

U

U

U

U

U

INTRESSEFÖRETAG OCH  
ANDRA SAMÄGDA FÖRETAG

Hallands Hamnar AB 
(Hallands Hamnar Halmstad AB) 

50% 

Halmstad City Utvecklings AB 
(Destination Halmstad AB)

12% 

Laholmsbuktens VA AB                                     50% 

U

GEMENSAMMA NÄMNDER

PRIVATA UTFÖRARE

Hjälpmedelsnämnden

Nämnden för Laholmsbuktens VA

Samordningsförbundet i Halland

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Förskolor, fritidshem: 
U Vittra AB, Folkuniversitetet

Äldreomsorg: 
U Attendo Sverige AB, Aleris Omsorg AB

Gruppboende: 
U Stiftelsen Bräcke Diakoni
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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.

Under 2019 har ett samägt bolag, Laholmsbuktens 
VA AB, bildats tillsammans med Laholms kommun 
och från år 2020 ansvarar bolaget för dricksvatten-, 
dagvatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad 
och Laholm. Samtidigt har den tidigare gemensam-
ma nämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, 
avvecklats.

Halmstads kommun medverkar också i Hjälpme-
delsnämnden samt Patientnämnden som är gemen-
samma nämnder tillsammans med kommunerna i 
Halland och Region Halland.

Halmstads, Hylte, Laholms och Båstads kommu-
ner har en gemensam nämnd inom överförmyn-
darverksamheten. Nämnden för överförmyndare 
i samverkan har till uppgift att utöva tillsyn över 
förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

En stor del av kommunala verksamheten bedrivs 
av andra juridiska personer än kommunen, det vill 
säga kommunen har valt att överlämna verksamhets-
utövandet på privata utförare. Detta definieras som 
”företag som helt ägs av andra juridiska personer 
än kommunen och till vilka kommunen överlämnat 
vården av en kommunal angelägenhet”. Inom fram-
förallt områdena vård och omsorg samt förskole-
verksamhet har Halmstads kommun valt att lägga ut 
vissa delar av huvudverksamheten på entreprenad. 
Arbetet med att ge kommunens invånare goda re-
sultat för skattemedlen 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 an-
tagna som leverantörer. Samtliga leverantörer inom 
hemtjänst måste utföra både omsorg och service.

INTERNKONTROLL

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-
nande ansvar för internkontroll inom kommunkon-
cernen. Den interna kontrollen handlar om styrning 
samt att verksamheten har säkra rutiner för att nå 
uppsatta mål och utföra de uppgifter som kom-
munkoncernen har ansvar för på ett ändamålsenligt 
och betryggande sätt. Internkontroll är inte endast 
en styrnings- och strukturfråga, utan berör också 
förhållningssättet hos förtroendevalda, chefer och 
medarbetare. Internkontrollen är också ett viktigt 
verktyg i att understödja kommunstyrelsens uppsikt 
över nämnder och bolagsstyrelser.

En återrapportering har genomförts av 2019 
års internkontrollplaner. Respektive nämnd och 
bolagsstyrelse har ansvaret att följa upp och åtgär-
da de avvikelser som konstaterats i samband med 
uppföljningen. Överlag har arbetet med internkon-
troll fungerat väl i kommunkoncernen. Det måste 
dock noteras de ständiga förbättringar, som kunnat 
ses år från år sedan ett mer intensivt arbete inleddes 
med internkontroll omkring 2012, nu i stort stannat 
av. Vi har 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.

Framgent blir en viktig uppgift vidare att anpassa 
arbetet med internkontroll till en horisontell, nära 
och tillitsbaserad styrning.

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
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Att det egna kapitalet ska vara realt värdeskyddat 
innebär att nivån på kommunens resultat måste vara 
så hög att den minst motsvarar inflationens urhol-
kande effekt på förmögenhetsmassan, för att på så 
sätt garantera att förmögenheten inte realt minskar 
över tiden och för kommande generationer. Resul-
tatmålet fastställdes vid budgettillfället till 11 mnkr 
för år 2019. Budgeten uppgår efter tilläggsanslag och 
resultatregleringar till -18 mnkr.

Kommunens resultat uppgår till 292 mnkr, vilket 
innebär att målsättningen uppfyllts vid bokslutet.

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 beskri-
va långsiktig betalningsstyrka. Ju högre soliditet en 
kommun har, desto större är det finansiella hand-
lingsutrymmet.

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 finansiel-
la intäkter, vilka används för att bedriva verksamhet 
i kommunen. Målsättningen för soliditetsmåttet år 
2019 är att det inte ska understiga 55 procent.

I bokslutet uppgår soliditeten till 64 procent, vilket 
innebär att målsättningen uppfyllts.

Kommunen har dock även uttryckt att den på sikt 
vill kunna nå en finansiell målsättning för investe-
ringsvolymerna.

Investeringsvolymsmålet innebär följande:
Nettoinvesteringarna, exklusive investeringar som 

görs inom affärsdrivande verksamhet, ska över tiden 

inte överstiga summan av årets resultat och årets 

avskrivningar.

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och även i sådan verksamhet som be-
drivs genom andra juridiska personer, det vill säga god 
ekonomisk hushållning ska prägla hela den kommuna-
la koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta 
om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. 
Nedan följer en avstämning och utvärdering av god 
ekonomisk hushållning i Halmstads kommun. Där-
efter följer en analys av den kommunala 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 balanskravet, 
som innebär att kommunen för ett räkenskapsår mås-
te 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 betalningsstyrka, 
soliditeten.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärde för två 
finansiella mål år 2019 och målvärde för ett finansiellt 
mål som kommunen vill uppnå på sikt. Samtliga mål 
syftar till att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning.

Det första målet, resultatmålet, innebär följande:
Kommunens resultat ska vara positivt i en sådan  

nivå att det egna kapitalet över tiden är realt  

värdeskyddat.

God ekonomisk 
hushållning  
och ekonomisk 
ställning

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
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Målformuleringen bedöms skapa en sund ekonomisk 
begränsning av investeringsvolymen, vilken dels till-
låter investeringar som genomförs inom affärsmässig 
verksamhet, dels medger en på lång sikt stabil och 
gradvis ökning av investeringsvolymen. Om målet 
uppnås innebär det dessutom att eventuellt lånebe-
hov endast bör uppstå för de investeringar som görs 
inom affärsdrivande verksamhet, vilket kan anses 
vara förenligt med intentionerna i begreppet god 
ekonomisk hushållning.

Enligt utfallet vid året slut uppgår investerings-
begränsningen till 630 mnkr. Nettoinvesteringarna, 
exklusive investeringar inom affärsdrivande verk-
samhet, uppgår dock till 957 mnkr. Detta innebär att 
kommunens målsättning för investeringsvolymen, 
som är uttryckt att uppnås på sikt, inte nås vid årets 
slut. 

Kommunens investeringsvolym är för närvarande 
så stor att kommunen trots flera år av positiva resul-
tat under året minskat sina finansiella tillgångar, de 
så kallade övriga medelsplaceringarna, och i slutet av 
året har kommunen upptagit lån för att finansiera de 
höga investeringsutgifterna. Kommunens avyttring 
av finansiella tillgångar innebär att de finansiella 
intäkterna över tid minskar, och därmed blir även 
finansnettots positiva bidrag till kommunens resultat 
allt mindre.

Sammanfattningsvis innebär detta att kommunens 
två finansiella mål för år 2019 uppnåtts vid bokslutet, 
medan det långsiktiga målet avseende investeringsvo-
lymer inte uppnås.

Konkretiserade mål

I kommunens Planeringsdirektiv med budget 2019-
2023 har tio konkretiserade mål antagits av kommun-
fullmäktige. Målen är kommunkoncernövergripande 
och har ett samhällsperspektiv. Kommunfullmäktige 
har inte angivit de resultatnivåer som ska nås för 
målen. Utifrån de önskade effekter som angivits för 
varje mål, har kommunstyrelsen beslutat om ett antal 
indikatorer per mål som används för att bedöma om 
utvecklingen går i rätt riktning.

Det bör noteras att de konkretiserade målen för-
visso fastställs samtidigt med kommunens budget, 
men något direkt samband mellan ett enskilt konkre-
tiserat mål och budgeten kan inte alltid utläsas. 

Nämnder och bolagsstyrelser beslutar om verk-
samhetsmål för den egna verksamheten för att denna 
ska bedrivas effektivt, ändamålsenligt och med god 
kvalitet. De arbetar även med de konkretiserade 
målen i sin verksamhetsplanering.

Merparten av målen kan uppskattas ha relevans för 
om kommunen kan anses ha en god ekonomisk hus-
hållning eller inte. I bokslutet bedöms att förflyttning 
skett i linje med önskade effekter för 70 procent av 
kommunfullmäktiges mål (sju mål av tio), medan  
30 procent inte ligger i linje med önskade effekter.

Kvalitet och effektivitet

Kvalitetsarbete är en viktig del inom alla verksamhe-
ter i en kommun. I Halmstads kommun arbetar varje 
verksamhet med de kvalitets- och utvecklingsfrågor 
som är viktiga för just den verksamheten. Förvalt-
ningarna och bolagen behöver ett kvalitetsarbete 
som är anpassat till och fungerar i deras specifika 
verksamheter, samtidigt som det behövs en gemen-
sam syn på vad kvalitet är och i viss mån på hur 
kommunen ska arbeta för en god kvalitet i verksam-
heterna. Goda exempel och idéer behöver tas tillvara 
och spridas. 

Under året har ett stort fokus i det övergripande 
kvalitetsarbetet funnits på att utveckla den så kallade 
kvalitetsstyrningen. Som en del i kommunens nya 
styrning finns numera tre perspektiv – målstyrning, 
ekonomistyrning och kvalitetsstyrning. Kommunens 
kvalitetsnätverk har tillsammans med kommunled-
ningsförvaltningen arbetat fram vad kvalitetsstyr-
ningen innebär. Arbetet med att ta fram verktyg, 
metoder och stöd fortsätter under 2020. Kvalitets-
styrningen innebär att varje verksamhet definierar 
sitt grunduppdrag, det vill säga vad som ska göras, 
för vem, av vem, med vem och med vilket resultat. 
Genom att identifiera och följa de indikatorer i 
grunduppdraget som är mest relevanta att ha uppsikt 
på för att hålla önskad kvalitet styrs verksamheten.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
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HALMSTADS KOMMUNS EFFEKTIVITET

HALMSTAD MEDEL*

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 164 799 kr 151 670 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 86% 86%

Elever i åk 9 som är nöjda med skolan som helhet 72% 71%

Kostnad per betygspoäng i grundskolan 414 kr 414 kr

Gymnasieelever med examen inom fyra år 69% 71%

Kostnad per elev i gymnasieskolan 127 846 kr 119 204 kr

Kvalitetsaspekter i äldreboende 84% 54%

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 865 023 kr 790 574 kr

Hur nöjda är kunderna med sitt särskilda boende (andel mycket/ganska nöjda)? 84% 80%

Vad är kostnaden per kund inom hemtjänsten i kommunen? 318 020 kr 264 009 kr

Hur nöjda är kunderna med den hemtjänst de erhåller (andel mycket/ganska nöjda)? 77% 78%

Kostnad per invånare för insatser till personer med funktionsnedsättning 6 066 kr 6 484 kr

Kostnad per invånare för insatser till personer med funktionsnedsättning 6 108 kr 6 255 kr

Tabell 2: Halmstads kommuns effektivitet. Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

* Medelvärdet avser kommungruppen större stad.

Effektivitet

Sveriges kommuner och regioner har tillsammans 
med Rådet för främjande av kommunala analyser 
tagit fram en uppsättning nyckeltal om ekono-
misk, ekologisk och social hållbarhet i kommuner. 
Nyckeltalen beskriver bland annat förvärvsarbetande 
invånare, gymnasieelever som tar examen inom fyra 
år, befolkningens hälsotillstånd, utbildningsnivå, eko-
logiska livsmedel och kommunkoncernens soliditet. 
Halmstads kommun uppvisar generellt resultat i nivå 
med kommungruppen större stad. Noteras måste 
dock att nyckeltalen gällande ekonomisk hållbar-
het har försämrats jämfört med tidigare. Halmstad 
uppvisar nu för flera kostnadsmått sämre resultat än 
snittet för större städer.

Kommunens Kvalitet i Korthet

I Sveriges kommuner och regioners undersökning 
Kommunens kvalitet i korthet 2019 beskrivs årligen 
kommunens kvalitet inom tre områden: barn och 
unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. 
Undersökningen 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. Jämfört med 2018 uppvisas dock för 

några verksamhetsresultat en försämring i jämförelse 
med övriga deltagande kommuner.

Halmstads kommuns starka sidor är i 2019 års un-
dersökning bland annat väntetid till och nöjdhet med 
äldreboende och andelen miljöbilar i kommunens 
verksamhet. Det finns också tydliga förbättrings-
områden såsom kostnaden per barn i förskolan och 
väntetid till gruppbostad.

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att 
ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunens 
verksamhet för att skapa underlag till en dialog 
mellan invånare och förtroendevalda. Resultatet 
av undersökningen används också som underlag i 
utvecklings- och förbättringsarbete.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
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2019

Kostnad per barn i förskolan 3

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 1

Kostnad per elev för grundskolan 2

Gymnasieelever i kommunens skolor med examen inom fyra år 2

Kostnad per elev i gymnasieskolan 2

Aktivitetstillfällen för barn och unga i bibliotek 2

Deltagartillfällen i idrottsföreningar för 7-20-åringar 1

2019

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 2

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 1

Antal personer en kund inom hemtjänsten möter under 14 dagar 2

Kvalitetsaspekter i äldreboende 1

Helhetssynen på äldreboende 2

Helhetssynen på hemtjänst 2

Kostnad per invånare för äldreomsorg 2

2019

Väntetid från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd 1

Kostnad per invånare för individ- och familjeomsorg 1

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

Kostnad per invånare för insatser för personer med funktionsnedsättning 2

Väntetid från ansökningsdatum till inflyttningsdatum för äldreboende 2

Antal personer en kund inom hemtjänsten möter under 14 dagar 2

Kvalitetsaspekter i äldreboende 3

Helhetssynen på äldreboende 3

Helhetssynen på hemtjänst 1

Kostnad per invånare för äldreomsorg 1
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Halmstad tillhör 25 procent kommuner med bäst resultat 1

Halmstad tillhör kommuner med genomsnittligt resultat 2

Halmstad tillhör 25 procent kommuner med sämst resultat 3

God ekonomisk hushållning 
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Tabell 3: Resultatet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet.  
Källa: SKL:s undersökning  Kommunens kvalitet i korthet 2018.
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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 RK-modellen. Modellen 
beskriver ekonomi ur fyra övergripande perspektiv 
som benämns resultat och kapacitet samt risk och 
kontroll. Syftet är att ge olika bedömare ett fördju-
pat underlag som ger möjlighet att avgöra huruvida 
Halmstads kommun ur ett finansiellt perspektiv har 
en god ekonomisk hushållning.

Utvärderingen utgår från ett koncernperspektiv 
men inriktas till stor del på verksamheten som be-
drivs inom kommunen. Koncernperspektivet syftar 
till att ge en helhetsbild över kommunens verksam-
het 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 jus-
terats enligt nya redovisningsprinciper som om dessa 
hade tillämpats även tidigare år. Detta innebär att 
resultaten för åren 2015-2018 har förändrats jämfört 
med tidigare rapporter.

Figur 6: Årets resultat (koncernen).
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Figur 7: Årets resultat (kommunen).

300

mnkr

2018

-5

2017

242

2016

159

2015

76

2019

292

250

200

150

100

50

-50

0

ÅRETS RESULTAT KOMMUNEN

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning



28 Årsredovisning 2019

RESULTAT OCH KAPACITET

Resultat

Utvärderingen 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.

Årets resultat för Halmstads kommuns samla-
de verksamhet uppgår till 447 mnkr jämfört med 
177 mnkr samma period föregående år (Figur 7). I 
jämförelse med föregående år är resultatet 270 mnkr 
högre, vilket till största del beror på att kommunens 
värdepapper ökat i värde och gett upphov till oreali-
serad resultatpåverkan men också på att verksamhet-
ens kostnader som helhet ökat mindre än intäkterna. 
Bolagskoncernens rörelseresultat är lägre jämfört 
med föregående år, främst hänförligt till minskade 
intäkter.

Halmstads kommun redovisar för 2019 ett resultat 
på 292 mnkr (Figur 7). I jämförelse med föregående 
år är resultatet 297 mnkr högre, vilket till största del 
beror på att kommunens värdepapper ökat i värde 
och gett upphov till orealiserad resultatpåverkan men 
också på att verksamhetens kostnader som helhet 
ökat mindre än kommunens intäkter. Kommunens 
resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 106 
mnkr och därmed uppfyller kommunen kommunal-
lagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet.

Jämförelsestörande poster

I syfte att göra kommunens resultat jämförbara 
mellan åren behövs det ibland tas hänsyn till intäkts- 
eller kostnadsposter som ”stör” sådana jämförelser. 

I kommunens resultat ingår så kallade jämförelse-
störande poster uppgående till 220 mnkr, jämfört med 
22 mnkr föregående års bokslut. I de jämförelsestö-
rande posterna ingår år 2019 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,  
147 mnkr. Som jämförelsestörande kategoriseras även 
realisationsresultat härrörande från kommunens medel 
avsatta för framtida pensionsförpliktelser, 5 mnkr, och 
realisationsvinster uppkomna vid fastighetsförsäljning-
ar. I år inkluderas även de omfattande resultaten från 
exploateringsverksamheten. Om hänsyn tas till alla 
poster av jämförelsestörande karaktär uppgår  
kommunens resultat till 72 mnkr vilket är 55 mnkr 
högre jämfört med föregående år (Tabell 4).

mnkr 2018 2019

Resultat -5 292

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

-147

Realisationsvinster/förluster pensionsmedels place-
ringar

-5

Realisationsvinster fastighetsförsäljning -33

Exploateringsverksamhet -35

Resultat efter jämnförelsestörande poster 17 72

RESULTAT DÅ JÄMNFÖRELSESTÖRANDE POSTER EXKLUDERATS

Tabell 4: Resultat då jämförelsestörande poster exkluderats.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunens verksamhet finansieras till största del 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och medel 
från det kommunala utjämningssystemet. Totalt 
uppgår dessa till 5 674 mnkr och har sammantaget 
ökat med 5,1 procent jämfört med föregående år. I 
jämförelse med föregående bokslut har kommunens 
egna skatteunderlag ökat med 174 mnkr och uppgår 
i år till 4 570 mnkr. Nettobidraget från generella 
statsbidrag och det kommunala utjämningssystemet 
har ökat från 1 004 mnkr föregående årsbokslut till  
1 104 mnkr år 2019.

Medelskattesatsen i riket 2019 uppgår till  
20,70 kr för Sveriges kommuner. I Halmstads kom-
mun är skattesatsen oförändrad jämfört med före-
gående år och uppgår till 20,98 kronor vilket innebär 
att skatten är högre än medelskattesatsen i riket.

Kommunens nettokostnadsutveckling

Ökningen av skatteintäkter och generella statsbi-
drag på 5,1 procent kan ställas i relation till att den 
kommunala verksamhetens nettokostnad ökat med 
3,3 procent (Tabell 5). Nettokostnaden påverkas vid 
bokslutet dock av vissa tidigare nämnda jämförelse-
störande poster. Bortses från dessa jämförelsestö-
rande poster är nettokostnadsökningen 3,7 procent. 
Därmed ökar kommunens nettokostnader mindre än 
skatteunderlaget. För att på lång sikt behålla en god 
ekonomisk hushållning är det viktigt att nettokost-
nadsökningen inte är större än ökningen av skattein-
täkter och statsbidrag.

God ekonomisk hushållning  
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FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER,  
NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 

2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 17,1% -1,2% -1,9%

Verksamhetens kostnader inkl. 
pensioner och avskrivningar 8,8% 5,0% 2,2%

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

Skatteintäkter och statsbidrag 8,7% 3,4% 5,1%

Verksamhetens resultat -774,8% 3,4% -1,7%

Finansnetto -11,2% -47,9% 257,9%

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

NETTOKOSTNADSANDELSUTVECKLING

2017 2018 2019

Verksamheten/skatteintäkter och 
statsbidrag

86,0% 88,2% 86,4%

Pensioner/skatteintäkter och 
statsbidrag

6,1% 7,1% 6,8%

Avskrivningar/skatteintäkter och 
statsbidrag

6,1% 6,2% 6,6%

Finansnetto/skatteintäkter och 
statsbidrag

-2,9% -1,5% -5,0%

Summa löpande kostnader 95,3% 100,0% 94,8%

Tabell 6: Nettokostnadsandelsutveckling.

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 86,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag 
vid årsbokslutet 2019.

Pensionskostnadernas andel av skatteintäkterna 
och statsbidragen ligger på en lägre nivå jämfört 
med föregående år och uppgår till 6,8 procent, vilket 
är en minskning med 0,3 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 
6,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kom-
munens finansnetto, finansiella intäkter reducerat 
med finansiella kostnader, ligger på en högre nivå än 
föregående år och uppgår sammanlagt till 285 mnkr. 
Vid bokslutet består de finansiella intäkterna av ore-
aliserade värdeförändringar på finansiella tillgångar 
på 147 mnkr, utdelningar och borgensavgifter från 
kommunens bolag på sammanlagt 113 mnkr samt av 
räntor och avkastning på pensionsmedelsplaceringar. 
Totalt har kommunens placerade medel avkastat 33 
mnkr främst i form av räntor och utdelningar. De 

finansiella kostnaderna, 10 mnkr, består i år företrä-
desvis av ränta på pensionsmedelsavsättningar, men 
också av räntekostnader för krediter, lån och räntor 
på finansiell leasing.

Tillsammans tog verksamhetens nettokostnader 
94,8 procent i anspråk av kommunens skatteintäkter 
och statsbidrag.

Budgetföljsamhet kommunen

Halmstads kommun redovisar för 2019 ett resultat 
uppgående till 292 mnkr (Tabell 7), vilket kan ställas 
i relation till det reviderade budgeterade resultatet 
om -18 mnkr, varav -24 mnkr avser resultatbalanse-
ringar från föregående år och -6 mnkr avser beviljade 
tilläggsanslag inom driftsbudgeten under året. Detta 
innebär att kommunen har en budgetavvikelse på 
310 mnkr.

BUDGETAVVIKELSE

mnkr 2018

Budget (inklusive resultatbalanseringar mm) -18

Pensionskostnader 10

Avvikelse nämnder exkl realisationsresultat och  
exploateringsverksamheten 4

Realisationsresultat fastighetsförsäljningar 33

Exploateringsverksamhet 35

Avskrivningar 12

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 63

Finansnetto 146

Övrigt 7

Årets resultat 292

Tabell 7: Budgetavvikelse.

Den positiva avvikelsen för finansnettot beror till 
stor del på att en ny redovisningslag (lag om kommu-
nal bokföring och redovisning) för den kommunala 
sektorn börjat gälla 2019. Lagförändringen medför 
en betydande påverkan på kommunens resultat, då 
finansiella instrument från och med i år redovisas 
till verkliga värden (marknadsvärde) till skillnad från 
tidigare normering då finansiella instrument togs 
upp till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. För Halmstads kommun innebär denna redo-
visningsförändring en resultatpåverkan på 147 mnkr 
vilket förklarar större delen av budgetavvikelsen på 
146 mnkr inom finansnettot . Icke budgeterade reali-
sationsresultat, 33 mnkr, från försäljning av tomträt-
ter, samt resultat från exploateringsverksamheten, 35 
mnkr, bidrar också till budgetavvikelsen. Även kom-
munens avskrivningar och pensionskostnader upp-
visar mindre budgetavvikelser på 12 mnkr respektive 
10 mnkr. Slutligen beror en stor del av budgetavvi-
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kelsen på att skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämningar avviker med 63 mnkr. Avvikelsen beror 
på att statsbidragsramen ökades i den riksdagsbudget 
som fastställdes efter att kommunen antog budgeten.

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 88, framgår 
att budgetavvikelsen är positiv och vid årets slut 
uppgår till 72 mnkr. I budgetavvikelsen ingår poster 
av jämförelsestörande karaktär: realisationsresultat 
från främst försäljning av tomträtter, 33 mnkr, och 
resultat från exploateringsverksamheten, 35 mnkr. 
Om dessa poster exkluderas, skulle budgetavvikelsen 
uppgå till cirka 4 mnkr. Barn- och ungdomsnämnden 
respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
uppvisar större budgetunderskott, vilka uppvägs av 
motsvarande överskott inom hemvårdsnämnden 
respektive fastighetsnämnden. Resterande nämnder 
uppvisar mindre budgeta vvikelser.

Avvikelse för de fem största nämnderna

Barn- och ungdomsnämnden, som såväl budget-  
som personalmässigt är kommunens största nämnd 
redovisar vid årsskiftet en negativ avvikelse uppgående 
till -14 mnkr. Avvikelsen beror främst på att vistelse-
tiderna i förskolan har ökat mer än förväntat vilket 
medför högre kostnader för bemanning, -7 mnkr. 
Även antalet barn i förskolan och i skolan är fler än 
planerat vilket innebär en budgetavvikelse  
på cirka -7 mnkr. Verksamhetens högre kostnader i 
grundskola hänförligt till ny- och utbyggnation av  
skolor samt evakueringar på totalt cirka 10 mnkr, 
möts av motsvarande positiva budgetavvikelser  
för administration och stöd samt kapitaltjänst-
kostnader.

Hemvårdsnämnden redovisar vid årets slut en positiv 
avvikelse på drygt 13 mnkr. Budgetöverskottet beror 
till mycket stor del på positiva budgetavvikelser inom 
hemtjänsten, +11 mnkr. Överskottet inom hemtjäns-
ten beror främst lägre kostnader till följd av arbetet 
från förra året med att anpassa personal scheman efter 
kundernas förändrade behov, följsamhet i bistånds-
beslut samt optimal planering. Upphandlingen av ett 
nytt verksamhetssystem har försenats och merparten 
av kostnaderna uppstår först 2020, vilket genererar ett 
överskott på helåret om +5 mnkr. Ett budgetunder-
skott redovisas när det gäller kostnader för utskriv-
ningsklara patienter. De nya, mer krävande reglerna 
innebär att hemvårdnämnden tar över kostnaden tre 
dagar efter att en patient bedöms som utskrivnings-
klar. Tidigare gällde detta efter fem vardagar. Är en 
patient kvar på sjukhuset efter dessa tre dagar kostar 
det hemvårdsnämnden 8 tkr per dag. För att motverka 
detta, och underlätta flödet, har nämnden öppnat upp 
ytterligare åtta korttidsplatser under året. Trots detta 
uppvisas ett underskott på nästan -5 mnkr.

Fastighetsnämndens resultat är 12 mnkr bättre än  
budget och överskottet beror till viss del på lägre  
energikostnader 3 mnkr, men även på retroaktiv  
återsökning av momsbidrag för Vallås äldreboende,  
2 mnkr. Under hösten beslutade tilläggsanslag för 
Gullbrandstorpsskolan och Klaraskolan har inte  
helt förbrukats, vilket också bidrar till den  
positiva budgetavvikelsen, 4 mnkr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar 
vid året slut en budgetavvikelse på -11 mnkr. Inom 
nämndens ansvarsområde återfinns ekonomiskt 
bistånd som till allra största del förklarar nämndens 
negativa budgetavvikelse. Budgetunderskott på  
nästan -10 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.

Socialnämnden uppvisar i år en mindre positiv avvi-
kelse på 1 mnkr vilket huvudsakligen förklaras av att 
verksamheten arbetat restriktivt med att tillsatt vakan-
ta tjänster samt lägre kostnader för personlig assistans, 
till följd av färre brukare med stora insatsbehov än 
planerat. Dessa positiva budgetavvikelser reduceras 
något av högre kostnader för LSS och boendestöd 
samt högre avställningskostnader för lokaler för  
boende till ensamkommande flyktingbarn.

DE STÖRSTA NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER

mnkr 2017 2018 2019

Barn- och ungdomsnämnden 9 3 -14

Hemvårdsnämnden 4 25 13

Fastighetsnämnden 10 -2 12

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden 53 16 -11

Socialnämnden -14 -30 1

Tabell 8: De fem största nämndernas avvikelse från driftsbudgeten.
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2017 2018 2019 

 Bruttoinvesteringar/ 
skatteintäkter och statsbidrag 

13,8% 21,2% 22,4% 

 Bruttoinvesteringar/ 
verksamhetens nettokostnader 

14,0% 20,8% 22,4% 

 Nettoinvesteringar/ 
avskrivningar 

190,3% 291,7% 320,7% 
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mnkr 2017 2018 2019 

Skolor 55 371 444 

Förskolor 92 211 116 

Infrastruktur (gator, hamn,  
resecentrum, södra infarten) 

114 27 264 

VA 45 51 62 

Gruppbostäder/daglig verksamhet 2 8 17 

Park/idrott 32 21 13 

Fordon 19 12 11 

Övrigt 246 273 272 

Investeringsredovisning totalt 605 975 1 199 
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INVESTERINGAR 

Koncernen 

Kommunkoncernens nettoinvesteringar för 2019 
uppgår till 2 043 mnkr, varav investeringsutgifter 
2 147 mnkr och investeringsinkomster 104 mnkr. 
I jämförelse med föregående år är nettoinvestering-
arna 341 mnkr högre. För bolagskoncernen är de 
största investeringarna främst hänförliga till Halm-
stads Fastighets AB:s nyproduktioner i bostäder; 
Fastighetskvarteren Kemisten 261 mnkr och Järn-
malmen Nissastrand 145 mnkr. Inom kommunen 
har de största investeringarna gjorts i skolor, 
444 mnkr, förskolor, 116 mnkr samt infrastruktur, 
264 mnkr. 

Kommunen 

Halmstads kommuns investeringsutgifter, exklusive 
finansiell leasing, uppgick under år 2019 till totalt 
1 269 mnkr. Periodens investeringsnivå är betydligt 
högre än genomsnittet de senaste fem åren. Efter av-
drag för investeringsinkomster uppgår kommunens 
nettoinvesteringar till 1 199 mnkr. Enskilda nämn-
ders investeringsnivåer redovisas under investerings-
redovisningen på sidan 90. 

De största investeringarna har gjorts i skolor, 
444 mnkr, förskolor, 116 mnkr samt infrastruktur, 
264 mnkr, i form av gator och hamnområde med 
mera (Tabell 10). 

Investeringsinkomsterna är 97 mnkr lägre än 
under motsvarande period förra året och uppgår 
till 70 mnkr. Investeringsinkomsterna är till stor del 
inkomster från fastighets- och tomträttsförsäljningar. 
I investeringsinkomsterna ingår även anslutningsav-
gifter 21 mnkr och investeringsbidrag 13 mnkr. 

Investeringsutgifternas andel av verksamhetens 
nettokostnader ställs ofta i relation till varandra då 
kommuner ska jämföras. Detta nyckeltal uppgår till 
22,4 procent, vilket är betydligt högre än de senaste 
fem årens investeringstakt (Tabell 9). En genomsnitt-
lig svensk kommun ligger under en längre period, 
fem till tio år, ungefär på åtta till tio procent när det 
gäller detta nyckeltal. Halmstads kommuns genom-
snitt för de senaste fem årens investeringsvolym 
när det gäller detta nyckeltal är 16,1 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. 

Tabell 9: Investeringsvolym. 

Figur 8:  Investeringsutgifter  Nettoinvesteringar. 

INVESTERINGSVOLYM 

NÄMNDERNAS UTGIFTER OCH 
INKOMSTER INOM OLIKA GRUPPER 

Tabell 10: Nämndernas utgifter och inkomster inom olika grupper. 



32 Årsredovisning 2019

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 310 mnkr. 
Koncernens likviditet härrör till största del ifrån 
kommunen som vid årets utgång hade likvida medel 
uppgående till 301 mnkr (Figur 9).

Kommunens kassalikviditet, likvida medel och 
kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga 
skulder, är relativt oförändrad vid jämförelse med 
utgången av föregående år och uppgår till 63,5 pro-
cent (Tabell 11). Orsaken till förbättringen jämfört 
med föregående år är främst att kommunens likvida 
medel ökat vid bokslutet. Då ett minimivärde för 
detta riskmått brukar anses vara 100 procent måste 
det konstateras att kommunens likviditet fordrar en 
aktiv planering. Kommunens tillgångar i form av 
kortfristiga placeringar har under året avvecklats och 
därför måste kommunen bli aktivare i sin likviditets-
planering även om det inte finns en överhängande 
likviditetsrisk.

Soliditet

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

Koncernen

Koncernens soliditet uppgår till 48,0 procent vilket 
är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 
föregående år. På några års sikt finns det en tendens 
till försvagad soliditet på grund av lägre resultatnivå-
er och ökad upplåning. Kommunkoncernen förvän-
tas ha höga investeringsnivåer under de närmaste 
åren och det är därför inte sannolikt att soliditeten 
kommer att förbättras. Detta kan komma att för-
svaga den kommunala koncernens handlingsfrihet 
framöver.

Kommunen

Kommunens soliditet, inklusive totala pensions-
skulden, uppgår till 64,1 procent och har därmed 
minskat med 0,2 procentenheter jämfört med före-
gående år (Tabell 12). Vid vissa jämförelser mellan 
kommuner tas dock inte hänsyn till de pensionså-
taganden som redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, 
som vid periodens slut uppgår till 1 772 mnkr, exklu-
deras blir kommunens soliditet 80,6 procent vilket  
är en försämring på 1,5 procentenheter jämfört  
med föregående år.

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 få en så låg total finan-
sieringskostnad 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. Intern-
bankens upplåning sker idag externt och balansförs 
liksom de interna reverserna i Halmstads Rådhus 
AB. Internbanken hanterar också likviditet från  

Figur 9: Likvida medel.
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LIKVIDITET (KOMMUNEN)

2017 2018 2019

Kassalikviditet 82,6% 62,4% 63,5%63,5%

Tabell 11: Likviditet.

SOLIDITET (KOMMUNEN)

2017 2018 2019

Soliditet inklusive total  
pensionsskuld

64,9% 64,3% 64,1%

Soliditet 84,0% 82,1% 80,6%80,6%

Tabell 12: Soliditet.
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2017 2018 2019 

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

95 113 114 

Ansvarsförbindelser, pensionsför-
pliktelser äldre än 1998 

1 902 1 813 1 772 

Totala pensionsförpliktelser 1 997 1 926 1 886 

Pensionsmedelsplaceringar,  
bokfört värde 

970 1 001 1 650 

Pensionsmedelsplaceringar,  
marknadsvärde 

1 096 1 072 1 867 

Återlånade medel 901 854 19 

TILLGÅNGSSLAG Min Normal Max Portfölj 

Räntebärande värdepapper  
i svensk valuta 

50 60 80 57,7 

varav utländska  
värdesäkrade 

0 - 10 -

Duration 0,5 år 3,5 år 5 år 1,5 

Aktier 20 40 50 39,3 

varav svenska aktier 0 - 40 24,3 

varav utländska aktier 0 - 25 15,1 

Alternativa investeringar 0 - 10 5,4 

Likvida medel 0 - 10 3,0 

 God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning 

kommunen och bolagen. Dessa medel lånas i sin 
tur ut till de bolag som behöver kortfristigt kapital. 
Enligt kommunens finansiella riktlinje ska prissätt-
ningen på internbankens utlåning baseras på mark-
nadsmässiga villkor. Detta har sin grund i lagstift-
ning för allmännyttiga kommunala bolag och EU:s 
konkurrenslagstiftning. Under året har varje bolag 
betalat en individuellt satt marknadsmässig marginal 
utifrån sina förutsättningar. 

KONCERNENS LÅN 

2017 2018 2019 

Lån (mnkr) 3 860 4 155 4 755 

Genomsnittlig ränta 1,0% 1,0% 0,9% 

Genomsnittlig räntebindningstid 1,6 år 1,7 år 2,1 år 

Tabell 13: Koncernens lån. 

Koncernens upplåning har de senaste åren ökat och 
vid bokslutet har kommunkoncernen 4 755 mnkr 
(Tabell 13) i skulder till kreditinstitut, varav 4 555 
mnkr är upplånade av Halmstads Rådhus AB, medan 
upplåningen i kommunen uppgår till 200 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 3 474 mnkr. 

Pensionsskuld 

I bokslut 2019 uppgår den totala pensionsskulden 
i koncernen till 1 898 mnkr, vilket är en minskning 
med 2,1 procent jämfört med 2018. Huvuddelen 
(98,3 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 stör-
re del tas upp som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Denna del av pensionsskulden 
är dock viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom 
skulden ska finansieras de kommande cirka 30 åren. 
Omfattande pensionsavgångar väntar framöver med 
stora utbetalningar som följd. Kommunens totala 
pensionsförpliktelser uppgår till 1 886 mnkr, varav 
1 772 mnkr eller 94 procent redovisas utanför 
balansräkningen. 

Kommunens placerade medel avsatta för framtida 
pensionsutbetalningar hade vid tillfället för bokslutet 
ett bokfört värde av 1 650 mnkr (Tabell 14). Det ur-

sprungliga anskaffningsvärdet var 476 mnkr år 1999. 
Efter beslut i kommunfullmäktige i juni 2019 har 
ytterligare 624 mnkr tillförts pensionsmedelsförvalt-
ningen för att matcha kommunens pensionsåtagand-
en 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 varit 
positiv under 2019, och har ökat med 12,7 procent. 

KOMMUNENS PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH PENSIONSMEDEL 

Tabell 14: Kommunens pensionsförpliktelser och pensionsmedel. 

PENSIONSMEDEL - AVSTÄMNING FINANSPOLICY 

Portföljen totalt (%) 

Tabell 15: Pensionsmedel – avstämning av finanspolicy. 

Marknadsvärdet uppgick sammanlagt till 1 867 mnkr. 
Skillnaden mellan kommunens totala pensionsförplik-
telser och marknadsvärdet på placerade pensionsme-
del, så kallade återlånade medel, uppgår till 19 mnkr. 
Detta innebär att 99 procent av kommunens pen-
sionsskuld nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. 

Halmstads kommun har en låg riskexponering i de 
finansiella placeringarna och placeringarna är lång-
siktiga. Trots det påverkas även Halmstads kommuns 
placeringar 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 policy. 
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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 
visar hur viktigt det är att det finns viss marginal när 
budgeten fastställs.

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 kommu-
nen med cirka 40 mnkr, vilket tydliggör hur känslig 
koncernen är för förändringar inom detta kostnads-
slag. En annan mycket viktig faktor för en kommuns 
finansiella utveckling är det kommunala utjämnings-
systemet som emellanåt revideras. Utjämningssys-
temet består av flera delar där inkomstutjämning 
och kostnadsutjämning är de största. I inkomstut-
jämningssystemet fördelas medel mellan kommuner 
med olika skatteunderlagsförutsättningar samtidigt 
som staten garanterar en nivå om lägst 115 procent 
av rikets medelskattekraft. 2019 erhöll Halmstads 
kommun 937 mnkr från inkomstutjämningssystemet. 
I kostnadsutjämningssystemet, som syftar till att 
utjämna opåverkbara strukturella skillnader mellan 
landets kommuner, betalade Halmstad 2019  
däremot 158 mnkr.

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.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Halmstads kommuns ekonomiska hushållning 
framstår ur ett finansiellt perspektiv som god. Detta 
beror till stor del på att kommunen sedan gammalt 
har en stark finansiell bas med stora finansiella 
tillgångar 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 skattesat-
sen har höjts till en nivå över såväl länets som rikets 
genomsnitt. För att finansiera investeringar har 
Halmstads kommun sålt av tillgångar. I slutet av året 
har kommunen därtill upptagit lån för att finansiera 
de höga investeringsnivåerna.

I bokslutet når kommunen två av sina finansiella 
mål. Det tredje målet som kommunen vill uppnå på 
sikt nås inte i bokslutet. Resultatet för året visar över-
skott och merparten av nämnderna håller dessutom 
tilldelade budgetramar.

Måluppfyllelsen sett till kommunfullmäktiges 
konkretiserade mål är acceptabel. De konkretiserade 
målen kan dock endast delvis sägas ge en bild av om 
verksamheten har bedrivits kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Av den anledningen är det av värde att 
komplettera bilden genom att även se till de verksam-
hetsmål som antagits av nämnder och bolagsstyrelser, 
då dessa ofta har en tydligare koppling till kärnupp-
dragen. Här uppvisas en måluppfyllelse på 80 procent, 
vilket får anses indikera att de verksamhetsmässiga 
resultaten är goda. Vid en helhetsbedömning av god 
ekonomisk hushållning bör emellertid även andra mått 
och resultat än de som är direkt kopplade till verksam-
hetsmässiga mål beaktas. Kommunen har i jämförelse 
med riket generellt sett en förhållandevis god effek-
tivitet, och uppvisar överlag resultat i nivå med riket 
för de mått som Rådet för främjande av kommunala 
analyser använder för att bedöma hållbar utveckling. 
I en jämförelse av standardkostnader ligger Halmstad 
dock över riksnivån.

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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Kommunallagen stadgar att kommunen för ett 
räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än 
kostnader. Ett krav på en ekonomi i balans föreligger 
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 resultaträk-
ningen är positivt till en nivå om 292 mnkr. Särskilda 
omständigheter kan dock motivera att det mått som 
ligger till grund för statens bedömning av kommu-
nernas ekonomi inte är liktydigt med resultaträkning-
ens slutrad. Årets resultat ska rensas för vissa poster 
som inte härrör från den egentliga verksamheten, 
exempelvis realisationsvinster, för att erhålla årets 
resultat efter balanskravsjusteringar.

Efter justering för realisationsvinster från fastig-
hetsförsäljning och finansiella placeringar samt 
orealiserade resultat från värdepapper uppgår  
kommunens resultat efter balanskravsjusteringar  
till 106 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 bedömning 
av de ekonomiska kriterierna för god ekonomisk 
hushållning först ska vara uppfyllda innan avsätt-
ning sker till reserven. Då kommunen uppnår två 
finansiella mål för år 2019 vid bokslutet, medan det 
långsiktiga målet avseende investeringsvolymer inte 
uppnås, bedöms det vara möjlig att sätta av 50 mnkr 
till resultatutjämningsreserven.

Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår vid 
ingången av år 2019 till 635 mnkr. Kommunen har 
därmed en hög resultatutjämningsreserv per invånare 
jämfört med flertalet andra kommuner i Sverige. 
Kommunenens bedömning är därför att ytterligare 
medel inte behövs avsättas i år till reserven även om 
detta enligt kommunfullmäktiges regelverk skulle 
vara möjligt. Kommunens balanskravsresultat uppgår 
därmed till 106 mnkr (Tabell 17).

BALANSKRAVSUTREDNING

mnkr 2019

Årets resultat 292

samtliga realisationsvinster -39

vissa realisationsvinster enl.  
undantagsmöjlighet

0

vissa realisationsförluster enl.  
undantagsmöjlighet

0

orealiserade vinster(-)/förluster(+) i värdepapper -147

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 106

medel till resultatutjämningsreserv 0

medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat 106

Tabell 17: Balanskravsutredning.

Balanskravs-
resultat

Balanskravs resultat
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Väsentliga  
personalförhållanden

Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgiv-
are för nuvarande och framtida medarbetare genom 
att erbjuda en god arbetsmiljö där våra medarbetare 
känner arbetsglädje och vågar prova nya arbetssätt 
och idéer. Att utveckla sitt arbete i att vara en  
attraktiv arbetsgivare är av vikt, varpå det under  
2019 har införts ett friskvårdsbidrag för alla  
anställda i Halmstads kommun. 

LEDARSKAP

Halmstads kommun har under 2019 fortsatt med 
utbildningar i utvecklande ledarskap (UL). Syftet är 
att stärka vars och ens personliga ledarskap och där-
igenom bidra till att utveckla beteenden som skapar 
delaktighet, motivation och kreativitet hos medar-
betarna. Under hösten har ledarcaféer kopplat till 
utvecklande ledarskap på tema förändringsledning, 
delegering, uppföljning och delaktighet genomförts. 
Två ledardagar har genomförts för samtliga chefer, 
samt även kommungemensamma chefsintroduktio-
ner. Nästa steg i kommunens ledarutveckling är ett 
nytt chefs- och ledarprogram.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Implementeringen av Halmstads kommuns kom-
petensförsörjningsstrategi har fortsatt under 2019. 
För att sätta fokus på Halmstads kommuns framtida 
kompetensbehov, har en ny samverkansmodell mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunen tagits fram för 
gemensamt prognosarbete. Ett par koncerngemen-
samma organisationsutredningar har genomförts 
under året: sammanslagning av bygg- och miljöför-
valtningen samt kompetensförsörjning inom hälso- 
och sjukvård.

I mars i år invigdes Halmstads kommuns rekryte-
ringscenter. Fokus för rekryteringscenter är att profes-
sionalisera och effektivisera rekryteringar. Arbetsgivar-
varumärket stärks via rekryteringscenter och en väg 
in i kommunen. Fokus under året har varit chefer och 
specialister. Flera förvaltningar och bolag har använt 
rekryteringscenter under året, och arbetet kring fortsatt 
implementering och finansieringsmodell fortgår. Under 
året har rekryteringscenter också bistått en förvaltning 
med omställningsarbete och jobbmatchning

HÅLLBART ARBETSLIV

Som ett resultat av Halmstads kommuns medarbe-
tarundersökning 2018 har kommunledningsförvalt-
ningen genomfört en fördjupad undersökning av 
kommunens unga medarbetares (29 år eller yngre) 
upplevda arbetsmiljö samt chefers organisatoriska 
förutsättningar. Det finns önskemål om att arbets-
givaren erbjuder vidareutbildning och utvecklings-
möjligheter. Många uttrycker också att de vill  
vidare utbilda sig inom det område de arbetar i.

Under 2019 har ett arbete pågått, med bred delak-
tighet, i syfte att gemensamt utveckla en modell för 
hållbara scheman inom Halmstads kommun. Detta 
arbete är en del av arbetet med heltidsarbete som 
norm vars övergripande syfte är att verka för ett sunt 
och hållbart arbetsliv över tid. 

PROCESSORIENTERAT ARBETSSÄTT  

OCH DIGITALA LÖSNINGAR

Under 2019 har kommunen arbetat med olika  
systemlösningar inom personalområdet för att 
Halmstads kommun ska vara en modern och attrak-
tiv arbetsgivare. Ett arbete har genomförts i syfte 
att ta fram en modell för kommungemensamma 
HR-processer, och utarbetande av en kommun-
gemensam introduktions- och rekryteringsprocess.

Den största implementationen under 2019 har  
varit att ge medarbetare på bolagen och timavlönade 
tillgång till självservice i personalsystemet. Vidare har 
en modul för löneöversyn tagits i drift. Exempel på 
andra systemlösningar är införandet av en rehabili-
teringsmodul, som ska bidra till att chefernas arbete 
med dokumentation för rehabilitering och tidiga 
insatser underlättas och digitaliseras. Med det digitala 
verktyget ges större förutsättningar för ett likvärdigt, 
korrekt och säkert rehabiliteringsarbete.

STRATEGISK, STRUKTURERAD OCH LÅNGSIKTIG  

ARBETSGIVARPOLITIK – EN ARBETSGIVARE

Kommunal och Sveriges kommuner och regioner 
tecknade 2016 ett centralt kollektivavtal om heltids-
arbete som norm. I Halmstads kommun har det 
tagits fram en handlingsplan som blev klar i decem-
ber 2018. Kommunstyrelsen tog i december 2019 

Väsentliga  
personal- 
förhållanden
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beslut om att samtliga nyanställningar inom vård- 
och omsorg och funktionsvariation sker på heltid 
från och med den 1 januari 2020, och för samtliga 
yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde från 
den 1 januari 2021. Målsättningen är att 85 procent 
av de anställda ska arbeta heltid den 31 maj 2021. 

Halmstads kommun har under 2019 lagt stort  
fokus på de grundläggande förutsättningarna för  
att behålla medarbetare, genom ett förändrat och 
förlängt arbetsliv. Huvudfokus under året har varit att 
skapa så goda implementeringsförutsättningar som 
möjligt för heltidsarbete som norm. Orsaken är att 
heltidsarbete som norm, förlängt arbetsliv tillsammans 
med ett hållbart arbetsliv kommer att vara direkt 
avgörande faktorer för att Halmstads kommun ska 
kunna till godose kommunens framtida kompetens-
försörjning.

TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLDA

(ANTAL) TILLSVIDARE ÅRSARBETARE 
TILLSVIDARE

VISSTID 2018-12  
VISSTID (%)

2019-12  
VISSTID (%)

Kommun 7 684 7 290 749 9% 9%

Bolag 486 477 34 10% 7%

Totalt 8 170 7 767 783 9% 9%

Tabell 18: Tillsvidare- och visstidsanställda.

Med visstidsanställda avses i detta sammanhang anställningar (tre månader eller mer) med månadslön.

PERSONALBILD

Antalet tillsvidareanställda uppgick vid årsskiftet till  
8 170 personer, varav 7 684 är anställda inom förvalt-
ningarna och 486 inom bolagen. Antalet tillsvidarean-
ställda har ökat med 63 personer inom förvaltningar-
na och med 42 personer inom bolagen jämfört med 
föregående år. Andelen visstidsanställda inom förvalt-
ningarna är oförändrat nio procent, andelen visstids-
anställda inom bolagen har minskat och ligger på 
sju procent (tio procent 2018). Timavlönad personal 
inom förvaltningarna har minskat med 55 årsarbetare. 
Detsamma gäller bolagen där timavlönad personal har 
minskat med två årsarbetare. Visstidsanställd personal 
i detta sammanhang är tidsbegränsade anställningar 
(tre månader eller mer) med månadslön. Timavlönad 
personal avser tidsbegränsade anställningar som vid 
anställningens ingång var under tre månader.

Väsentliga  
personalförhållanden
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(%) 2018 2019 

KOMMUN BOLAG TOTALT KOMMUN BOLAG TOTALT 

1. Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid 6,6 4,2 6,4 6,9 3,1 6,6 

2.  Summa tid med långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) 52,2 35,5 51,6 50,6 31,5 50 

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

4. Summa sjukfrånvarotid för män 4,1 3,3 4,0 4,1 2,9 3,9 

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

6.  Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 6,3 3,1 6,0 6,5 2,6 6,2 

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

 

 Väsentliga 
personalförhållanden 

Av förvaltningarnas tillsvidareanställda är 79 procent 
kvinnor, vilket innebär en ökning med en procenten-
het sedan 2018. För bolagen är motsvarande siffra 38 
procent, vilket är en ökning med två procentenheter. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvi-
dareanställd personal var vid årsskiftet 95 procent av 
heltidsmåttet inom förvaltningarna och 98 procent 
av heltidsmåttet inom bolagen. Sysselsättningsgraden 
inom förvaltningarna och bolagen är oförändrad 
sedan föregående år. Medarbetare inom bolagen har 
generellt högre sysselsättningsgrad än medarbetare 
inom förvaltningarna. Detta gäller framförallt kvinn-
liga medarbetare. 

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda 
inom förvaltningarna var vid årsskiftet 46 år och 
inom bolagen 44 år. Mellan perioden 2019 och 2023 
kommer 14 procent av förvaltningarnas och sju 
procent av bolagens medarbetare att gå i pension. 
Inom förvaltningarna är det främst kategorin hant-
verksarbete, skol- och barnomsorgsarbete, vård- och 
omsorgsarbete samt socialt och kurativt arbete som 
har stora pensionsavgångar. Inom bolagen är det 
stora pensionsavgångar inom kategorierna yrkes-
arbete, teknikarbete samt handläggar- och 
administratörsarbete. 

OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARON 

Tabell 19: Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. 

SJUKFRÅNVARO 

I tabell 19 nedan redovisas sjukfrånvaro uppdelat på 
kvinnor, män och ålder i förhållande till ordinarie 
arbetstid beräknat i timmar. I uppgifterna ingår alla 
anställda, inklusive timavlönad personal. Den totala 
sjukfrånvaron har ökat inom förvaltningarna och 
minskat inom bolagen sedan föregående års mätning. 
Långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) har minskat 
inom både förvaltningarna och bolagen, och ligger 
på totalt 50 procent (51,6 procent 2018) av den 
totala sjukfrånvarotiden. 

Kvinnor har generellt sett högre sjukfrånvaro än 
män. Statistiken visar att kvinnornas sjukfrånvaro har 
ökat inom förvaltningarna och bolagen. Männens 
sjukfrånvaro är oförändrad inom förvaltningarna och 
har minskat inom bolagen. 

Sjukfrånvaro för medarbetare som är 29 år eller 
yngre har ökat inom förvaltningarna och minskat 
inom bolagen. Sjukfrånvaron för denna grupp har 
ökat med 1,1 procentenheter inom förvaltningarna. 
Det har även skett en ökning av den totala sjukfrån-
varon för medarbetare i åldersgruppen 30-49 år, 
medan den totala sjukfrånvaron för åldersgruppen 
50 år och äldre har minskat marginellt till 7,3 procent 
2019 (7,4 procent 2018). 

Under 2019 har förvaltningar och bolag arbetat 
aktivt för att främja hälsan och förebygga ohälsan. 
Goda resultat av arbetet kan ses på flera förvaltning-
ar och bolag. 
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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  
betydande intäkter av engångskaraktär, exempelvis 
från stora försäljningar av fastigheter och från  
exploateringsverksamheten, vilket inneburit att 
finansiella reserver har kunnat byggas upp. Förut-
sättningar har härigenom skapats för att finansiera 
investeringar med egna medel och för att placera på 
den finansiella marknaden. Detta har i sin tur skapat 
positiva räntenetton, vilket ökat tillgängliga medel  
att bedriva verksamhet för.

Även om 2019 års resultat är positivt så har kom-
munen tvingats avyttra cirka 600 mnkr av sina finan-
siella tillgångar under året för att kunna finansiera 
den löpande driften och kommunens omfattande 
investeringsprojekt. Detta innebär att avkastningen 
från de finansiella tillgångarna minskar framöver vil-
ket i sin tur innebär att mindre medel kan fördelas till 
kärnverksamheten kommande år. För att undvika ett 
hastigt ökat upplåningsbehov de närmast kommande 
åren, med påföljande ränte- och riskkostnader, behö-
ver kommunen öka sina årliga ekonomiska överskott.

För perioden 2020 till 2024 har kommunen dock 
budgeterat med ekonomiska resultat nära noll eller 
under samtidigt som det lagts in effektiviseringsbe-
ting för de kommunala verksamheterna. Utmaning-

arna framöver är därför betydande. Den demogra-
fiska situationen beräknas bli sådan att personer i de 
åldrar där kommunala tjänster normalt sett efter-
frågas, företrädesvis unga och äldre, fortsätter att 
öka i klart högre takt än de kommunala intäkterna. 
Sveriges kommuner och regioner har i omgångar de 
senaste åren dessutom framfört att kommunsektorn 
kan behöva höja skatten väsentligt 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 krymper mycket snabbt. För att kunna möta 
den demografiska utmaningen behöver kommunen 
ta krafttag för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen 
under kommande år, speciellt när skattesatsen nu 
ligger på en nivå som avviker från andra kommuner i 
det geografiska närområdet. De ofta snabba föränd-
ringarna av de ekonomiska förutsättningarna ställer 
dessutom krav på ekonomiska marginaler i kommu-
nens planering samt att organisationen är flexibel 
och förändringsbenägen och vågar prioritera och 
ompröva sin verksamhet för att vara hållbar på sikt.

Förväntad  
utveckling

Förväntad  
utveckling
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MÅLREDOVISNING 3

Kommunfullmäktige har i plan-
eringsdirektiv med budget 2019- 
2023 beslutat om de konkretiserade 
mål som ska gälla för verksamheten 
i Halmstads kommun. Nämnder och 
bolagsstyrelser har tagit fram de  
huvudsakliga aktiviteter som de  
avser att genomföra i syfte att nå  
de konkretiserade målen.

Nedan redovisas bedömning och analys för kom-
munfullmäktiges konkretiserade mål. Grunden för 
målbedömningarna är senast tillgängliga utfall på de 
indikatorer, som visar om utvecklingen skett i den 
riktning kommunfullmäktige uppställt för målen. 

Detta kompletteras med analyser som gjorts av  
de fyra samordningsgrupperna för de strategiska 
områdena, och förvaltningars och bolags redovisning 
av verksamhetsmål och mätetal kopplade till  
de konkretiserade målen. Slutlig analys och  
sammanställning har gjorts av kommunlednings-
förvaltningen.

Kommunfullmäktige har även beslutat om ett 
antal uppdrag. I denna uppföljning lämnas en kort 
statusrapportering för respektive uppdrag.

I figurerna 6 och 7 visas dels bedömningen per 
mål, och dels i vilken grad förflyttning i enlighet med 
kommunfullmäktiges intentioner har skett.

I detta kommunövergripande bokslut ges en hel-
hetsbild av pågående insatser. För en mer detaljerad 
redovisning hänvisas till respektive nämnds eller 
bolagsstyrelses bokslut.

KONKRETISERAT MÅL

1 Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka

2 Halmstads kommun ska verka för att ha Sveriges bästa 
företagsklimat

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

4 Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

5 I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, mötas av 
respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället

6 I Halmstads kommun ska invånarna känna att de mår bra 
och att de får ut mer av livet

7 Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar 
utveckling

8 I Halmstads kommun ska det vara lätt att vara miljövänlig

9 I Halmstad skapas och erbjuds goda välfärdstjänster på ett 
modigt, nytänkande och framtidsorienterat sätt

10 Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi

Figur 10: Bedömning per konkretiserat mål.

Figur 11: Bedömd grad av förflyttning per konkretiserat mål.
MÅLET ÄR NÅTT

MÅLET ÄR INTE NÅTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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MÅL 1

Halmstad ska vara  
en attraktiv plats att  
bo på och besöka

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Halmstad ska utvecklas till en attraktiv boende-, 
företags- och besöksort.
U Halmstad ska växa på ett hållbart vis så att kom-
munen har kapacitet för framtiden, inte minst gällande 
bostäder. Målet ska bidra till att detta blir  
ett ansvar för hela organisationen.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning skett i enlighet 
med önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
under året.

Bedömningen grundas på en positiv utveckling av 
de indikatorer som målet bedöms på. Både den egna 
utvecklingen och i jämförelse med riket är positiv. 
Bedömningen grundas vidare på att 81 procent av 
nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål nåtts.

Det är särskilt viktigt att framöver intensifiera insat-
serna för ett ökat antal bostäder. Förutom egen pro-
duktion, vilket bland annat sker i Halmstads Fastighets 
AB:s regi enligt plan, handlar det om att säkerställa 
tillgång till byggbar- och detaljplanelagd mark. Vidare 
behövs insatser mot segregation och utanförskap samt 
trygghetsfrämjande insatser. Framtagande av va-plan 
och översiktsplan bedöms vidare som särskilt angelä-
get i det fortsatta arbetet.

ANALYS

Kommersiella gästnätter, befolkningsutvecklingen och 
invånarnas nöjdhet med kommunen som boende- och 
serviceort används för att bedöma förflyttningen.

Mellan 2017 och 2018 syns en stadig utveckling 
av antal gästnätter. Statistik för 2019 är ännu inte 
tillgänglig.

Befolkningsutvecklingen uppvisar en snabb och 
stabil ökning sedan 2016. Inflyttningsnettot står för 
den största delen av ökningen, dock i något mindre 
utsträckning än tidigare år, medan födelseöverskottet 
minskar något. Flyttnettot för Halmstad är positivt, 
vilket innebär att det är fler som flyttar in till kom-
munen än som flyttar ut. Halmstad tillhör landets 15 
bästa kommuner vad gäller flyttnettot.

Invånarnas uppfattning om hur kommunen är att  
bo i och kommunens verksamheter har undersökts 
under hösten genom Medborgarundersökningen. 
Undersökningen ger betygsindex inom olika om-
råden. Index kan variera mellan 0-100, där värden 
under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55 medan 75 eller högre tolkas som 
”mycket nöjd”. Nöjd-Region-Index mäter hur invå-
narna ser på Halmstads kommun som en plats att 
leva och bo på. Halmstads kommun har ett index på 
65, vilket är högre än rikets genomsnitt på 59. Det 
är samma resultat som då kommunen senast deltog i 
undersökningen 2016. Mest nöjda är invånarna med 
möjligheten till utbildning, medan störst förbättrings-
potential finns kring möjligheten att få en bostad 
samt trygghet i det offentliga rummet.

Nöjd-Medborgar-Index mäter hur invånarna ser 
på kommunens verksamheter. Halmstads kommun 
har ett index på 58, vilket är högre än rikets genom-
snitt på 53. Detta är en viss minskning i jämförelse 
med då kommunen senast deltog i undersökningen 
2016. I jämförelse med riket ligger kommunen över 
genomsnittet för de flesta områden. Mest nöjda är 
invånarna med räddningstjänst och vatten/avlopp, 
även om resultatet försämrats sedan mätningen 
2016. Störst förbättringspotential finns för stöd 
till utsatta personer, där resultatet dock förbättrats, 
grundskola samt äldreomsorg.

Detta är ett av de kommunfullmäktigemål som 
flest verksamheter har kopplat egna verksamhetsmål 
och insatser till. Uppföljningen visar att 38 av de 47 
kopplade verksamhetsmålen har nåtts. För resterande 
verksamhetsmål är bedömningen osäker eller negativ.

 
Under året har en bredd av insatser genomförts,  
bland annat för att:
U Utveckla kommunen till en av landets främsta 
kulturkommuner för barn och unga, samt att utveckla 
kommunen till en kulturkommun med nationell och 
internationell ryktbarhet.
U Skapa en god livsplats och bra boendemiljö  
för äldre.
U Främja trygghet i den offentliga miljön.

Målredovisning



43

U Skapa trygga, attraktiva och tillgängliga idrotts-  
och fritidsanläggningar.
U Uppföra fler bostäder, därtill bostäder i hela  
Halmstad och med goda hyresförhållanden.
U Marknadsföra Halmstad som evenemangs-,  
besöks- och mötesstad.

Därtill har kommunstyrelsen arbetat för att ta en 
ledande roll som regional aktör och samarbetspart-
ner. (Exempel är Eurotowns, Greater Copenhagen 
och en avsiktsförklaring med danska Norddjurs 
kommun.)

Trots att det för valda indikatorer syns en positiv ut-
veckling, och att bedömningen görs att en förflyttning 
sker, så är det inte givet att förflyttningen sker helt i 
enlighet med målets intentioner. Det finns utmaningar 
i form av en tydlig boendesegregation i Halmstad. 
Vissa områden i framförallt de östra stadsdelarna 
uppvisar sämre förutsättningar sett till sysselsätt-
ning, beroende av försörjningsstöd, valdeltagande 
etcetera. I likhet med flertalet kommuner finns det i 
Halmstad också en tämligen omfattande bostadsbrist. 
Det finns vidare utmaningar kring jämlikhet och lika 
villkor inom olika områden som hälsa, skolgång och 
sysselsättningsgrad. Upplevelsen av trygghet, vilken är 
central för en kommuns attraktivitet, uppvisar svaga 
resultat. Det saknas till viss del ett samlat strategiskt 
tänkande kring vad som behöver göras för att öka 
kommunens attraktivitet, vilket syns bland de insatser 
som genomförts. Insatserna har varit angelägna, men 
det är tveksamt vad vissa har för betydelse för målet 
på en övergripande nivå.

SAMORDNINGSGRUPP – SAMHÄLLSBYGGNAD  

OCH MILJÖ

Samordningsgruppen framhåller att flera av insat-
serna bedöms leda till effekter först på sikt. Inga 
effekter ses alltså redan vid bokslut 2019.

Insatser som genomförs är bland annat framtagning 
av centrumutvecklingsplan. Under 2019 har arbete 
med utveckling av planutredningar, i aktiv samverkan 
med utbyggnad av befintliga skolor och förskolor, pri-
oriterats. På sikt ska även aktiv samverkan i detaljpla-
ner för bostäder och verksamheter genomföras.

Avseende fördjupad översiktsplan för Larsfrid, 
är ett uppdragsbeslut fattat av kommunstyrelsen. 
Framtidsbild 2050, en grund till arbetet med översikts-
planen, är beslutad av kommunfullmäktige. En tidig 
invånardialog har också genomförts.

Inför kommande års målarbete behövs långsiktigt 
och metodiskt arbete, då det rör sig om omfattande 
målsättningar. Samordningsgruppen är på god väg att 
skapa förutsättningar för detta.

Målredovisning
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MÅL 2

Halmstads kommun ska 
verka för att ha Sveriges 
bästa företagsklimat

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter.
U Halmstad ska ha ett av Sveriges bästa företagskli-
mat där både befintliga och nya företag kan utveck-
las.
U Fler arbetstillfällen, en differentierad och spän-
nande arbetsmarknad samt att Halmstad är attraktivt 
för både inpendlare och inflyttare.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
skett under året. Det ska noteras att bedömningen 
görs utifrån målets ambition att kommunen ska 
verka för att ha Sveriges bästa företagsklimat, snarare 
än att faktiskt ha det. 

Bedömningen grundas dels på utvecklingen av in-
dikatorer kopplade till målet, och dels på de initiativ 
som startats under året. Dessa skapar förutsättningar 
för att på sikt nå ett av Sveriges bästa företagsklimat. 
Bedömningen grundas vidare på att 96 procent av 
nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål nåtts.

Det är särskilt viktigt att stärka upplevelsen av en 
serviceinriktad och samtidigt rättssäker myndighets-
utövning, för en fortsatt utveckling i enlighet med 
målets ambitioner.

ANALYS

Dagbefolkningens (antal förvärvsarbetande med 
arbetsplats i kommunen) och utbildningsnivåns ut-
veckling samt hur nöjda företagarna är med kommu-
nen används för att bedöma förflyttningen av detta 
mål.

För dagbefolkningen syns till och med 2018, 
vilket är senast tillgängliga utfall, en årlig ökning. För 
utbildningsnivån syns en årlig och stabil, om än mar-
ginell, ökning från 2016 till och med 2018. Särskilt 
påtaglig är ökningen av kvinnors utbildningsnivå. 
Trots närvaro av högskolan, har Halmstad dock ett 
näringsliv som inte präglas av fler högutbildade än 
Sverige i stort.

Insikt är en servicemätning av kommunens myn-
dighetsutövning. Mätningens nöjd-kund-index för 

2019 visar preliminärt på ett förbättrat resultat  
i jämförelse med år 2018 (73,5 procent respektive  
70 procent). 

Uppföljningen visar att 22 av de 23 kopplade 
verksamhetsmålen har nåtts. För ett verksamhetsmål 
är bedömningen mer osäker.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Främjande av ett gott bemötande, förenklad 
information och förbättringar kring företagens kon-
takter med kommunen.
U Det strategiska ansvaret för etablering, närings-
livsutveckling, destinationsutveckling och samlad 
marknadskommunikation har övergått till kommun-
styrelsen.
U Ett näringslivsråd samt ett företagsklimatråd har 
startats upp, och tre näringslivsforum genomfördes 
under året. 
U Ansvaret för att stötta nyföretagande har övergått 
till Halmstad Business Incubator AB.
U Kartläggning av företagens så kallade kundresa i 
ärenden som hanteras av kommunen.
U Utbildning i kommunikation och bemötande 
inom bygg- och miljöförvaltningen.

Det kommunövergripande företagsklimatråd som 
startats, och planen för attraktivitet och hållbar till-
växt, skapar förutsättningar för 2020 års målsättning 
att inte bara verka för att ha Sveriges bästa företags-
klimat, utan att ha Sveriges bästa företagsklimat.

Målredovisning
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SAMORDNINGSGRUPP – SAMHÄLLSBYGGNAD  

OCH MILJÖ

Ambitionen om att ha Sveriges bästa företagsklimat 
är högt satt. Bra aktiviteter i riktning mot målet har 
dock genomförts.

Den fördjupade översiktsplanen för norra 
Halmstad förväntas ha effekt först på lång sikt. En 
lokaliseringsutredning är genomförd, liksom en tidig 
invånardialog. Inom ramen för det kommunom-
fattande översiktsplanearbetet genomfördes även 
tidiga invånardialoger under hösten 2019 i Haverdal 
och Getinge. För hamnens del har färjeläget i stort 
sett färdigställts inför starten av färjetrafik i februari 
2020. Därtill har en ändamålsenlig uppställningsyta 
för bilimport skapats.

Markförvärv förväntas ha effekt på både kort 
och lång sikt. Halmstads kommun har köpt cirka 58 
hektar mark under 2019. Merparten är dock avsedd 
som skydd för vattentäkten i Harplinge, och inte för 

Målredovisning

exploatering. Kommunen har även tecknat avtal om 
inköp av 29 hektar jordbruksmark för utökning av 
Kistinge industriområde. Beslutet är dock överklagat.

Kommunen har vidare medverkat i åtgärdsvals-
studien för Västkustbanan och järnvägssystemet i 
Halmstad. Som en del av detta, har olika utvecklings-
möjligheter för järnvägsanslutning i hamnområdet 
utretts. 

Effekter av insatserna kan sannolikt ses först på 
sikt, och har inte varit möjliga att uppnå redan under 
2019.

Halmstad fortsätter att växa och det gäller att växa hållbart. Under året genomfördes flera invånardialoger om  
Halmstads framtid.
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MÅL 3

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

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Fler ska försörja sig genom studier, anställning 
eller företagande.
U Arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och känslan av 
utanförskap ska minska samtidigt som upplevelsen 
av självständighet och makt över sitt eget liv ska öka.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
inte skett under året.

Bedömningen grundas på en otillräcklig  
utveckling av indikatorer kopplade till målet. Dock 
har 81 procent av nämnders och bolagsstyrelsers 
verksamhetsmål nåtts.

Det är särskilt viktigt att säkerställa att individer 
har möjlighet att få gymnasieexamen, för fortsatt 
utveckling i enlighet med målets ambitioner.

ANALYS

Andel arbetslösa, andel invånare som erhåller eko-
nomiskt bistånd och andel ungdomar som varken 
studerar eller arbetar används för att bedöma för-
flyttningen i detta mål.

Andelen öppet arbetslösa och personer i program 
uppvisar en sjunkande trend. Vid 2019 års slut kan 
konstateras att arbetslösheten sjunkit för män och  
på totalnivå, men ökat för kvinnor. Andelen utrikes-
födda som är arbetslösa är också högre i Halmstad 
än i riket.

Andelen invånare som någon gång under året 
mottagit ekonomiskt bistånd ligger under genom-
snittet för riket och är på ungefär samma nivåer mel-
lan 2016 och 2018. Andelen ungdomar som varken 
studerar eller arbetar har årligen minskat mellan 2016 
och 2018. Halmstad ligger även för detta mått under 
genomsnittet för riket. (Utfall för 2019 för dessa 
båda mått är ännu inte tillgängliga.)

Näringslivet i Halmstad växer snabbare än riket, 
sett till antal anställda och förädlingsvärde. Halm-
stads nyföretagande är dock under rikssnittet.

Målet uttrycker en önskan om att människors 

känsla av inkludering i samhället, tillit och makt över 
sina egna liv ska öka. Från undersökningen Så mår 
vi i Halland 2019 finns resultat avseende tillit och 
psykisk hälsa, som delvis har bäring på dessa frågor. 
För områdena syns en negativ utveckling, inte minst 
för unga och kvinnor. Halmstad utmärker sig dock 
inte, då en negativ utveckling syns i hela riket.

Uppföljningen visar att 17 av de 21 verksam-
hetsmål som har koppling till detta kommunfull-
mäktigemål har uppnåtts. För fyra mål är bedöm-
ningen negativ.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Utbildningsplats erbjuds inom gymnasieskolan 
även för de utan behörighet.
U Flexibla utbildningsstarter inom vuxen-
utbildningen, samt att studie- och yrkesvägledning 
erbjuds alla sökande och elever.
U Nyföretagarrådgivning och entreprenörsskola.

Tidiga insatser, helst redan i förskolan, är angeläg-
na för att säkerställa att alla elever får förutsättningar 
till en god utbildning. Insatser behöver också sättas 
in för att stötta personer som står långt från arbets-
marknaden, i syfte att matcha dem mot tillgängliga 
arbeten.

Målredovisning
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MÅL 4

Halmstads kommun  
ska vara en attraktiv  
arbetsgivare

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Nöjda medarbetare med ett längre, hållbarare 
arbetsliv med minskade sjuktal.
U En kompetensförsörjning för dagens och framti-
dens behov.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
skett under året.

Utfall finns delvis för de indikatorer som målet 
bedöms på. Halmstads kommun har ett något högre 
hållbart medarbetarengagemang (HME) än riket. 
Flertalet medarbetare ser sig som ambassadörer för 
sin arbetsgivare. Ett antal insatser i riktning mot 
målet sker. Såväl sjuk- som frisktalen uppvisar dock 
negativ utveckling. 64 procent av nämnders och 
bolagsstyrelsers verksamhetsmål har nåtts.

ANALYS

Frisktal, sjuktal och medarbetarnas engagemang 
används för att bedöma förflyttningen i detta mål.

Analysen visar att sjukfrånvaron bland medarbeta-
re under 30 år ökar något. Det är en nationell trend, 
där kommunerna behöver samverka för att hitta 
metoder för att möta sina unga medarbetare. Att 
notera är även att företagshälsovården uppvisar ett 
ökande antal anmälningar om kränkningar. I många 
fall handlar det om att medarbetare och chef  inte har 
samtalat om de villkor som gäller på arbetsplatsen.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter 
såväl nivån på medarbetarnas engagemang, som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 
på och skapa engagemang. Halmstads kommun 
har 2018 ett utfall om 80 på en hundragradig skala, 
att jämföra med rikets utfall på 79. I senaste med-
arbetarenkäten, från 2018, fick Halmstad ett gott 
omdöme av medarbetarna. Flertalet ser sig som 
ambassadörer för sin arbetsgivare. Vid djupintervjuer 
av första linjens chefer och unga medarbetare (under 
30 år) anger dessa flera förbättringsområden kring 
arbetsmiljö, styrning och ledarskap. Dock är majori-

teten beredd att rekommendera kommunen, och vill 
arbeta med det kommunala välfärdsuppdraget.

En bra och gemensam introduktion har fram-
kommit som en viktig faktor för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Halmstads kommun har sedan januari 
2019 en gemensam introduktion för alla nya chefer. 
Den planeras att utökas till ett introduktionsprogram 
för första halvåret, och ett chefsprogram för de tre 
första åren. Ett introduktionsprogram på central och 
lokal nivå ska även tas fram för alla nya medarbetare.

Uppföljningen visar att 14 av de 22 verksamhets-
mål som har koppling till detta kommunfullmäktige-
mål har nåtts. För åtta mål är bedömningen negativ 
eller osäker.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Arbete inom fem strategiska områden  
(kompetensförsörjning, ledarskap, hållbart arbetsliv, 
processorienterat arbetssätt och digitala lösningar 
samt Halmstads kommun – en arbetsgivare).
U Rekryteringscenter har etablerats.
U Friskvårdsbidrag har införts för alla medarbetare.
U Studentmedarbetare inom olika verksamheter.
U Hälsofrämjande insatser.
U Dialog om normer, delaktighet och bemötande  
på arbetsplatsträffar.
U Stöd för medarbetarna att öka sin digitala  
kompetens.

Under 2020 behöver insatser ske för ett förändrat 
och förlängt arbetsliv, som en del i att möta kompe-
tensförsörjningsbehovet. Detta har även koppling till 
inriktningen på heltid som norm.

Målredovisning
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MÅL 5

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Invånare i Halmstad ska vara delaktiga, ha  
inflytande och känna möjlighet att påverka både 
kommunen och sin egen livssituation.
U En uppfattning av Halmstad som en inkluderande 
kommun med särskild fokusering på ett effektivt 
och tydligt arbete inom integration, jämlikhet och 
jämställdhet.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
inte skett under året.

Bedömningen grundas på den otillräckliga utveck-
lingen för indikatorer kopplade till målet. Kommu-
nens faktiska resultat uppvisar i flera fall en förbätt-
ring över åren, men med en svagare utveckling än 
riksgenomsnittet. Det sker således en viss förflytt-
ning i jämförelse med oss själva, men vi förflyttar 
inte oss i jämförelse med riket. Dock har 94 procent 
av nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål 
nåtts.

Det är särskilt viktigt att vidta åtgärder för att 
bryta den segregation och bristande likvärdighet 
som syns i kommunen, för en fortsatt utveckling i 
enlighet med målets ambitioner.

ANALYS

Indikatorer inom områdena jämställdhet, ojämlik-
het samt fredliga och inkluderande samhällen enligt 
agenda 2030 används för att bedöma förflyttningen 
av detta mål.

För indikatorer från agenda 2030 jämförs Halm-
stad med landets övriga kommuner, genom att 
gruppera resultaten till de 25 procent kommuner 
som har bäst resultat, de 25 procent kommuner som 
har sämst resultat och de 50 procent kommuner som 
har ett mittenresultat. För att komplettera analysen, 
redovisas även kommunens utveckling sett till faktis-
ka resultat år från år.

För området jämställdhet tillhör Halmstad de 
mittersta 50 procenten av landets kommuner för 

samtliga indikatorer som ingår i området. Exempel 
på indikatorer är andel föräldrapenningdagar som 
tas ut av män och mediannettoinkomst för kvinnor 
i relation till män. En lämplig förflyttning är att öka 
andelen resultat som tillhör landets bästa 25 procent. 
Vid jämförelse av de egna resultaten bakåt i tiden 
syns en positiv utveckling med en årlig förbättring. 
Anledningen till att kommunen trots det inte befin-
ner sig bland andelen kommuner med bäst resultat, 
är att övriga kommuner haft en starkare positiv 
utveckling.

För området ojämlikhet tillhör Halmstad de  
mittersta 50 procenten av landets kommuner  
för merparten av de indikatorer som ingår i  
området. Exempel på indikatorer är andel invånare  
med avsaknad av tillit till andra, samt andel av de 
som lämnat etableringsuppdraget som börjat arbeta 
eller studera efter 90 dagar. En lämplig förflyttning 
är att öka andelen resultat som tillhör landets  
bästa 25 procent. Vid jämförelse av de egna resulta-
ten bakåt i tiden syns främst en positiv utveckling. 
För indikatorn andel som saknar tillit till andra  
tillhör Halmstad de 25 procent av landets  
kommuner som har sämst resultat. En negativ  
utveckling syns dessutom över åren för denna  
indikator.

För området fredliga och inkluderande samhällen 
tillhör Halmstad de mittersta 50 procenten av  
landets kommuner för merparten av de indikatorer 
som ingår i området. Exempel på indikator är  
antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.  
En lämplig förflyttning är att öka andelen resultat 
som tillhör landets bästa 25 procent. För indikatorn 
valdistrikt med lägst valdeltagande tillhör Halmstad 
de 25 procent av landets kommuner som har sämst 
resultat. Vid jämförelse av de egna resultaten  
bakåt i tiden syns en positiv utveckling för antal 
anmälda våldsbrott medan valdeltagande, andel  
som undviker att gå ut själva och kommunens  
ekonomiska resultat uppvisar en negativ utveckling. 
En tydlig skillnad mellan könen syns för andel  
som undviker att gå ut själva, där kvinnornas  
andel är nästan fem gånger högre än männens.

I Halmstad ska alla känna att de har lika  
värde, mötas av respekt och har möjlighet  
att vara delaktiga i samhället

Målredovisning
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Trots att det genomförts flera insatser med god 
bäring på målet kan inte den förflyttning som skett 
sägas vara i enlighet med planeringsdirektivets 
intentioner. Målsättningen är ambitiös, och kräver ett 
långsiktigt metodiskt arbete. Målet är omformulerat 
2020, men de önskade effekterna kvarstår till stor 
del.

Uppföljningen visar att 17 av de 18 verksamhets-
mål som har koppling till detta kommunfullmäktige-
mål har nåtts. Ett mål har inte nåtts.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Framtagande av plan för den inkluderande  
kommunen.
U En kommunkoncerngemensam  
samverkansstruktur kring integration.
U Jämställdhetsintegrering.
U Framtagande av strategiska styrdokument  
kring ekologiskt hållbar utveckling, såsom en  
klimatanpassningsplan.
U Förändrad modell för styrning och ledning.
U Arbete mot kränkande behandling i skolorna.
U Kulturaktiviteter som visar på mångfalden  
i samhället.
U Fritidsaktiviteter riktade till barn och unga  
i områden med lägre socioekonomisk status.

Särskilt viktiga insatser framåt är att arbeta tillsam-
mans med invånarna och civilsamhället samt att öka 
tryggheten, minska segregationen samt utveckla dia-
log och kommunikation med invånarna. Under 2019 
har kommunfullmäktiges plan för den inkluderande 
kommunen arbetats fram. Denna är väsentlig, och 
lägger en gemensam grund för det fortsatta arbetet.

SAMORDNINGSGRUPP – BARN OCH UNGA

Inom samordningsgrupp barn och unga pågår insat-
ser som stödjer målet:

Meningsfull fritid för alla barn och unga

I Halmstad är barnets hemadress av stor betydel-
se för om de aktiverar sig i föreningar eller andra 

fritidsaktiviteter. Barn och unga som bor i de östra 
delarna av Halmstad är i betydande grad mindre 
engagerade i organiserade fritidsaktiviteter. Även kön 
och om individen har en funktionsvariation spelar 
tydligt roll. Området syftar därmed till att inkludera 
de med sämre socioekonomiska förutsättningar, 
utländsk bakgrund i familjen, samt unga med funk-
tionsvariationer, samtliga utifrån ett genusperspektiv 
i det utbud av fritidsaktiviteter som finns i Halm-
stads kommun.

Ett antal insatser har genomförts, bland annat 
att skapa ett samarbete med skolor för att vara en 
brygga mellan ungdomarna och fritiden. Det har ak-
tiverat ungdomar som inte annars skulle tagit sig till 
fritidsaktiviteter. Aktiv sommar hade bland deltagarna 
44 procent barn och ungdomar från de mer soci-
oekonomiskt utsatta områdena.

Barnkonventionen blir lag

Barnrättslagen börjar gälla 2020, och Halmstads 
kommun behöver säkra ett systematiskt arbete med 
barnrätt. Att stärka barns och ungas rättigheter 
påverkar individen på ett positivt sätt utifrån bland 
annat hälsa, tillit och förmåga att vara delaktig. 
Samordningsgruppen har tagit fram ett stödmaterial 
för beslutsfattare och tjänstepersoner, som säker-
ställer att barn och unga är delaktiga i de frågor som 
berör dem. En viktig framgångsfaktor för att lyckas 
med arbetet är att det lyfts fram som en gemensam 
prioriterad fråga i kommunen, då lagen rör alla 
verksamheter.

Utvecklat dialogarbete bland unga

Det har skett ett omfattande dialogarbete kring 
byggnationen av stadsdelen Ranagård. Förutom 
dialogarbetet byggs ”Ranagårdsmodellen”, som ska 
säkerställa barns rättigheter att tycka till om framtida 
skolbyggen.

Trygghetssamverkan – skola, socialtjänst, polis och 

fritid (SSPF)

SSPF är ett forum för informationsutbyte, med syfte 
att fånga upp barn och unga i riskzonen för krimi-
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nalitet. Genom att samordna resurser kan verksam-
heten agera snabbt, skapa gemensamma lösningar 
och på så sätt bryta negativa mönster kring enskilda 
ungdomar.

Samordningsgruppen bedömer att det är viktigt  
att fortsätta med de insatser som är igång. Inom  
Meningsfull fritid för barn och unga fokuseras fram-
över särskilt på att utveckla ”Skolan som öppen 
mötesplats”, vilket är ett pilotprojekt på Östergårds-
skolan. Det innebär att använda skolan som arena 
för en fortsättning på skoldagen, där aktiviteter kring 
rörelse och kultur samplaneras. Med en aktiv och 
meningsfull fritid finns goda förutsättningar till såväl 
förbättra psykisk och fysisk hälsa, som förbättrade 
studieresultat.

Inom Barnkonventionen blir lag handlar det om att 
ett gemensamt angreppssätt för att kvalitetssäkra 
att barnrättsarbetet följer lagen. Det behövs bättre 
beslutsstöd för att de som arbetar i kommunal verk-
samhet skall klara och vara rustade för att barnkon-
ventionen blir lag.

Inom Utvecklat dialogarbete bland unga gäller det att 
ta tillvara på de erfarenheter som görs inom ”Rana-
gårdsmodellen”, och sprida det vidare som ett sätt 
att arbeta vid skolbyggnationer.

Inom Trygghetssamverkan – skola, socialtjänst, polis 
och fritid (SSPF) handlar det om att genomföra den 
planerade utredningen om huruvida modellen kan 
användas i Halmstad. Det finns en tydlig efterfrågan 
på att skapa en bättre samverkan, men modellen be-
höver i så fall anpassas för att passa Halmstad och de 
förutsättningar som alla samverkansparterna har här.

SAMORDNINGSGRUPP – VÅRD, OMSORG OCH STÖD

Hösten 2019 genomfördes invånardialog kring 
ofrivillig ensamhet samt fördelarna med e-faktura i 
kommunen. Ofrivillig ensamhet uppmärksammas allt 
mer som ett folkhälsoproblem. Det kan ge både fy-
siska och psykiska sjukdomar som till exempel hjärt- 
och kärlsjukdomar och demens. Tidigare invånardia-
loger har till exempel handlat om välfärdsteknik och 
anhörigstöd, och där hemvårds- respektive socialför-
valtningen genomfört dialogerna tillsammans.

Sveriges kommuner och regioners nationella brukar-
undersökningar har genomförts under hösten 2019 
inom samtliga verksamhetsområden inom social-
tjänsten, förutom gällande äldre och LSS. Socialsty-
relsens nationella enkäter inom äldreomsorgen har 
genomförts under våren 2019. Resultatet ligger till 
grund för fortsatt förbättringsarbete.

I rapporten Så mår vi i Halland från Region Halland 
framgår att även om hallänningen i genomsnitt mår 
bra, så finns det stora variationer mellan olika områ-
den. Det gäller även inom Halmstads kommun där 
upplevd hälsa, psykisk ohälsa och upplevd trygghet 
varierar stort mellan olika områden i kommunen. 
I Halland finns skillnader utifrån socioekonomiska 
förutsättningar men också utifrån olikheter som kön, 
etnicitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, sex-
uell läggning och ålder. Under 2019 har dialog förts 
med Region Halland om lämpliga insatser för att 
minska de påverkbara hälsoklyftorna i kommunen.

Genom att strukturerat utreda behovet av insatser 
samt formulera mål enligt individens behov i centrum 
(IBIC) ska verksamheten främja största möjliga 
självständighet för brukaren. Samtliga nya ärenden, 
utredningar och omprövningar görs enligt IBIC, och 
berörda medarbetare har utbildats i behovskartlägg-
ningsunderlaget.

I samarbete mellan hemvårdsförvaltningen, 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
samt Arbetsförmedlingen erbjuds praktikplatser i 
verksamheten för långtidsarbetslösa och nyanlända. 
Syftet är att ge målgruppen möjlighet att etablera sig 
på arbetsmarknaden, och vara en del av kommunens 
framtida kompetensförsörjning. Samtidigt med prak-
tikplats som serviceassistent ges tillfälle för utbild-
ning till vårdbiträde eller undersköterska.

Halmstads kommun deltar i regionala samver-
kansprojekt där även Högskolan i Halmstad ingår. 
ESF-projektet Digga Hallands syfte är att förbereda 
och stärka vård- och omsorgspersonalens förmåga 
att möta morgondagens digitala arbetsplats. Social-
förvaltningen och hemvårdsförvaltningen deltar i ett 
delprojekt för att stötta medarbetare till ökad digital 
kompetens. Ambitionen är att öka användandet av 
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digitala verktyg. Arbetet med att ta fram så kallade 
nanoutbildningar har påbörjats. Målsättningen är att 
det ska finnas webbaserade utbildningar i befintliga 
digitala arbetsverktyg framöver för målgruppen. 
Tillsammans med Hälsoteknikcentrum har även en 
utbildningsinsats kring jämställd innovation genom-
förts.

Testmiljö Halland är ett samverkansprojekt mellan 
Halmstads kommun, övriga halländska kommuner, 
Region Halland och Högskolan i Halmstad. Inom 
ramen för projektet arbetar Halmstads kommun med 
digitaliserade lägenheter, för att skapa nya välfärds-
tjänster som ökar tryggheten och självständigheten 
för invånarna. Under 2019 har äldrelägenheterna i 
Getinge uppmärksammats nationellt, och tilldelats 
utmärkelsen eDiamond Award för mest samhällsnyttiga 
e-tjänst i Sverige.

Särskilt viktigt inför kommande verksamhetsår är 
att minska organisatoriska stuprör. Vidare behöver 

arbetet fokusera på skillnader mellan olika delar av 
kommunen avseende upplevd tillit, psykisk ohälsa, 
upplevd hälsa och upplevd otrygghet. Skola, social-
tjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård be-
höver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa 
och förebygga ohälsa. Genom att arbeta med Sveriges 
kommuner och regioners strategi för hälsa, arbetar 
välfärdsverksamheterna mot gemensamma mål. Det 
påbörjade arbetet med utbyte mellan unga och äldre, 
avseende utbildning i digital teknik, bör permanentas.

Utbyggnaden av den nya stadsdelen Ranagård påbörjades under 2019. När arbetet är klart kommer där finnas  
cirka 400 nya bostäder, ett äldreboende, en förskola  och en skola i den nya stadsdelen. Bild: Tengbom
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MÅL 6

I Halmstads kommun ska  
invånarna känna att de mår bra  
och att de får ut mer av livet

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Invånare i Halmstad ska ha en mer jämlik hälsa 
och må väl.
U En målgruppsdriven verksamhetsutveckling ska 
ske och Halmstads varumärke i ett brett perspektiv 
ska stärkas.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
inte skett under året. Bedömningen grundas på 
utvecklingen av indikatorer kopplade till målet. 79 
procent av nämnders och bolagsstyrelsers verksam-
hetsmål har emellertid nåtts.

Det är särskilt viktigt med en uthållighet i pågå-
ende insatser för utveckling i enlighet med målets 
ambitioner. Ett särskilt fokus bör finnas på tidiga 
insatser, till barn och ungdomar, för att ge dem 
en god grund inför det fortsatta livet. Det är även 
angeläget att uppmärksamma dels det faktum att 
kvinnor i olika avseenden uppvisar sämre hälsa, och 
dels att boende i vissa delar av kommunen uppvisar 
en generellt sämre hälsa.

ANALYS

Indikatorer inom området hälsa och välbefinnan-
de enligt agenda 2030 samt självskattad egen hälsa 
enligt Strategi för hälsa används för att bedöma 
förflyttningen av detta mål. Indikatorer från Region 
Hallands undersökning Så mår vi i Halland används 
för att komplettera och bredda analysen.

För indikatorer från agenda 2030 jämförs Halm-
stad med landets övriga kommuner genom att grup-
pera resultaten till de 25 procent kommuner som 
har bäst resultat, de 25 procent kommuner som har 
sämst resultat och de 50 procent kommuner som har 
ett mittenresultat. För området hälsa och välbefin-
nande tillhör Halmstad de mittersta 50 procenten av 
landets kommuner för merparten av de indikatorer 
som ingår i området. En lämplig förflyttning är att 
öka andelen resultat som tillhör landets bästa 25 pro-
cent. För indikatorn kvinnors medellivslängd tillhör 

Halmstad de 25 procent av landets kommuner som 
har bäst resultat. Vid jämförelse av de egna resultaten 
bakåt i tiden syns främst en positiv utveckling. An-
ledningen till att kommunen trots det inte befinner 
sig bland landets 25 procent bästa kommuner, är att 
övriga kommuner haft en starkare positiv utveckling. 
Noteras måste också att det inom kommunen finns 
tämligen stora skillnader geografiskt sett. Vissa om-
råden uppvisar en betydligt sämre hälsa. Detta har 
koppling bland annat till socioekonomi, utbildnings-
nivå, förvärvsfrekvens, härkomst etcetera.

Andel invånare med upplevd god hälsa tillhör de 
25 procent av landets kommuner som har bäst re-
sultat. Det syns också en försiktigt positiv utveckling 
för indikatorn. Kvinnor skattar sin hälsa som god i 
något mindre utsträckning än män.

År 2019 genomfördes kartläggningen Så mår vi i 
Halland av Region Halland. Kartläggningen baseras 
på enkäten Hälsa på lika villkor. Sammantaget visar 
kartläggningen att hallänningarnas, och halmstads-
bornas, hälsa är god. Det finns dock utmaningar 
avseende psykisk hälsa (i synnerhet för kvinnor och 
yngre personer), upplevd trygghet (i synnerhet för 
kvinnor) samt hur jämlik hälsan är i kommunen. En 
variation mellan geografiska områden uppvisas för 
flera av de faktorer som kartläggningen undersöker.

Undersökningen LUPP (Lokal uppföljning av ung-
domspolitik) visar att cirka 80 procent av ungdomarna 
upplever att de mår mycket bra eller ganska bra. 
Dock syns en skillnad mellan kön, där flickor upp-
lever att de mår sämre. Även ungdomar med annan 
könstillhörighet än flicka/pojke mår generellt sämre. 
Detsamma gäller ungdomar som angett att de är 
bisexuella, homosexuella eller osäkra på sin sexuella 
läggning.

Uppföljningen visar att elva av de 14 verksamhets-
mål som har koppling till detta kommunfullmäktige-
mål har nåtts. Tre mål har inte nåtts.
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Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat kring:
U Barn och ungas psykiska hälsa.
U Förebyggande arbete.
U Meningsfull fritid med kultur och idrott.
U Kvalitet och god omvårdnad i äldreomsorgen.
U Arbetet med familjehemsplacerade barn.

Under 2020 är det särskilt viktigt med en uthållighet 
i pågående insatser. Framförallt är det väsentligt att 
adressera de skillnader i kön, ålder och geografisk 
hemvist som analysen ovan beskrivit.

SAMORDNINGSGRUPP – BARN OCH UNGA

Inom samordningsgrupp barn och unga pågår insat-
ser som stödjer målet.

SAMSYNK Oskarström

Grunden i detta projekt är att pröva en modell där 
barn och unga och familjer, som är i behov av stöd 
från många olika myndigheter, får detta i ett tidigt 
skede. Målgruppen är barn och ungdomar från noll 
till 16 år, och fokus är barns hälsa. Skolan har en 
samordnande roll, efter inspiration av den så kallade 
”Skottlandsmodellen”, för berörda aktörer. Inom 
projektet prövas ett stödteam.

Barn och unga i behov av särskilt stöd

Forskning visar att en fungerande skolgång är en av 
de viktigaste skyddsfaktorerna för att skapa välmå-
ende och en fungerande livssituation. Barn och unga 
som av olika anledningar har svårigheter med sin 
skolgång, behöver få den hjälp de behöver för att 
klara den. Inom samverkansgruppen pågår ett väl 
fungerande arbete för barn och unga som är placera-
de exempelvis i ett HVB-boende eller ett familjehem. 
Stödverksamheten inom och mellan verksamheterna 
ska utvecklas, så att fler elever kan nå en gymnasie-
examen. En positiv utveckling som skett är att den 
gemensamma pedagogiska lärportalen har möjlig-
gjort ett bättre överlämnande av information från 
grundskolan till gymnasiet gällande elever i behov av 
särskilt stöd. Samarbetet med överlämningar behöver 

dock utvecklas ytterligare, för att säkerställa att elever 
i behov av särskilt stöd erbjuds detta.

Samordningsgrupp barn och unga betonar vikten 
av att fortsätta de satsningar som påbörjats. Under 
2020 kommer det ske en större uppföljning av de 
olika insatsernas kvalitet gällande SAMSYNK.

 
SAMORDNINGSGRUPP – VÅRD, OMSORG OCH STÖD

Genom att strukturerat utreda behovet av insat-
ser samt formulera mål enligt individens behov i 
centrum (IBIC), ska största möjliga självständighet 
främjas för brukaren. Samtliga nya ärenden, utred-
ningar och omprövningar görs enligt IBIC, och 
berörda medarbetare har utbildats i behovskartlägg-
ningsunderlaget.

Insatser inom ramen för projektet Testmiljö Halland 
(se mål 5) är relevanta även för detta mål.

Projektet Satsa friskt! har varit framgångsrikt. 
Totalt har cirka 500 äldre personer deltagit. Projektet 
riktar sig till personer över 79 år, som får möjlighet 
till ett kostnadsfritt tio veckor långt träningspro-
gram, föreläsningar om kost, hälsa och träning samt 
en möjlighet att umgås med övriga deltagare. Det 
förebyggande arbetet blir allt viktigare i takt med att 
andelen äldre i samhället ökar. Rekreation, socialt 
stöd och fysisk motion är grundläggande för äldres 
hälsa. Därför ser Halmstads kommun ett behov av 
nya sociala arenor för att motverka isolering, ensam-
het och bidra till ökad självständighet och livskvali-
tet. Genom Satsa friskt vill Halmstads kommun hitta 
formerna för bibehållen hälsa längre upp i åldrarna 
och fördröja behovet av kommunala insatser.

Insatser 2020 och framåt som lyfts kopplat till  
mål 5, är relevanta även för detta mål.
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MÅL 7

Halmstads kommun arbetar  
för en ekologiskt hållbar  
utveckling

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Ett grönare och mer robust Halmstad som han-
terar klimatförändringarna och minskar kommunens 
ekologiska avtryck.
U Att kommunen utvecklas till en klimatsmart orga-
nisation med ett proaktivt arbete utifrån agenda 2030 
och ett medvetet ekologiskt hållbarhetsarbete.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
skett under året. Det ska noteras att bedömningen 
görs mot formuleringen arbetar för en ekologiskt 
hållbar utveckling.

Bedömningen grundas på utvecklingen av indika-
torer kopplade till målet. Vidare har 71 procent av 
nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål nåtts.

Det är särskilt viktigt att fortsätta med insatser för 
minskad energiförbrukning, för fortsatt utveckling 
i enlighet med målets ambitioner. Därtill behöver 
insatser sättas in där de ger störst effekt, det vill säga 
i de delar där kommunkoncernen har en stor mil-
jöpåverkan. I detta sammanhang har upphandlingen 
betydelse. Vidare är det angeläget med beteende-
påverkan för att öka graden av utsorterat matavfall 
(de ”gröna påsarna”). Tryggad vattenförsörjning är 
också ett fortsatt fokusområde.

ANALYS

Indikatorer rörande grundvattennivåer, energiför-
brukning och ekologisk hållbarhet enligt agenda 
2030 används för att bedöma förflyttningen av detta 
mål.

Energiförbrukningen inom kommunorganisatio-
nen (mätt per kvadratmeter lokalyta) uppvisar en 
minskning. Förbrukningen ligger under den nivå 
som satts som mål 2020, och innebär en minskning 
med 20 procent sedan 2009.

För indikatorer från agenda 2030 jämförs Halm-
stad med landets övriga kommuner genom att 
gruppera resultaten till de 25 procent kommuner 
som har bäst resultat, de 25 procent kommuner som 

har sämst resultat och de 50 procent kommuner 
som har ett mittenresultat. För området ekologisk 
hållbarhet (hållbar produktion och konsumtion, be-
kämpa klimatförändringar, ekosystem och biologisk 
mångfald) tillhör Halmstad för hälften av indikato-
rerna de mittersta 50 procent av landets kommuner. 
För indikatorerna ekologiska livsmedel och miljöbilar 
i kommunorganisationen tillhör Halmstad landets 
bästa kommuner, medan Halmstad tillhör den sämre 
kommungruppen för insamlat hushållsavfall per 
invånare. Vid jämförelse av de egna resultaten bakåt 
i tiden syns en i huvudsak positiv utveckling. I jäm-
förelse med andra kommuner syns en svagt positiv 
utveckling.

Uppföljningen visar att 24 av de 34 verksamhets-
mål som har koppling till detta kommunfullmäkti-
gemål har nåtts. För tio mål är utfallet negativt eller 
osäkert.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Teknik för minskad vattenförbrukning vid  
om- och nybyggnationer.
U Införande av solcellsanläggningar.
U Byggnation enligt miljöbyggnadscertifiering.
U Anskaffning av fordon som drivs av förnybart 
bränsle.
U Inventering av större enskilda vattentäkter.
U Inrättande av ett strategiskt vattenråd.
U Nyttjande av vatten från Nissan för exempelvis 
bevattning och brandbekämpning.
U Deltagande i projektet Grön flygplats för minskade 
koldioxidutsläpp.
U Utfasning av hälsofarliga kemikalier.

Målet är omformulerat 2020 och ambitionen höjd. 
Kommunen ska aktivt driva omställningen till ett 
miljömässigt hållbart samhälle. Viktiga insatser är 
att bygga infrastruktur och bostäder för ett hållbart 
samhälle, samt att kommunen agerar föredöme inom 
området. Transportplanen är viktig, då den på sikt 
kan utgöra en möjliggörare för att nå målet.
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SAMORDNINGSGRUPP – SAMHÄLLSBYGGNAD  

OCH MILJÖ

Samordningsgruppen anser inte att tillräckligt tydliga 
effekter av årets arbete kan ses ännu. Det bör dock 
noteras att kraftfulla och goda insatser genomförs. 
På ett antal års sikt bör det finnas mycket goda förut-
sättningar för att nå målet.

Framtagandet av en klimatanpassningsplan har 
varit den viktigaste insatsen. Relevanta styrdoku-
ment som anger ramar, ambitionsnivå och inriktning 
för området, är nödvändiga för att på sikt kunna 
möjliggöra en omställning i kommunen och driva 
arbetet framåt. Det är troligt att effekter först kan 
ses på längre sikt, även om det bör kunna ses någon 
förändring under 2020.

Aktiviteterna avseende plan för vatten och avlopp 

samt dagvattenplan kan huvudsakligen kopplas  
till detta mål.

För att på sikt nå effekt utifrån målet krävs ett 
långsiktigt strategiskt arbete. Inriktningen är att 
driva omställningen mot en mer ekologiskt hållbar 
kommun. Fokus bör även läggas på hållbarhet i en 
bredare ansats.
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MÅL 8

I Halmstads kommun ska  
det vara lätt att vara  
miljövänlig

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Invånarna i Halmstad ska tycka det är enkelt att 
göra miljövänliga val och det ska leda till förändrade 
beteenden som gör att fler ställer om till ett mer 
klimatsmart liv.
U Vatten- och energiförbrukningen ska minska och 
konsumtionen ska vara hållbar och resurssnål.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
skett under året.

Bedömningen grundas på en i huvudsak positiv 
utveckling av indikatorer kopplade till målet. Vidare 
har 100 procent av nämnders och bolagsstyrelsers 
verksamhetsmål nåtts.

Det är särskilt viktigt att fortsätta med informa-
tionsinsatser till allmänheten, och även att se över 
hur det rent generellt kan bli enkelt att välja miljö-
vänliga lösningar, för fortsatt utveckling i enlighet 
med målets ambitioner.

ANALYS

Indikatorer rörande andel invånare som anser att 
kommunen underlättar för dem att leva miljövänligt, 
vatten- och energiförbrukning samt utsläppsmäng-
der avseende växthusgaser används för att bedöma 
förflyttningen av detta mål.
Invånarnas uppfattning om hur väl kommunen un-
derlättar för dem att leva miljövänligt har undersökts 
av Statistiska centralbyrån genom Medborgarundersök-
ningen. Undersökningen ger betygsindex inom olika 
områden. Index kan variera mellan 0-100 där index 
under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55 medan 75 eller högre tolkas som 
”mycket nöjd”. Halmstads kommun har ett index 
på 57 avseende hur väl kommunen underlättar för 
invånarna att kunna leva miljövänligt. Det är högre 
än rikets genomsnitt på 54, och en förbättring sedan 
2016 då kommunen hade index 55.

Energiförbrukningen i Halmstad som samhälle 
ökade med 2,7 procent mellan 2017 och 2018.  

Vattenproduktionen är lika stor 2019 som 2017,  
trots en kraftig befolkningsökning.

Uppföljningen visar att alla de tolv verksamhets-
mål som har koppling till detta kommunfullmäktige-
mål har uppnåtts.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Föreläsningar och arrangemang på temat  
klimat och miljö.
U Förbättrat cykelvägnät.
U Inblandning av bioflygbränsle.
U Förberedelser för laddstolpar i parkeringshus.

Målet är omformulerat 2020 och ambitionen är 
höjd. Kommunen ska aktivt driva omställningen till 
ett miljömässigt hållbart samhälle. Viktiga insatser 
framåt är att bygga infrastruktur och bostäder för 
ett hållbart samhälle samt att kommunen agerar 
föredöme inom området. Liksom för mål 7 bedöms 
transportplanen vara viktig, då den på sikt kan utgö-
ra en möjliggörare för att nå målet.

SAMORDNINGSGRUPP – SAMHÄLLSBYGGNAD  

OCH MILJÖ

Samordningsgruppen anser inte att tillräckligt tydliga 
effekter av årets arbete kan ses ännu. Dock är flera 
bra insatser igång, och fortgår under 2020. Insatser-
na anses på längre sikt leda till en ändrad inställning 
hos kommuninvånare, samt underlätta ett miljövän-
ligt agerande. Bland annat är en transportplan under 
framtagande.

Samordnade åtgärder för att effektivt minska 
dricksvattenförbrukningen bedöms ge effekt på lång 
sikt. Exempelvis arbetar teknik- och fritidsförvalt-
ningen och räddningstjänsten med ett projekt för 
att kunna använda Nissanvatten såväl för bevattning 
av idrottsplaner som för att fylla upp brandbilarnas 
vattentankar med.

Laholmsbuktens VA arbetar brett med ett 
förändrat synsätt på hur samhället använder dricks-
vatten och renat avloppsvatten. Det sker genom 
olika former av informationskampanjer riktade till 
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kommuninvånare, samverkansprojekt med industrier 
och verksamheter för att hitta tekniska lösningar för 
andra vattenkvaliteter, medverkan i forskningspro-
jekt, åtgärder i den egna verksamheten etcetera.

Halmstads Energi och Miljö AB arbetar för att 
öka mängden laddstolpar i kommunen. Totalt 80 nya 
laddstolpar har installerats.

För att på sikt nå effekt utifrån målet krävs ett 
långsiktigt strategiskt arbete. Inriktningen är att 
driva omställningen mot en mer ekologiskt hållbar 
kommun. Fokus bör även läggas på hållbarhet i en 
bredare ansats.
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MÅL 9

I Halmstad skapas och erbjuds  
goda välfärdstjänster på ett modigt,  
nytänkande och framtidsorienterat sätt

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Att kommunen har smarta, hållbara verksamheter 
som motsvarar invånarnas behov och förväntan.
U Modig och nytänkande verksamhet med ett eko-
nomiskt ansvarsfullt utförande.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
skett under året.

Bedömningen grundas på att målet genererat en 
stor mängd insatser, med god bäring på målet, i 
kommunkoncernen. Vissa satsningar har redan ge-
nererat positiv nationell uppmärksamhet. En negativ 
utveckling noteras samtidigt för tillgänglig indikator 
kopplad till målet. Dock har 80 procent av nämnders 
och bolagsstyrelsers verksamhetsmål nåtts.

Det är särskilt viktigt att fortsätta att pröva digitala 
lösningar för fortsatt utveckling i enlighet med 
målets ambitioner. Av stor vikt är dock att digitali-
sering går hand i hand med verksamhetsutveckling, 
för att säkerställa en i grunden kvalitativ och effektiv 
verksamhet.

ANALYS

Indikatorer från den nationella undersökningen 
kommunens kvalitet i korthet används för att bedö-
ma förflyttning av detta mål.

Kommunens kvalitet i korthet är en nationell 
undersökning där ett urval indikatorer ur olika 
perspektiv speglar kommunens kvalitet. Kopplat till 
detta mål används de av undersökningens indikatorer 
som rör välfärd. För indikatorer från kommunens 
kvalitet i korthet jämförs Halmstad med landets öv-
riga kommuner genom att gruppera resultaten till de 
25 procent kommuner som har bäst resultat, de 
25 procent kommuner som har sämst resultat och de 
50 procent kommuner som har ett mittenresultat. 
För de mått avseende 2019 som är tillgängliga, 
uppvisas en försämring för Halmstads del sett till de 
konkreta utfallen. Dock befinner sig Halmstad, i 
relation till andra kommuner, i kategorin med 
mittenresultat.

Uppföljningen visar att tolv av de 15 verksamhets-
mål som har koppling till detta kommunfullmäkti-
gemål har nåtts. För tre mål är utfallet negativt eller 
osäkert.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Processkartläggning och -utveckling.
U Samarbete med Högskolan i Halmstad.
U Införande av välfärdsteknik.
U Kunddialoger om smartare vattenanvändning.
U Nyinrättad projekttjänst för samordning  
av kommunkoncernens digitalisering.
U Träningsprogram erbjuds utan kostnad för  
invånare 79 år och äldre.

Även då det finns en förflyttning inom området, och 
prognosen är god, behöver arbetet med att utveckla 
verksamheterna intensifieras. Detta gäller särskilt när 
det handlar om att hitta sätt som effektiviserar verk-
samheten, för att kunna möta framtida utmaningar.

SAMORDNINGSGRUPP – BARN OCH UNGA

Samordningsgrupp barn och unga vill inom detta 
område påpeka vikten av att satsningar på barn och 
unga kan ge mycket goda besparingar för kommunen 
på lång sikt. Barn och unga som på olika sätt har det 
svårt, och som inte klarar skolan, riskerar exempelvis 
att hamna i ett långvarigt utanförskap. Samhällskostna-
den för ett livslångt utanförskap från arbetsmarknaden 
har beräknats till cirka elva miljoner kronor.

Många av de kritiska insatser som föreslagits från 
samordningsgruppen (såsom SAMSYNK Oskarström, 
Barn och unga i behov av särskilt stöd och SSPF)  
syftar till att ge ungdomar förutsättningar att lyckas 
med sin skolgång, att må bra och bli en del av  
samhället.

I den koncernövergripande strategiska analysen 
2018 framförde dåvarande klustret Barn, unga och 
lärande att det fanns anledning att se över och testa 
en ny finansieringsmodell för vissa särskilt priori-
terade områden inom samverkan. Ett test blev det 
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som nu kallas SAMSYNK Oskarström där varje 
berörd nämnd avsätter resurser för samverkan. 
Samordningsgrupp barn och unga anser att fortsatt 
utveckling kring en tvärövergripande, långsiktig 
finansieringsmodell av vissa prioriterade samverkans-
områden är viktig, och kan vara en förutsättning för 
att nå framgång framöver.

SAMORDNINGSGRUPP – VÅRD OCH OMSORG

Arbetet med att kartlägga, utreda och införa digitala 
lösningar fortlöper. Under 2019 har exempelvis 
digitala lägenheter, vårdplanering på distans, digital 
nattillsyn, läkemedelsrobot, digitala nycklar och 
robotsängar införts.

Projekten Digga Halland, Testmiljö Halland och Satsa 
Friskt!, som redovisas under mål 5 och 6, har bäring 
även på detta mål.
Framöver behövs ett fokus på det förebyggande 
arbetet, då detta är viktigt för att fördröja behovet 
av insatser från kommunen. Kommunen bör vidare 
ha en övergripande samordning inom digitalise-
ring och välfärdsteknik, med prioriterade behov av 
utveckling och upphandling. God samverkan med 
Region Halland krävs kring god och nära vård, trygg 
och effektiv utskrivning från sjukhus samt digitala 
välfärdstjänster. Det digitala utanförskapet behöver 
också minskas.
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MÅL 10

Halmstads kommun  
ska ha en hållbar  
ekonomi

I planeringsdirektiv med budget framgår att målet 
bland annat ska leda till följande effekter:
U Att alla i kommunorganisationen känner ett an-
svar för ekonomin så att den blir hållbar och i balans.
U Att finansieringen av välfärden inte skjuts till 
kommande generationer eller leder till ett för högt 
skattetryck.
U En verksamhetsutveckling som skapar en kost-
nadseffektiv verksamhet men som även medför att 
det kommunala utbudet ses över.

BEDÖMNING

Bedömningen är att en förflyttning i enlighet med 
önskade effekter i planeringsdirektiv med budget 
skett under året.

Bedömningen grundas på en i huvudsak positiv 
utveckling av indikatorer kopplade till målet. Vidare 
har 80 procent av nämnders och bolagsstyrelsers 
verksamhetsmål nåtts. Det bör noteras att det är 
mycket få insatser planerade kring målet på en 
kommunövergripande nivå. Alla verksamheter bidrar 
dock till målet, genom en strävan mot budgetfölj-
samhet.

Bedömningen görs att det är särskilt viktigt att se 
över kommunens organisering, utbud och styrning 
för fortsatt utveckling i enlighet med målets ambi-
tioner. Vidare bör digitaliseringens möjligheter att 
öka såväl kvalitet som effektivitet i verksamheten tas 
tillvara i så hög utsträckning som möjligt.

ANALYS

Kommunfullmäktige har fastställt målvärde för 
två finansiella mål år 2019, avseende resultat och 
soliditet. Målvärdet för ett finansiellt mål, avseende 
investeringar, vill kommunen nå på sikt. Samtliga mål 
syftar till att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning. Vid årets slut når kommunen de två 
finansiella målen avseende resultat och soliditet. Det 
långsiktiga målet avseende investeringsvolymer nås 
inte.

Av nämndernas driftsredovisning framgår att 
budgetavvikelsen är positiv och uppgår vid årets slut 
till 72 mnkr. I budgetavvikelsen ingår dock poster av 

jämförelsestörande karaktär. Detta gäller realisations-
resultat från främst försäljning av tomträtter samt 
resultat från exploateringsverksamheten, totalt 68 
mnkr. Utan dessa poster skulle budgetavvikelsen bli 
cirka 4 mnkr. Den sammantagna bedömningen blir 
därför att nämnderna håller sina ekonomiska ramar, 
vilket är en relevant måttstock för en på sikt hållbar 
ekonomi.

Halmstads kommun har en skattesats som över-
stiger rikets genomsnitt. Vid jämförelser med andra 
kommuner förefaller Halmstad även ha något högre 
kostnader för sin verksamhet. Verksamhetsresulta-
ten generellt är dock genomsnittliga. Kommunens 
ekonomiska resultat de senaste åren har dessutom 
varit låga, och budgeteras att bli så även de närmast 
kommande åren.

Samtidigt är investeringsvolymerna mycket höga. 
Halmstads kommun har, för första gången på flera 
decennier, tvingats låna medel för att finansiera 
investeringar och drift. Detta medför ökade kostna-
der för avskrivningar och räntor, och således mindre 
medel för att driva verksamhet.

I ett kort och medellångt perspektiv är det därför 
svårt att hävda att kommunen har en hållbar eko-
nomi, men det sker flera olika insatser för att ändra 
denna utveckling. Betydande effektiviserings- och be-
sparingsbeting har exempelvis fördelats ut i kommu-
nens förvaltningar, för att nå en ekonomi i balans.

Kommunens finansiella mål har i Planeringsdirek-
tiv med budget 2020 ändrats. Målen bedöms ha blivit 
tydligare, och kan därför bidra till förbättrad styrning 
mot en mer hållbar ekonomi.

Uppföljningen visar att fyra av de fem verksam-
hetsmål som har koppling till detta kommunfullmäk-
tigemål har nåtts. För ett mål är utfallet negativt.

Under året har olika insatser genomförts,  
bland annat:
U Översyn av det kommunala utbudet, med syftet 
att i ett första steg ge en bild av vilken verksamhet i 
kommunen som är lagstadgad respektive frivillig.
U Uppbyggnad och hantering av en kommunal 
”digitaliseringsfond”, som ska stödja verksamheterna 
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i att effektivisera och varaktigt sänka sina kostnader, 
har påbörjats.
U En större organisationsöversyn har inletts, med 
det övergripande syftet är att få till stånd en produk-
tiv och kostnadseffektiv organisation för att möta 
framtidens utmaningar.

Insatserna bedöms alla leda mot en på lång sikt håll-
bar ekonomi, men de bedöms inte vara tillräckliga. 
De ekonomiska planer som finns för den närmaste 
framtiden, tyder på att en övervältring av kostnader 
kommer att ske på kommande generationer.

För andra året i rad utsågs Halmstads kommun till årets superkommun av tidningen Dagens samhälle.
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UPPDRAG 1

UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Genomför under 2019 sammanslagning av miljö-

förvaltningen och byggnadskontoret i linje med den 

utredning som gjordes inom projektet arbetsformer 

och organisering

Den nya förvaltningen bygg- och miljöförvaltningen 
är bildad, genom att byggnadskontoret och miljöför-
valtningen förts samman.

Under hösten 2019 fattades beslut om att över-
föra myndighetsutövande verksamheter från andra 
förvaltningar. Överföringarna skedde vid årsskiftet 
2019/2020, samtidigt som omställningen av bland 
annat ekonomisystemet gjordes. Förvaltningen  
arbetar i den nya organisationen och utvecklar  
nya arbetssätt.

Ta fram ett förslag på en effektiv ändamålsenlig 

förvaltningsorganisation för att skapa en hållbar 

lokalförsörjning.

Utredningen pågår. Politisk behandling är planerad 
att inledas i mars 2020. Det inriktningsbeslut som 
fattats av styrgruppen är ett samgående mellan fast-
ighetskontoret samt teknik- och fritidsförvaltningen. 
Detta föranleder i sin tur vissa förändrade arbetspro-
cesser etcetera.

En lärdom för framtida utredningar, är att  
utrednings-/projektorganisationen behöver vara 
tillräckligt omfattande redan i ett inledningsskede.  
I detta kan Projektmodell Halmstad tjäna som en 
god grund.

Utred och ta under 2019 fram en utvecklingsplan som 

innehåller förslag som ska säkra framtidens välfärd 

inom vård- och omsorgsnämndernas verksamhet. 

Uppdraget innebär både att se över organisations-

struktur, arbetssätt och samverkan mellan huvudmän, 

bland annat med anledning av det nya kommunala 

hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Ett utkast av utvecklingsplan för framtidens välfärd 
är inlämnad för remissförfarande. Utredningen 
avslutades i december 2019. Under utredningen har 
dialog förts löpande med fackliga organisationer, 
berörda presidier och kommunråden.

Projektet planeras att avslutas genom beslut  
i planeringsdirektiv med budget 2021-2025.

UPPDRAG 2

TA FRAM STRATEGI FÖR LOKAL  

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING

Utredningen har visat att de aktuella frågorna styrs 
eller kan styras av andra dokument antagna av 
kommunfullmäktige. Näringslivsperspektivet kan 
hanteras inom ramen för riktlinjer för upphandling 
samt kommunfullmäktiges plan för attraktivitet och 
hållbar tillväxt. Livsmedelsförsörjningsfrågorna kan 
hanteras inom ramen för risk- och sårbarhetsanaly-
sen. Mark- och exploateringsfrågorna ska hanteras 
inom ramen för översiktsplanen. Frågorna har sin 
naturliga hemvist inom ramen för dessa styrdoku-
ment. Därför bedöms det varken som nödvändigt 
eller bra att anta ett separat styrdokument för livs-
medelsförsörjning.

Utredningens förslag om att inte ta fram en 
separat strategi, utan att livsmedelsperspektivet ska 
prövas i arbetet med fyra andra styrdokument, har 
tillstyrkts av kommunfullmäktige.

UPPDRAG 3

TA FRAM EN STRATEGI FÖR  

SOCIAL HÅLLBARHET

Utredningen har arbetat fram ett förslag på kom-
munfullmäktiges plan för den inkluderande kommu-
nen. Förslaget är remitterat till samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser, samt politiska partier representerade 
i kommunfullmäktige. Förslaget är också publicerat 

Uppdrag från  
kommunfullmäktige

Uppdrag från  
kommunfullmäktige
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på kommunens webbplats, för att ge invånarna  
möjlighet att lämna synpunkter.

UPPDRAG 4

FÖRBÄTTRA STUDIERON OCH  

ARBETSFÖRHÅLLANDEN I SKOLAN

Inom uppdraget har en kartläggning genomförts.  
I denna kartläggning har fokusgrupper genomförts 
med både lärare och rektorer. Fokus har varit på 
goda exempel kring hur goda förutsättningar för 
studiero och arbetsklimat skapas. Vidare har grupp-
intervjuer hållits med elever från tre olika skolor. 
Inspel från dessa delar kombineras med en samman-
ställning utifrån forskning kring effektiva insatser  
för att skapa studiero.

Förslag på insatser för ökad studiero och arbets-
klimat har presenterats i en rapport, med ovanstå-
ende som grund. Insatserna är dels fördelade per 
grundskola respektive gymnasium, men även förvalt-
ningsövergripande. Sammanfattningsvis kan dock 
noteras att det inte finns enkla lösningar för  
att skapa studiero, utan det är en komplex helhet.

UPPDRAG 5

UPPDRAG MJELLBY

Utredningen är godkänd av kommunstyrelsen.  
Förslagen i utredningen överlämnas till verksamhets-
beredningen inför arbetet med Planeringsdirektiv 
med budget 2021-2025. I samband med en uppda-
terad kostnadsberäkning, som ska vara klar första 
kvartalet 2020, ska hänsyn tas till det omfattande 
investeringsbehovet i kommunen.

Beslut i kommunfullmäktige planeras att fattas 
våren 2020.

UPPDRAG 6

EN STÄRKT KOMMUNAL ARBETSLINJE

Utredningen pågår men har blivit något fördröjd. 
Till följd av detta sker en slutlig rapportering under 
våren 2020.

UPPDRAG 7

UTVÄRDERA FLYGPLATSENS VERKSAMHET

Uppdraget följer plan, och utvärdering av Halmstads 
Flygplats AB:s verksamhet fortgår. Avsikten är att 
redovisa utvärderingen under våren 2020.
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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. 
I årsredovisningen har de nya redovisningsprinciper-
na i största möjliga mån tillämpats. Förändringen i 
LKBR har emellertid lett till en omfattande mängd 
förändrade och aktualiserade rekommendationer 
från RKR, varför avvikelser från aktuell normgivning 
kan förekomma i årsredovisningen. 

Redovisning av verkliga värden  

av finansiella instrument 

I tidigare lagstiftning skulle finansiella instrument tas 
upp i balansräkningen till det lägsta av anskaffnings-
värde och verkligt värde. I enlighet med 7 kap 6 § 
LKBR ska vissa finansiella instrument, som innehas 
för att generera avkastning eller värdestegring, från 
och med 2019 värderas till verkligt värde, det vill 
säga marknadsvärde. Med detta som bakgrund har 
värdet på dessa tillgångar omräknats från anskaff-
ningsvärde till verkligt värde, vilket har inneburit att 

de finansiella omsättningstillgångarna vid årsbokslu-
tet har ökat med 147 mnkr. Tidigare års jämförelsetal 
har justerats som om den nya redovisningsprincipen 
hade tillämpats även tidigare år. Detta innebär att 
resultaten för åren 2015-2018 har förändrats. Värde-
ring av placeringarna har gjorts kollektivt per portfölj 
till verkligt värde. Upplysningar ges om portföljernas 
anskaffningsvärde. 

Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag 

Enligt rekommendation RKR R2 Intäkter, får endast 
offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att sedan 
successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjan-
deperiod. Halmstads kommun har erhållit ett inves-
teringsbidrag på nästan 5 mnkr från privata aktörer 
i samband med en investering i en materiell anlägg-
ningstillgång. Tillgångarna aktiverades mellan 2013 
och 2018 på uppskattade nyttjandeperioder mellan 
15-33 år, vilket medfört att investeringsbidraget in-
täktsförts för att återspegla investeringens nyttjande 
och förbrukning. De bidrag som erhållits från privata 
aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt, 
har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 
3 mnkr samt påverkat jämförelsetalen genom mins-
kade intäkter år 2018 med drygt 1 mnkr.

 

RÄKENSKAPER 4

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (mnkr) Årets  
resultat

Övrigt eget 
kapital

Summa eget 
kapital

Utgående balans enligt årsredovisning 2018 56 8 248 8 304

Justering ändrade redovisningsprinciper - - 0

- Omvärdering till verkligt värde -63 134 71

- Omklassificering investeringsbidrag 1 3 4

Utgående balans årsredovisning 2018 justerad med  
anledning av ändrade redovisningsprinciper

-5 8 385 8 380

Tabell 20: Ändrade redovisningsprinciper – förändring eget kapital
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Jämförelsetalen från år 2015 har omräknats enligt 
de nya redovisningsprinciperna. I Tabell 18 framgår 
effekterna på eget kapital av de ändrade redovis-
ningsprinciperna för helåret 2018 med beaktande av 
förändringar som gjorts under perioden 2015-2017.

Ett byte av redovisningsprincip ska redovisas ge-
nom att jämförelseuppgifter omräknas med tillämp-
ning av den nya redovisningsprincipen.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Den kommunala årsredovisningen ska innehålla sam-
manställda räkenskaper, det vill säga den kommu-
nala koncernen som bestående sammanslagning av 
kommunens och de kommunala koncernföretagens 
räkenskaper. De kommunala bolagen använder sig av 
årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekom-
mendationer samt Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Kommunen och de kommunala bolagen kan 
tillämpa olika redovisnings- och värderingsprinciper. 

Redovisningsprinciperna skiljer sig avseende kom-
ponentavskrivning och hur anslutningsavgifter redo-
visas. Alla de kommunala bolagen och kommunen 
tillämpar från och med 2015 komponentavskrivning. 
Uppdelningen och avskrivningstiden på de olika 
komponenterna bygger på individuella bedömningar. 
De kommunala bolagens investeringsbidrag tas upp 
som förutbetald intäkt och redovisas som långfristiga 
skulder. De kommunala bola gen redovisar däremot 
anslutningsavgifter helt som intäkt i resultaträk-
ningen, till exempel fjärrvärmeanslutningar. Vidare 
redovisar bolagen alla leasingavtal som operationella 
medan kommunen gör en uppdelning enligt RKR 
R5. Enligt RKR R16 ska koncernföretagens avvi-
kande redovisningsprinciper justeras före konsoli-
dering. 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. Endast intresseföretag 
inom koncernen Halmstads Rådhus AB som ägs till 
mer än 49 procent har konsoliderats. Intressebolaget 
Hallands Hamnar AB, som ägs till 50 procent av 
dotterbolaget Hallands Hamnar Halmstad AB, har 
konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden. Anled-
ningen till vald konsolideringsmetod är att få sam-
stämmighet med konsolideringen av intressebolag 
i koncernen för Halmstads Rådhus AB, där kapita-
landelsmetoden 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 
kommunkoncernperspektiv. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell kon-
solidering. Med förvärvsmetoden avses att det av 
kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterföre-
tag har eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas 
in i koncernens egna 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 fö-
rekommer, i not till respektive post i resultaträkningen 
och/eller kassaflödesrapporten. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är säl-
lan förekommande och överstiger en procent av skat-
teintäkterna. Dessutom redovisas alltid realisations-
vinster, realisationsförluster samt orealiserade förluster 
som jämförelsestörande. Poster som understiger en 
procent kan, för innevarande år, anses vara jämförel-
sestörande om kriterierna uppfylldes under tidigare år 
och jämförelsetalen annars skulle bli missvisande.

 
INTÄKTER

Redovisning av skatteintäkter

Redovisad skatteintäkt innehåller, utöver preliminä-
ra skatteinbetalningar som har kommit kommunen 
tillgodo under året, också utfallet av den definitiva 
slutavräkningen för föregående år samt preliminär 
slutavräkning för innevarande år. Den preliminära 
slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges 
kommuner och regioners decemberprognos. Efter 
bokslutets upprättande har Sveriges kommuner och 
regioner publicerat en ny prognos i februari 2020 som 
pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos 
med -5 mnkr.

Periodisering av statsbidrag

Allmänt sett underlättas kommunens styrning när rela-
tivt 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 redovisningen och 
den traditionella kommunala styrningen. Halmstads 
kommun redovisar nedan exempel där kommunen 
valt att göra avsteg från redovisningsprinciper,  
i syfte att matcha kommunens resursförbrukning 
med de statliga bidragen. Om kommunen följt 
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LKBR, hade årsresultatet 2019 försämrats med  
totalt 4 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 femårsperi-
od. Detta är ett avsteg från rekommendationer och 
praxis om hur bidraget bör periodiseras. Bidraget 
periodiseras i stället för att möta de kostnader som 
uppkommer på grund av kommunens planerade in-
satser. Under perioden januari till december 2019 har 
4 mnkr av 2016 års bidrag intäktsförts. Byggbonusen 
som erhölls år 2017 och 2018 har dock intäktsförts i 
sin helhet enligt rekommendationen.

ÖVRIGA INTÄKTER

Offentliga investeringsbidrag samt anslutningsavgifter 
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggning-
arnas respektive nyttjandeperiod.

KOSTNADER

Lånekostnader

Lånekostnaderna belastar den period de hänför sig till 
och inräknas inte i tillgångarnas anskaffningsvärden.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en 
nyttjandeperiod om minst tre år kan klassificeras 
som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet över-
stiger ett prisbasbelopp. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar.
Kommunen tillämpar komponentavskrivning.  
Det innebär att en tillgång delas upp på olika kom-
ponenter och skrivs av separat, om den förväntade 

skillnaden i förbrukning mellan de olika komponen-
terna är väsentlig. 

Kommunen arbetar med fem olika komponenter 
för fastigheter (stomme, yttre beklädnader, installa-
tioner, inre ytskikt samt övriga komponenter) där fö-
reslagna avskrivningstider skiljer sig mellan kompo-
nenterna från 5-60 år. För gator och vägar används 
tre olika komponenter (bärlager, slitlager och övriga 
komponenter), där exempelvis skyltar och belysning 
ingår, med avskrivningstider på mellan 15-60 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 
exploateringsprojekt redovisas fortfarande via inves-
teringsredovisningen och klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. 

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 har inte 
upptagits i balansräkningen. Upplysningar lämnas 
också om kommunens framtida hyresåtaganden.  
De hyresåtaganden som ingår i redovisningen har 
hyresavtal på längre än tre år.

Räkenskaper
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AVSKRIVNINGSTIDER

Persondatorer, 
servrar och 
annan it- 

utrustning

Maskiner och 
andra tekniska 
anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Byggnader * Markanlägg-

ningar
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 -

* Halmstads kommun tillämpar komponentavskrivning

Tabell 21: Avskrivningstider

Finansiella tillgångar och skulder

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som en omsättningstillgång. Portföljens förvaltning 
regleras av i kommunfullmäktige antagen policy. Till-
gångarna i form av fonder, obligationer och strukture-
rade produkter har värderats till verkligt värde genom 
att värdepapperna har värderas till marknadsvärde vid 
balansdagen. 

Pensioner

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

 
AVSÄTTNINGAR

Förutom avsättningar till pensioner har kommun-
koncernen 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 AB-koncernen har uppskjutna 
skatteskulder som består av skatt på temporära skill-
nader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga 
avskrivningar på fastigheter. Den största delen finns i 
Halmstads Energi och Miljö AB, 212 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 
barnomsorgs- och skolplatser har kommunen därför 

etablerat ett antal tillfälliga paviljonger. Kommunen 
har genom årets avsättning på 22 mnkr kostnadsfört 
utgifter för återställande av mark vid samtliga aveta-
bleringar av paviljonger. Avetablering av paviljonger 
beräknas ske tidigast 2020.

Återställande av deponi

Kommunen har i bokslut 2017 gjort en avsättning på 
cirka 11 mnkr för återställande av Gustavsfälts depo-
ni. Beloppet bygger på en konsultrapport som togs 
fram 2017. Arbetet med återställandet av deponin 
beräknas starta tidigast 2020.

Halmstads Energi och Miljö AB har gjort avsätt-
ningar för Skedala deponi och två övriga deponier. 
Avsättningarna uppgår vid slutet av 2019 till 28 mnkr 
och avser huvudsakligen Skedala deponi.

Juridisk tvist

JB-gymnasiet bedrev tidigare en fristående gymnasie-
skola 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 retroaktiv kompen-
sation enligt skollagen (2010:800). 

Tvisten har uppstått då ombud för konkursbola-
get menar att den kommunala gymnasieskolan har 
tillskjutits bidrag under åren 2010-2013 utan att detta 
kompenserats JB-gymnasiet. Förvaltningsrätten har 
i dom gått på ombudet för konkursbolagens linje 
avseende retroaktiv kompensation för åren 2010-
2013. Halmstads kommun kommer att överklaga 
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domen eftersom kommunen inte anser sig ha agerat 
felaktigt. Kommunen har gjort en avsättning på cirka 
3 mnkr under år 2019.

Kattegattsleden

Kommunen har år 2015 tecknat avtal med Trafikver-
ket avseende medfinansiering av en delsträcka på 
gång- och cykelvägen Kattegattsleden, från Steninge 
och norrut till kommungränsen. Ett tilläggsavtal 
tecknat 2017 på utbyggnaden visar att kommunens 
åtagande uppgår till nästan 5 mnkr. Trafikverket har 
under året påbörjat arbetet men det råder osäkerhet 
kring vad slutkostnaden blir. För närvarande kvarstår 
drygt 1 mnkr av den ursprungliga avsättningen.

Övriga avsättningar

Kommunen har under 2019 gjort en avsättning på 
drygt 4 mnkr för särskild löneskatt på pensions-
kostnader från tidigare år som finansierats via den 
individuella överskottsfonden då dessa enligt ny 
bedömning från Skatteverket ska ingå i beskattning-
sunderlaget. 

En mindre del av avsättningen avser medfinansiering 
av en delsträcka på gång- och cykelvägen Kattegatts-
leden, från Steninge och norrut till kommungränsen. 
För närvarande kvarstår drygt 1 mnkr av den ur-
sprungliga avsättningen.

Bland kommunens övriga avsättningar finns också 
en mindre underhållsfond för lokalhållande fören-
ingars fastigheter. 

I koncernens övriga avsättningar på 9 mnkr inklu-
deras avsättningar för Halmstads Energi och Miljö 
AB gällande avsättning för återställning av mark för 
dagvattenanläggningen på Kristinehed, 3 mnkr.

Övriga upplysningar

I särskilda noter lämnas upplysningar om koncer-
nenheternas 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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 RESULTATRÄKNING (mnkr)
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Verksamhetens intäkter not 1 1 545 1 516 3 423 3 384

Verksamhetens kostnader not 2 -6 693 -6 806 -7 889 -7 995

Av- och nedskrivningar -337 -377 -702 -757

Verksamhetens nettokostnader -5 486 -5 667 -5 168 -5 368

Varav jämförelsestörande poster not 1,2 32 68 48 69

Skatteintäkter not 3 4 397 4 570 4 397 4 570

Generella statsbidrag och utjämning not 4 1 004 1 104 1 004 1 104

Verksamhetens resultat -85 7 232 306

Finansiella intäkter not 5 148 295 53 190

Finansiella kostnader not 6 -68 -10 -108 -49

Resultat efter finansiella poster - -5 292 177 447

ÅRETS RESULTAT not 24 -5 292 177 447

TABELLER
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Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat -5 292 177 447

Ingående eget kapital 8 385 8 380 9 526 9 704

Övrigt - - 0 0

Summa eget kapital not 14 8 380 8 672 9 704 10 151

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser not 15 113 114 125 126

Andra avsättningar not 16 32 62 387 420

Summa avsättningar 145 175 512 545

Skulder

Långfristiga skulder not 17 281 307 3 553 3 959

Kortfristiga skulder not 18 1 407 1 610 2 691 2 787

Summa skulder 1 688 1 917 6 244 6 746

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 213 10 765 16 459 17 442

Panter och ansvarsförbindelser

BALANSRÄKNING (mnkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Tillgångar 2018 2019 2018 2019

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar not 7 7 5 15 12

Materiella anläggningstillgångar not 8 6 030 6 898 12 992 14 338

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 4 605 5 119 9 333 10 138

Maskiner och inventarier 379 400 2 202 2 179

Övriga materiella anläggningstillgångar 1 045 1 379 1 457 2 021

Finansiella anläggningstillgångar not 9 1 053 1 076 132 124

Summa anläggningstillgångar 7 090 7 979 13 140 14 474

Omsättningstillgångar

Förråd med mera not 10 76 82 92 98

Fordringar not 11 603 535 779 694

Kortfristiga placeringar not 12 2 337 1 867 2 337 1 867

Kassa och bank not 13 106 301 111 309

Summa omsättningstillgångar 3 122 2 786 3 320 2 968

SUMMA TILLGÅNGAR 10 213 10 765 16 459 17 442

Panter och därmed jämförliga säkerheter not 19 4 204 4 604 50 50

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna

not 20 1 813 1 772 1 813 1 772
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KASSAFLÖDESANALYS (mnkr)
KOMMUNEN KONCERNEN

Den löpande verksamheten 2018 2019 2018 2019

Årets resultat -5 292 177 447

Justering för ej likviditetspåverkande poster not 21 458 592 813 973

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

Poster som redovisas i en annan sektion not 23 -32 -33 -48 -34

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 402 846 921 1 381

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter/
investeringsbidrag

-10 -8 -10 -8

Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar 437 391 348 472

Ökning(-)/Minskning(+) av förråd och varulager -8 -6 -9 -6

Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder 111 4 338 -199

Kassaflöde från den löpande verksamheten 932 1 226 1 588 1 641

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar -6 0 -6 -2

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 146 -1 277 -1 977 -2 145

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter 106 35 177 68

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 62 36 101 36

Förvärv av finansiella tillgångar -23 -24 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar 1 1 1 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 007 -1 230 -1 704 -2 042

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 11 206 51 606

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

Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 199 44 599

ÅRETS KASSAFLÖDE -70 195 -72 198

Likvida medel vid periodens början 177 106 183 111

Likvida medel vid periodens slut 106 301 111 309

Tabeller
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NOT 1 – Verksamhetens intäkter
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Försäljningsintäkter 50 58 1 170 1 135

Taxor och avgifter 408 430 337 371

Hyror och arrenden 193 198 981 1 020

Bidrag från staten 529 508 529 512

EU-bidrag 7 4 7 4

Övriga bidrag 15 9 21 9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 311 234 311 234

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 41 0 41

(Reavinst vid) försäljning av anläggningstillgångar 32 33 49 34

Övriga verksamhetsintäkter 0 0 19 25

Summa 1 545 1 516 3 423 3 384

Varav jämförelsestörande poster

- realisationsvinster 32 33 49 34

-exploateringsverksamhet 0 41 0 41

NOTER

NOT 2 – Verksamhetens kostnader
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Löner -3 029 -3 087 -3 247 -3 325

Arbetsgivaravgifter -931 -949 -1 000 -1 025

Bidrag och transfereringar -171 -179 -171 -179

Material -389 -388 -1 046 -1 039

Tjänster inkl köp av verksamhet -1 782 -1 792 -1 929 -1 915

Utrangeringar -8 -23 -8 -23

Skattekostnader 0 0 -40 -50

Övriga kostnader -1 -1 -39 -23

Pensionskostnader -382 -388 -409 -416

- utbetalda pensioner -88 -90 -88 -90

- KPA Pensionsförsäkring -60 -76 -64 -76

- individuell del -145 -143 -145 -143

- löneskatt -73 -81 -75 -81

- skuldförändring inkl skatt -16 -1 -16 -1

- övrigt -1 1 -21 1

Summa -6 693 -6 806 -7 889 -7 995

Varav jämförelsestörande poster

- realisationsförluster 0 0 -15 0

- exploateringsverksamhet 0 -6 0 -6
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NOT 3 – Skatteintäkter
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Preliminär kommunalskatt 4 417 4 612 4 417 4 612

Preliminär slutavräkning innevarande år -6 -44 -6 -44

Slutavräkningsdifferens föregående år -14 2 -14 2

Summa 4 397 4 570 4 397 4 570

NOT 4 – Generella statsbidrag och utjämning
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Inkomstutjämningsbidrag 880 937 880 937

Kommunal fastighetsavgift 190 195 190 195

Kostnadsutjämningsbidrag -170 -158 -170 -158

Bidrag för LSS-utjämning 8 11 8 11

Regleringsbidrag 16 71 16 71

Övriga bidrag 79 48 79 48

Summa 1 004 1 104 1 004 1 104

NOT 5 – Finansiella intäkter
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Ränteintäkter 4 3 3 2

Utdelning aktier och andelar 61 62 13 9

Borgensavgifter 45 51 0 0

Pensionsmedel 30 29 30 29

- räntor 0 2 0 2

- utdelning 14 16 14 16

- realisationsvinst 11 5 11 5

- övrigt 5 6 5 6

Medelsplacering 7 4 7 4

- räntor 5 1 5 1

- utdelning 1 0 1 0

- realisationsvinst 0 0 0 0

- återföring av nedskrivning 0 2 0 2

- övrigt 1 1 1 1

Orealiserad värdeförändring finansiella instrument, verkligt värde 0 145 0 145

Summa 148 295 53 190

Varav jämförelsestörande poster

- realisationsvinster 11 5 11 5

- återföring av nedskrivning 0 2 0 2

- orealiserad värdeförändring 0 145 0 145

Noter
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NOT 6 – Finansiella kostnader
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Räntor 0 -1 -40 -40

Ränta finansiell leasing 0 0 0 0

Ränta på pensionsavsättningar -2 -3 -2 -3

Pensionsmedel 0 0 0 0

- realisationsförlust 0 0 0 0

- nedskrivning 0 0 0 0

Medelsplacering -2 -4 -2 -4

- realisationsförlust 0 -4 0 -4

- nedskrivning -2 0 -2 0

Övriga finansiella kostnader -1 -2 -1 -2

Orealiserad värdeförändring finansiella instrument, verkligt värde -63 0 -63 0

Summa -68 -10 -108 -49

Varav jämförelsestörande poster

- realisationsförlust 0 -4 0 -4

- nedskrivning -2 0 -2 0

- orealiserad värdeförändring -63 0 -63 0

 NOT 7 – Immateriella anläggningstillgångar
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Licenser och programvara

Anskaffningsvärde 9 10 28 31

Ackumulerade avskrivningar -2 -5 -10 -17

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -3 -3

Summa bokfört värde 7 5 15 12

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

Redovisat värde vid årets början 3 7 14 15

Årets investeringar 6 0 6 2

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 7 5 15 12

Summa 7 5 15 12

Noter
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 NOT 8 – Materiella anläggningstillgångar
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 7 716 8 512 14 951 16 186

Ackumulerade avskrivningar -3 111 -3 393 -5 581 -6 010

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -36 -37

Summa bokfört värde 4 605 5 119 9 333 10 138

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

Redovisat värde vid årets början 4 368 4 605 8 603 9 333

Årets investeringar 282 261 329 272

Årets investeringsbidrag 0 0 12 0

Årets försäljningsinkomster -60 -35 -60 -41

Försäljningar/utrangeringar 28 30 -4 22

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar -256 -285 -398 -435

Omklassificeringar 243 542 852 987

Redovisat värde fastigheter och anläggningar 4 605 5 119 9 333 10 138

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 971 1 035 5 318 5 528

Ackumulerade avskrivningar -622 -667 -3 122 -3 356

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -24 -26

Delsumma bokfört värde 349 368 2 172 2 147

Bokfört värde leasingtillgång fordon 30 32 30 32

Summa bokfört värde 379 400 2 202 2 179

Avskrivningstider 3-15 år 3-15 år 3-35 år 3-35 år
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KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Redovisat värde vid årets början 285 349 2 089 2 172

Årets investeringar 123 90 296 237

Årets försäljningsinkomster -2 -1 -2 -1

Försäljningar/utrangeringar 1 1 0 0

Nedskrivningar 0 0 0 -1

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar -73 -83 -282 -309

Omklassificeringar 15 13 72 48

Redovisat värde vid årets slut 349 368 2 172 2 147

Redovisat värde vid årets början, leasingtillg. fordon 27 30 27 30

Förändring av bokfört värde leasingtillg. fordon 9 8 9 8

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

Redovisat värde vid årets slut, leasingtillgångar fordon 30 32 30 32

Redovisat värde maskiner och inventarier 379 400 2 202 2 179

Övriga materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 584 1 045 1 064 1 457

Årets investeringar 732 919 1 336 1 630

Årets försäljningsinkomster 0 0 0 0

Omklassificeringar -265 -565 -937 -1 045

Utrangeringar -6 -21 -6 -21

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

Därav

- grundskolor  208  371  208  371 

- förskolor  159  60  159  60 

- gymnasieskolor  210  311  210  311 

- hamn  13  178  13  178 

- Halmstads Fastighets AB Järnmalmen  151  145 

- Halmstads Fastighets AB Kemisten  76  261 

- Halmstads Energi och Miljö AB fjärrvärmeprojekt  24  53 

- Halmstads stadsnät  37  66 

- övrigt  455  459  580  576 

Summa 6 030 6 898 12 992 14 338

Fortsättning NOT 8 – Materiella anläggningstillgångar

Noter
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NOT 9 – Finansiella anläggningstillgångar
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Värdepapper, andelar, bostadsrätter

Halmstads Rådhus AB 930 954 0 0

- andelar 5 5 0 0

- aktieägartillskott 925 949 0 0

Kommuninvest 101 101 101 101

- andelskapital 85 85 85 85

- förlagslån 16 16 16 16

Övrigt 4 4 13 4

Delsumma 1 034 1 058 113 104

Långfristiga fordringar

Kombihallen i Halmstad 11 0 11 0

Föreningar 8 18 8 18

Övrigt 0 0 0 2

Delsumma 19 18 19 19

Summa 1 053 1 076 132 124

NOT 10 – Förråd med mera
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Råvaror och förnödenheter 1 1 17 16

Elcertifikat och utsläppsrätter 0 0 0 0

Exploateringsfastigheter 68 76 68 76

Utgifter 1 2 1 2

Uttag bokfört värde 0 -6 0 -6

Omklassificeringar 6 10 6 10

Exploateringsfastigheter utgående värde 76 82 76 82

Summa 76 82 92 98

NOT 11 – Fordringar
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Fordringar mot staten 226 222 248 222

Kundfordringar 100 80 202 166

Fordringar mot koncernbolag 104 70 0 0

- kundfordringar 24 3 0 0

- koncernkonto 80 39 0 0

- övriga fordringar 0 28 0 0

Övriga fordringar 173 163 330 306

Summa 603 535 779 694
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NOT 12 – Kortfristiga placeringar
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Pensionsmedel

Handelsbanken - Sverigefond Index 211 423 211 423

Handelsbanken - Global Indexfond Criteria 79 154 79 154

Robur - Ethica Obligationsfond 57 58 57 58

Robur - Räntefond Kort Plus 177 179 177 179

Robur - Realräntefond 19 19 19 19

Robur - Ethica Företagsobligationsfond 63 66 63 66

Robur - Småbolagsfond Global 35 46 35 46

SPP Företagsobligationsfond B 30 71 30 71

SPP Global Företagsobligationsfond Plus 30 32 30 32

Evli - Investment Grade 80 85 80 85

Evli - Short corporate bond 21 51 21 51

Öhman - Företagsobligationsfond 85 118 85 118

Öhman - Företagsobligationsfond Hållbar 10 10 10 10

Obligationer 20 20 20 20

Obligationer Nordea depå - 185 - 185

Obligationer Swedbank depå - 111 - 111

Strukturerade produkter - Räntor 29 21 29 21

Strukturerade produkter - Aktier 76 78 76 78

Alternativa placeringar 49 84 49 84

Likvida medel 1 56 1 56

Delsumma 1 072 1 867 1 072 1 867

Anskaffningsvärde vid periodens slut 1 001 1 650 1 001 1 650

Marknadsvärde vid periodens slut 1 072 1 867 1 072 1 867

Orealiserad kursvinst(+)/förlust(-) 71 216 71 216

Värdeförändring redovisad i periodens resultaträkning -65 145 -25 145

Noter
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Noter

Fortsättning NOT 12 – Kortfristiga placeringar

Övriga medelsplaceringar KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Handelsbanken - Företagsobligationsfond Criteria 142 - 142 -

Handelsbanken - Korträntefond Sverige Criteria 182 - 182 -

Handelsbanken - Ränteavkastning Criteria 264 - 264 -

Obligationer Nordea depå 370 - 370 -

Obligationer Swedbank depå 294 - 294 -

Likvida medel 12 - 12 -

Delsumma 1 265 0 1 265 0

Anskaffningsvärde vid periodens slut 1 267 - 1 267 -

Marknadsvärde vid periodens slut 1 265 - 1 265 -

Orealiserad kursvinst(+)/förlust(-) -2 - 0 -

Värdeförändring redovisad i periodens resultaträkning -2 2 2

Summa 2 337 1 867 2 337 1 867

Placeringar av pensionsmedel gjordes initialt 1999 med 476 mnkr. Under 2019 har 624 mnkr överförts från kommunens övriga medelsplaceringar. 
Förutom överföring består förändring av anskaffningsvärde under 2019, 25 mnkr, av tillgodoförda utdelningar och räntor 20 mnkr samt realisationsvinster 
uppgående till 5 mnkr. Fonder, struktureradeprodukter och obligationer har värderats  till verkligt värde genom att värepapperna har värderas till marknadsvärde  
vid balansdagen.

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

NOT 13 – Kassa och bank
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Bank 106 301 111 309

Summa 106 301 111 309

NOT 14 – Eget kapital
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Årets resultat -5 292 177 447

Ingående eget kapital 8 385 8 380 9 526 9 704

Resultatutjämningsreserv 635 635 635 685

Övrigt eget kapital 7 750 7 745 8 891 9 019

Summa 8 380 8 672 9 704 10 151
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NOT 15 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Specifikation - Avsatt till pensioner

Särskild avtalspension/ålderspension 37 37 37 37

PA-KL pensioner 47 48 59 60

Pension till efterlevande 0 0 0 0

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

Summa pensioner 91 92 103 103

Löneskatt 22 22 22 22

Summa avsatt till pensioner 113 114 125 126

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 4 4 4 4

Tjänstepersoner 1 0 1 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 95 113 108 125

Nya förpliktelser under året 18 6 19 6

- nyintjänad pension 9 3 9 3

- ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 3 2 3

- övrigt 8 0 8 0

Årets utbetalningar -4 -5 -5 -6

Förändring av löneskatt 3 0 3 0

Summa avsatt till pensioner 113 114 125 126

Aktualiseringsgrad (%) 99 99

Överskottsfond hos KPA 0 0

Noter
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NOT 16 – Andra avsättningar
KOMMUNEN KONCERNEN

Andra avsättningar 2018 2019 2018 2019

Redovisat värde vid årets början 29 32 388 387

Nya avsättningar 19 30 19 34

Ianspråktagna avsättningar -15 0 -19 -2

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Utgående avsättning 32 62 387 420

Summa 32 62 387 420

Andra avsättningar

Uppskjutna skatter 0 0 324 327

Återställande av mark vid avetablering paviljonger 19 41 19 41

Återställande av deponi 12 12 38 40

Juridisk tvist 0 3 0 3

Övriga avsättningar 2 6 7 9

NOT 17 – Långfristiga skulder 
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Lån i banker och kreditinstitut 0 0 3 195 3 555

Finansiell leasing* 23 22 23 22

22 3 218 3 577Delsumma 23

* 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 83 146 89 210

Nya investeringsbidrag under året 65 13 136 48

Resultatförda investeringsbidrag -2 -4 -3 -5

Summa investeringsbidrag 146 155 222 252

Återstående antal år (vägt snitt) 18 25 18 25

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde 79 113 79 113

Nya anslutningsavgifter under året 36 21 36 21

Resultatförda avgifter -3 -4 -3 -4

Summa anslutningsavgifter 113 130 113 130

Återstående antal år (vägt snitt) 31 31 31 31

Delsumma 258 285 334 382

Summa 281 307 3 553 3 959
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Noter

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta (procent) - 0,1% 1,0% 0,9%

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

Lån som förfaller inom:

1 år (kortfristiga skulder) -  200  960  1 200 

2-3 år -  -  2 000  1 795 

4-5 år -  -  895  1 000 

6- år -  -  300  760 

Finansiella leasingavtal, fordon

Totala minimileaseavgifter 30  31 

Nuvärde minimileaseavgifter 30  31 

- förfall inom 1 år 7  9 

- förfall senare än 1 år men inom 5 år 23  22 

- förfall senare än 5 år - -

Hyresavtal

Totala hyreskostnad 962  1 167 

- förfall inom 1 år 127  156 

- förfall senare än 1 år men inom 5 år 269  376 

- förfall senare än 5 år 566  635 

Operationella leasingavtal

Totala minimileaseavgifter 187  196  191  201 

- förfall inom 1 år 67  77  68  79 

- förfall senare än 1 år men inom 5 år 121  119  122  122 

- förfall senare än 5 år - - - -

Fortsättning NOT 17 – Långfristiga skulder
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NOT 18 – Kortfristiga skulder
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Leverantörsskulder 311 278 517 425

Skulder mot koncernbolag 168 203 0 0

- leverantörsskulder 36 50 0 0

- koncernkonto 108 129 0 0

- övriga interimsskulder koncernbolag 23 24 0 0

Beräknad skuld kommunalskatt 41 47 41 47

Semesterlöneskuld, upplupna löner 296 293 310 308

Förutbetalda hyror, tomträtter 11 11 66 72

Kortfristig del av leasingskuld 7 9 7 9

Kortfristiga låneskulder 0 200 960 1 200

Pensionsskuld individuell del inkl skatt 162 158 162 158

Övriga skulder 411 411 627 568

Summa 1 407 1 610 2 691 2 787

NOT 19 – Panter och därmed jämförliga säkerheter
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Borgensförbindelser

Halmstads Rådhus AB 4 155 4 555 0 0

Halmstads Fastighets AB 0 0 0 0

Halmstads Energi och Miljö AB leasing 0 0 0 0

Riksbyggens KHF Patrikshill 0 0 0 0

Förlustansvar egna hem 0 0 0 0

Övrigt 1 0 1 0

Delsumma 4 156 4 555 1 0

Övriga ansvarsförbindelser

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

Husbyggnadsvaror 0 0 0 0

Fastigo 0 0 1 1

Delsumma 49 49 49 50

Summa 4 204 4 604 50 50

Kommunen har en beslutad borgensram uppgående till 4 620 mnkr varav 4 604 mnkr 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 landsting som per 2019-12-31 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 Kommuninvest 
ekonomisk förening.
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NOT 20 – Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland  
skulderna eller avsättningarna KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Ingående ansvarsförbindelse 1 531 1 459 1 531 1 459

Pensionsutbetalning -81 -84 -81 -84

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 34 46 34 46

Övrigt -24 5 -24 5

Delsumma 1 459 1 426 1 459 1 426

Löneskatt 354 346 354 346

Utgående ansvarsförbindelse 1 813 1 772 1 813 1 772

NOT 21 – Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Avskrivningar 337 377 693 756

Upp-/Nedskrivningar 61 147 61 149

Utrangeringar 8 23 18 23

Gjorda avsättningar 41 36 30 36

Återförda avsättningar 0 0 0 0

Övrigt 9 10 9 10

Summa 458 592 813 973

NOT 22 – Övriga likviditetspåverkande poster  
som tillhör den löpande verksamheten KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Utbetalning av avsättningar för pensioner -4 -5 -5 -5

Utbetalning av övriga avsättningar -15 0 -16 0

Summa -20 -5 -20 -5

NOT 23 – Poster som redovisas i en annan sektion
KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2019 2018 2019

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -32 -33 -48 -34

Summa -32 -33 -48 -34

NOT 24 – Resultat efter balanskravsjusteringar
KOMMUNEN

2018 2019

Årets resultat enligt resultaträkning -5 292

Realisationsresultat -43 -39

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 65 -147

Resultat efter balanskravsjusteringar 17 106

Noter
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NOT 25 – Fördelning av kostnader,  
intäkter, fordringar och skulder

Försäljning Finans Lån Borgen

mnkr Köpare Säljare Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Halmstads kommun 142 66 0 54 0 0 4 555 0

Halmstads Rådhus AB 5 5 51 30 3 474 0 0 4 555

Halmstads Fastighets AB 94 44 21 0 0 2 700 0 0

Halmstads Energi och Miljö AB1 21 155 4 0 0 298 0 0

Halmstads stadsnät AB 4 19 2 0 0 207 0 0

Hallands Hamnar Halmstad AB 18 0 1 0 0 40 0 0

Halmstads Flygplats AB 8 0 2 0 0 130 0 0

Destination Halmstad AB 8 2 0 0 0 2 0 0

Halmstad Busines Incubator AB 1 0 0 0 0 0 0 0

AB Industristaden 3 12 2 0 0 97 0 0

NOT 26 – Fördelning av ägartillskott, 
koncernbidrag och utdelning

Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning

mnkr Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna

Halmstads kommun 24 - - - - 53

Halmstads Rådhus AB 24 24 - 143 53 68

Halmstads Fastighets AB - 24 30 - 24 -

Halmstads Energi och Miljö AB1 - - 162 - 40 -

Halmstads stadsnät AB - - 4 - - -

Hallands Hamnar Halmstad AB - - 3 - 4 -

Halmstads Flygplats AB - - - 18 - -

Destination Halmstad AB - - - 33 - -

Halmstad Busines Incubator AB - - - 5 - -

AB Industristaden - - - - - -

NOT 27 – Revisionskostnader

Noter

1 Inklusive Halmstads Energi och Miljö Nät AB.

1 Inklusive Halmstads Energi och Miljö Nät AB.

Den totala kostnaden för kommunrevisionen uppgår till 3 145 tkr år 2019, varav kostanden för sakkunnigt biträde uppgår till 2 127 tkr.
Kostnaden för räkenskapsrevision avseende granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning, uppgår till cirka 250 tkr, varav  
kostnaden för sakkunnigt biträde uppgår till 150 tkr.
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DRIFTREDOVISNING 2017 2018 2019

Kommunen (mnkr) Netto- 
kostnad

Avvikelse Netto- 
kostnad

Avvikelse Intäkter Kostnader Netto- 
kostnad

Budget Budget- 
avvikelse

Kommunstyrelse/ 
gemensam adm. m m

Kommunfullmäktige -13 0 -13 1 0 -15 -15 -15 1

Kommunstyrelse -34 20 -15 28 7 -23 -15 -18 2

Stadskontor -113 -15 -100 10 86 -189 -103 -119 16

Skogsförvaltning 1 1 0 1 1 0 1 1 0

Samhällsbyggnadskontor 72 89 -10 24 162 -168 -6 -36 30

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

Färdtjänst -27 -1 -41 -15 4 -50 -46 -46 0

Summa -130 94 -195 49 261 -462 -201 -250 49

Byggnadsnämnd -8 2 -13 10 27 -44 -16 -22 6

Servicenämnd

Servicekontor -22 2 -26 2 18 -47 -29 -32 3

FM- och måltidsservice 1 1 -16 -16 413 -414 -1 0 -1

IT-service 0 0 2 2 121 -117 4 0 4

Kommuntransport -1 -1 0 0 88 -88 0 0 0

Summa -22 2 -40 -13 641 -666 -25 -32 7

Fastighetsnämnd

Fastighetskontor -16 0 -17 -2 48 -61 -12 -13 1

Förvaltningsfastigheter 8 10 3 0 766 -759 8 -4 11

Summa -7 10 -14 -2 815 -819 -5 -17 12

Driftredovisning 
(nämnder)
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Driftredovisning 
(nämnder)

Teknik- och fritidsnämnd -255 8 -252 7 268 -532 -264 -265 1

Barn- och  
ungdoms nämnd -1 940 9 -2 039 3 325 -2 480 -2 156 -2 142 -14

Socialnämnd -715 -14 -765 -30 142 -907 -765 -766 1

Hemvårdsnämnd -1 129 4 -1 143 25 189 -1 385 -1 196 -1 209 13

Miljönämnd -12 0 -12 0 18 -31 -13 -13 0

Räddningsnämnd -75 -2 -74 -1 19 -94 -75 -76 1

Summa -5 054 174 -5 343 65 3 256 -8 807 -5 551 -5 623 72

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnd

Ekonomiskt bistånd -68 -6 -73 -8 4 -81 -77 -65 -11

Arbetsmarknad, omsorg 
och utbildning

-574 59 -597 24 279 -912 -633 -633 0

Summa -642 53 -670 16 283 -993 -709 -698 -11

Nämnden för 
Laholmsbuktens VA

3 7 0 1 251 -249 2 -5 7

Kulturnämnd -121 0 -126 0 17 -145 -128 -128 0

Budget: Planeringsdirektiv med budget 2019-2021 inklusive resultatbalanser, -24 mnkr, och under året beviljade tilläggsanslag, -6 mnkr.

DRIFTREDOVISNING 2017 2018 2019

Avvikelse
nad

Avvikelse Intäkter Kostnader  Budget  Kommunen (mnkr) Netto- 
kostnad

 
kost
Netto- Netto-

kostnad
Budget-
avvikelse
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Investeringsredovisning 
(nämnder)

 INVESTERINGS- 
REDOVISNING

2017 2018 2019

Kommunen (mnkr) Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar Inkomster Utgifter Netto- 
investeringar

Budget Budget- 
avvikelse

Kommunstyrelse/ 
gemensam adm. m m

Stadskontor -1 0 0 0 0 0 0

Samhällsbyggnadskontor -86 -204 35 -258 -224 -289 65

Summa -87 -204 35 -258 -224 -289 65

Byggnadsnämnd 0 0 0 0 0 -1 1

Teknik- och fritidsnämnd -166 -105 2 -180 -177 -326 149

Nämnden för  
Laholmsbuktens VA

-45 -61 21 -83 -62 -80 18

Kulturnämnd -4 -7 0 -3 -3 -3 0

Servicenämnd

Servicekontor 0 0 0 0 0 -3 3

FM- och måltidsservice -2 -1 0 -2 -2 -7 5

IT-service -23 -47 0 -37 -37 -45 9

Kommuntransport -15 -9 1 -8 -7 -17 10

Summa -39 -57 1 -47 -46 -72 26

Fastighetsnämnd

Fastighetskontor 0 0 0 0 0 0 0

Förvaltningsfastigheter -231 -506 11 -670 -659 -923 264

Summa -232 -506 11 -670 -659 -923 264
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Investeringsredovisning 
(nämnder)

Socialnämnd -1 -1 0 0 0 -1 1

Hemvårdsnämnd -9 -2 0 -1 -1 -2 1

Miljönämnd 0 0 0 0 0 0 0

Räddningsnämnd -7 -6 0 -6 -6 -12 6

Summa -605 -975 70 -1 269 -1 199 -1 782 583

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnd

Arbetsmarknad, omsorg 
och utbildning

-4 -4 0 -7 -7 -19 12

Summa -4 -4 0 -7 -7 -19 12

Barn- och  
ungdomsnämnd

-12 -22 0 -14 -14 -53 40

I investeringsredovisningen 2019 exkluderas utgifter för finansiell leasing uppgående till 8 mnkr.

Investeringsbidrag från statliga och regionala aktörer uppgående till 13 mnkr samt anslutningsavgifter för VA uppgående  
till 21 mnkr redovisas bland investeringsinkomsterna 2019.

Budget: Planeringsdirektiv med budget 2019-2021, 926 mnkr, inklusive ombudgeteringar, 770 mnkr, och tilläggsanslag, 86 mnkr.

 INVESTERINGS- 
REDOVISNING

2017 2018 2019

Kommunen (mnkr) Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar Inkomster Utgifter Netto- 
investeringar

Budget Budget- 
avvikelse

SPECIFIKATION ÖVER STÖRRE INVESTERINGAR (mnkr) Anskaffning  
t o m 2018

Nettoinv.  
2019

Prognos  
slutkostnad

Total 
budget

Planerat 
slutdatum

Kommunen

Nya Kattegattgymnasiet 147 177 560 560 Vår 2020/2021

Fordonsutbildning Kristinehed 58 45 105 100 Klar

Tillfälliga skollokaler, Klaraskolan och Slottsjord södra 57 10 67 63 Klar

Ny grundskola Kärleken 38 74 175 200 Sommar 2020

Ny förskola Hjorten, 12 avdelningar 60 32 95 88 Sommar 2020

Lineheds skola, om- och tillbyggnad 40 28 113 113 2020

Hamnen, nytt färjeläge 12 128 159 159 Vår 2020

Halmstads Fastighets AB

Nyproduktion Kv. Järnmalmen, Nissastrand 161 145 364 364 apr 2020

Nyproduktion Kemisten 76 261 415 425 dec 2020

Klackerup förnyelse 68 65 202 202 dec 2020
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Drifts- & investeringsredovisning 
(bolag)

 DRIFTREDOVISNING 2017 2018 2019

  Halmstads Rådhus 
AB-koncernen (mnkr)

Resultat Budget-
avvikelse

Resultat Budget-
avvikelse

Intäkter Kostnader Resultat 
efter

 finans net.

Budget Budget-
avvikelse

Halmstads Rådhus AB 31 3 35 18 103 -77 26 12 13

Halmstads Fastighets AB 124 -6 150 21 835 -676 159 135 24

Halmstads Energi och 
Miljö AB

163 35 155 11 984 -840 144 135 9

Halmstads stadsnät AB 37 13 44 15 135 -94 41 34 7

Hallands Hamnar 
 Halmstad AB

9 -1 12 1 149 -140 10 10 0

Halmstads Flygplats AB -13 8 -12 10 37 -54 -17 -23 6

AB Industristaden 1 2 2 4 12 -12 1 0 0

Destination Halmstad AB -56 4 -48 15 10 -44 -33 -50 17

Halmstad Business 
I  ncubator AB

1 1 1 1 2 -8 -5 -8 2

Summa 295 58 338 96 2 268 -1 942 326 246 80

INVESTERINGS- 
REDOVISNING

2017 2018 2019

Halmstads Rådhus AB- 
koncernen (mnkr)

Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar Inkomster Utgifter Netto- 
investeringar

Budget Budget- 
avvikelse

Halmstads Rådhus AB 0 0 0 0 0 0 0

Halmstads Fastighets AB -490 -442 35 -597 -563 -570 7

Halmstads Energi och 
Miljö AB

-159 -113 0 -148 -148 -150 2

Halmstads stadsnät AB -99 -87 4 -107 -102 -75 -27

Hallands Hamnar 
 Halmstad AB

-16 -40 0 -8 -8 -26 18

Halmstads Flygplats AB -34 -7 0 -10 -10 -28 19

Destination Halmstad AB 3 -36 0 -4 -4 -6 1

Halmstad Business 
Incubator AB

-1 -1 0 0 0 -1 0

AB Industristaden 0 0 0 0 0 0 0

Summa -795 -727 39 -875 -836 -855 20
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i, av fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som 

bedrivits i styrelse och nämnder 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 
verksamheten. 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 kom-
munens revisionsreglemente. Granskningen har haft 
den om-fattning och inriktning samt givit det resultat 
som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse 
2019”. 

U Vi be dömer att styrelse, nämnder och beredningar 
i Halmstads kommun i allt väsentligt har bedri-
vit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
eko-nomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

U V i har noterat avvikelser mot god redovisningssed 
avseende periodisering av statsbidrag och redovis-
ning av äldre exploateringsprojekt. Noterade fel  
bedöms dock sammantaget inte vara väsentliga  
utifrån kommunens omsätt-ning varför räken-
skaperna i allt väsentligt bedöms vara rättvisande.

 U Vi be dömer att styrelsens och nämndernas interna 
kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

U Sammanfatt ningsvis bedömer vi att Halmstads 
kommun för år 2019 delvis har en god ekono-
misk hushållning. Vi bedömer att utfallet delvis är 
förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella per-spektivet.  
Av de finansiella målen för år 2019 är två av tre  
mål uppfyllda. Vi bedömer, utifrån årsredovis-
ningens återrapportering, att verksamhetens ut-fall 
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande 
mål för verksamheten. Av fullmäktiges tio konkreti-
serade mål bedöms sju uppfyllas.

U Vi t illstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelse, kommunens nämnder och gemensam-
ma nämnder, beredningar samt de enskilda  
leda möterna i dessa organ.

 U Vi t illstyrker att fullmäktige godkänner 
kommunens årsredovisning för år 2019.

Halmstad den 1 april 2020

Jan Olof Johansson Peter Nofors Ann-Charlotte Westlund 

Kerstin Persson Birgitta Larsson Lennart Eriksson Björn Ericson

Peter Holm Lars-Göran Ericsson Ludvig Andersson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse för år 2019, De sakkunnigas rapporter under året, 
Granskningsrapporter lekmannarevisorerna samt Revisionsberättelser kommunala bolagen.

Revisionsberättelse 
för år 2019
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Halmstads kommun
Box 153, 301 05 Halmstad

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

Foton av: Anders Andersson,  
Grafnenze photography, Robin Llorentz,  
Patrik Leonardsson, Lennart Alves samt  

medarbetare inom Halmstads kommun. 

https://www.halmstad.se/
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