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Alliansens budget 2012 – fokus på barn och ungdomar 
 

Varbergs kommun ska skapa förutsättningar för en bra uppväxtmiljö för barn och 

ungdomar. Det gör vi bl a genom en resultatfokuserad skola, en god omsorg, en bred 

kultur- och fritidsverksamhet, en stark arbetslinje, och ett intensifierat fokus på 

hållbarhet. Självklart har föräldrarna det största ansvaret för sina barn, men även 

kommunala beslut och ageranden är viktiga för barn och ungdomar. Vår budget riktar 

sig naturligtvis till alla i Varberg, men för 2012 är många av våra satsningar extra bra 

för dem som är vår framtid; barn och ungdomar.  Nedan lyfter vi fram ett urval av våra 

insatser. Samtliga satsningar och investeringar framgår av budgetdokumentet i sin 

helhet. 

 

Förskola och skola 
För oss är det viktigt att föräldrar ges utrymme för egna val i vardagen och själva kan välja 

hur omsorgen om deras barn ska se ut. De senaste åren har vi sett att barn är på förskolan allt 

längre tid på dagarna, den så kallade vistelsetiden har ökat. För att säkerställa att barnen 

erbjuds en fortsatt bra kvalitet i ökas förskolans medel för att parera den längre vistelsetiden. 

Den kraftiga investeringen i nya förskolor fortsätter för att säkerställa att samtliga barn 

erbjuds plats. När det gäller grundskolor kommer investeringar påbörjas 2012 för att avslutas 

2013 avseende Ankarskolan och Bläshammarskolan, som båda behöver byggas ut. 

Väröbackaskolans utbyggnad kommer färdigställas 2012. 

 

Grundskolans budget utökas så att flera förstärkningar kan genomföras för att alla elever ska 

nå målen. För det första fortsätter läsa- skriva-räkna-satsningen för elever i årskurs två. Att 

barn får en bra start i skolan har stor betydelse för deras framtida skolresultat. Medel avsätts 

för att fortsätta grund- och gymnasieskolans satsning på att alla elever från årskurs sex ska få 

en egen dator som arbetsverktyg, en satsning som bland annat ska få elevernas resultat att 

förbättras. Tjänsten som skoldatatekspedagog, vars syfte är att ge elever i behov av stöd 

gällande tal, språk och hörsel, permanentas.  Intensivmatematiksatsningen för elever i årskurs 

7, 8 och 9 ska öka måluppfyllelsen.  

 

Maten är viktig för barn och elever. En kostpolicy är under framtagande. Den ska vara en 

ledstjärna för att öka kvalitén på hela måltidsupplevelsen. Elever på ett par skolor kommer att 

erbjudas två rätter att välja mellan, varav en vegetariskt. 

 

Kultur, sport och upplevelser 
Den satsning på kultur- och fritidsverksamhet som Alliansen tidigare inlett kommer att 

fortsätta även i 2012 års budget. I januari 2012 invigs Komedianten (huvudbiblioteket som är 

ombyggt till ett kulturhus).  Kulturhuset blir en mötesplats för alla åldrar. Den nya barn-

teaterscenen tillsammans med bibliotekets barnavdelning blir ett centrum för barnkulturen. 

Samtidigt får kommunen en ny och attraktiv konsthall. Tillskottet på Kultur- och fritids-

nämndens driftsbudget fokuseras på verksamhet inom Komedianten.  

 

Ungdomsgården på Håsten kommer att färdigställas under 2012, liksom konstgräsplanen i 

Tvååker. Håstens ishall påbörjas 2012 och färdigställs året därpå. Medel avsätts för en 

upprustning av Sjöaremossens isbana och för en anpassning av Påskbergsvallen till de nya 
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krav som ställs på ett lag i Superettan. Vi ökar resurserna till lekplatser, där en temalekplats i 

Societetsparken blir flaggskeppet. Strandpromenaden fyller 100 år 2012 och en upprustning 

av den fysiska miljön liksom byggnation av en bastu på Skarpe Nord kommer att genomföras. 

 

Hållbarhet, miljö, boende och trygghet 
I Alliansens budget finns också framtidssatsningar på miljön. Vi fortsätter arbetet med att 

hjälpa människor att färdas miljövänligt. Utbyggnad av gång- och cykelvägar fullföljs, med 

speciellt fokus på pendling till skolor och arbetsplatser. Förverkligandet av Kattegattleden, en 

havsnära bilfri cykelled från Helsingborg till Göteborg fortsätter i Varbergs kommun. En 

resevaneundersökning ska tas fram som ett underlag för samhällsplaneringen i arbetet med 

hållbar utveckling. Räddningstjänstens deltidsstyrkor förses med fordon för Första Insats 

Person. Styrkans befäl kommer att kunna åka i förväg direkt till olycksplatsen vilket ger 

effektivare och snabbare hjälp. Detta kommer att öka tryggheten för människor i kommunen. 

Energieffektiviseringen i kommunala lokaler fortsätter, samtidigt som elbilar kommer att 

testas av kommunen. Miljö- och klimatinsatser är viktiga för alla, men kanske allra mest för 

barn och ungdomar. 

 

Bostadssituationen i Varberg är fortsatt besvärlig. Tiden för att ta fram nya planer är normalt 

ganska lång. Det pågår en översyn av samhällsbyggnadsprocessen i syfte att effektivisera 

processen och förkorta tiden. För äldreomsorgen tas riktlinjer fram som medger att äldre par 

får bo tillsammans i särskilt boende, även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov. 

 

Landsbygdsutvecklingsprojekten i Rolfstorp och Kungssäter/Gunnarsjö (LISA) har kommit 

mer än halvvägs. Sibbarp, Bua, Veddige och Karl Gustav startar nu liknande projekt där man 

tar fram lokala visionsdokument. Dessutom har kommunfullmäktige antagit landsbygds-

utvecklingsstrategin. För att gå från ord till handling avsätts medel för att genomföra lokala 

projekt.  

 

Arbetslinjen 
Arbetslösheten i Varberg, totalt såväl som för unga, är lägre än snittet i riket, i Halland och i 

vår arbetsmarknadsregion. Att vi fortsätter förbättra näringslivsklimatet för att skapa förut-

sättningar för ännu fler jobb är viktigt, inte minst därför att sysselsättningen starkt påverkar 

den kommunala intäktsbudgeten. Det är speciellt viktigt att unga människor kommer in på 

arbetsmarknaden och därför är den senaste statistiken glädjande. Men vi kan inte nöja oss. 

Näringslivsklimatet kan bli bättre. Vi behöver arbeta med attityd- och bemötandefrågor, öka 

effektiviteten i vår ärendehantering och göra speciella satsningar på entreprenörskap i skolan. 

Arbetet med att säkerställa att det finns industrimark för företag som vill växa, eller etablera 

sig i Varberg, idag eller i framtiden, ska intensifieras. 

 

En omorganisation genomförs för att förbättra för människor utanför arbetsmarknaden.  

Arbetsmarknadsenheten flyttas organisatoriskt från kommunstyrelsen till socialnämnden, som 

på så sätt får direktkontroll över ett viktigt verktyg för att människor snabbare ska komma i 

arbete. Socialnämnden sätter extra fokus på att människor med försörjningsstöd tidigt ska 

erbjudas hjälp tillbaka till arbete. 
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Vision 2025 
Visionsförslaget ”Västkustens kreativa mittpunkt” ska beslutas om i samband med budgeten. 

För att förverkliga visionen uppmanas nämnder och styrelser att konkretisera visionen, 

verksamhetsidén och förhållningssätten inom sina verksamhetsområden. Visionen vänder sig 

till alla i Varberg, medan verksamhetsidén och förhållningssätten riktar sig mot den 

kommunala organisationen. Verksamhetsidén ”Vi ska förenkla människors vardag och 

inspirera dem att uppnå sina drömmar” tydliggör att kommunen är till för medborgarna och 

att vi ytterligare kan förbättra vår service och effektivitet samt vårt bemötande. Förhållnings-

sättet ”Hållbarhet” ska belysa att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 

Förhållningssättet ”Delaktighet” innebär att vi har ett öppet klimat och ett inkluderande 

förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.  

 

Ekonomiskt ansvar 
En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin. Oron i världsekonomin 

väntas bestå också under nästa år. Detta bygger emellertid på att den nuvarande oron inte 

övergår i en ännu allvarligare kris och recession, även om det senare är en uppenbar risk. 

Tillväxttakten dämpas också för svensk del. Uppbromsningen för svensk ekonomi för med sig 

att återhämtningen på arbetsmarknaden stannar av och att arbetslösheten återigen stiger något. 

I SKL:s bedömning av skatteunderlaget (oktoberprognosen) är tillväxttakten för 2013 och 

2014 ordentligt nedskruvad. 

 

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att noga följa den ekonomiska utvecklingen och 

att skapa en buffert i budgeten. Om man tappar kontroll över budgeten så måste nedskärningar 

ske. Nedskärningar som drabbar skolan och omsorgen. Nedskärningar som påverkar barn och 

unga. Därför väljer Alliansen att skapa buffertar för framtiden. Det ska poängteras att det 

finns stora osäkerheter och det går inte att helt säkra sig mot att internationella kriser skulle 

kunna påverka Varbergs kommunala budget. Det kan i sådant fall innebära att projekt eller 

verksamheter kommer att få vidkännas förändringar i förhållande till det som framgår av 

budgetdokumentet. 

 

Utöver påverkan från det internationella ekonomiska läget, har befolkningsutvecklingen i 

Varberg bromsats in kraftig under det innevarande året. Det finns en stor osäkerhet huruvida 

detta kommer att bestå, eller om Varberg relativt snart återgår till våra kraftiga tillväxttal. För 

att hantera ekonomin ansvarsfullt, skapa en buffert och samtidigt ha manöverutrymme för 

olika scenarios, har vi i budgeten tagit höjd för denna osäkerhet i kommunstyrelsens 

ofördelade medel som liksom tidigare år även inkluderar löneökningar. 

 

Den budgeterade investeringstakten för 2012 ligger på ca 154 miljoner. Till detta kommer 

tidigare investeringsbeslut, som ännu inte är genomförda, om ytterligare ca 105 miljoner. 

Sammantaget kommer de stora investeringarna att föranleda ökade kapital- och drifts-

kostnader. Det är angeläget att vi söker lösningar som medverkar till att hålla nere dessa 

kostnader, t ex genom medfinansiering och/eller insatser från berörda föreningar när det gäller 

investeringar inom den frivilliga sektorn.   
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning  
 

 

Varberg skall vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. God kommunal 

service, bra kommunikationer, varierat näringsliv, attraktivt boende, rikt kulturliv och en bra 

miljö är viktiga grundstenar i detta och en förutsättning för utvecklingskraft. Den kommunala 

ekonomin skall vara stark för handlingsfrihet och möjligheter att klara nödvändiga om-

ställningar. Verksamhetsmålen omfattar alla verksamheter och är ej preciserade till speciell 

nämnd. Den kommunala verksamheten skall hålla god kvalitet. Utöver detta styrdokument 

finns bl.a. en nyligen antagen miljöplan som skall vara vägledande för alla verksamheter. 

 

Verksamhetsmålen är fördelade inom fem politikområden – Boende och infrastruktur, Vård 

och omsorg, Näringsliv/arbetsliv, Lärande/personlig utveckling kultur och rekreation och 

Varberg – en god arbetsgivare. Efter vart och ett av dessa områden presenteras det urval av 

nämndernas prioriterade effektmål som Fullmäktige avser att följa upp under år 2012. I den 

mån det går ska nämnderna ange vid delårsbokslutet om effektmålen kommer att uppnås 

under 2012 men i huvudsak ska de redovisas vid årets slut. I samband med denna redovisning 

kommer en samlad bedömning ske om kommunen uppnår målet för god ekonomisk 

hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

 

Utöver urvalet av nämndernas prioriterade effektmål som anges nedan, har nämnderna 

ytterligare fastställda effektmål. På vilket sätt nämnderna följer upp övriga effektmål som de 

fastställer bestäms av nämnderna själva. 

 

 

Boende och infrastruktur 
 

Kommunens livskraft 
Inom de olika delarna av kommunen skall finnas tillgång till attraktivt boende för att 

tillfredsställa olika intresseriktningar. För att kunna förena utveckling, god service och 

ekonomi i balans bör befolkningstillväxten ligga på 0,5-1 %. Upplåtelseformerna bör variera 

för att efterfrågan från många olika grupper skall kunna tillgodoses, segregation motverkas 

och förutsättningar för trygghet och säkerhet ökas. Den enskilde/familjen skall så långt 

möjligt ges möjlighet att forma sitt eget liv efter egna önskemål och prioriteringar. 

 

Hållbart samhälle 
Samhällsplaneringen skall inriktas mot långsiktig hållbarhet med en tydlig miljöprofil. 

Kommunen bör medverka till effektivt utnyttjande av värdefulla markresurser med en 

resurssnålare/tätare bebyggelse i staden och kommunens tätorter. På landsbygden ges 

möjligheter till en glesare bebyggelse med större tomter. Bebyggelsen i kust-/strandnära 

områden bör ske på ett varsamt sätt. Den bästa jordbruksmarken bör så långt möjligt inte 

planeras för annat ändamål. 

 

Tillgänglighet och trygghet 
Kollektivtrafik med ekonomisk bärkraft och servicegrad kräver ett bra befolkningsunderlag 

varför bebyggelse med större täthet utanför nuvarande tätorter bör tillkomma främst inom 

gång/cykelavstånd till trafikstråk. Utvecklingen av såväl spårbunden som vägbunden 

kollektivtrafik är central för möjligheterna till regionförstoring och arbetspendling. Den del av 

vägnätet kommunen har ansvar för skall hållas i gott skick och en fortsatt utbyggnad av cykel-
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banor skall ske för bättre miljö och säkerhet. Bostadsplanering och byggande bör inriktas mot 

goda uppväxtvillkor för barn och unga samt för hög tillgänglighet och integration. Det 

offentliga rummet skall både vara och uppfattas som tryggt och trivsamt för medborgarna. 

Tillgängligheten till viktig samhällsservice skall vara god. Innerstadens utveckling förutsätter 

åtkomlighet med bil men genomfartstrafiken skall minska. 

 

 

Effektmål Målindikatorer 
Kommunstyrelse 

Aktivt arbeta för god tillgång på bostäder där antalet 

färdigställda lägenheter överstiger 350 och 

lagakraftvunna planer visar på fler än 400 bostäder. 

 

 

Över tid säkerställa god tillgång till strategisk och 

attraktiv kommunalmark för boende och verksamhet. 

 

 

Statistik från SCB och strategisk plan 

 

 

 

 

Tillgång och gjorda förvärv 

 

Miljö- och räddningsnämnd 
Snabba och effektiva räddningsinsatser med god service 

och gott bemötande. Responstiden för räddningstjänst ska 

ha varit högst 11 minuter i mediantid. 

 

 

Mätning av responstid och beräkning av 

medianvärde 

 

Mervärdesinsatser har utförts och 

dokumenterats vid samtliga insatser. 

 

Byggnadsnämnd 
Översikts- och detaljplaner ska främja en god 

samhällsutveckling och en långsiktigt hållbar livsmiljö 

med hänsyn till enskildas och det allmännas intressen. 

Planbesked ska ges inom 4 månader. En ordinär 

detaljplanehandläggning bör efter godkänt program ta 

högst 15 månader. Enkelt planförfarande bör från beslut 

om upprättande ta högst 7 månader. 

 

Bygglovs- och tillsynsverksamheten ska ge förutsättning 

för en god gestaltning, långsiktigt hållbart och 

ändamålsenligt byggande, med handläggning av bygglov 

inom 10 veckor. 

 

Inom lantmäteriområdet ska tjänster med god kvalitet 

tillhandahållas med leveranstider i normalfallet för 

nybyggnadskartor inom högst 4 veckor, utsättning i 

samband med bygglov inom 1 vecka och 

lantmäteriförrättning inom 6 månader. 

 

Grundläggande baser för landskaps- och 

fastighetsinformation ska underhållas och utvecklas för 

samhällsbyggandets behov. Fastighets- och 

byggnadsinformation uppdateras kontinuerligt. 

 

 

Beskrivning av måluppfyllelsen, 

handläggningstider följs upp. 

 

 

 

 

 

 

Kundenkäter, handläggningstider följs 

upp 

 

 

 

Kundenkäter, handläggningstider följs 

upp 

 

 

 

 

Beskrivning av måluppfyllelse 
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Hamn- och gatunämnd 
Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som 

innehåller en variation av aktiviteter och upplevelser. De 

ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god kvalitet. 

Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer. 

 

För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja 

cykeln som transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 

5 %. 

 

Varbergs innerhamn är ett självklart val för båtturismen 

Antal gästnätter ska öka med 5 % 

 

 

 

Invånarpanel eller liknande i samband 

med framtagande av grönplanen.  

 

 

 

Mätning av cykeltrafik.  Mätningen 

baseras på genomsnittsvärdet från olika 

mätpunkter i kommunen. (mått från 2011) 

 

Antalet gästnätter. 

 

 

 

Vård och omsorg 
 

Tryggt på äldre dagar 
Vården skall hålla hög kvalitet och kännetecknas av integritet och värdighet. Omsorgstagarna 

skall ha möjlighet att påverka såväl vem som utför vården som inriktningen på densamma. En 

stor öppenhet skall råda till alternativa driftsformer av såväl utvecklings- som effektivitets-, 

kvalitets- och valfrihetsskäl. Behovsprövningen inför detta beslut om särskilt boende för de 

allra äldsta skall förenklas och möjligheten att själv välja boende skall stärkas. Alternativa 

boendeformer - seniorboende och trygghetsboenden – liksom särskilda boenden skall finnas i 

tillräcklig omfattning i kommunen. Vid planering av nya större bostadsområden skall detta 

behov beaktas. 

 

Förebyggande arbete 
Den enskildes möjligheter att ta ett eget ansvar för sitt boende, sin familj, sin hälsa och 

livskvalitet skall stimuleras. Anhörigstöd och hjälp som organiseras av frivilliga krafter skall 

uppmuntras. Förebyggande arbete för att öka tryggheten för äldre i ordinärt boende i 

kommunal eller privat regi skall stärkas. Vid byggnation av nya bostadsområden skall behovet 

av tillgänglighet för funktionshindrade och äldre beaktas. Kommunens resurser till barn och 

ungdomar skall samverka för att tidigt hjälpa barn och ungdomar i behov av stöd. Kommunen 

skall medverka i arbetet med att förebygga brott. 

 

Stöd till utsatta grupper  
Stödet till personer med psykiska och fysiska funktionshinder ska vara mångsidigt och 

anpassat till vad varje person behöver. Kommunen ska vara en tillgänglig kommun, där man 

lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet, oavsett om man 

har en funktionsnedsättning eller inte. Kommunen ska aktivt verka för att den fysiska miljön 

och den kommunala informationen blir tillgänglig för barn och vuxna med funktions-

nedsättning. Kommunen skall arbeta för att motverka missbruk av alkohol och andra droger 

bland barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa ska i första hand få hjälp och stöd i 

den egna familjen och på den egna skolan. 
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Effektmål Målindikatorer 
Socialnämnd 

Alla skall tycka att de får ett gott bemötande i kontakter 

med vår personal. 

 

Alla skall tycka att det är lätt att få de kontakter man 

behöver när det rör socialnämndens verksamheter. 

 

Alla ska vara nöjda med de insatser man får hjälp med. 

 

Alla med beslut/insats om bistånd ska tycka att de har 

möjlighet att påverka insatsernas innehåll och 

utformning. 

 

Snittiden som hushåll uppbär försörjningsstöd ska inte 

överstiga 3 månader. 

 

Personer som gått 12-stegsprogram skall 12 månader 

efter avslutad behandling inte ha kontakt med 

missbruksenheten på grund av aktivt missbruk. Mätetal: 

Målet skall uppnås med 80 %. 

 

Antalet institutionsplaceringar rörande barn och ungdom 

skall minska med 5 per år. 

 

 

Analysmodell Nöjd-Kund-Index 

 

 

Analysmodell Nöjd-Kund-Index 

 

 

Analysmodell Nöjd-Kund-Index 

 

Analysmodell Nöjd-Kund-Index 

 

 

 

Mätning av faktisk genomströmningstid 

 

 

Andel som återkommer 

 

 

 

 

Antal placerade 

 

Miljö- och räddningsnämnd 

Den enskilde ska ta ett större ansvar för sitt 

brandskydd 

Minst 10 000 personer ska ha fått 

utbildning/information om brandskydd under 2012 

BoBra ska ha startats upp för den sårbara gruppen 

missbrukare 

1 500 bostadsbesök har genomförts under året 
 

 

 

 

Antal personer som fått 

utbildning/information 

 

 

Antal bostadsbesök 
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Näringsliv/arbetsliv 
 

Gott företagsklimat 
Grunden för ekonomisk tillväxt är arbete, företagande och företagare. I Varbergs kommun vill 

vi ha ett klimat där enskilda människor vill starta och utveckla företag, ett klimat där 

hindrande trösklar tas bort. En förutsättning för att få en gynnsam utveckling av Varbergs 

näringsliv med tillväxt, låg arbetslöshet och fler arbetstillfällen, är att näringslivsvänlig 

inställning genomsyrar den kommunala organisationen och att alla medverkar till att göra 

kommunen attraktiv som etableringsort och intressant att bedriva verksamhet i. Bemötandet 

från kommunens medarbetare är avgörande för hur man uppfattar näringslivsklimatet. 

 

Bra företagsservice 
Varbergs kommun skall vara attraktiv som etableringsort. Tillgång på planlagd mark, lokaler, 

utbildad arbetskraft, infrastruktur m.m. är mycket viktiga för en god företagsservice och en 

väl fungerande arbetsmarknad. Hantering av tillståndsfrågor skall kännetecknas av god 

service/vägledning/lyhördhet, en enkel, rationell och effektiv hantering samt ett korrekt och 

positivt bemötande. Kommunens förvaltningar skall ha rutiner som medverkar till att den 

enskilde/företagaren slussas rätt och samordnat i den kommunala beslutsprocessen. 

 

Uppmuntra entreprenörskap 
Varbergs kommun skall medverka till att nya verksamheter kan starta och/eller utvecklas, 

uppmuntra entreprenörskap och verka för en breddning av arbetsmarknaden. 

Varbergs kommun har en viktig roll både som beställare och utförare av tjänster. 

Förfrågningsunderlag skall utformas på ett sätt som stimulerar bred konkurrens och ger 

möjlighet för lokala entreprenörer. 

För att säkerställa effektivitet, ekonomi och kvalitet är det viktigt att företag ges möjlighet att 

konkurrera med eller komplettera den kommunala verksamheten på likvärdiga villkor. En 

aktiv marknadsföring av kommunens olika orter skall ske för att stimulera utvecklingen i hela 

kommunen. 

 

Effektmål Målindikatorer  

Kommunstyrelse 

Bra bemötande, tillgänglighet och hög servicegrad skall 

känneteckna verksamheten. Andelen som får kontakt med 

kommunens handläggare via telefon ska öka (46 % 

2010). Andelen som får svar på e-post inom två dagar ska 

öka (77 % 2010) 

 

Kommunens ranking i svenskt näringslivs undersökning 

om företagsklimat skall vara högre än vid föregående 

mätning. (56, 2011) 

 

 

Kommunens Kvalitét i Korthet 

 

 

 

 

 

Svenskt näringslivs företagsundersökning 

 

 

Miljö- och räddningsnämnd 

En effektiv myndighetshandläggning med god service 

och gott bemötande 

 

En komplett ansökan/anmälan ska handläggas inom 5 

veckor och om nämndsbeslut krävs inom 10 veckor 

 

Samtliga skolor, större samlingslokaler och objekt med 

farlig verksamhet ska ha fått tillsyn och rådgivning under 

2012 

 

Kvalitetsarbete typ Lean har påbörjats 

 

 

Mätning av handläggningstider 

 

 

Andel utförda 
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Lärande/personlig utveckling kultur och rekreation 
 

Barn och elever lär sig mer i Varbergs kommun 
Varbergs kommun skall erbjuda högkvalitativa möjligheter för det livslånga lärandet, både i 

kompetenshöjande syfte och för den personliga utvecklingen. Skolan skall, oavsett skolform, 

fokusera på att kunskapsmålen för barn, elever och studenter uppnås. Barn, elever och 

studenter ska få stöd och utmaningar så att de kan inhämta kunskaper och färdigheter som gör 

att de kan förverkliga sitt livsprojekt. 

 

Barn och elevers fysiska och psykiska hälsa ska förbättras 
En lugn studiemiljö prioriteras där personligt lärande och kunskapsinhämtning säkerställs för 

alla så långt det är möjligt. Förskola och skola skall ge elever redskap att utveckla en sund 

livsstil där självförtroende och tillit stärks hos varje individ.  

Studiemiljön i skolan ska präglas av trygghet, respekt och arbetsro. Värdegrundsarbetet skall 

fortsätta. 

 

Ökad valfrihet för familjerna 
Det skall finnas många olika alternativ inom barnomsorg och skola så att det finns en verklig 

valfrihet för elever och föräldrar. 

Genom jämförelser mellan olika förskolor och skolor kan flera dra nytta av 

framgångsfaktorer, men också lära av misstag. Varje familj ska ha god information, så att de 

kan ta aktiva beslut i frågor som rör den egna familjen. 

 

Kultur  
Kommunen skall samordna och stimulera utvecklingen av kultur- och fritidslivet i Varberg 

och samarbetet med länets övriga kulturinstitutioner skall stärkas. Det ekonomiska stödet 

skall främst riktas till barn och ungdomar. Såväl barn/ungdomar som vuxna skall ha möjlighet 

att delta i kulturlivet och även möta det i vardagen. 

Det skall finnas förutsättningar för både spets och bredd att utvecklas. Vi skall ta tillvara den 

kreativa kraft som kulturen har för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. 

 

Fritid/rekreation 
Kommunen skall arbeta aktivt för att erbjuda medborgarna ändamålsenliga lokaler för kultur, 

idrott och rekreation i hela kommunen, för att kunna erbjuda en mångfald av aktiviteter som 

riktar sig till alla åldrar. För att tillmötesgå de behov som finns av nya anläggningar vill 

kommunen bredda möjligheterna till finansieringen och stimulera till ökat ansvarstagande 

från enskilda.  



Verksamhetsmål, effektmål och finansiella mål 

10 

Effektmål Målindikatorer 
Barn- och utbildningsnämnd 

Resultaten i nationella prov ska över tid förbättras jämfört 

med föregående provtillfälle i samma population  

 

Andelen grundskoleelever som är behöriga till nationellt 

program på gymnasieskolan ska öka 

 

Andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan ska 

öka från föregående år  

 

Andelen barn och elever som känner sig mobbade ska 

minska jämfört med föregående års mätning 

 

Andelen elever som missbrukar 

alkohol/tobak/narkotika/andra droger ska minska från 

föregående års mätning 

 

Andelen skolor som serverar 2 lunchalternativ ska öka 

 

 

Andelen förskolor och skolor med profilering ska öka 

 

 

Kommunala och fristående skolor samt förskolor ska 

känna att de konkurrerar på lika villkor 

 

 

Statistikuppgifter från nationella prov 

 

 

Betygsstatistik från slutbetyg åk 9 

 

 

Betygsstatistik gymnasieskolan 

 

 

Elevenkät 

 

 

Elevenkät 

 

 

 

Underlag från serviceförvaltningen på 

andel som serverar två lunchalternativ 

 

Underlag från rektorerna på andel 

profilerade förskolor och skolor 

 

Hur rektorerna upplever villkoren 

Kultur- och fritidsnämnd 

Bredda utbudet på kulturskolan  

 

 

Låta fler barn i förskoleåldern ta del utav konst- och 

kulturutbudet  

 

Bryta den negativa trenden av besök och utlåning på 

biblioteken  

 

Öka ungdomars inflytande 

Integreringen av funktionshindrade i ordinarie 

verksamheten skall öka 

 

Bättre utnyttjande av fritidsanläggningar 

 

Procentuell fördelning mellan musik och 

övrig verksamhet 

 

Antal barn på varje arrangemang + antal 

arrangemang 

 

Mätning av lån och besök. 

 

 

Kvalitetsmätning 

 

Andel funktionshindrade i ordinarie 

verksamhet. 

 

Nyttjandegrad 
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Varberg – en god arbetsgivare 
 

Friska och stolta medarbetare 
Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare och våra medarbetare skall känna 

arbetstillfredsställelse, delaktighet, stolthet, trivsel och välbefinnande. 

Personalpolitiken skall säkerställa en god arbetsmiljö med ledorden hälsa, effektivitet och en 

rörlighet som främjar såväl den enskildes som verksamhetens utveckling. 

 

Personal och kompetensförsörjning 
Arbetsgivaren skall arbeta aktivt med en personalförsörjningsplan med konkreta insatser för 

att underlätta framtida rekrytering. 

Arbetsgivaren skall skapa förutsättningar för medarbetarna att vidareutveckla verksamheterna 

och utvecklas i sitt arbete. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor skall arbetas bort. 

 

Ändamålsenlig och effektiv organisation 
Arbetet skall inom givna resurser organiseras så att medarbetarna ges möjlighet till önskad 

sysselsättningsgrad. 

Arbetet skall organiseras så att våra resurser kan utnyttjas på ett effektivt och flexibelt sätt 

utan att upplevas otryggt av medarbetarna. 

Chef-/ledarskap såväl som medarbetarskap skall vara tydligt definierade avseende bemötande, 

ansvar och rollfördelning. 

Arbetstillfredsställelse, kompetensnivå och hälsoläge skall mätas och följas upp årligen. 

 

Effektmål Målindikatorer 
Kommunstyrelse 

Låg sjukfrånvaro och hög grad långtidsfriska medarbetare 

som är nöjda med APT, medarbetarsamtal och 

utvecklingsmöjligheter samt hög arbetstrivsel och 

möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad ska 

känneteckna verksamheten. Minst tre områden i 

medarbetarenkäten skall visa bättre resultat än vid 

föregående mätning och inget område skall visa sämre 

värde (2010). 

 

 

Medarbetarenkät 

 

 

 

Interna effektmål 
Effektmål Målindikatorer 
Servicenämnden 

Tydliggöra kostnaden för stödprocesser genom 

säkerställa att det finns interna överenskommelser och 

transparenta prislistor för alla huvudprocesser i 

verksamheten. 

 

Kvalitet och kostnadseffektivitet avgör driftsformen, egen 

eller alternativ. 

 

Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar goda 

förutsättningar för ansvariga nämnder att ge vård och 

omsorg, lärande/personlig utveckling, kultur och 

 

Andel huvudprocesser där 

överenskommelse/prislista finns 
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rekreation. 

 

Tillhandahålla näringsriktig kost och rena lokaler som 

hjälper till att skapa förutsättningar för en bra studiemiljö. 

 

Energianvändningen skall effektiviseras och baseras på 

förnyelsebara energikällor. 

 

Minst 20 procent av kommunala storhushållens 

livsmedelsinköp skall vara ekologiska och där så är 

möjligt, öka inköpen av närproducerade varor. 

 

Fordon som kommunen köper eller leasar skall vara 

miljöfordon. Minst 20 procent av inköpta miljöfordon 

skall vara gasfordon. 

 

Införskaffa, testa och utvärdera minst två eldrivna fordon 

under 2012.  

 

 

 

 

 

Andel förnyelsebar energi 

 

 

Andel ekologiska livsmedelsinköp av 

totala inköp 

 

 

Andel inköpta miljöfordon av totalt antal 

inköpta fordon 

 

 

Utvärdering 

 
 
Finansiella mål 
 

Enligt Kommunallagen ska budget upprättas detaljerat för kommande året och en plan för de 

därpå följande två åren som ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella 

mål. Valet av finansiella målsättningar avgörs bland annat av: 

 Kommunens ekonomiska utgångsläge 

 Osäkerhetsgraden i driftskostnaderna 

 Skatteintäkternas fluktuation 

 Investeringsnivån 

 Befolkningsförändringar 

 Statliga beslut och åtgärder 

 

Förslaget till finansiella mål i årets budget är att kommunen bör nå ett resultat på minst 1 % 

av skatter och utjämningsbidrag samt att investeringarna exklusive taxefinansierad 

verksamhet och affärsverksamhet till 100 % bör finansieras med egna medel. Med egna medel 

avses summan av resultat och avskrivning. Målen är oförändrade. 

 

Resultatmålet nås i budgetförslaget men nivån på investeringar är så hög att dessa inte kan 

egenfinansieras helt. Målet om 100 % egenfinansiering bör dock rimligen ses på längre sikt. 
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Ekonomikontorets kommentarer till budget 
 

Omvärldsanalys 
 

Den snabba återhämtningen i svensk ekonomi efter finanskrisen 2008 har kommit av sig. 

Tillväxten i Sverige bedöms dock för 2011 bli 4,4 % men för 2012 är prognosen endast 1,8%, 

mätt som ökning av BNP. Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att sysselsättningens 

utveckling försvagas. Sysselsättningen (antalet arbetade timmar) beräknas 2012 öka med bara 

0,2%. Mot denna bakgrund stiger arbetslösheten och beräknas för 2012 bli 7,7% jämfört med 

7,6% 2011. Att ökningen inte blir större beror på att ett antal personer väljer att lämna eller 

inte träda in på arbetsmarknaden när chanserna att få ett arbete minskar. 

 

De neddragna prognoserna beror på såväl yttre som inhemska faktorer. En försvagad tillväxt i 

omvärlden bidrar till en svagare svensk export. Oron i omvärlden för samtidigt med sig en 

tilltagande osäkerhet också här på hemmaplan. Oron bidrar till att de svenska hushållen sparar 

mer och de svenska företagen investerar mindre. Därmed begränsas inte bara exporten utan 

också inhemsk efterfrågan. 

 

En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om den internationella ekonomin. Den 

ekonomiska tillväxten i USA och i stora delar av euroområdet förväntas bli svag både i år och 

nästa år. De statsfinansiella problem som många länder har kommer till betydande del att 

kvarstå. Samtidigt förblir räntorna låga både på kort och lång sikt enligt nuvarande 

bedömningar.  

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP* – 5,3 5,6 4,4 1,8 2,7 3,8 4,0 

Sysselsättning, timmar* – 2,4 1,9 1,7 0,2 0,3 1,2 1,4 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 8,4 7,6 7,7 7,6 6,9 6,0 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 1,1 3,5 2,9 2,9 3,4 3,8 

Timlön, 
konjunkturlönestatistiken 

3,4 
2,6 2,3 2,7 2,9 3,4 3,8 

Konsumentpris, KPIF 1,7 2,0 1,5 1,2 1,6 1,8 2,0 

Konsumentpris, KPI – 0,5 1,2 2,9 1,4 1,7 2,1 2,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

 (Källa: Sveriges kommuner och Landsting, SKL) 
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Budgetförutsättningar 
 

Skatteunderlag 
Alla Sveriges kommuner är garanterade samma skatteunderlag genom skatteutjämnings-

systemet. Skatteunderlagets utveckling i hela landet är därför helt avgörande för varje enskild 

kommuns ekonomiska utveckling.  

 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
 
Procentuell förändring 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2015 

SKL, okt 2011 2,1 2,6 3,5 3,2 4,1 4,7 21,9 

BP, sep 2011 2,3 2,3 3,3 3,8 4,8 4,4 22,8 

ESV, sep 2011 2,4 3,1 3,7 4,2 4,5 4,4 24,4 

SKL, aug 2011 2,1 2,8 3,3 3,8 4,5 4,4 22,9 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Den aktuella prognosen från SKL (oktober 2011) som kommunens budget 2012 och plan 

2013-14 baseras på, bygger på ett antagande om en mer utdragen period med svag utveckling 

på arbetsmarknaden än den bedömning som gjorts tidigare. Till följd av den närmaste tidens 

svaga arbetsmarknadsläge har även löneökningarna framöver reviderats ner. Det betyder 

mindre ökningar av lönesumman och därmed skatteunderlaget åren 2013–2014 men större 

ökning år 2015. 

 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Kommunens skatteunderlag har de senaste åren ökat med mer än genomsnittet för landet och 

uppgår enligt preliminära siffror till 96,5% av riksmedelvärdet. Större delen av ökningen 

regleras via inkomstutjämningen där kommunen då får mindre kompensation. När det gäller 

faktorerna för kostnadsutjämningen har inga större förändringar skett mellan 2011 och 2012. 

Kommunens kostnader för den s.k. LSS-utjämningen har ökat under flera år. 

För närvarande finns inga förslag om särskilda konjunkturstöd liknande de som lämnades 

2010. 

 

De senaste skatteunderlagsprognoserna har försämrats sedan rambeslutet 2012 och i 

nedanstående sammanställning baseras år 2012 på SKLs prognos från oktober 2011 (mnkr): 

 

 

2011 Rambeslut 2012 2012 

Skatteintäkter 2 043,20 2 160,40 2 127,70 

Inkomstutjämning 379,7 409,60 394,3 

Kostnadsutjämning -82,3 -85,60 -70,7 

LSS-utjämning -48,9 -49,20 -54,7 

Regleringsbidrag/avgift 58,8 23,80 29,5 

Kommunal fastighetsavgift 91,4 102,40 102,4 

Statsbidrag maxtaxan 18,2 18,40 18,6 

Summa 2 460,10 2 579,80 2 547,10 

 
 
  



Ekonomikontorets kommentarer till budget 

15 

 

SKLs prognos för inflation och övriga kostnads och intäktsförändringar 
Budgetförslaget bygger på SKLs prognos från 2011-10-14 gällande kostnads- och 

intäktsförändringar. Bl.a. räknas övriga kostnader upp med prognostiserat tal för KPIF (KPI 

med fast bolåneränta) som beräknas uppgå till 1,2 % för år 2012. 

 

Befolkningsprognos 
Den befolkningsprognos som i maj 2011 beslutades av Kommunstyrelsen, har använts vid 

beräkning av befolkningsökning, demografisk sammansättning och som underlag för 

beräkning av skatteintäkter. Vid beräkning av skatteintäkter är prognosen justerad för att 

motsvara befolkningsnivån vid den 1 november året före skatteutfallet. För budget 2012 

innebär det att det prognostiserade invånarantalet är 58 651 personer november 2011. 

 

Princip för budgetering av drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar 
I samband med investeringsbeslut avsätts i budget medel för drift- och kapitalkostnader. 

Dessa medel återfinns inom kommunstyrelsens ofördelade anslag. Det budgeterade 

driftsanslaget förs över från kommunstyrelsen till berörd nämnd när investeringen är 

genomförd och objektet tas i bruk. Liksom medel för kapitalkostnader överförs när 

kapitalkostnader för objektet börjar debiteras. I överensstämmelse med denna princip justeras 

nämndernas ramar årligen i samband med att avskrivningsunderlagen för äldre investeringar 

sjunker och nämndernas kapitalkostnader minskar.  

 

Differentierade personalkostnadspålägg 
Från och med 2012 använts ett differentierat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)för 

nämnderna. Det innebär att PO-pålägget baseras på en beräkning per individ. Storleken på 

PO-pålägg varierar beroende på de anställdas ålder och löneläge. Bland annat är de 

lagstadgade arbetsgivaravgifterna lägre för personer som inte fyllt 26 år och kostnader för 

förmånsbestämd avtalspension tillkommer för personer med årsinkomster överstigande 7,5 

inkomstbasbelopp. Ramen har justerats för respektive nämnd med den minskning eller ökning 

av PO-pålägget som beräknats som ingångsvärde år 2012. 

 

Kostnader och intäkter 
I budgetförslaget avsätts 68,5 mnkr till kommunstyrelsens ofördelade medel. Dessa medel 

avser lönekostnadsökningar, drift- och kapitalkostnader för nya anläggningsobjekt, en viss 

buffert för minskad befolkningsökning, samt en budgetreserv för oförutsedda kostnader. 

 

Internräntan är oförändrad 3,5 % för år 2012. Den sänkning som gjordes inför 2010 kunde då 

ses som något stor men är idag rimlig. Internräntan bör inte ändras alltför ofta efter det kan ge 

en viss ryckighet i den långsiktiga planeringen. 

 

Internbanken samordnar all upplåning och övriga finansiella transaktioner i hela 

kommunkoncernen. Detta ger en samlad riskhantering syftande till effektivare och bättre 

förvaltning av låneportföljen för kommunen och dess helägda bolag. 

 

Finansnettot baseras bl.a. på en lånemarginal till bolagen i Varbergs Stadshus AB på 0,35 %. 

Nyupplåningen beräknas till 400 mnkr och kommuns totala låneram inkluderat lånen till 

bolagen beräknas till 2 500 mnkr. Nyupplåningen avser huvudsakligen bolagen där den största 

posten är Varberg Energikoncernen med 160 mnkr. 
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Treårsbudget 
Budgetkalkylen för åren 2012-2014 bygger på ovanstående skatteunderlagsprognos. I planen 

för 2013-2014 har räknats med kostnadsökningar på mellan 1,6-1,8 %, prognostiserade 

volymförändringar, samt överslagsberäknade driftkostnader för nya investeringar och 

kapitalkostnad (ränta och avskrivning) för dessa. Finansnettot är beräknat utifrån planerade 

investeringar. En del övriga förändringar som redan nu kunnat förutses av nämnderna har 

införts i plan 2013 och 2014. 

 

Ekonomistyrning 
 

Varbergs kommun tillämpar ram- och målstyrning. Detta innebär att fullmäktige fastställer en 

budgetram i nettokostnader för varje nämnd. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2008 om 

nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning åren 2008-2010, målen förlängdes i juni 

2010 att gälla även för 2011 och målen tillämpas även för 2012. Ett målarbete kommer att 

genomföras inför budget 2013 baserat på förslaget till ny vision för Varbergs kommun 

”Västkustens kreativa mittpunkt”. 

 

Budgeten skall presenteras enligt modellen: Målgrupp, behov, effektmål samt medel. Ramen 

är en tilldelning av resurser och målen ett uttryck för vad som skall uppnås. Medlen skall 

beskriva hur målen skall nås. Under löpande år inträffar givetvis händelser inom alla 

verksamheter, som gör att beskrivningen av verksamheterna inte stämmer. Varje nämnd bör 

avsätta en del av ramen för oförutsedda händelser, men kan också komma i det läget att målen 

för en verksamhet måste revideras. 

 

Nämnderna ansvarar för att verksamhetens mål, omfattning, kvalitet och ekonomiska resultat 

följs upp regelbundet. Nämnderna ansvarar för att budgeten inte överskrids. 

 

Befarade budgetavvikelser av vikt skall omgående anmälas till kommunstyrelsen. Samtidigt 

skall förslag till åtgärder för att komma i balans bifogas. 

 

Två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar skall genomföras under året (per april och 

per augusti månads utfall). Tertial- och delårsrapport till fullmäktige upprättas efter april och 

augusti månadsuppföljning.  

 

Anslagen för investeringsbudgeten är på projektnivå. Överföring av investeringsanslag mellan 

åren sker genom beslut om ombudgetering per projekt i samband med att bokslutet behandlas. 

 

 



Resultatbudget 

Resultaträkning 2010 - 2014 (tkr) Bokslut 2010 Budget 2011 

(från nov 2010)

Prognos 2011 Rambeslut 2012 

(från maj 2011)

Budget 2012  Plan 2013  Plan 2014

Kf, valnämnd, revision och överförmyndare -6 719 -6 079 -6 358 -6 164 -6 692 -6 732 -6 778
Kommunstyrelsen inkl. exploatering o tunnel * -131 076 -189 548 -201 811 -202 412 -165 037 -167 463 -166 922
Servicenämnd -27 839 -18 000 -25 840 -15 246 -15 124 -14 824 -14 574
Byggnadsnämnd -8 265 -9 666 -9 989 -9 685 -10 168 -9 996 -9 799
Kultur och fritid -95 568 -100 464 -100 529 -109 062 -111 140 -114 459 -116 080
Hamn  och gatunämnd -65 252 -63 228 -74 588 -71 231 -74 873 -75 830 -75 164
Barn o utbildning -1 096 619 -1 116 044 -1 139 807 -1 130 193 -1 135 220 -1 152 778 -1 169 599
Socialnämnd -775 765 -813 017 -786 754 -835 199 -871 010 -876 846 -883 828
Försörjningsstöd ** -25 518 -25 000 -28 347 -25 000 0 0 0
Miljö- och räddningsnämnden -48 562 -51 126 -52 626 -51 992 -51 377 -51 337 -51 266

Summa nämndernas ramar -2 281 183 -2 392 172 -2 426 649 -2 456 184 -2 440 641 -2 470 265 -2 494 012
Externa poster
Pensionskostnader utbetalningar -51 034 -57 000 -60 887 -57 000 -57 000 -59 280 -61 355
Ökning semesterlöneskuld 34 -8 000 -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Avskrivningar -81 405 -82 100 -84 525 -87 615 -90 376 -100 900 -107 839
Nettoeffekt skatteväxling 4 000
Interna poster
Interna Kapitalkostnader 138 306 139 214 142 870 149 315 151 602 168 511 180 619
Avstämning sociala avgifter 6 574
Kommunstyrelsens ofördelade 0 -36 690 -2 000 -83 250 -68 553 -119 078 -188 004

Verksamhetens nettokostnad -2 275 282 -2 436 748 -2 427 617 -2 535 734 -2 509 969 -2 586 012 -2 675 590

Skatteintäkter 1 977 096 2 034 700 2 083 500 2 160 545 2 127 680 2 195 156 2 285 157
Generella statsbidrag 442 000 428 600 416 729 419 468 419 321 434 067 445 592
Finansiella intäkter 42 380 69 200 67 000 70 200 77 761 91 148 97 141
Finansiella kostnader -34 808 -55 200 -57 700 -62 600 -68 443 -89 055 -103 848

Resultat 151 386 40 552 81 912 51 879 46 350 45 304 48 452
* Från och med 2012 överförs Arbetsmarknadsenheten till Socialnämnden
** Från och med 2012 inryms Försörjningsstödet i Socialnämndens ram
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Resultat - och balansräkning

Resultaträkning 2010 - 2014 (mnkr) Bokslut 

2010

Prognos 

2011

 Budget 2012  Plan 2013  Plan 2014

Verksamhetens intäkter och kostnader -2 193,9 -2 343,1 -2 419,6 -2 485,1 -2 567,8
Avskrivningar -81,4 -84,5 -90,4 -100,9 -107,8

Verksamhetens nettokostnad -2 275,3 -2 427,6 -2 510,0 -2 586,0 -2 675,6

Skatteintäkter 1 977,1 2 083,5 2 127,7 2 195,1 2 285,2
Statsbidrag inkl. fastighetsavgift 442,0 416,7 419,3 434,1 445,6
Finansiella intäkter 42,4 67,0 77,8 91,1 97,1
Finansiella kostnader -34,8 -57,7 -68,4 -89,0 -103,8

Resultat 151,4 81,9 46,4 45,3 48,5

Balansräkning 2010 - 2014 (mnkr) Bokslut 

2010

Prognos 

2011

 Budget 2012  Plan 2013  Plan 2014

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 719,9 1 786,8 1 969,2 2 116,2 2 200,3

Finansiella anläggningstillgångar 404,1 393,4 393,4 393,4 393,4

Långfristiga fordringar 1 643,7 1 683,7 1 986,2 2 137,2 2 227,2

Anläggningstillgångar 3 767,7 3 863,9 4 348,8 4 646,8 4 820,9

Bidrag statlig infrastruktur 266,8 255,2 243,6 232,0 220,4

Förråd och exploateringsområden 92,9 101,0 119,6 136,5 164,2

Kortfristiga fordringar 131,9 131,9 131,9 131,9 131,9

Likvida medel 438,8 438,8 438,8 438,8 438,8

Omsättningstillgångar 663,6 671,7 690,3 707,2 734,9

Summa tillgångar 4 698,1 4 790,8 5 282,8 5 586,0 5 776,2

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital 1 999,5 2 150,9 2 232,8 2 279,2 2 324,5
Periodens resultat 151,4 81,9 46,4 45,3 48,5
Utgående eget kapital 2 150,9 2 232,8 2 279,2 2 324,5 2 373,0
Avsättningar 467,2 473,2 479,2 485,2 491,2
Villkorat aktieägartillskott 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristiga skulder 1 554,8 1 570,3 2 009,9 2 261,8 2 397,5
Kortfristiga skulder 514,5 514,5 514,5 514,5 514,5
Summa skulder 2 080,0 2 084,8 2 524,4 2 776,3 2 912,0

Summa eget kapital och skulder 4 698,1 4 790,8 5 282,8 5 586,0 5 776,2
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Investering

Investeringsplan 2012-

2016 (tkr)

Total 

projekt-

budget 

Prognos 

över-

föring 

tidigare 

beslut

Budget 

2012

Plan 

2012

Plan 

2013

Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

Totala investeringsutgifter 1 108 211 105 323 154 268 85 700 295 050 330 150 60 050 72 125

Investeringsbidrag -10 000 0 0 0 -10 000 0 0 0

Kommunstyrelse 85 350 4 500 11 050 18 300 17 500 9 500 23 500
31150 Ny station Väröbacka          14 000 14 000

31220 Markförvärv                   50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

31230 Försäljning av fastigheter      -2 500 -500 -500 -500 -500 -500

35144 Kattegattsleden                22 000 4 500 0 8 500 8 000

31231 Lottastugan 850 850

31223 Naturrum p-platser 1 000 700 300

Barn- och utbildningsnämnd 360 975 14 000 56 350 13 700 151 600 66 550 6 350 33 825
32254 Ankarskolan ombyggnad         30 000 4 200 5 500 20 000

32259 Bläshammar skola         30 000 4 500 25 500

32261 Väröbacka skola ombyggnad    10 000 4 900 5 000

32287 Furubergsskolan ombyggnad 2 700 2 700

32269 Rolfstorps skola om/utbyggnad 2 500 300 1 200 1 000

32320 Åskloster förskola 3 avdelningar      16 575 1 750 13 225 1 100

32331 Bläshammar/Trönningenäs 

förskola 20 600 3 000 17 600

32322 Göthrik förskola 3 avdelningar        16 575 2 150 13 225 1 100

32323 Trönninge förskola 4 

avdelningar 20 600 3 000 17 600

32337 Förskola Galtabäck/Träslövsläge 10 350 1 500 8 850

32338 Lindbergs förskola 10 350 1 500 8 850

32324 Träslövsläge förskola 4 

avdelningar    20 600 3 000 14 600 3 000

32326 Årnäs förskola 3 avdelningar          15 475 2 250 13 225
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Investering

Investeringsplan 2012-

2016 (tkr)

Total 

projekt-

budget 

Prognos 

över-

föring 

tidigare 

beslut

Budget 

2012

Plan 

2012

Plan 

2013

Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

32327 Tvååker förskola 4 avdelningar        20 600 3 000 17 600

32328 Skällinge förskola/fritids/skola  10 350 1 500 8 850

32329 Breared förskola 5 avdelningar        25 000 2 000 23 000

32332 Furuberg förskola 4 avd 20 600 3 000 17 600

32336 Ga Köpstads förskola 4 avd 20 600 3 000 17 600

32333 Träslövs by förskola 4 avd nr 1 20 600 3 000 17 600

32335 Träslövs by förskola 4 avd nr 2 20 600 3 000

32317 Bolmens förskola ombyggnad 700 700

32334 Ugglans förskola ombyggnad 5 000 5 000

32406 Väröbackaskolan idrottshall 2 800 2 800

36010 Yttre miljö                   5 400 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100

36040 Teknikcollege 2 400 800 800 800

Socialnämnd 26 361 9 786 9 000 0 0 0 0 0
32451 Ombyggnation kök              1 361 1 361

32452 Utemiljö vid äldreboenden    1 000 1 025

32460 Gruppbostad autister         15 000 7 400

32468 Gruppbostad LSS 9 000 9 000

Miljö- och räddningsnämnd 21 250 4 185 4 700 0 16 300 3 200 0 3 500
39101 Brandfordon m m                3 000 4 135 3 000 3 200 3 500

39103 Samlokalisering räddningstjänst - 

socialförvaltning    250 50

39117 Ny brandstation i Tvååker 14 800 14 800

39118 Anpassning ombyggnad 

deltidsstationer 200 200
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Investering

Investeringsplan 2012-

2016 (tkr)

Total 

projekt-

budget 

Prognos 

över-

föring 

tidigare 

beslut

Budget 

2012

Plan 

2012

Plan 

2013

Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

39119 FIP-fordon 3 000 1 500 1 500

Hamn- och gatunämnd exkl. hamninv. 143 871 8 269 22 100 2 000 25 700 57 600 32 200 6 400
35001 Buavägen, vändplats 1 000 1 000

35003 Ombyggnad av korsningar 8 500 3 000 3 000 2 500

35005 Brunnsparken-Kyrkogatan       3 900 400 3 500

35007 Östra Långgatan, omgestaltning 5 500 250 250 5 000

35008 Västra Vallgatan omgest. Delen 

Bäckg.- Kyrkog. 6 500 6 500

35010 Lekplatser                    2000 400 2 000 3 200 7 300 2 000

35012 Norrgatan ombyggnad till 

gångfartsområde    5 000 500 2 250 2 250

35014 Tvååker, central park         2 350 200 2 150

35015 LISA stadsdelspark 800 400 400

35017 Temalekplats Socitetsparken 4 500 4 500

35030 Strandbadplatser - Vision 2015 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

35041 Strandpromenaden 100 år 1 550 1 550

35043 Bastu Skarpe Nord 450 450

35042 Motionsspår vid 

Sjukhuset/Breared 1 000 1 000

35052 Offentliga toaletter i centrum    4 300 2 000 2 000

35060 Fästningsbadet                12 300 800 11 300

35110 Getteröns flygplats           1 541 1 451

35116 Strandpromenad Veddige 980 380

35128 Trafikmiljöåtgärder           7 000 2 000 1 000 2 000 2 000

35129 Förnyelse av trafikvägvisning i 

centralorten 2 700 1 250 1 250
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Investering

Investeringsplan 2012-

2016 (tkr)

Total 

projekt-

budget 

Prognos 

över-

föring 

tidigare 

beslut

Budget 

2012

Plan 

2012

Plan 

2013

Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

35133 Åtgärder i stadsmiljö 4 800 300 1 500 1 500 1 500

35135 Rolfstorp, gc-väg 1 200 1 200

35136 Lindberg-Trönninge, gc-väg 13 700 5 900 7 500

35137 Västra vallgatan, gc-väg      4 150 1 000 500 2 000

35138 Apelviksvägen, gc-väg         550 550

35140 Veddige, gc-väg               4 000 400 3 600

35141 Åkullaleden, gc-väg        10 100 600 6 300 3 200

35142 Södra Näsvägen, gc-väg    3 000 3 000

35145 Väg 845, gc-väg Löftabro - 

Stråvalla 3 900 3 900

35146 Väg 815, gc-väg FH Rolfstorp-

Skällinge 10 800 10 800

35160 Parkavdelning arbetsmaskiner     2 800 700 700 700 700

35503 Gc-tunnlar Västkustvägen      5 000 4 838

Hamninvesteringar 304 000 3 500 0 70 000 55 000 175 000 0 0

38102 Pelletsmagasin 4 000 3 500

38103 Farehamnen muddring           55 000 25 000 30 000

38104Farehamnen utbyggnad Ro-Ro 

ramp 60 000 30 000 30 000

38105 Kajdäck (230 m kaj)           75 000 75 000

38106 Hamninvesteringar som 

kommer att ske i samband med att 

affärsavtal tecknas 110 000 70 000 40 000

Kultur- och fritidsnämnd 108 886 51 333 39 000 0 8 650 2 000 3 000 400

32140 Arbetsavdelningens maskiner     2 000 400 400 400 400 400

34006 Ishall                        67 000 38 487 27 000
Inventarier ishall 1 436 1 400

34007 Friidrottshall                10 000 10 000
Investeringsbidrag friidrottshall -10 000 -10 000
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Investering

Investeringsplan 2012-

2016 (tkr)

Total 

projekt-

budget 

Prognos 

över-

föring 

tidigare 

beslut

Budget 

2012

Plan 

2012

Plan 

2013

Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

34010 Reinvesteringar anläggningar 500 500

34021 Trådlöst ljudsystem, mobil 

ljudanläggning 400 400

34015 Ungdomsgård Håsten 10 000 8 846

34023 Upprustning filialbibliotek 100 100 100 100

34262 Konstgräsplan Tvååker 6 000 4 000

34225 Ismaskin Veddige ishall 1 200 1 200

34263 Framtida konstgräsplan 4 500 4 500

34212 Belysning Påskbergsvallen 4 500 4 500

34008 Simanläggningar (utreds)

34251 Sjöaremossen - kylkompressor 5 200 5 200

34252 Sjöaremossen - maskinbyggnad 1 300 1 300
34253 Sjöaremossen - brunn + filter + 

ledningar 250 250
34254 Sjöaremossen - 

omklädningsbyggnad 1 500 1 500
34255 Sjöaremossen - ny banbädd 2 500 2 500

34022 Konstnärlig utsmyckning 500 500

Servicenämnd 47 518 9 750 12 068 0 9 500 8 300 9 000 4 500
31105 Datautrustning                3 150 3 150 1 600 1 600 2 700

32102 Kost- och städavdelning 

inventarier       2 818 0 718 700 700 700

32120 Ljud- och bildanläggning C1 700 700

32121 Integrerad kommunikation 6 800 1 500 2 700 1 500 1 100

32170 Konvertering värmekällor 9 000 3 000 0 1 500 1 500 1 500 1 500

32220 Anpassning fastighet 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

32201 Stadshus B ombyggnad      8 800 5 500 3 000

32425 Buffelgatan sprinkler 400 400

32236 Soprum för sopsortering 850 850
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Kommentarer till investeringsbudget 
 

Kommunstyrelse 
 

31150 Ny station Limabacka, Väröbacka 
Ny pendelstation i Limabacka. 

 

31220 Markförvärv 
Möjliggöra inköp av strategisk mark för bostäder och verksamhetsområden. Löpande 

investering varje år. 

 

31230 Försäljning av fastigheter 
Försäljning av fastigheter eller mindre markbitar. Årligt belopp. 

 

35144 Kattegattsleden  
Cykelled som ska vara färdigställt under 2014. 50 % motfinansiering mot Trafikverkets 

insats. Regio Halland är projektledare. 

 

31231 Lottastugan 
Renovering av Lottastugan som inköptes 2011. 

 

31223 Ny p-platser vid Naturum 
I samband med att 50 % av nuvarande parkering togs till ny ställplats för husbilar behöver 

dessa återställas med nya p-platser för Naturum. 

 

Barn- och utbildningsnämnd 
 

32254 Ankarskolans utbyggnad och ombyggnad 
Planeringen av ut- och ombyggnad av Ankarskolan till att rymma 600 elever har startat och 

kommer pågå under 2012 för att möta det ökande behovet av elevplatser. Skolans befintliga 

lokaler behöver anpassas till dagens krav och den framtida verksamhetens behov. En 

flexibilitet i lokalerna bör eftersträvas mot bakgrund av att det kan ske förändringar i 

elevunderlaget över tid. Flexibiliteten kan skapas genom samplanering med den intilliggande 

planerade 4 avdelningars förskola. Skolans och förskolans planering sker parallellt med ett 

program för området vilket berör annan kommunal service som bibliotek, idrottsytor, vägar, 

bostäder och uppvärmning av fatigheter. OBS! Kostnaderna i kalkylen är en schablon och inte 

anpassade till den specifika platsen och dess förutsättningar. Kalkylen innehåller inte 

kostnader för de förändringar som berör trafik och angöring, parkeringar, idrott och utemiljö. 

Antalet elever på Ankarskolan beräknas öka från 497 elever hösten 2011 till 623 elever fram 

till 2016. (ev. fler beroende på när detaljplaner antas). Skolan är idag byggd för 500 elever 

jämt fördelat över åldrar men har stora brister i förhållande till dagens situation då elevkullen i 

de lägre åldrarna är dubbelt så stora som de äldre. Detta medför bl.a. att matsalens kapacitet är 

maximerad men också att personaltätheten ökar och det därför saknas personalarbetsplatser 

 

33259 Bläshammar skola utbyggnad 
Planeringen startar under läsåret 2011/12 av en utbyggnad och eventuell ombyggnad av 

Bläshammar skola med en ökad kapacitet för ca 450 elever. Kommunal anvisa tomt för skola 

finns norr om skolan och kan utnyttjas till ytterligare skolbyggnad, alternativt trafikangöring 

och parkeringsytor. OBS! Kostnaderna i kalkylen är en schablon och inte anpassade till den 
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specifika platsen och dess förutsättningar. Kalkylen innehåller inte kostnader för de 

förändringar som berör trafik och angöring, parkeringar, idrott och utemiljö 

Nybyggnation i upptagningsområdet pågår på olika håll, både norr och öster om skolan, men 

också i Norra näs, samt påbörjas i Trönningenäs. Elevantalet beräknas öka från dagens 337 till 

387 (ev. fler beroende på när detaljplaner antas). Skolan är byggd för 350 elever mrn har 

redan brist på uppehållsrum och platser i matsalen. 

 

32261 Väröbackaskolans ombyggnad 
Väröbacka idrottshall uppförs och beräknas stå klar till oktober 2011. Projektering för 

ombyggnaden av den gamla gymnastiksalen, slöjdsalar och omklädningsrum har påbörjats. 

En teknisk undersökning har visat brister beträffande byggnadens status vilken eventuellt 

medför ökade åtgärder och kostnader. 

 

32287 Furubergsskolan ombyggnad 
Ett förslag har tagits fram och kostnadsberäknats för en ombyggnad av Furubergsskolans kök 

i fastigheten Kråkbäret 6. Den beräknade kostnaden överstiger de 500 tkr som 

serviceförvaltningens anpassningskonto medger. 

Ombyggnad och anpassning av köket krävs enligt återkommande arbetsmiljöprotokoll sedan 

2009 och en anmälan är gjord till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap. a 6 § arbetsmiljölagen 

 

32269 Rolfstorps skola om/utbyggnad 
Ombyggnation alternativt utbyggnad för att tillskapa ytterligare ett klassrum, grupprum och 

personalarbetsplatser. Bibliotek är idag placerat i skolan och utnyttjar en yta som motsvarar 

skolans behov. Ett förslag till lösning är att biblioteket erbjuds andra lokaler och att skolan på 

så sätt nyttjar hela byggnaden. Vissa anpassningar krävs men för barn- och 

utbildningsförvaltningen blir kostnaderna lägre jämfört med utbyggnad. Stängsel mot väg 

uppförs samt en säker övergång till matsal en på Ekekullen. 

Rolfstorps skola har sedan den byggdes om till f-9 skola haft påtalade briser beträffande ytor 

på klassrum i förhållande till elevantal och gruppstorlekar. Det saknas rum när eleverna ska 

undervisas i sina språkval, grupprum och lärararbetsplatser. Sedan fler år har brister i 

utemiljön påtalats om att det saknas stängsel mot väg och en säker övergång till och från 

matsalen på Ekekullen. 

 

32320 Förskola Åskloster 
En förskola med 3 avdelningar projekteras och uppförs i Åskloster under 2011/12. Tomt finns 

och detaljplan är utformad. Förskolan planeras tas i bruk under andra halvan av 2012. 

 

Enligt beräknat platsbehov råder det brist på förskoleplatser i Deromeskolans 

upptagningsområde. Genom att uppföra en förskola med 3 avdelningar i Åskloster möjliggörs 

att barnen i Åskloster och på Årnäshalvön får sin placering inom Deromeskolans 

upptagningsområde. Det minskar trycket på Bläshammars skolas upptagningsområde som 

enligt prognos kommer att ha brist på förskoleplatser redan 2012/13. I Åskloster samhälle 

intill den planerade förskolan planeras byggnation av ca 50 hushåll och enligt ÖP:n är 

bebyggelse planerad på Årnäshalvön för ca 150 tomter. 

 

32331 Bläshammar/Trönningenäs förskola 
En förskola med 4 avdelningar planeras och uppförs i Bläshammars upptagningsområde. 

Tomt för förskolan finns anvisad i anslutning till det nya bostadsområdet som byggs i 

Trönningenäs. Förskolepaviljongerna vid Bläshammar skola har bygglov som längst t.o.m. 

2015. 
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Enligt beräknat platsbehov råder brist på förskoleplatser i Bläshammar skolas 

upptagningsområde trots att förskolan i Åskloster byggs. Platsbristen ökar och enlig 

beräkning kommer det att fattas ca 50 platser 2015. Samtidigt upphör bygglovet för de 

inhyrda paviljongerna för Bläshammars förskola (45 platser). 

 

32322 Förskola Göthriks skola 
En förskola med 3 avdelningar projekteras och uppförs på tomt mellan skolan och den nya 

vägens dragning. Vägomläggningen har påbörjats och färdigställs under hösten. En ny 

parkering för skolan och den planerade skolan utförs samtidigt av entreprenören. Även 

förberedande anslutningsarbeten för el och fjärrvärme är beställda. 

 

Platsbehovet i Götriksområdet har under flera år visat på underskott. De barn som inte har 

kunnat erbjudas plats har hänvisats till andra upptagningsområden. Avdelningen Filialen som 

startade som en tillfällig lösning år 2000 har flera allvarliga brister i arbetsmiljön vilket 

Arbetsmiljöverket påpekat. En del av bristerna går inte att åtgärda vilken påskyndar behovet 

av en flytt till ändamålsenliga lokaler. Tillskottet på platser blir då 2 avdelningar vilket 

motsvarar behovet enligt prognosen. 

 

32323 Trönninge förskola 4 avdelningar 
En förskola med 4 avdelningar bör projekteras och uppföras. Barn- och utbildningsnämnden 

gav planeringskontoret i uppdrag att anvisa tomt för förskola i Trönningeområdet. 

Planeringskontoret har under våren 2010 lämnat förslag på förskoletomt vilken ägs av 

Deromeförvaltning. 

 

Nybyggnationen runt Trönninge och Göingegården fortsätter. Nybyggnation kommer även att 

ske utefter Pilgatan mot Lindhovsrondellen. 

Sedan ett antal år råder platsbrist i Lindbergsskolans upptagningsområde. 

En ny förskola med 4 avdelningar är planerad till 2012. Sedan 2004 respektive 2005 finns 

förskolan Äppelboet med 2 avdelningar, som består av en hyrpaviljong och en VFAB-ägd 

paviljong. Förskolan har tillfälligt bygglov med trolig möjlighet till förlängning alternativ 

permanent bygglov. Äppelboets förskola har begränsningar i lokalerna såväl som i 

utomhusmiljön och verksamheten bör flyttas till den nybyggda förskolan alternativt få en 

ändamålsenlig permanent lösning. 

 

32337 Förskola Galtabäck/Träslövsläge 
Ersättningslokaler till befintlig verksamhet vid Lerjans fristående förskola anskaffas genom 

uppförande av förskola med 2 avdelningar i området Galtabäck/Träslövsläge. Behov av 

ersättningslokalerna från och med 2013-01-01.   

 

Ersättningslokaler för befintlig verksamhet vid Lerjans förskola 1, 5 avdelningar inom 

Bosgårdsskolans upptagningsområde. Nuvarande hyresavtal löper ut 2012-12-31 och 

möjlighet till förlängning finns ej. Olika alternativa lösningar har undersökts och värderats. 

En lösning med andra lokaler inom Galtabäck/Träslövläge området är det alternativ som ut 

tidsperspektiv samt ekonomiska och kvalitativa aspekter förordas. Hur detta kan lösas är 

beroende på övriga behov av förskoleplatser och lokaler i Träslövsläge med omnejd. 
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32338 Lindbergs förskola 
 

32324 Träslövsläge förskola 4 avdelningar 
En förskola med 4 avdelningar projekteras och uppförs på kommunal tomt i anslutning till 

Ankarskolan. En ny gemensam infart planeras från Fiskebåtsvägen till förskolan och skolan. 

Förskolan projekteras samtidigt med den planerade utbyggnaden av Ankarskolan och 

projekteras på ett sådant sätt att förskolans lokaler kan användas på ett flexibelt sätt senare 

även till skola. 

 

32326 Årnäs förskola 
En förskola med 3 avdelningar projekteras och uppföres. Tom finns anvisad och 

översiktsplanen och kommer att ligga centralt på Årnäshalvön. Igångsättning av projektet sker 

när anvisad tomt är detaljplanerad och bebyggelsen av de nya tomterna startar. Detta beräknas 

till år 2014-2015. 

 

Idag är det brist å platser enligt beräknat platsbehov inom Deromeskolans 

upptagningsområde. Barn från Åskloster och Årnäshalvön har idag sin förskoleplats inom 

Bläshammars upptagningsområde. Detta medför också att barnen i de flesta fall önskar 

skolgång i Bläshammars skola, vilket det ej finns utrymme för. Bebyggelsen på Årnäshalvön 

är planerad med 150 tomter för helårsbebyggelse på sikt. Program är upprättat och 

förskoletomt finns i programmet. 

När nybyggnation av åretruntbostäder på Årnäshalvön startar kommer behovet av 

förskoleplatser att öka. Även om en förskola med 3 avdelningar uppföres i Åskloster kan det 

bli aktuellt med ytterligare en förskola i området och att objektet finns med i långtidsplan för 

2015. 

 

32327 Tvååker förskola 4 avdelningar 
En förskola med 4 avdelningar projekteras och uppförs på kommunal tomt i det nya 

bostadsområdet ”Stenen” vid Övrevi idrottsplats. Projektering och byggstart beräknas bli 

2013 – 2014 då området kan vara byggklart, d.v.s. då vägar, VA och ledningar är dragna. 

 

Beräkning av platsbehov för Tvååker visar på en brist som ökar under 2012 – 2015. Nya 

bostadsområden planeras med ca 25 (ev. 50) tomter på Smeakalles äng och ytterligare tomter 

vid ”Stenen” samt ett mindre antal tomter i centrum av Tvååker. Behovet av nya 

förskoleplatser ökar p.g.a. generationsskifte. Under begränsad tid, i väntan på andra lokaler, 

har en och en halv avdelning öppnats i Centralskolan. Dessa avdelningar beräknas flytta in i 

den planerade förskolan. Tvååker är en serviceort som ligger ganska avskild utanför 

centralorten. Detta gör att befolkningen förväntar sig att kommunal service skall finnas i 

samhället. Skolan och förskolan måste vara anpassad till invånarnas behov. En viss 

dragspeleffekt kan bli i Centralskolan under en övergångstid men grundskolan kommer att 

behöva lokalerna på sikt. Att erbjuda föräldrar plats i centralorten är inte i linje med 

närhetsprincipen och många har sitt arbete i Tvååker. 

 

32328 Skällinge förskola/fritids/skola 
En ny byggnad med lokaler flexibla för fritids, förskola och förskoleklass uppförs på skolans 

tomt där den äldsta delen av skolan finns idag (f.n. "fritids") alternativt i anslutning till nya 

delen av skolan. 

Serviceförvaltningen förordar rivning av den byggnad där fritids är inrymt eftersom lokalerna 

bedöms som undermåliga, har förhöjt radonvärde i källare. Åtgärder för att förbättra lokalerna 

är varken effektiva eller lönsamma. Hösten 2011 kommer 40 elever att vara inskrivna i 
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lokalerna. Skällinge förskola är belägen i f.d. distriktsköterskemottagning i nedre plan på 

hyreshus. Lokalerna har brister i ändamålsenlighet och bedöms som lämpliga för max 16 barn 

(bl.a. saknas personalrum). Tidvis har 22 barn varit inskrivna i lokalerna.  En gynnsam effekt 

av att olika verksamheter samlas i samma byggnad är att personal kan samarbeta och att 

lokaler samutnyttjas mer effektivt. Detta gör det mer personal- och lokalekonomiskt för 

mindre enheter. 

 

32329 Breared förskola 5 avdelningar 
En förskola med 5 avdelningar projekteras och uppförs på anvisad kommunal tomt i Breared. 

På den aktuella tomten är förutsättningar för väg och VA klara och till viss del också 

projektering. Detta kan bidra till att fler förskoleplatser kan tillskapas på relativt kort tid. 

 

Det som har aktualiserat en framflyttning av förskolan är att platsbehovet ökar i hela centrum 

och i sydost samtidigt som platser försvinner. Förskolan kan till viss del ersätta behovet av de 

63 platser som försvinner om beslut fattas om nedläggning av Bokens förskola vid årsskiftet 

2013 (Boken har tillfälligt bygglov till längst 2014-03-01). Platser i centrum används som 

buffert för andra områden med underskott som t.ex. Centrum Norr. 

 

32332 Furuberg förskola 4 avdelningar 
En förskola med 4 avdelningar projekteras och uppförs på tomt inom Furubergsskolans 

upptagningsområde. 

 

Enligt beräknat platsbehov för Furubergsskolans upptagningsområde saknas 121 

förskoleplatser ht 2011 och vt 2013 fattas 143 st. På grund av generationsskifte och 

nybyggnation i östra delarna av området ökar behovet av platser. Tidigare år har underskottet 

kompenserats av överskott i Centrum Syd. Detta överskott minskar varje år för att plana ut 

2015. 

 

Beräkningen av platsbehov visar på en fortsatt brist på förskoleplatser. Träslövsläge fortsätter 

att växa enligt kommunens översiktsplan. En permanent lösning med en förskola med 4 

avdelningar bör säkerställa platsbehovet fram till 2015. 

Den paviljong som uppförts (2010) på tomt bredvid Knarråsens förskola har endast tillfälligt 

bygglov till 2013. De två avdelningarna som bedriver sin verksamhet där förordas flytta 

verksamheten till den nya förskolan som då ger ett tillskott på platser i form av två 

avdelningar. 

 

32336 Gamla Köpstad förskola 4 avdelningar 
En förskola med 4 alternativ 3 avdelningar projekteras och uppförs på anvisad tomt i 

anslutning till ny bebyggelse som planeras i Gamla Köpstad. 

 

I takt med att nya detaljplaner beslutas för bostadsområden i Träslövsläge och söderut 

beräknas också behovet av förskoleplatser att öka. Trots föreslagen utbyggnad av 

Ankarskolan och en intilliggande 4-avdelnings förskola kan skolan komma at behöva utöka 

son verksamhet i förskolans lokaler. Det kan vara aktuellt från läsåret 2015/16 eller 2017. 

Prognosen pekar på en sådan utveckling men är så här tidigt väldigt osäker. Om så är fallet 

måste förskoleplatserna ersättas på en annan tomt i området. Platsbrist kommer även att 

uppstå om paviljongen på Hajvägen inte får förlängt bygglov alternativ utbyggnadsrätt på 

tomten samt att paviljongen för Sjöbodens förskola flyttas 2013. 
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32333 Träslövs by förskola 4 avdelningar nr 1 
Enligt Öp:n ska et större bostadsområde omfattande 1 070 bostäder växa fram i etapper norr 

och öster om Träslövs kyrka. Den första etappen för det nya bostadsområdet startar troligtvis 

2015. Programarbetet för hela området pågår och tomter kommer att anvisas till 2 förskolor 

och en skola. Barn- och utbildningsförvaltningen har uttalat önskemål om att tomt för 

förskolan i etapp 1 placeras på ett sådant sätt att byggstarten kan ske innan bostäderna 

uppförts.  

Enligt beräknat platsbehov kommer det att saknas ca 198 platser i de berörda 

upptagningsområdena Bocksten och Furuberg år 2015, vilket innebär att behovet av 

förskoleplatser ökar ytterligare då byggnationen startar. 

 

32335 Träslövs by förskola 4 avdelningar nr 2 
En förskola med 4 alternativt 3 avdelningar projekteras och uppförs på anvisad tomt i 

anslutning till ny bebyggelse som planeras i etapp 2 för Träslöv by (östra delen). 

I takt med att nya detaljplanen för bostadsområden i Träslövs by och österut beräknas också 

behovet av förskoleplatser att öka. Trots tidigare föreslagen förskola kan det vara aktuellt med 

ytterligare utbyggnad 2017. Prognosen pekar på en sådan utveckling men är så här titidigt 

väldig osäker. 

 

32317 Bolmens förskola ombyggnad kök och förråd 
Ombyggnad och anpassning av befintligt kök. Utbyggnad av förråd för att på vis frigöra yta 

för samtalsrum. Förrådet kompletteras med förvaring av vagnar. 

 

Förskolan Bolmens kök har haft upprepade anmärkningar på arbetsmiljöronder. Köket är för 

trångt för att mat ska kunna förvaras och lagas, även diskrummet är för trångt. Utöver detta 

saknas samtalsrum och möjlighet till varmförvaring av vagnar. Det sker idag i kapprum vilket 

inte godkänns av brandmyndigheten. 

 

32334 Ugglans förskola ombyggnad + 1 avdelning 
Ugglans förskolas lokaler i fastigheten Freden bygg om och anpassas efter myndighetskrav 

gällande kök och arbetsmiljö. Utbyggnad med ytterligare en avdelning om byggrätt tillåter. 

 

Krav på förbättringar för mottagning av mat i köket m.m. från miljö- och 

hälsoskyddskontoret. Lokalerna är inte ändamålsenliga för att ta emot yngre barn vilket är 

nödvändigt för verksamhetens ekonomi. Möjlighet för ytterligare en avdelning skulle förbättra 

den ekonomiska och personalorganisatoriska situationen samtidigt som arbetsmiljön skulle 

förbättras på en nybyggd/tillbyggd småbarnsavdelning. Behovet av platser ökar i 

Påskbergsskolans upptagningsområde. 

 

32406 Väröbackaskolans idrottshall 
Väröbacka idrottshall uppförs och beräknas stå klar till oktober 2011. Projektering för 

ombyggnaden av den gamla gymnastiksalen, slöjdsalar och omklädningsrum har påbörjats. 

En teknisk undersökning har visat brister beträffande byggnadens status vilken eventuellt 

medför ökade åtgärder och kostnader. 
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36010 Yttre miljö 
Ombyggnad och förbättring av skol- och förskolegårdar; Valinge förskola, Vidhöge förskola, 

Sunnanängs förskola, Hagaskolan, Lindbergs förskola (nya avdelningar). 

Förbättring av utemiljön på ett antal skolor och förskolor för att öka säkerhet, skydd mot olika 

väder för möjlighet till ökad utevistelse och åtgärder för att öka den pedagogiska 

användningen av utomhusmiljön. 

 

36040 Teknikcollege 
 

 

Socialnämnd 
 

32451 Ombyggnad kök 
 

32452 Utemiljö vid äldreboende 
 

32460 Gruppbostad, Vipvägen 
Ny gruppbostad vid Vipvägen i Veddige. Fördelat etapp 1 och 2. Driftkostnad 8,5 mnkr. 

 

32468 Gruppboende LSS 
Nytt gruppboende LSS för personer med psykiska funktionshinder (6 st Lägenheter). 

Föreslagen byggare är Varbergs Fastighets AB. Uppförs på fastigheten Gasellen 3. 

 

 

Miljö- och räddningsnämnd 
 

39101 Brandfordon m.m. 
Reinvestering av fordon. 

Utbyte på grund av ålder och typ av fordon. 

 

39103 Samlokalisering räddningstjänst - socialförvaltning 
 

39117 Ny brandstation i Tvååker 
Ny brandstation på ny tomt i Tvååker. Placering utreds av Planeringskontoret. Stationen 

ersätter nuvarande brandstation. Stationen byggs lika brandstationen i Veddige som uppfördes 

2004. Tidigare kostnadsberäkning, 11,5 milj. Kronor (sept. 2007) har justerats med index och 

bedömd kostnadsutveckling till 2013. Lokalprogram bifogas. 

Nuvarande brandstation är i dåligt skick och uppfyller inte dagens krav och behov. Som 

exempel på brister kan nämnas: dålig fri höjd i vagnhall, små och dåliga 

omklädningsutrymmen och våtutrymmen, damomklädning saknas helt, reservkraft saknas, 

trafikfarlig in- och utfart. Utöver detta behövs omfattande underhållsåtgärder. 

 

39118 Anpassning/ombyggnad deltidsstationer 
Förstudie för att se över behov och krav på anpassningsar/ombyggnader av 

deltidsbrandstationerna i Skällinge, Värö och Kungsäter. 

Dessa stationer uppfyller inte dagens krav och behov. De största bristerna i Skällinge är; 

begränsad frihöjd i vagnhall, damomklädningsrum saknas, oljeavskiljare och reservkraft 

saknas. Utöver detta behövs omfattande underhållsåtgärder. Värö brandstation saknar 

damomklädningsrum och reservkraft. Stationen i Kungsäter saknar damomklädningsrum. 
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39119 FIP-fordon 
Deltidsstyrkorna förses med fordon för Första Insats Person (FIP). Sammanlagt sex mindre 

fordon köps in under två år, tre 2012 och tre 2013. 

En förstainsatsperson innebär att använda möjligheten med och dra nytta av att låta styrkans 

befäl, styrkeledaren, på främst deltidsstyrkor åka direkt till olycksplatsen med hjälp av ett litet 

utryckningsfordon. Rollen som befäl påverkas genom att befälet ges ett par minuter att 

förbereda räddningsinsatsen före resten av styrkan anländer. Under den tid som befälet är 

själv på platsen kan denne också vidta skadeavhjälpande åtgärder. Dessa åtgärder kan t.ex. 

vara en släckinsats med hjälp av handbrandsläckare, ge första hjälpen åt skadade, utföra första 

åtgärder vid trafikolyckor eller drunkning. Kvoten Nytta/Kostnad uppgår till mellan 5 – 12 

vilket är mycket lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

 
Hamn- och gatunämnd  

 

35001 Buavägen vändplats 
Efter upprepade önskemål från boende i Bua och i samråd med Hallandstrafiken föreslås en 

ändrad linjesträckning i Bua. Dragningen ändras från att bland annat trafikera Ingemarsvägen 

till att gå via Buavägen och vända i Bua hamn. Ändringen medför behov av vändplats för 

bussen och ändring av busshållplatser. Uppskattad kostnad för dessa åtgärder är 1 000 tkr. 

Den föreslagna vändplatsen ligger på Trafikverkets allmänna väg 850. 

HGN Effektmål :"Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

Utvecklingen av kollektivtrafik är central för möjlighet till regionförstoring och 

arbetspendling. Kommunen ska upplevas som en samarbetsvillig och flexibel organisation 

som lyssnar på invånarnas förslag och idéer. 

 

35003 Ombyggnad av korsningar 
Nedan redogörs för preliminär plan för ombyggnad av korsningar. Arbetet med trafikplanen 

kan medföra att förslaget nedan justeras. 

 

2014 Korsningen Äckregårdsvägen - Håsten. Behovet att lösa trafiksituationen på ett annat 

sätt än idag aktualiseras i och med planerna på ytterligare byggnation vid Håstens torg. 

Bygget kommer troligtvis igång under 2012 eller 2013. En del av kostnaden bör kunna läggas 

på exploateringen. 

2015 Korsningen Södra vägen - Kattegattsvägen 

2016 Korsningen Träslövsvägen – Västkustsvägen 

 

HGN effektmål:"Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

Den del av vägnätet som kommunen ansvarar för ska hållas i gott skick. Trafiksystemet 

behöver kontinuerligt trimmas för att bibehålla eller öka trafiksäkerhet och skapa en så god 

och effektiv trafikförsörjning som möjligt för alla transportslag. Trafiken förändras över tid 

och bl.a. utveckling och utbyggnad i kommunen påverkar trafikmängder, transportval och 

strömmar. Därmed uppstår nya problem eller behov som behöver åtgärdas ur trafiksäkerhets- 

och/eller effektivitetssynpunkt. 

 

35005 Brunnsparken – Kyrkogatan omgestaltning 
Miljön i Brunnsparken och trafikmiljön på Kyrkogatan bör anpassas till dagens behov. Med 

en annan utformning skulle platsen kunna fungera bättre både som en trivsam stadsmiljö och 

som en betydelsefull länk i stråket torget och hamnen. Det pågår en utredning om ny 
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linjesträckning för centrumkollektivtrafiken. En eventuell omläggning av busslinjerna där 

busshållsplatserna försvinner vid Brunnsparken skulle ändra förutsättningarna för trafikmiljön 

på Kyrkogatan. Investeringen föreslås därför senareläggas i jämförelse med 2011 års budget, i 

avvaktan på beslut om centrumbusstrafiken. 

HGN effektmål:"Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

HGN effektmål:"För att utveckla stadskärnan och stärka kommunens identitet som kuststad 

ska utemiljöerna i det centrala Varberg vara attraktiva besöksmål för en mängd olika 

aktiviteter och upplevelser. " 

Utveckling av säkra, trivsamma utemiljöer i den centrala staden är viktig för både 

kommunens invånare, besökare och näringsliv. Dessa miljöer har också stor betydelse för 

stadens identitet. Med ny utformningen kan fokus flyttas från genomfartstrafik till att mer 

tyngd ges åt människans rörelse i stadsrummet. Den fysiska miljön ger förutsättningar för en 

levande stadskärna och staden som handelsplats. 

 

35007 Östra Långgatan omgestaltning 
Företagare och fastighetsägare upplever att trafiksituationen och utformning av Östra 

Långgatan, från Torggatan till Norrgatan, i jämförelse med miljön på kringliggande 

gårdsgator har negativ påverkan på deras verksamheter. De önskar att hastigheten på 

genomfartstrafiken dämpas och att stadsmiljön utformas för att vara mer inbjudande att vistas 

i.  

Dagens trafiksituation med genomgående stråk för både bilar och cyklister gör situationen 

komplicerad. En bedömning behöver göras utifrån en helhetsbild av de centrala gatornas 

funktion och utformning, både vad gäller dagsläget och önskvärd utveckling. Sådana 

utredningar kommer förhoppningsvis att göras de närmaste åren, i både kommunens och 

företagarnas regi. Med den bilden som bakgrund kan ett förslag på ny utformning av gatan 

göras. 

Samverkan och idéer samt tillfälliga mindre åtgärder genomförs redan 2012. 

HGN effektmål:"Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

HGN effektmål:"För att utveckla stadskärnan och stärka kommunens identitet som kuststad 

ska utemiljöerna i det centrala Varberg vara attraktiva besöksmål för en mängd olika 

aktiviteter och upplevelser. " 

Utveckling av säkra, trivsamma utemiljöer i den centrala staden är viktig för både 

kommunens invånare, besökare och näringsliv. Dessa miljöer har också stor betydelse för 

staden identitet. Med ny utformningen kan fokus flyttas från genomfartstrafik till att mer 

tyngd ges åt människans rörelse i stadsrummet.  

Den fysiska miljön ger förutsättningar för en levande stadskärna och staden som handelsplats. 

Flera av innerstadens gator har de senaste 20 åren blivit ombyggda med avsikten att dels 

restaurera beläggningen men framför allt att förnya villkoren för trafikföringen i gatan. 

Förändringen har blivit omtyckt och efterfrågas från handlare och fastighetsägare som är 

belägna på ännu inte ombyggda gator. Samarbete kring utformningen är ett bra och viktigt 

forum för samverkan mellan kommunen och företagare i den centrala staden. 

 

35008 Västra Valgatan, omgestaltning delen Bäckgatan – Kyrkogatan 
Dagens utformning av Västra Vallgatan delen Bäckgatan- Kyrkogatan, är inte godtagbar som 

gångfartsområde. Gatan behöver få en ny utformning för att fungera bättre som en del av 

Varbergs centrala stadsrum, både för trafikföringen och som plats för vistelse. 

HGN effektmål:"Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

HGN effektmål:"För att utveckla stadskärnan och stärka kommunens identitet som kuststad 

ska utemiljöerna i det centrala Varberg vara attraktiva besöksmål för en mängd olika 

aktiviteter och upplevelser. " 
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Utveckling av säkra, trivsamma utemiljöer i den centrala staden är viktig för både 

kommunens invånare, besökare och näringsliv. Dessa miljöer har också stor betydelse för 

stadens identitet. Med ny utformning kan fokus flyttas från genomfartstrafik till att mer tyngd 

ges åt människans rörelse i stadsrummet.  

Den fysiska miljön ger förutsättningar för en levande stadskärna och staden som handelsplats. 

Flera av innerstadens gator har de senaste 20 åren blivit ombyggda med avsikten att dels 

restaurera beläggningen men framför allt att förnya villkoren för trafikföringen i gatan. 

Förändringen har blivit omtyckt och efterfrågas från handlare och fastighetsägare som är 

belägna på ännu inte ombyggda gator. Samarbete kring utformningen är ett bra och viktigt 

forum för samverkan mellan kommunen och företagare i den centrala staden. 

 

35010 Lekplatser 
Utifrån arbetet med en grönplan för Varbergs kommun, som påbörjas under hösten 2011, görs 

prioriteringar för utveckling av kommunens lekplatser. Investeringarna föreslås för att 

åstadkomma en ny inriktning, men inte per automatik en utökning av lekplatserna i Varberg. 

Förvaltningens driftkostnader förväntas därför inte öka, förutom för investeringen i en 

skatepark 2014. En sådan anläggning kräver en annan nivå på städning och skötsel, något som 

förhoppningsvis kan ske i samverkan med utövare. 

2012 får två av de lekplatser som pekas ut som stadsdelslekplatser ny utformning. Kostnaden 

uppskattas till 2 000 tkr.  

2013 föreslås naturlekplats i Påskbergsskogen. Kostnaden för denna uppskattas till 2 500 tkr. I 

2013 års investering ligger också projekteringskostnad, 700 tkr, för den skate/aktivitetspark 

som byggs 2014. 

2014 byggs en skate/aktivitetspark där läge, innehåll och utformning görs i dialog med 

skateföreningen UFO och andra skejtare i Varberg. Totalkostnad för parken bedöms till 7 000 

tkr och är uppskattad efter jämförelse med motsvarande anläggningar i Falkenberg, Halmstad, 

Laholm och Malmö. 

2015 byggs ytterligare två av de lekplatser som i grönplanen pekas ut som stadsdelslekplatser 

om. Kostnaden uppskattas till 2 000 tkr. 

HGN Effektmål: "Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en 

variation av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god 

kvalitet. Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer." 

Varbergs kommun ska erbjuda goda lekmiljöer och mötesplatser för alla kommunens barn 

och ungdomar. Utemiljön ska stimulera till möten mellan människor med olika åldrar och 

erfarenheter och det ska vara möjligt för alla att ta del av. Barn lär, om sig själva, andra 

människor och sin omgivning, genom att leka. Leken är grundläggande för barns utveckling 

och en rättighet för alla barn upp till 18 år enligt FN´s barnkonvention. Lekplatsen är en 

symbol för den rättigheten och har därför en given plats i planeringen av staden. Den är också 

en mötesplats, för barnen, men också för småbarnsföräldrar och mor/farföräldrar. Men all lek 

kräver inte en traditionell lekplats. Den tätortsnära naturen erbjuder ofta den allra viktigaste 

leken, i närmiljön, och stimulerar bättre än någon annan miljö till jämställda lekar. 

Det krävs ett nytänk kring hur lekplatser kan se ut och vilka aktiviteter de kan rymma för att 

fungera bäst för dagens behov och önskemål. I arbetet med grönplanen ingår att ta fram idéer 

för lek som stimulerar till rörelse, fantasi och samvaro. Det kommer också att göras en 

kategorisering av lekplatser och stadsdelsparker och en prioritering av vilka som ska 

upprustas/utvecklas för störst nytta för invånarna. Genom att sträva mot en variation av 

miljöer, aktiviteter och upplevelser kan Varbergs kommun erbjuda något för alla. Utifrån 

detta föreslår vi kommande år satsningar på ett antal stadsdelslekplatser som föreslås i 

grönplanen och ett par "profillekplatser" - naturlekplats och skatepark, för att åstadkomma ett 

större utbud av aktiviteter och upplevelser för Varbergs barn och ungdomar. 
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35012 Norrgatan, ombyggnad till gångfartsområde 
Enligt beslut av fullmäktige ska gatorna innanför Vallgatorna beläggas med gatsten. 

Norrgatan är den sista av gatorna som inte har det utan asfalt. Gatan har inte heller som flera 

närliggande gator utformningen av en gårdsgata, som ger en bättre trafikföring och inbjuder 

till vistelse och handel.  

Preliminärt kommer en fjärrvärmeledning att läggas ner i Norrgatan och i samband med det 

arbetet kommer eventuellt en vattenledning att bytas. I samband med återställning av gatan är 

det lämpligt att gatans utformning från Västra Vallgatan till Drottninggatan ses över och att 

asfaltbeläggningen ersätts med gatsten. Ombyggnad av Norrgatan till gårdsgata rör två kvarter 

(Västra Vallgatan – Drottninggatan) och omfattar ca 2000 m
2
. 

 

Då arbetet med ledningsbyten inte kommit igång senareläggs investeringen i jämförelse med 

2011 års plan. Det har också skett ett fördyrande av uppskattade kostnader. Den summa som 

nu föreslås, en uppskattad kostnad på totalt 5 000 tkr, motsvarar kostnaden för tidigare 

ombyggnad till gårdsgator i Varberg.                                                                                                                                                        

Samordning av projektet genomförs med ledningsägare. 

HGN Effektmål: "Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

HGN Effektmål: "För att utveckla stadskärnan och stärka kommunens identitet som kuststad 

ska utemiljöerna i det centrala Varberg vara attraktiva besöksmål för en mängd olika 

aktiviteter och upplevelser. " 

Utveckling av säkra, trivsamma utemiljöer i den centrala staden är viktig för både 

kommunens invånare, besökare och näringsliv. Dessa miljöer har också stor betydelse för 

staden identitet. Med ny utformning kan fokus flyttas från genomfartstrafik till att mer tyngd 

ges åt människans rörelse i stadsrummet.  

Den fysiska miljön ger förutsättningar för en levande stadskärna och staden som handelsplats. 

Flera av innerstadens gator har de senaste 20 åren blivit ombyggda med avsikten att dels 

restaurera beläggningen men framför allt att förnya villkoren för trafikföringen i gatan. 

Förändringen har blivit omtyckt och efterfrågas från företagare och fastighetsägare som är 

belägna på ännu inte ombyggda gator. Samarbete kring utformningen är ett bra och viktigt 

forum för samverkan mellan kommunen och företagare i den centrala staden. 

 

35014 Tvååker central park 
Södra delen av det gamla järnvägsområdet är planlagd naturmark och har inte hanterats sedan 

järnvägen försvann. Preliminärt ska verksamheten - Handins - söder om rondellen bygga ut 

och ny in- och utfart (ny detaljplan på gång). I samband med detta är det lämpligt att utöka 

grönområdet. Utformningen bör skapa en centrumpark för samhället, där det befintliga 

parkområdet sammanlänkas med det nya området till en helt ny park. Lämpligtvis bör 

samverkan ske med Kultur- och fritidsförvaltningen så att området förses med konstnärlig 

utsmyckning. I projektet ingår även c:a 250 lpm gång- och cykelväg från nya 

verksamhetsområdet ner till befintlig gc-väg vid Pilgatan och anslutning till Skolvägen. 

Projektet senareläggs i jämförelse med 2011års plan pga att detaljplansarbetet dragit ut på 

tiden. Det är också angeläget att göra en bedöming och kategorisering av parken inom ramen 

för det grönplansarbete som påbörjas hösten 2011. 

HGN Effektmål: "Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en 

variation av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god 

kvalitet. Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer." 

Inom de olika delarna av kommunen skall finnas tillgång till attraktivt boende för att 

tillfredsställa olika intresseinriktningar. God tillgång till park, natur, lek och motion nära 

bostaden är delar i en attraktiv boendemiljö. När Varberg växer ska nya grönområden med för 
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olika aktiviteter och upplevelser vävas in i bebyggelsestrukturen och länkas samman med 

befintliga parker, torg och naturområden. 

 

35015 LISA stadsdelspark 
Sedan sommaren 2009 är Varbergs kommun med i ett treårigt EU-projekt. Projektet är ett så 

kallat ”Interreg IV A”-projekt inom Öresund-Kattegatt-Skagerack-programmet, vilket 

förkortas KASK. Man har valt att kalla projektet LISA vilket är en förkortning på 

Landsbygdsutveckling I SkandinaviA. 

I Varbergs kommun är orterna Rolfstorp samt Kungsäter/Gunnarsjö utvalda att delta i 

projektet. 

 

2012 Efter medborgardialog i Rolfstorp har man enats om plats och åtgärder som vore 

önskvärda för att stödja lokalsamhället. Det rör sig om mindre insatser i form av bänkar, 

planteringar och belysning på en central parkyta nära väg 153. Syftet är att platsen bättre ska 

fungera som mötesplats för invånare och förmedla en attraktiv bild av orten till 

förbipasserande. Projektet sker i samverkan med boende i Rolfstorp, som är beredda att ta 

aktiv del i platsens skötsel. 

2013 Motsvarande investeringar i den fysiska miljön i Kungsäter efter dialog och 

överenskommelser med de boende. 

HGN Effektmål: "Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en 

variation av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god 

kvalitet. Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer." 

I såväl kommunens översiktsplan som i utvecklingsstrategin med fokus på landsbygden 

framhålls värdet av sociala mötesplatser som parker och torg och ambitionen att tillgodose 

detta i kommunens serviceorter. I kommunens åtagande i LISA-projektet ingår att arbeta för 

att förbättra orterna visuellt för att öka deras attraktivitet.  

LISA-projektet har mobilisering av det lokala engagemanget och dialogen mellan invånare 

och kommun som ett av de övergripande målen.  Utvecklingsstrategin är också tydlig när det 

gäller dialog mellan kommunen och invånare. 

 

35017 Temalekplats i Societetsparken 
Det finns idag en kommunal lekplats i Societetsparken. Lekplatsen är mycket populär men 

ordinär och platsen har stor potential till utveckling.  

En temalekplats är en lekplats med en unik karaktär. Den har särskilt många lekvärden, för 

barnens motoriska lek och speciellt för den viktiga fantasileken och den sociala leken. Platsen 

och lekredskapen har en tilltalande utformning vilket gör den attraktiv för både barn och 

vuxna. Förslag till investering avser kostnad för utformning, projektering och uppförande av 

platsspecifik och platsanpassad lekutrustning, möblering, plantering, belysning m.m. och 

bedöms till 5 000 tkr. 

För en mer utförlig beskrivning av vad en temalekplats är och hur den skulle kunna ta sig 

uttryck i Societetsparken, se separat informationsblad. 

Projektet kan förhoppningsvis genomföras i samverkan med Sparbanksstiftelsen. 

 

35030 Strandbadplatser – Vision 2015 
Renovering och upprustning av toaletter och annan utrustning på strandbadplatserna.  

2012 renoveras befintliga toaletter i Träslövsläge och Björkäng. 

HGN Effektmål:"Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en variation 

av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god kvalitet. 

Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer. Särskilt viktig att barnens tillgång till 

goda utemiljöer." 
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Kusten, havet, stränderna och baden är de stora resurserna för Varberg som sommarstad och 

turistdestination. För kommunens attraktivitet är det därför viktigt att de upplevs 

omhändertagna och utvecklas för att kunna användas för en så lång säsong som möjligt. Det 

har skett en utveckling mot ökad aktivitet på stränderna - med promenader, utflykter och 

motion även vintertid. Vissa faciliteter, som toaletter behöver därför finnas tillgängliga även 

då. 

Trivsamma platser med basfaciliteter som toaletter, skyltning och cykel- och bilparkering är 

också viktiga för att gynna utveckling av näringslivet med anknytning till kusten. 

 

35041 Strandpromenaden 100 år 
2012 fyller Strandpromenaden 100 år. Det är ett tillfälle att göra en särskild satsning på 

Varbergs längsta och i särklass populäraste park.  

Investering föreslås inför sommarsäsongen 2012 dels för upprustning av den fysiska miljön 

och dels för att ta fram ett info/jubileumsmaterial om bland annat promenadens naturvärden 

och kulturhistoriska värden - om kallbadhuset, fästningen, stenindustrin, simmästerskap och 

promenadens flora. Detta kan exempelvis göras som en audioguide längs promenaden. 

Räckena mellan Ankaret och Kåsa, liksom på Rantzauklippan mot Stenbrottet är på flera 

ställen trasiga och byts till en enhetlig utformning. Det görs också en översyn av möbleringen 

(skyltar, papperskorgar och bänkar) Särskild vikt läggs vid att promenadens entréområden 

upplevs välkomnande och omhändertagna. 

De privata aktörerna längs sträckan har promenaden som sin största resurs. 

Förhoppningen/intentionen är därför att genomföra projektet i samverkan dem, men även med 

andra kommunala förvaltningar och Marknad Varberg. 

Utöver vinterskötsel av bastubyggnaden på Skarpe Nord medför investeringarna i 

strandpromenaden inga förändringar av driftkostnaderna. 

HGN Effektmål: "Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en 

variation av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god 

kvalitet. Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer." 

HGN effektmål: "För att utveckla stadskärnan och stärka kommunens identitet som kuststad 

ska utemiljöerna i det centrala Varberg vara attraktiva besöksmål för en mängd olika 

aktiviteter och upplevelser. " 

Strandpromenaden är många Varbergsbors vardagsmiljö och en plats för motion, 

naturupplevelse och en stunds vila. Men det är också en aktiv plats att se, synas och möta 

bekanta. Som en av Varbergs centrala utemiljöer fungerar promenaden som stadens ansikte 

och den har stor vikt för stadens identitet. Med havet som den stora attraktionen symboliserar 

promenaden kurortens värden med sundhet, hälsa och aktivitet. Den binder ihop många av 

Varbergs många besöksplatser och är viktig för staden som turistdestination. Det är därför av 

stor betydelse att Strandpromenaden är säker och upplevs omhändertagen.  

Varbergs utemiljöer ska erbjuda en bredd av aktiviteter och upplevelser. Strandpromenaden är 

redan idag rik på sådana, som med nyskapande information bättre kan lyftas fram. Vid 

utveckling av Strandpromenaden och val av möblering ska platsens karaktär och särart tas till 

vara. 

 

35043 Bastu Skarpe Nord 
I samband med upprustningen av Strandpromenaden föreslås byggnation av bastu på 

damernas nakenbad vid Skarpe Nord. Herrarnas nakenbad fick för ett antal år sedan en 

motsvarande bastu som sköts i samarbete med föreningen Hoppets Bröder. Damernas 

förening Skarpa Kvinns har kommit med önskemål om ett liknande arrangemang. 
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35042 Motionsspår vid sjukhuset/Breared 
Motionsspåret utreds inom ramen för grönplansarbetet som påbörjas hösten 2011.  

Därefter föreslås projektering och investering 2014. 

 

35052 Offentliga toaletter i centrum 
Under år 2011 ska utredas behovet av fler och bättre offentliga toaletter i centrum. Vi behöver 

utreda  vilken typ av toaletter  som saknas och var behovet är störst. Vi behöver också se över 

behov av information och skyltning.  Denna utredning behövs innan man kan lämna förslag 

och besluta om projektering och byggnation.  Förvaltningens avsikt är att med början av 2012 

projektera och anlägga fler offentliga toaletter för investeringar 2012 och 2014. Beräknad 

investering/driftkostnader är baserade på uppgifter från Malmö stad.  

 

2013 föreslås ny toalettbyggnad i samband med Fästningsbadet. Den investeringen ligger 

inom projektet för Fästningsbadet. 

HGN effektmål: "För att utveckla stadskärnan och stärka kommunens identitet som kuststad 

ska utemiljöerna i det centrala Varberg vara attraktiva besöksmål för en mängd olika 

aktiviteter och upplevelser" 

Tillgången till bra offentliga toaletter är viktig för en positiv upplevelse av stadsmiljön. De är 

också en tillgänglighetsfråga för alla människors lika möjlighet att känna sig trygga och att ta 

del av stadslivet. 

 

35060 Fästningsbadet 
I Strandvisionen 2015, föreslås att Barnens badstrand utvecklas ytterligare med sol och 

baddäck utmed piren, för möjlighet till bad på djupt vatten. En idé till ett nytt bad placerat 

utmed piren är framtagen. I förslaget ingår soldäck, promenad/badbrygga, 

soltrappa/hopptornstrappa, kombinerat soldäck/badbrygga, sittplatser och yta för eventuell 

försäljning. Utformningen ger plats för både lugnt solbad och aktiv badlek. 

Ett nytt fästningsbad skulle med största sannolikhet locka ett stort antal besökare. I 2012 års 

budget har den uppskattade projektkostnaden därför ökats med 3 000 tkr för att ge utrymme 

"servicefunktioner" i form av ny toalettbyggnad, cykelparkering m.m. vid den norra 

fästningshörnan. Det känsliga läget kring fästningen gör att det ställs höga krav på 

byggnadens utformning. I en jämförelse med liknande bad anlagda på andra orter föreslås 

träslaget Azobe för god kvalitet och hållbarhet. Detta skifte av material medför en ökning på 1 

000 tkr i jämförelse med den kostnadsbedömning som låg till grund för 2011 års budget. 

HGN Effektmål: "Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en 

variation av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god 

kvalitet. Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer." 

HGN effektmål 4:"För att utveckla stadskärnan och stärka kommunens identitet som kuststad 

ska utemiljöerna i det centrala Varberg vara attraktiva besöksmål för en mängd olika 

aktiviteter och upplevelser." 

Ett bad i direkt närhet till stadskärnan är unikt för Varberg. Här möter handeln hav, horisont 

och strandpromenad. En ny och ikonisk badanläggning skulle befästa Varbergs identitet om 

kur- och badort och utveckla den med en ny plats för folkliv, lek och aktivitet.  

Ett nytt fästningsbad skulle också vara en del i utvecklingen av Badhusviken, som med 

besöksmålen Barnens badstrand, gästhamnen, Kallbadhuset, Societetsparken, 

Strandpromenaden och Fästningen samlar en stor del av Varbergs mest uppskattade och 

identitetsskapande miljöer. Anläggningen skulle på så sätt vara viktig för både för centrum 

och handel men även för utveckling av verksamheterna i Badhusviken. 

Erfarenheter från Västra hamnen i Malmö och Islands Brygge i Köpenhamn visar den stora 

attraktionen hos denna typ av stadsbad, inte minst bland ungdomar. Badet blir en mötesplats 
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och skådeplats och ger besökaren möjlighet att se staden från vattenhållet. Det föreslagna 

badet skulle berika badområdet med ytterligare ett material, så att det i framtiden finns 

rekreativa ytor med såväl trä och gräs, som finkorning strand. 

 

35110 Getteröns flygplats 
 

35116 Strandpromenad Veddige 
 

35128 Trafikmiljöåtgärder 
Ombyggnad av gatumiljön till "lågfartsområden". Målsättningen är att normala bostadsgator 

ska vara utformade så att den maximala hastigheten 30 km/tim upplevs som naturlig. 

Ombyggnad följer anvisningar från "Trafiknätsanalys för Varbergs Stad" från 2008.  

2012 Bostadsgatorna på norra Karlberg byggs om till lågfartsområden. Uppskattad kostnad  

1 000 tkr.  

Bulleråtgärder sker efter utredning av fastigheter som överstiger gränsvärdena. De sista av 

utredningens plan genomförs för att åtgärda buller vid störda fastigheter. Uppskattad kostnad 

1 000 tkr.  

2013 Bostadsgatorna på västra Lugnet byggs om till lågfartsområden. Uppskattad kostnad 

 1 000 tkr.  

2014 Ombyggnad av "lågfartsområden" 1 000 tkr, och åtgärder enligt utredning av "Rätt fart i 

staden" 1 000 tkr. Utredningen blir klar i årsskiftet 2011-2012 och handlar om att anpassa 

hastighetsgränserna så att de medverkar till att stadsrummet används på ett sätt som bättre 

stödjer stadens utveckling. Exempel på åtgärder kan vara förändrad skyltning och andra 

hastighetsdämpande åtgärder i den fysiska miljön.  

2015 Ombyggnad av "lågfartsområden". Uppskattad kostnad 1 000 tkr. 

Åtgärder enligt utredning av "Rätt fart i staden". Uppskattad kostnad 1 000 tkr 

För hela projektet sker ansökan om medfinansiering från Trafikverkets utlysning av medel för 

projekt med säkerhetshöjande avsikt och trafikmiljöinriktning.  

Ansökan om medfinansiering från Trafikverket görs. 

HGN effektmål: "Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

Gatumiljön ska vara säker och upplevas trygg, särskilt i bostadsområden där gatorna är en 

viktig del av barn och ungdomars uppväxtmiljö. 

 

35129 Förnyelse av trafikvägvisning i centralorten 
Det senaste åren har många nya gator och bostads- och verksamhetsområden byggts. Den 

nuvarande trafikvägvisningen börjar bli  otydlig. En ny och tydligare trafikvägvisning 

behöver byggas. Utifrån en vägvisningsplan som färdigställs under 2011 ska nya vägmärken 

inköpas och montage av dessa ska utföras med början 2012 och fortsättning 2013. 

HGN effektmål: "Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet." 

Den del av vägnätet som kommunen ansvarar för ska hållas i gott skick. Trafiken förändras 

över tid och bl.a. utveckling och utbyggnad i kommunen påverkar trafikmängder, transportval 

och strömmar. Därmed uppstår nya problem eller behov som behöver åtgärdas ur 

trafiksäkerhets- och/eller effektivitetssynpunkt.  

 

35133 Åtgärder i stadsmiljön, enkelt avhjälpta hinder 
Åtgärderna som föreslogs i "Handlingsplan för tillgänglighet" är åtgärdade förutom 

Kyrkogatan som åtgärdas i samband med ombyggnad av Brunnsparken och när 

linjesträckningen för busstrafiken är klar. 
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Under 2012 ska en fortsatt inventering av viktiga stråk utanför centrumkärnan utföras och en 

handlingsplan ska utarbetas. Ett exempel är stråk mot sjukhuset. I planen tas också med 

förslag för möjlighet till lek och upplevelser i utemiljön, för både barn och vuxna. 

HGN Effektmål: "Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en 

variation av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god 

kvalitet. Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer." 

Kommunen ska aktivt verka för att den fysiska miljön och den kommunala informationen blir 

tillgänglig för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det ska vara möjligt att ta del av 

aktiviteter och upplevelser i utemiljön även för vuxna och barn med funktionsnedsättning. 

Arbetet med enkelt avhjälpa hinder i stadsmiljön ska därför fortsätta. 

 

35135 Rolfstorp, gc-väg 
 

35136 Lindberg – Trönninge, gc-väg 
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer Cykelplanen för Varbergs kommun. Gång- och 

cykelbana mellan Trönninge och Lindberg är en prioriterad sträckning enligt planen.  

 

En c:a 2,7 km lång gång- och cykelväg (gc-väg) utmed Lindbergsvägen kommer att anläggas. 

Lindbergsvägen förvaltas av Trafikverket. Över motorväg E6 byggs en ca 80 m-lång gc-bro 

av metall. På sträckan kommer standard på befintliga busshållplatser uppgraderas och vissa 

trafiksäkerhetsåtgärder vidtagas exempelvis i Trönninge samhället.   

Kostnaderna för projektet är i årets kalkyl c:a 2 600 tkr dyrare än budget för 2011. Skillnaden 

följer olika kostnadsuppskattningar vid förstudie- resp. arbetsplanskede. Detta beror på att 

vissa kostnader, framförallt för bro och bergsprängning, inte kunde uppskattas noggrant i 

tidigt skede. 

 

35137 Västra Vallgatan gc-väg 
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer Cykelplanen för Varbergs kommun. Gång- och 

cykelbana längs Västra Vallgatan är en prioriterad sträckning enligt planen.  

Längs Västra Vallgatan på delen Engelbrektsgatan - Kyrkogatan byggs under 2011 och delen 

Bäckgatan-Lasarettsgatan byggs under 2012. Sträckan Bäckgatan-Lasarettsgatan är ca 200 

meter lång och beräknas kosta 1 000 tkr. Det är en högre kostnad än den som uppskattades i 

budget för 2011 vilket förklaras med mer noggranna bedömning. 

2013 föreslås gång- och cykelbana längs Engelbrektsgatan mellan Västra Vallgatan och 

Kungsgatan. Detta för att få ett sammanhängande gång- och cykelvägnät, men också för att 

behovet aktualiseras i och med Kulturhusets öppnande. Kostnaden uppskattas till 500 tkr.  

2015 föreslås gc-bana längs Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Baggens Gränd. 

Sträckan är 375 meter lång och beräknas kosta 1 500 tkr. För att få ett sammanhängande 

centralt gång- och cykelvägnät föreslås komplettering med ett kvarter på Magasinsgatan. 

Planen för cykelväg längs Västra Vallgatan norrut kan förändras beroende på beslut och 

arbete kring dubbelspåret. 

HGN effektmål: "För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja cykeln som 

transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 5 %." 

Fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska ske för bättre miljö och säkerhet. I Varbergs kommun 

ska man kunna ta sig fram på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar. Cykelvägarna 

ska upplevas trivsamma trygga. 

 

35138 Apelviksvägen, gc-väg 
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer Cykelplanen för Varbergs kommun. Gång- och 

cykelbana längs Apelviksvägen är en prioriterad sträckning enligt planen.  
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På delen Bandholtzgatan - Släntstigen grävs i gatan för vatten och avlopp. I samband med 

återställning är det lämpligt att säkerställa trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med 

en separat gc-väg delen Bandholtzgatan - Stenvägen och andra hastighetsdämpande åtgärder 

Stenvägen - Släntstigen. 

HGN effektmål: "För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja cykeln som 

transportmedel. Antalet cyklister ska öka med  5%." 

Fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska ske för bättre miljö och säkerhet. I Varbergs kommun 

ska man kunna ta sig fram på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar. Cykelvägarna 

ska upplevas trivsamma trygga. 

 

35140 Veddige, gc-väg 
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer Cykelplanen för Varbergs kommun. Utbyggnad 

av gång- och cykelbanor längs de föreslagna gatorna i Veddige är prioriterade enligt planen.  

Gång- och cykelväg föreslås utmed Skolgatan på delen Syllingevägen - Västra Ringvägen, 

längs Västra Ringvägen på delen Viskastigen - Pilvägen, och längs Syllingevägen på delen 

Viskastigen - Skolgatan. De föreslagna sträckningarna är ca 1500 meter. Kostnaden för dessa 

cykelvägar och några övriga trafikmiljöåtgärder bedöms vara 4 500 tkr. 

HGN effektmål: "För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja cykeln som 

transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 5 %." 

Fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska ske för bättre miljö och säkerhet. I Varbergs kommun 

ska man kunna ta sig fram på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar. Cykelvägarna 

ska upplevas trivsamma trygga. 

Förbättringar och utbyggnad av cykelvägnätet på landsbygden är angeläget för att öka 

trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan. Säkra cykelmöjligheter är särskilt angeläget i 

närheten av skolor, större arbetsplatser och service. Kommunens invånare skall påverkas för 

att i högre utsträckning gå och cykla i stället för att använda bil. 

I Veddige samhälle finns idag en gcm-väg längs med gamla Viskastigen genom samhället. I 

övrigt saknas cykelvägar i tätorten. Bristen på cykelvägar är ett trafikproblem, särskilt i 

området kring skolan, simhallen och kyrkan där många barn och ungdomar rör sig. 

 

35141 Åkullaleden, gc-väg 
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer cykelplanen för Varbergs kommun. Utbyggnad 

av gång- och cykelbana mellan Varberg och Grimetons stationssamhälle är en prioriterad 

sträckning enligt planen.  Åkullaleden är idag skyltad i blandtrafik. I samband med 

planeringen av Åkullaleden bör det göras en utredning av eventuell ridled. 

2013 föreslås gång- och cykelväg utmed delen Skultagården - Grimetons stationssamhälle.  

2015 föreslås gång- och cykelväg från Grimetons stationssamhälle till Gödestad. 

Cykelfrämjandet undersöker möjligheter till extern medfinansiering. 

HGN effektmål: "För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja cykeln som 

transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 5 %." 

Fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska ske för bättre miljö och säkerhet. I Varbergs kommun 

ska man kunna ta sig fram på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar. Cykelvägarna 

ska upplevas trivsamma trygga. 

Förbättringar och utbyggnad av cykelvägnätet på landsbygden är angeläget för att öka 

trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan. Säkra cykelmöjligheter är särskilt angeläget i 

närheten av skolor, större arbetsplatser och service. Kommunens invånare skall påverkas för 

att i högre utsträckning gå och cykla i stället för att använda bil. 
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35142 Södra Näsvägen, gc-väg 
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer cykelplanen för Varbergs kommun. Utbyggnad 

av gång- och cykelbana utmed Södra Näsvägen, från Ägovägen - Svartekärrsvägen är en 

prioriterad sträckning enligt planen.  

Del av sträckan, Nygårdsvägen - Olas gata, är en del av Kattegattsleden och kommer att 

finansieras inom ramen av det projektet. Därför har kostnaden för investeringen minskat från 

4 500 tkr till 3 000 tkr i jämförelse med 2011 års budget. Den investering som föreslås här rör 

delsträckan Nygårdsvägen - Ägovägen. 

Året för byggnation är föreslaget i samordning med planeringen för Kattegattsleden. 

HGN effektmål: "För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja cykeln som 

transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 5%" 

Fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska ske för bättre miljö och säkerhet. I Varbergs kommun 

ska man kunna ta sig fram på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar. Cykelvägarna 

ska upplevas trivsamma trygga så att de fungerar väl både för vardag och utflykt. 

 

35145 Väg 845, gc-väg Löftabro – Stråvalla  
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer Cykelplanen för Varbergs kommun. Utbyggnad 

av gång- och cykelbana mellan Löftabro och Stråvalla är en prioriterad sträcka enligt planen. 

 

Gång- och cykelväg utmed väg 845 från befintlig gång- och cykelväg vid Kapelliden söderut 

till Stråvalla. Längd drygt 1 300 m. Nyexploatering på båda sidor om väg 845 är aktuell 

genom att detaljplaner vunnit laga kraft. Projektet ligger en bit fram i tiden för att kunna 

samordnas med utbyggnaden av de nya bostadsområdena. En del av kostnaden för GC-vägen 

bör även kunna läggas på exploateringen. 

HGN effektmål: "För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja cykeln som 

transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 5 %." 

Fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska ske för bättre miljö och säkerhet. I Varbergs kommun 

ska man kunna ta sig fram på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar. Cykelvägarna 

ska upplevas trivsamma trygga.  

Varbergs kommun växer och infrastrukturen med den. För en hållbar utveckling är det viktigt 

att god tillgång på trivsamma cykelvägar finns med bostadsområdenas utbyggnad redan från 

början. 

 

35146 Väg 185, gc-väg Folkets Hus – Rolfstorp, Skällinge 
Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer Cykelplanen för Varbergs kommun. Utbyggnad 

av gång- och cykelbana mellan Rolfstorp Skällinge är en prioriterad sträcka enligt planen. 

Gång- och cykelbanan är viktig för skolbarnen som förflyttar sig mellan Rolfstorp och 

Skällinge. 

HGN effektmål : "För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja cykeln som 

transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 5 %.” 

Fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska ske för bättre miljö och säkerhet. I Varbergs kommun 

ska man kunna ta sig fram på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelvägar. Cykelvägarna 

ska upplevas trivsamma trygga.  

Förbättringar och utbyggnad av cykelvägnätet på landsbygden är angeläget för att öka 

trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan. Säkra cykelmöjligheter är särskilt angeläget i 

närheten av skolor, större arbetsplatser och service. Kommunens invånare skall påverkas för 

att i högre utsträckning gå och cykla i stället för att använda bil. 
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35160 Parkavdelningen arbetsmaskiner 
Årlig förnyelse av maskinparken.  Fordon: 250 tkr, Traktorredskap: 400 tkr, Småredskap: 50 

tkr. 

HGN Effektmål: "Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som innehåller en 

variation av aktiviteter och upplevelser. De ska upplevas trivsamma, trygga och hålla god 

kvalitet. Särskilt viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer." 

HGN Effektmål: "Kommunens väg- och trafikmiljöer ska vara säkra och av god kvalitet". 

För att kunna bedriva park- och gatudrift på ett så effektivt sätt som möjligt behöver 

maskinparken successivt underhållas och förnyas. 

 

35503 Gc-tunnlar Västkustvägen 
 

38102 Pelletsmagasin 
Medel till att hårdgöra yta för flishantering. Inlagt 4 000 tkr i budget 2011. Överfört 3 500 tkr 

till 2012. 

Varbergs hamn AB har ny kund. Investeringen sker genom upptagande av lån som belastar 

Varbergs Hamn AB:s förvaltningsavgift. 

 

38103 Farehamnen muddring 
Muddring för utökad hamnbassäng i Farehamnen bl.a. för nytt färjeläge. Viss osäkerhet finns 

kring investeringarna i hamnen bland annat på grund av pågående hamnutredning. 

Investeringen görs för att kunna bygga nytt färjeläge. Muddringar för hamnbassäng och farled 

skall inte belasta Varbergs Hamn AB. 

 

38104 Farehamnen utbyggnad RoRo- ramp 
Byggande av RoRo-ramp (nytt färjeläge) i Farehamnen. Viss osäkerhet finns kring 

investeringarna i hamnen bland annat på grund av pågående hamnutredning. 

Flytta färjeläget från innerhamnen för att frigöra ytor till annan byggnation. 

 

38105 Kajdäck (230 m kaj) 
Nytt kajdäck i Farehamnen. Viss osäkerhet kring investeringarna i hamnen finns bland annat 

på grund av pågående hamnutredning. 

Förväntad ökning i hamntrafiken gör att ytterligare kajer behövs. Investeringen sker genom 

upptagande av lån som belastar Varbergs Hamn AB:s förvaltningsavgift. 

 

38106 Hamninvesteringar som kommer at ske i samband med att affärsavtal i tecknas 
Iordningställande av hårdgjorda ytor för nytt färjeläge och för nytt kajdäck. Viss osäkerhet 

finns kring investeringarna i hamnen bland annat på grund av pågående hamnutredning. 

Förväntad ökning i hamntrafiken gör att ytterligare kajer behövs. Investeringen sker genom 

upptagande av lån som belastar Varbergs Hamn AB:s förvaltningsavgift. Kostnaderna för 

färjeläget skall inte belasta Varbergs Hamn AB:s förvaltningsavgift. 

Ny kaj som ersättning för den totalskadade oljekajen. Viss osäkerhet kring investeringarna i 

hamnen finns bland annat på grund av pågående hamnutredning. 

Förväntad ökning av hamntrafiken gör att ytterligare kajer behövs. Investeringen sker genom 

upptagande av lån som belastar Varbergs Hamn AB:s förvaltningsavgift. 
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Kultur- och fritidsnämnd 
 

32140 Arbetsmaskin – löpande projekt 
Standarden på inredning och belysning behöver höjas. 

Standaren behöver höjas p.g.a. trivsel- och arbetsmiljöskäl. 

 

34006 Varbergs ishall 
Byggande av ny ishall på Håstens fritidsområde 

 

34007 Friidrottshall 
 

34021 Trådlöst ljudsystem (300 tkr) – mobil ljudanläggning 
En översyn av teknikbeståndet på Varbergs teater är nödvändig, bland annat behöver det 

trådlöst ljudsystemet bytas ut. En mobil ljudanläggning behöver införskaffas för utomhus 

arrangemangen. 

Ett dynamiskt kulturliv är av stor vikt för tillväxt och utveckling. Det gör en plats attraktiv att 

leva i och verka på samt bidrar till ett kreativt klimat.  Konst och kulturaktiviteter kräver en 

ständig förnyelse, det är en kräsen publik som alltid förväntar sig något nytt. 

 

34022 Konstnärlig utsmyckning enligt motion 
Motion KFN 2006/0214 – svar på motion om utsmyckning av Rosenfredsskolans entré. 

 

34015 Håstens fritidsgård 
Byggande av ny fritidsgård på Håstens fritidsområde  

 

34023 Upprustning filialbibliotek 
Standarden på inredning och belysning behöver höjas. 

Standarden behöver höjas p.g.a. trivsel- och arbetsmiljöskäl. 

 

34262 Konstgräsplan i Tvååker 
 

34225 Ismaskin Veddige ishall 
En renovering eller inköp av ny ismaskin Veddige ishall behöver aktualiseras de närmaste 

åren en kostnad på 1,2 miljoner. 

För att tillhandahålla is och undvika driftstörningar är det angeläget att maskinparken 

motsvarar verksamhetens behov. Spola is gör frekvent och för att vidmakthålla den kvalitet på 

is som är efterfrågad är det angeläget att ha en moder maskinpark. 

 

34263 Framtida konstgräsplan 
Förvaltningen ser behovet av mer konstgräsplaner i Varbergs kommun för att möta 

föreningarnas krav på fler tider. 

Mål - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på kort och 

lång sikt . Effektmål - Bättre utnyttjande av anläggningar. Den stora fördelen med konstgräs 

är en mycket högre utnyttjandegrad, speciellt på nordliga breddgrader där naturgräset inte kan 

användas alls under vintern. 

 

34212 Belysning Påskbergsvallen 
Snart kanske vi har ett fotbollslag i de högre divisionerna och då måste arenans standard bli 

bättre.   
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Nya krav på arenans standard när ett lag (eventuellt) går upp i superettan.  

Mål - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på kort och 

lång sikt. Effektmål - Bättre utnyttjande av anläggningar.  

 

34008 Simanläggningar (utreds) 
Under 2011 kommer utredning att klargöra reinvesteringsbehov/investeringsbehov av 

kommunens bad och simanläggningar. De tre anläggningar som kommer att utredas är 

Håstens simhall, Veddige simhall samt simstadion. Osäkerheten är hur stort 

investeringsbelopp som kommer att äskas. Det är troligt att investeringsbehovet kommer att 

fördelas ut på flera år med anledning av att det är tre anläggningar. 

Varbergs kommuns bad och simanläggningar är gamla och har endast i begränsad omfattning 

verksamhetsanpassats. Håsten simhall har som exempel byggts för 70 000 besökare, 200 var 

det 140 000 besökare. Varberg är en tillväxtkommun och växer med ca 300 – 500 nya 

invånare per år. Det är angeläget att kommunens service följer utvecklingen. Vidare är 

simstadion relativt sliten och behöver förnya sig med tanke på dess unika placering och 

utformning. Mål – Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun 

på kort och lång sikt. Effektmål – Bättre utnyttjande av anläggningar. 

 

34251 Sjöaremossen – kylkompressor 
I den enkla genomgången av anläggningens status som upprättades våren 2010 så 

poängterades behovet av statushöjning gällande bl.a. kylkompressor. 

Mål internt - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på 

kort och lång sikt. 

 

34252 Sjöaremossen – maskinbyggnad 
I den enkla genomgången av anläggningens status som upprättades våren 2010 så 

poängterades behovet av statushöjning gällande bl.a. maskinbyggnad. 

Mål internt - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på 

kort och lång sikt. 

 

34253 Sjöaremossen – nyborrad brunn m.m. 
I den enkla genomgången av anläggningens status som upprättades våren 2010 så 

poängterades behovet av statushöjning gällande bl.a. ny brunn. 

Mål internt - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på 

kort och lång sikt. 

 

34254 Sjöaremossen – omklädningsbyggnad 
I den enkla genomgången av anläggningens status som upprättades våren 2010 så 

poängterades behovet av statushöjning gällande bl.a. omklädningsbyggnad. 

Mål internt - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på 

kort och lång sikt. 

 

34255 Ny banbädd 
I den enkla genomgången av anläggningens status som upprättades våren 2010 så 

poängterades behovet av statushöjning gällande bl.a. ny banbädd. 

Mål internt - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på 

kort och lång sikt. 

 

34022 Konstnärlig utsmyckning 
 



Kommentarer investeringar 

45 
 

32456 Ny avloppsanläggning 
I den enkla genomgången av anläggningens status som upprättades våren 2010 så 

poängterades behovet av statushöjning gällande ny avloppsanläggning. 

Mål internt - Ändamålsenliga anläggningar som motsvarar behovet i Varbergs kommun på 

kort och lång sikt. 

 

 

Servicenämnd 
 

31105 Datautrustning) 
Vårt trådlösa nätverk kommer att växa i samband med En-till-En datorer i skolan för lärare 

och elever. I inledningsskedet handlar det om ca 2 000 nya bärbara datorer som måste ha 

nätverk. 

För att klara den anstormning av datorer som kommer att behöva trådlös access till nternet 

och skrivare, allt enligt beställning från BUF. 

 

IT-service vill investera i ny hårdvara för att kunna byta ut befintligt MSSQL server som är 5 

år gammal. Kostnaden gäller konsultarvode, hårdvara plus licenser.  Vill påpeka att 

investeringskostnaden gäller dagens pris och kan komma ändra sig vid projektstart. 

ITS kommer spara ca 100' genom konsolidering av SQL licenser. Vi kommer få ökad 

driftsäkerhet för våra verksamhetsprogram. 

 

Vårt trådburna nätverk är i behov av en ordentlig upprustning för att klara och växa i. 

Kommunen har gammalt nät (på vissa håll 15 år gammal fiber bla) som har växt organiskt 

utan kontroll. Vi lägger mycket tid på att felsöka näten som vi har och vid nätstormar blir hela 

kommunen drabbad. Ett sådant större avbrott handlar om bortfall av mantimmar på ca 700-

1500 timmar per gång vid normala dagar.  I pengar räknat blir det ca 225 000-450 000 per 

gång. 

Vi har för gammal och för dålig nätverks utrustning som inte går att övervaka. Vi måste byta 

för att minska antalet stora avbrott och minimera effekten av störningar. Vi måste även byta 

switchar för att klara högre hastigheter och få bra övervaknings möjligheter. Behovet av ett 

snabbt och stabilt nät ökar i takt med antalet datorer och användare. 

 

32102 Kost- och städavdelning inventarier 
 

32120 Ljud- och bildanläggningar C1, Stadshus C 
Nuvarande ljud- och bildanläggning i C1 närmar sig slutet på sin livslängd och måste bytas ut. 

Ny anläggningen ska anpassas för att möta de behov som finns för att C1:an används för KF:s 

möte, vilket innefattar utsändningar på internet. 

Om utrustningen inte byts ut ökar risken med akuta driftstopp, där nuvarande funktioner med 

ljud och bild inte kommer att fungera. 

 

32121 Projekt integrerad kommunikation 
Nuvarande växellösning kommer att behöva bytas ut. Den tekniska utvecklingen går fort 

framåt och en ny kommunikationslösning för kommunen omfattar en integrerad lösning med 

telefoni, växel, mail, chatt, kalender, video och olika typer av konferensmöjligheter. 

 

32170 Konvertering värmkällor 
Investeringskonto "konvertering värme" är ett generellt konto för energieffektiviserande 

åtgärder i kommunens fastigheter. För 2011 planeras konvertering av värmekälla för Sibbarps 
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förskola från olja till värmepump. Planerade värmekonvertering till fjärrvärme gällande 

fastigheterna Skansliden, Renens förskola, kv Rådhuset, kv Öland, Brunnsbergs förskola och 

Barnabro förskola 

I linje med Varberg kommuns mål att energieffektivisera kommunens fastighetr krävs att 

investeringar utförs genom dels konvertering till miljömässigt mer effektiva 

uppvärmningskällor och dels investeringar som leder till mer energieffektiva installationer i 

kommunens olika fastigheter. 

 

32220 Anpassning fastighet 
Investeringskonto " Anpassning fastighet" är ett generellt konto avsett för mindre 

anpassningsåtgärder upp till 500 tkr initierat av nyttjande förvaltning eller extern hyresgäst. 

Kapitalkostnaden belastar brukande hyresgäst med ökad hyra. Avskrivningstiden bedöms från 

fall till fall men är maximalt 10 år. 

Projektkontot är betydelsefullt för att snabbt kunna tillmötesgå intern/extern hyresgästs 

önskemål om mindre anpassningsåtgärder i redan hyrd lokal. 

 

32201 Stadshus B ombyggnad 
Ombyggnad Stadshus B: I investeringsbudget för år 2011 är 5 800 tkr upptaget för 

ombyggnad av källaren till personalrum och sammanträdesrum. Denna ombyggnad skulle 

frigöra 10 kontorsrum på våningsplan 2 och 3. Investeringsprojektet bör kompletteras med 

utökat brandskydd för plan 1 -3, utbyggnad av passersystem, renovering/förstärkning 

grundmurar av källaryttervägg, ombyggnad av ytterligare 2 kontorsrum, installation av 

mekanisk ventilation samt evakueringskostnad. Kompletterande investering är 

kostnadsberäknad till 1 850 tkr. Arbetet beräknas påbörjas under 2012 i samband med att 

VIVAB flyttar ut ur våningsplan 2. 

Varberg kommuns centrala administration har idag begränsningar gällande kontorsrum. 

Genom projektets kompletterande investeringar kommer Stadshus B:s tekniska status att 

jämställas med kommunens övriga stadshus gällande brandskydd, passer och ventilation. 

Kravet på renovering/förstärkning av grundmurar upptäcktes i samband med förarbetet med 

dräneringsarbetet. Arbetet med förstärkningen är nödvändig för att dräneringen skall vara 

fullgod.. För att investeringen skall löpa så smärtfritt som möjligt krävs att fastigheten töms 

på verksamhet och evakueras till andra lokaler. Förslagsvis kan Gamlebyskolan användas som 

evakueringslokal. 

 

32425 Buffelgatan sprinkler 
 

32236 Soprum för sopsortering 
 



Exploatering

Objekt LIKVIDITETSBUDGET 

EXPLOATERINGS-

VERKSAMHET, tkr       

(exkl. VA)

Ingående 

balans      

2011-01-01

Prognos 

2011

Budget 

2012 

Plan 2013 Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

Exploatering bostadförsörjning 
11506 Lorensberg/Kanngjutaren

Inkomst 
Utgift 2 500 2 000 2 500 7 800

Netto -16 800 2 500 2 000 2 500 7 800 0 0

11508 Atle

Inkomst 
Utgift 2 000

Netto 0 0 2 000 0 0 0 0

11523 Stockrosgatan

Inkomst -5 400
Utgift 209 600
Netto 109 -5 191 600 0 0 0 0

11525 Sörse, Rundgården

Inkomst 0 -3 500
Utgift 19 1 100 1 000
Netto 19 19 -2 400 1 000 0 0 0

11526 Brunnsberg 

Inkomst 0 -3 500
Utgift 0 1 200 1 100
Netto -3 296 0 1 200 -2 400 0 0 0

11527 Kv. Tranan 

Inkomst -3 360
Utgift 64 400
Netto -5 899 -3 296 400 0 0 0 0

11540 Håsten

Inkomst -3 600
Utgift 30 600 500
Netto 3 168 30 -3 000 500 0 0 0

11560 Breared

Inkomst -3 000 -5 000
Utgift 1 500 2 600 2 600 100 100
Netto 1 792 1 500 2 600 -400 100 -4 900 0

11590 Träslövsläge , Grytåsvägen m. fl.

Inkomst 

Utgift 2 226 2 226 2 226 2 226

Netto 0 0 2 226 2 226 2 226 2 226 0
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Objekt LIKVIDITETSBUDGET 

EXPLOATERINGS-

VERKSAMHET, tkr       

(exkl. VA)

Ingående 

balans      

2011-01-01

Prognos 

2011

Budget 

2012 

Plan 2013 Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

11662 Tvååker, Stenen Etapp 1

Inkomst -2 465 -2 465 -2 465 -2 465

Utgift 150 3 200 4 000 3 500

Netto -110 150 735 1 535 1 035 -2 465 0

11663 Tvååker Järnvägsgatan 

Inkomst 

Utgift 1 000 1 600

Netto 842 1 000 1 600 0 0 0 0

11664 Smeakalles äng, Tvååker

Inkomst -4 378

Utgift 6 696

Netto 817 2 318 0 0 0 0 0

11704 Trönningenäs, inre delen 
Inkomst -3 109

Utgift 6 513

Netto 2 464 3 404

11708 Hallagården Trönninge 7:5 
Inkomst -3 100

Utgift 3 100

Netto 0 0 0 0 0 0 0

11712 Trönningenäs 5:29

Inkomst 

Utgift 586

Netto 817 586 0 0 0 0 0

11756 Åsby, norr Åsbyvägen

Inkomst -800 -800 -900

Utgift 400 2 800

Netto 152 400 2 000 -800 -900 0 0

11758 Ås-Bäck 2:2 

Inkomst 

Utgift 

Netto 0 0 0 0 0 0

11773 Veddige, Vipvägen

Inkomst -763 -450 -450 -450

Utgift 1 198

Netto 691 435 0 -450 -450 -450 0
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Objekt LIKVIDITETSBUDGET 

EXPLOATERINGS-

VERKSAMHET, tkr       

(exkl. VA)

Ingående 

balans      

2011-01-01

Prognos 

2011

Budget 

2012 

Plan 2013 Plan 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

11803 Bua, Kvarndammsvägen

Inkomst -195 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Utgift 7 195 9 400

Netto 1 200 7 000 5 400 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

11804 Bua 8:42

Inkomst -1 771

Utgift 1 771

Netto 0 0 0 0 0 0

Exploatering verksamheter
11902 Öster, Östra Hamnvägen 

Inkomst -45

Utgift 872 1 500

Netto -378 827 1 500 0 0 0 0

11905 Väster, Östra Hamnvägen 

Inkomst 

Utgift 5

Netto 378 5 0 0 0 0 0

11911 Nedregården, etapp 4

Inkomst -8 408

Utgift 4 172

Netto 10 728 -4 236 0 0 0 0 0

11917 Holmagärde Östra

Inkomst 

Utgift 406 2 000 30 000 25 000 18 000

Netto 18 406 2 000 30 000 25 000 18 000 0

11937 Kvarteret Pallisaden

Inkomst -625

Utgift 200 625

Netto 5 200 0 0 0 0 0

11972 Gunnestorp västra

Inkomst -3 500 -2 000 -2 000

Utgift 2 000

Netto 849 -1 500 -2 000 -2 000 0 0 0

Summa -2 434 6 557 16 861 27 711 30 811 8 411 -4 000
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Kommentarer till exploateringar 
 

Exploatering bostadsförsörjning  
 

11506 Lorensberg/Kanngjutaren 
Gator runt kvarteret Lorensberg ordnas med bussfickor, gångfartsvägar med mera. Ny busshållplats 

Träslövsvägen.  

 

11508 Atle 
Planerad byggnation av flerbostadshus. Ägare av marken Göran Lindeberg och kommunen. Ny infart 

(vänstersväng) 2 000 000. Ej klart med tomtpriset. 

 

11523 Stockrosgatan 
Omvandling av p-platser till 9 st småhustomter. Nya p-platser anordnas samt iordningsställande för 

återvinningsstation.  

 

11525 Sörse, Rundgården 
Tomt för flerbostadshus Dagvattenmagasin ska byggas. 

 

11526 Brunnsberg 
Plan för tomt för flerbostadshus på ängen öster om Varbergs Bostads hus. 

 

11527 Kv. Tranan 
F.d. Vita Bandet vid Peder Skrivares skola. Nybyggnation av studentbostäder. 

 

11540 Håsten 
Plan för ett flerbostadshus med verksamhet i bottenvåning vid Håstens Torg. 

 

11560 Breared 
Mark för två flerbostadstomter. Arbetet med markanvisningar pågår. 

 

11590 Träslövsläge, Grytåsvägen m.fl. 
Iordningsställande av gator, grönytor med mera. En dagvattendamm planeras för fördröjning av 

dagvatten. Inkomsterna ej klara. 

 

11662 Tvååker, Stenen Etapp 1 
Parhus, förskoletomt. Ägare kommunen. Gata och va påbörjas årsskiftet 2011/2012. 

 

11663 Tvååker Järnvägsgatan 
Iordningställande av grönytor och kompletterande asfaltering. 

 

11664 Smeakalles äng, Tvååker 
Iordningställande av grönytor och kompletterande asfaltering. Privat område. Eventuellt tillkommer 

några mindre justeringar 2012 annars kan etapp 1 anses som avslutat 2011. Etapp 2 kommer att startas 

under nytt objekt. 

 

11704 Trönningenäs, inre delen  
Område som kommer delvis att fördelas på nya mindre exploateringsområde.  

 

  



Kommentarer exploateringar 

51 
 

11708 Hallagården Trönninge 7:5 
Området är privat och består av 10 tomter för småhus och parhus. Området är beläget på en 

ängsslutning som lutar åt närliggande alsumpskogen mellan Grytåsvägen , Hallagårdsvägen 

och Klastorpsvägen (nära Lindgården). 

 

11712 Trönningenäs 5:29, A2 
Iordningställande av grönytor och kompletterande asfaltering. Lekplats Privat område (Myresjöhus). 

Det mesta utförs under 2011. Mindre justeringar kan ske under 2012.  

 

11756 Åsby, norr Åsbyvägen 
Nytt bostadsområde i Derome. Utbyggnad av gata och va. Ägare kommunen. Dräneringsarbeten 

Derbovallen 

 

11758 Ås-Bäck 2:2 
Planerad byggnation för småhus i Åskloster (väg mot Derome). Privat exploatör. Nytt objekt ännu ej 

förkalkylerat. 

 

11773 Veddige, Vipvägen 
Elva tomter i detaljplanen, varav en såld. Ägare kommunen 

 

11803 Bua, Kvarndammsvägen 
Utbyggnad av gata och va påbörjad sommaren 2011. Beräknas klart maj 2012. Ägare kommunen. 

 

11804 Bua 8:42, Friggert 
Planerad byggnation för småhus i Bua (öster om fotbollsplanen). Privat exploatör. 

 

Exploatering verksamheter 
 

11902 Öster, Östra Hamnvägen 
Mark där Varberg Energi ska bygga energianläggning. Oklart ännu om det rör sig om arrende eller köp 

från Varberg Energi. 

 

11905 Väster, Östra Hamnvägen 
Detaljplanering för utbyggnad av hamnområdet. Exkl. cirkulation. Nytt exploateringsområde ännu 

ingen förkalkyl. 

 

11911 Nedregården, etapp 4 
Iordningställande av grönytor och asfaltering. Försäljning pågår, området är mer eller mindre avslutat. 

Ägare kommunen.  

 

11917 Holmagärde Östra 
Inkl. industrispår 

 

11937 Kvarteret Pallisaden 
Iordningställande av nya p-platser och grönområden vid Bandholtzgatan (fd. Skeppargården) 

 

11972 Gunnestorp västra 
Utbyggnad av gata och va klart 2011. Försäljning påbörjas under 2011. Ägare kommunen. 

Dagvattendammar kommer att anläggas senare. 
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Kommunfullmäktige 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och ska fatta beslut i ärenden som är 

av principiell karaktär och ärenden som är av stor vikt för kommunen. Exempel på detta är beslut 

om mål och riktlinjer, budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga frågor. 

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Fullmäktige representerar kommunens medborgare och hanterar kommunala angelägenheter i 

demokratiska processer. 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Fullmäktige i Varberg har 61 ledamöter och 10 sammanträden under året. 

 

 

Framtiden 
Omvärldens krav på kommunfullmäktige och dess presidium ökar i form av deltagande på 

kurser, konferenser och liknande evenemang. De avsatta medlen är inte tillräckliga för denna typ 

av aktiviteter. 

 

TV sändningen från fullmäktiges sammanträden kommer 2012 kompletteras med webbTV 

sändningar. Upphandlingen görs under hösten 2011 och det nya avtalet kan bli 50 tkr högre 

beroende val av driftsform. 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 10 10 10 

Kursavgifter och kostnad TV-sändningar  250   

 

 

  



Verksamheten 

53 

 

Revision 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Revisionens uppgift är att, i den omfattning som följer av god revisionssed, årligen granska all 

den verksamhet, som bedrivs inom styrelser och nämnder.  

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Revisionen ska åt kommunens medborgare pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 

kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig. 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Kommunens revisorer består av nio ledamöter. Revisionen köper revisionstjänster för att utföra 

granskningar under året. 

 

 

Framtiden 
Upphandling av den lagstadgade revisionen samt verksamhetsrevision är inte avslutad. Om 

anbuden visar att kostnaden kommer öka väsentligt så kommer ett tilläggsäskande behövas för 

att bibehålla nuvarande omfattning. 
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Överförmyndarnämnd 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera det arbete som förmyndare, gode män och 

förvaltare utför. 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Tillsynen ska skydda de personer, som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin 

ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa 

honom eller henne. 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Överförmyndarverksamheten i Varbergs kommun bedrivs sedan 2002 i nämndsform. Nämnden 

har tre ledamöter och tre ersättare. På överförmyndarexpeditionen arbetar två personer. En heltid 

och en tjänst om 50 procent. 

 

Framtiden 
Verksamhetens karaktär har det senaste decenniet gått från relativt enkla ärenden till allt fler 

ärenden med tunga sociala problem. Personalen på expeditionen får ägna allt mer tid åt att leta 

efter och stödja de personer som är villiga att ställa upp som gode män och förvaltare. 

 

Vid en jämförelse med våra grannkommuner, Kungsbacka och Falkenberg, visar det sig att deras 

överförmyndarenheter har en klart större bemanning är vad som är fallet i Varberg.  

 

Arbetet på överförmyndarexpeditionen är en kommunal uppgift och det är viktigt att kommunen 

kan lämna det stöd som efterfrågas samt att arbetet kan utföras rättssäkert. Det framstår därför 

som önskvärt att tjänsten på 50 procent utökas till en heltidstjänst. En sådan förändring 

efterfrågas både av nämnden och av personalen. 

 

 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 62   

Justering PO-pålägg -38   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 29 31 36 

Utökning 300   
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Kommunstyrelse 
 
Kommunledningskontor 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsen är organiserad i fyra fristående verksamhetsgrenar; Kommunledningskontor, 

Arbetsmarknadsenhet, Centrum för livslångt lärande samt Skydd och säkerhet. 

 

Kommunledningskontor är samlingsnamnet för de centralt placerade administrativa resurserna 

som hanterar kommunövergripande frågor, dels mot medborgare men även gentemot andra 

förvaltningar. I kommunledningskontoret ingår kommundirektören, enheten för strategisk 

utveckling, ekonomikontor, personalkontor, planeringskontor och kommunkansli.  

 

Kommundirektören ska på kommunstyrelsens uppdrag leda, styra, utveckla och effektivisera 

kommunens verksamheter mot fastställda visioner och mål. Det innebär ett övergripande ansvar 

för ledning och styrning samt ett särskilt ansvar för kommunens övergripande utvecklingsarbete 

med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser och externa aktörer. 

 

Ekonomikontoret med upphandlingsenhet skall samordna och utveckla kommunens ekonomi-

styrning, redovisning och upphandling för att kunna bidra till en ändamålsenlig och effektiv 

organisation. Ekonomikontoret skall verka för en god ekonomisk hushållning så att kommunens 

resurser används på ett effektivt sätt. 

 

På uppdrag av Kommunstyrelsen arbetar personalkontoret med kommunens strategiska 

arbetsgivarfrågor. Man utgör också ett strategiskt konsultativt stöd till kommunens chefer i deras 

delegerade personalansvar.  

 

För kommunens övergripande och strategiska hållbarhets- och samhällsplanering ansvarar 

planeringskontoret. I verksamheten ingår att samordna utvecklingen av bebyggelse, service, 

kommunikationer, infrastruktur och miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Planeringskontoret 

håller ihop utredningar och ärenden, samt utarbetar statistik och prognoser över exempelvis 

befolknings- och bostadsmarknadsutvecklingen.  

 

Kommunkansliets verksamhet indelas i två huvudområden. Nämndsadministrativt stöd till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inklusive central arkivverksamhet samt centrala 

informationsfrågor, internt och externt. Till kommunkansliet hör även konsumentrådgivning.  

 

Arbetsmarknadsenheten, svarar för delar av kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 

På uppdrag av Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen förbereds personer för 

inträde/återgång till det ordinarie arbetslivet. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för 

mottagande och integration av nyanlända flyktingar. Från december 2012 kommer detta till 

väsentlig del att avta och överföras till Arbetsförmedlingen. Även efter 2012 kommer kommunen 

att ha ett visst ansvar, dock inte för arbetsmarknadsdelen. 

 

Centrum för Livslångt Lärande (CLL) ansvarar för grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), vägledningsverksamhet för vuxna, 

yrkeshögskola, högre utbildning (de båda senare under varumärket Campus Varberg) och 

därmed förenlig utvecklingsverksamhet, Alexandersoninstitutet, i syfte att säkerställa 

spridningseffekter och en hög kvalité i utbildningsmiljön. 
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Skydd och säkerhet utvecklar och samordnar kommunens arbete med internt skydd och 

samhällsinriktat säkerhetsarbete. 

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Kommunstyrelsens primära målgrupper är medborgare, näringsliv, organisationer, förtroende-

valda, kommunala förvaltningar och kommunens bolag. 

 

Behoven som kommunledningskontoret tillgodoser är många. Främst handlar det om att ta fram 

beslutsunderlag åt politiker/ styrelser, uppfylla lagkrav, genom olika insatser bidra till en effektiv 

och ändamålsenlig organisation, informera omvärlden om kommunens verksamhet och ge 

tillgänglighet till kommunens verksamheter i form av besök, telefonkontakt och e-post. 

 

Arbetsmarknadsenheten arbetar i huvudsak med personer som av olika skäl har behov av en 

tids introduktion i arbetslivet. Det gäller främst långtidsarbetslösa, personer med arbetshinder, 

ungdomar och nyanlända flyktingar. 

 

Målgruppen för CLL efterfrågar utbildning från grundläggande till högre nivå. 

 

Skydd och säkerhet arbetar för att ge sin målgrupp en trygg och säker kommun för alla där den 

enskilde har så mycket kunskap att olyckor inte inträffar. 

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 2010 

Prognos 

2011 

Mål 

2012 

Upphandling      

Anbud, genomsnitt per upphandling 5 4 4 5 5 

Sociala och etiska hänsyn per upphandling     100 % 

Ramavtalsvolym, milj. kr 250 250 275 250 275 

Ramavtalsområden, antal 172 174 174 170 170 

      

Planeringskontor      

Antal sålda hustomter 38 19 4 10 20 

Antal sålda industritomter 8 9 16 10 7 

Antal nyanmälda i tomtkö 101 106 74 78 50 

Antal nyanmälda i bostadsrättskö 44 19 52 39 40 

      

Centrum för livslångt lärande      

Antal elever i grundläggande vuxenstudier 90 115 134 120 120 

Antal elever i gymnasial vuxenutbildning 370 440 450 470 440 

Antal studenter i högre utbildning 1 400 1 400 1400 1400 1400 

Beviljade utvecklingsprojekt, antal 2 8 1 2-3 2-3 

      

Skydd och Säkerhet      

Antal skador under kommunens självrisk, 

inbrott och skadegörelse 170 149 102 100 100 

Risk- och sårbarhetsanalyser i kommunen   1  10 
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Medel, hur ska vi arbeta? 
Inom Kommunledningskontoret arbetar kommundirektören i samverkan med förvaltnings- och 

bolagschefer genom utveckling av den strategiska ledningen och styrningen i kommunen. I 

samarbete med Marknad Varberg görs aktiviteter och åtgärder för att förbättra kommunens 

tillgänglighet, information och service till näringslivet. Det kommunövergripande kvalitets-

arbetet ska utvecklas vidare och vara en systematiserad del av den strategiska ledningen och 

styrningen. Kommunkompassen, företagarundersökningen Insikt och Kommunens kvalitet i 

korthet är viktiga delar i systematiken. 

 

Ett arbete kommer att påbörjas med att initiera och driva utveckling av E-tjänster i samarbete 

med förvaltningar och bolag och därmed tillhörande aktiviteter. 

 

Ekonomikontoret driver kommunens budgetprocess och strävar efter ständiga förbättringar i 

arbetet. Kontoret samordnar redovisning och fakturahantering i hela kommunen. Finans-

funktionen sköter koncernredovisning för Varbergs Stadshus koncernen, kommunens internbank 

och pensionsmedelsplaceringar. Under kommande år skall den sammanställda redovisningen och 

beslutsstöd utvecklas. Upphandlingsenheten skall genom kontinuerlig konkurrensutsättning 

säkerställa kostnadseffektiva avtal.  

 

Utöver personalkontorets löpande uppdrag kommer fokus under 2012 att vara på utveckling av 

personalpolitiken och de strategiska arbetsgivarfrågorna. Samordning och genomförande av 

personalförsörjningsprogrammets olika delar, som påbörjades 2011 fortsätter, stödet till 

förvaltningarna i kompetensplaneringen förstärks och kompetensutvecklingsinsatser för chefer 

och medarbetare genomförs. Särskilda satsningar ska göras för att stödja och utveckla 

kommunens tjänstemän i frågor som rör attityder till företagande och ökat kundfokus. Insatser 

utifrån diskrimineringslagstiftningen samordnas och genomförs. Utvecklingen av kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete och förebyggande hälsoarbete fortsätter. Sjukfrånvaro-

problematiken kommer att vara i fokus, med ökat stöd till chefer och medarbetare. Metoder för 

tidiga rehabiliteringsinsatser och snabb återgång i arbete utvecklas inom EU-projektet ”Allas 

hälsa” och det med statliga bidrag finansierade projektet ”Tidig rehabilitering”. 

 

Planeringskontoret bedriver planerings- och samhällsbyggnadsfrågor i bred samverkan över 

förvaltningsgränserna så att alla frågor beaktas tidigt i planeringen. Planeringsprocessen bedrivs i 

projektform och inom organisationen finns kompetenser och resurser som gör det möjligt att 

driva processen effektivt. En strategisk bebyggelse- eller utvecklingsplan tas fram för att styra, 

följa upp och förbättra arbetet med kommunens mark- och planberedskap. Ett 

miljöledningssystem utreds för att förbättra styrningen av kommunens uppföljnings- och 

förbättringsarbete, samt det övergripande miljöarbetet i kommunen. 

 

Handläggning av ärenden på kommunkansliet sker med standardiserade processer via ett 

elektroniskt stöd. I kansliets arbete ingår även att utveckla stöd för dokumenthanteringen i våra 

befintliga system samt att utveckla webb och sociala medier för att skapa dialog med 

medborgarna. 

 

Arbetsmarknadsenheten arbetar med hjälp av olika verksamheter som anpassas till individens 

förutsättningar. De verksamheter som används, är dels egna, upphandlade, särskilda projekt samt 

praktikplatser inom både kommun och näringsliv. 
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Inom Centrum för livslångt lärande kommer vuxenutbildningen satsa på att utveckla pedagogik, 

former för antagning, mottagande liksom förnyade och utvecklade samarbeten med 

utbildningsanordnare. En satsning på utveckling av gymnasial yrkesutbildning i samarbete med 

utbildningsanordnare, regionen och andra kommuner kommer att fortsätta.  

 

För att fortsätta utvecklingen mot ett centrum för yrkeshögskola behöver befintliga utbildningar 

behållas eller nya utbildningar tillkomma. Utbildningarna finansieras med statliga medel och 

söks i konkurrens med många andra aktörer varför det är viktigt att säkerställa fortsatta 

förutsättningar för yrkesutbildade i regionen. 

 

För att utveckla och svara upp mot efterfrågan av högre utbildning kommer utvecklingsarbete 

ske vad gäller de utbildningar som erbjuds vid Campus Varberg under 2011/2012. Utbild-

ningarna på Campus Varberg skall vara efterfrågade av både studenter och näringsliv. 

Entreprenörsinitiativ inom upplevelsenäringen skall stimuleras och utvecklas med koppling till 

Alexandersoninstitutet och de utbildningar som erbjuds vid Campus Varberg. 

 

För att höja kvaliteten ytterligare och främja Campus Varbergs roll som utvecklingsenhet 

(motor) kommer arbetet med utvecklingsverksamheten Alexandersoninstitutet att fortsätta under 

2012. Arbetet med att stödja det första nätverket i denna miljö, Energi- och Miljöcentrum, skall 

fortsätta och ytterligare nätverksinitiativ skall understödjas. 

 

Skydd och säkerhet är placerad på räddningstjänsten och består av två verksamhetsområden. 

Internt skydd och samhällsinriktat säkerhetsarbete. Den strategiska inriktningen är att i första 

hand medvetengöra risker och hot, så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att förebygga olyckors 

uppkomst därefter stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera en olyckssituation. 

Arbetet med internt skydd styrs i huvudsak av de kommunala verksamheternas behov, 

kommunens interna försäkringsupplägg och kommunfullmäktiges handlingsprogram för skydd 

mot olyckor. 

 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 2 089   

Justering PO-pålägg 686   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 965 1 264 1 444 

Minskade kapitalkostnader -44 -538 -35 

Kollektivtrafik överförs till regionen -23 100   

Indexering tunnel 5 800   

Hallands länsmuseum 650 1 050  

Tillkommande verksamhet från andra nämnder 

(upphandlingsavdelning)  5 365 

  

Överföring verksamhet till andra nämnder (grundkostnad 

IT-nät -1 750 tkr, Arbetsmarknadsenhet -22 457 tkr) -24 207 

  

Övriga rampåverkande förändringar 3 385 1 450 1 150 

Övriga förändringar av engångskaraktär 3 900 -800 -3 100 
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Barn- och utbildningsnämnd 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att riksdagens och kommunens mål för 

barnomsorgen och det offentliga skolväsendet genomförs. Ansvaret för vuxenutbildningen i 

kommunen delas genom att Barn- utbildningsnämnden svarar för särvux och CLL (Ks), svarar 

för grundläggande- samt gymnasial vuxenutbildning. 

 

Planerad verksamhet under kommande år: 
Den nya skollagen och läroplaner för samtliga skolformer kommer att ligga till grund för en 

intensiv implementering för att säkerställa reformarbetet under 2012 och framöver. 

 

Förskola 
Förskolan fortsätter arbetet med att utveckla och förändra verksamheten mot läroplanens mål via 

aktionsforskning.  Detta är en form av utvecklingsarbete som syftar till att utveckla den egna 

professionen och därmed arbetet i verksamheten.  

 

Förskoleklass 
Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, 

samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.  

 

Grundskola 
Alla barn som är bosatta i Sverige ska gå i grundskolan. 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna 

sig dess.  

 

 Verktyget InfoMentor andvänds fullt ut år 2012. Här finns dokumenterat bl. a elevernas 

kunskapsutveckling, närvaro, schema. Implementering av ”Lgr 11” sker under hela 2011 och 

2012. Rektor tillsammans med nyckelpersoner leder arbetet på skolan. 

 Nytt betygssystem införs 2012 från årskurs 6.  Årskurs 8 kommer att få betyg enligt nytt 

betygssystem till hösten 2011. Utbildning av personal i betygssystem pågår. 

 LiV – Läsning i Varberg - lässatsning för samtliga elever årskurs 2 pågår och RiV – Räkna i 

Varberg - uppstart av matematiksatsning för elever i årskurs 2 och 3. Samtliga skolor 

involveras 2011-2012. Utbildning av samtliga lärare som undervisar i dessa klasser. 

 Flera nationella matematiksatsningar från skolverket som är en utvecklingsinsats för att 

förbättra skolhuvudmännens förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för 

ökad måluppfyllelse inom matematik. 

 IT-stöd för elevdokumentation kommer att införas som verktyg för mål- och resultatstyrning 

samt för kommunikation mellan skola och hem samt för skolans administration 

 Ett EU-projekt ”SMILE”, skandinaviska metoder för innovativt lärande (i Europa), i 

samarbete med skolor i Danmark och Norge stödjer detta arbete och inleds med en skola 

våren 2011. 
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Fritidshem 
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 

vårterminen de år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan och grundsärskolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. 

Kvalitetssäkring av fritidshemmets verksamhet pågår. Utbildning läsinlärning för samtliga 

förskoleklasslärare påbörjas hösten 2011 och beräknas vara slutfört 2012. 

 

Grundsärskola 

För elever med utvecklingsstörning finns grundsärskolan och består av nio årskurser. I 

grundsärskolan går barn med lindrig utvecklingsstörning. I träningsskolan går barn som inte kan 

gå i grundsärskolan. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 

anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 

grundskolan. 

 
Gymnasie- och gymnasiesärskola inklusive Komvux/ Särvux  
Gymnasieskolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla kunskaper, 

demokratisk kompetens och grundläggande värderingar. Skolan ska också utformas i enlighet 

med demokratiska principer och ge elever inflytande över sitt eget lärande. Det stora utbudet av 

kurser, ämnen, program och inriktningar son skolan erbjuder ger eleverna stor valfrihet. 

 

 Entreprenörskap är ett område som i hög grad bidrar till framgångsrikt lärande. 

Gymnasieskolan fortsätter arbetet med entreprenörsprofilering för samhällsvetare. 

Satsningen innebär också en tydlig koppling till näringslivet och andra institutioner 

utanför skolan. 

 För ekonomistuderande på samhällsvetenskapsprogrammet deltar skolan i en 

kvalitetssäkring som innebär att de elever som efter avslutad gymnasieutbildning med 

fullständigt avgångsbetyg, får examenstiteln diplomerade ekonomer.  Krav finns på visst 

ämnesinnehåll och kompetensutveckling av lärare. 

 Industriprogrammets elever med svetsinriktning kan få EU-svetslicens vilket innebär att 

kvaliteten på utrustningar och lokaler måste uppfylla vissa kriterier. Svetskommissionen 

gör årliga besiktningar på skolan. 

 Peder Skrivare skola har lämnat in ansökan till Industrikommittén för att erhålla 

certifiering till Teknikcollege. Under höstterminen 2010 och vårterminen 2011 kommer 

kommittén att granska undervisningsmetoder, utrustning och lärmiljöer utifrån de tolv 

kvalitetskriterier som ska uppfyllas för att skolan ska få teknikcollegestatus. 

 Gymnasieskolan fortsätter sitt arbete med att aktivt öka medvetenheten och 

engagemanget för miljöfrågor – både lokalt och globalt. På sikt är skolans ambition att 

miljöcertifieras och erhålla utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.  Förutsättningen 

för certifiering är att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete inom många 

områden. 

 Kommunen erbjuder flertalet av de av de nationella programmen (13 av 17 program) år 

två och tre). specialutformade program, nationella inriktningar och individuella val. 

Denna mångfald möjliggör stor valfrihet för ungdomarna. Utbildningarna för elever år 

två och tre fortsätter enligt nuvarande programstruktur.  

 
Gymnasiesärskolan  är fyrårig och vänder sig till elever med utvecklingsstörning. Inom 

gymnasiesärskolan finns yrkesutbildning, yrkesträning och verksamhetsträning.  
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Kommunal vuxenutbildning består av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial 

vuxenutbildning.  

 
Särvux syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande 

de som ungdomar får i obligatoriska särskolan samt på nationella och specialutformade program 

i gymnasiesärskolan. Särvux fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten och utbudet för de 

studerande som är berättigade till studier inom den skolformen. 

 
Central förvaltning/ Nämnd 
Under tre läsår kommer några skolor att delta i ett verksamhetsutvecklingsprojekt CDE 

(Community Designed Education). Målet är en hållbar skolutveckling och syftet med 

utvecklingsarbetet är att stärka ledarskapet hos medarbetarna. Ett annat projekt vi deltar i är Learn 

desk som är ett Comenius-projekt med stöd från EU. Projektet ska inledningsvis analysera praxis 

och villkor för IT-användning i lärande. Utifrån analysen ska ett koncept för att erbjuda 

återkoppling och vägledning för de studerande utvecklas, genomföras och testas i skolorna. 

 

Vi påbörjar ett arbete om ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet syftar 

till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de 

nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att 

vidta lämpliga åtgärder.  

Vi avser också att driva och utveckla skola-näringslivsfrågor i samarbete med pedagoger, elever 

och rektor på grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Arbeta för 

att kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. (Här kan Transfer vara en naturlig 

samarbetspart). 

”En till En- satsningen fortsätter från läsåret 2011/12 kommer samtliga elever från åk 6 i 

grundskolan till åk 3 på gymnasieskolan att förses med en egen dator. 

 

I övrigt avser vi påbörja eller fortsätta med; 

 Intensivmatematiksatsning åk 7-9. 8,1 % av eleverna i åk 9 saknade betyg i matematik 

vårterminen 2011. Det finns ett uttalat behov att även stödja elever i årskurs 7,8 och 9 så de 

får större möjlighet att nå godkända betyg i matematik. Erbjudandet går till elever i åk 7, 8 

och 9 som inte har betyg i matematik.  

 Skoldatatek. Varbergs kommun fick under 2010 ett engångsstatsbidrag från 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten om att inrätta en tjänst som skoldatatekspedagog. 

Syftet med tjänsten är bl. a. att elever i behov av stöd gällande tal och språk samt hörsel, 

genom skoldatatekspedagogen får relevanta läromedel, så kallade kompensatoriska 

läromedel. Från läsåret 2011/12 permanentas tjänsten. 

 Läs-, skriv- och räknesatsning för åk 2 och 3. Vi har under några år fått medel från staten 

gällande satsning för läsa, skriva och räkna. Under 2012 minskas det statliga bidraget med  

40 % och kommunen är tvungen att bära en större del av totalkostnaden.  

 Vistelsetid i förskolan. Ur vår redovisning till nämnden ”Uppföljning av barn och personal i 

förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2011-06-30” framgår att vistelsetid per barn 

ökar, att andelen barn per vuxen ökar och att antalet vistelsetid per vuxen ökar.  

 
SNITT snitt kalenderår (mätdatum 15 oktober & 15 april) 

År lå 06-07 lå 07-08 lå 08-09 lå09-10 lå 10-11 

Timmar barn, 

totalt 72 536 78 181 82 150 83 243 88 082 

Vistelsetid barn 30,3 31,6 32,0 32,6 33,4 
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Den ram som Kommunfullmäktige fastställer årligen i november till Barn- och 

utbildningsnämnden bygger på det antal barn och elever som prognosticeras för kommande år. 

Inför år 2013 vill förvaltningen att ramen som Kommunfullmäktige fastställer bygger på det 

antal barn och vistelsetid. 

 

 

Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 13 245   

Justering PO-pålägg -6 651   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 10 298 8 343 9 747 

Minskade kapitalkostnader -1 629 -689 -369 

Volym- och demografijustering 600 6 600 6 700 

En-till-en 2 000 2 000 2 000 

Tillskott 2011 kostpriser 3 000   

Justering riktat statsbidrag (kvalitetsmedel) -3 000   

Justeringar enligt finansieringsprincipen i 

statsbidrag 

-3 287 1 304 -1 257 

Ökad vistelsetid förskola 3 000   

Övriga rampåverkande förändringar 1 600   
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Socialnämnd 
 

 

Verksamhetsbeskrivning: 
Att arbeta för social och ekonomisk trygghet för kommunens invånare. Vi ansvarar för omsorg 

om äldre och funktionshindrade samt för stöd, rådgivning och andra insatser för barn, ungdomar 

och vuxna.  

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Personer som själva inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. 

Dessa personer har behov av hjälp och stöd för att klara sin dagliga livsföring. 

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 

 

2010 

Prognos 

2011 2012 

Hemsjukvård      

Antal inskrivna i hemsjukvård i eget       

o. särskilt boende  1 503 1 417 1 634 1 700 1 700 

Nettokostnad/ inskriven (tkr/år) 34,7 33,0 30,1 30 30 

      

Boende      

Antal bostäder äldre, LSS, psykiatri 928 762 733 733 739 

      

Äldreomsorg      

Antal personer med insatser enl. SOL 2 236 2 264 2 196 2 200 2 250 

Direkt nettokostnad tkr/person med insats 223 220 226 230 230 

Nettokostnad äldreomsorg tkr/invånare 80 år 

och äldre 150 147 

 

140 

 

140 

 

140 

Andel äldreomsorg utförd i extern regi % 18 22 28 30 30 

      

Handikappomsorg      

Antal personer med insatser enl. LSS  298 314 319 322 325 

Nettokostnad tkr/person 412 441 404 450 460 

      

Individ- och familjeomsorg      

Institutionsvård barn/ungdom      

Antal dygn 4 767 7 377 6 919 6 500 6 000 

Kostnad tkr/dygn 3,1 3,2 3,6 4,0 3,6 

Institutionsvård vuxna      

Antal dygn 1 433 3 887 5 741 5 000 4 900 

Kostnad tkr/dygn 1,5 2,0 1,8 1,7 1,7 

      

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 264 323 358 375 375 

Försörjningsstöd nettokostnad/invånare (kr) 319 397 439 490 490 
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Medel, hur ska vi arbeta? 
Utifrån den lagstiftning vi har att förhålla oss till (SOL, LSS, HSL, LVU, LVM m.fl.) uppfylla 

kommunfullmäktiges målsättningar inom den beviljade budgetramen. 

 

 

Framtiden 
Beslut har i kvalitetshöjande syfte tagits om en höjd ersättning till utförarna inom särskilda 

boenden äldreomsorg och daglig verksamhet LSS. Den höjda ersättningen har kombinerats med 

en höjning av kvalitetskraven i avtal/överenskommelser. 
 

Under de närmaste åren kommer nya boenden att färdigställas och tas i bruk och befintliga 

upprustas. Efter en översyn av standarden på våra äldreboenden kommer viss ombyggnad att 

ske; bland annat vad gäller kök. Socialnämnden stimulerar byggandet av trygghetsboenden och 

har tagit beslut om att externa bostadsföretag kan ansöka om bidrag från socialnämnden. Detta 

medför kostnader för nämnden. 
 

Två nya gruppbostäder och ett serviceboende LSS planeras under perioden liksom stödboende 

för utsatta grupper. 
 

Ovanstående förändringar kommer att medföra en fortlöpande nivåhöjning av nämndens 

kostnader, vilka planeras inrymmas i befintlig budgetram. 
 

Eventuellt kommer större ombyggnationer av kök att bli aktuella än de som ryms inom 

investeringsramen. Dessa bekostas i så fall inom befintlig driftsram. Detsamma gäller det utbyte 

som planeras av larmutrustning i de särskilda boendena inom äldreomsorgen. 
 

Inom nämndens område har ett stort arbete med införande av ett ledningssystem samt arbete med 

LEAN påbörjats. Dessa kommer under en införandefas att medföra kostnader för projektledning 

och konsultstöd. 
 

Detsamma gäller arbetet med den nya nationella värdegrunden och det så kallade omvårdnads-

lyftet som riktas till kommunernas äldreomsorg. För att skapa motivation för deltagande i 

omvårdnadslyftet och därmed höjning av verksamhetens kvalitet kommer nämnden att kom-

pensera för vikariekostnader. 

 

Nämndens missbruksvård omstruktureras och behandlingsplatserna på Getterön avvecklas. 

Under en övergångstid, innan det nya arbetssättet implementerats kan behov av ett ökat antal 

köpta institutionsplatser uppstå. 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 10 939   

Justering PO-pålägg -5 700   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 6 094 6 062 7 176 

Minskade kapitalkostnader -197 -226 -193 

Överförd verksamhet från andra nämnder 

(Arbetsmarknadsenhet) 22 457 

  

Försörjningsstöd inordnas inom ram 25 000   

Volym- och demografijustering 9 400   

Generell ramjustering -10 000   
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Byggnadsnämnd 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Stadsbyggnadskontoret svarar för kommunens uppgifter inom plan-, byggnads- och 

lantmäteriväsendet och har det närmaste ansvaret för olika stadsbyggnadsfrågor.  

 

Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, kontrollverksamhet, tillsyn, rådgivning 

rörande byggnads- och gestaltningsfrågor. Vidare består den av fysisk planering, innefattande 

översikts- och detaljplanering samt planmässiga utredningar. Verksamheten omfattar även 

landskaps- och fastighetsinformation, lantmäteriförrättningar, uppdragsverksamhet inom 

mätning och kartframställning samt namn- och adressfrågor. 

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Enskilda medborgare eller andra som berörs av bygglov-, plan- eller lantmäterifrågor. 

Kommun och stat som har att främja en god utveckling och tillvarata allmänna intressen i 

samhällsbyggandet. 

 

 

Målgruppernas behov 
 att erhålla upplysningar, råd och tillstånd i samband med byggnation och fastighetsbildning, 

samt påverkansmöjlighet för övriga som berörs  

 att i översikts- och detaljplaner kunna utläsa kommunens intentioner om markanvändning 

samt att vara delaktig i framtida planering  

 att erhålla grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. 

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 2010 Prognos 

2011 

Mål 2012 

Lantmäteriförrättningar 208 163 161 180 200 

Antagna detaljplaner 24 29 22 30 30 

Beviljade lov och tillstånd 1 048 1 051 901 1000 1000 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Förvaltningens personalresurser omfattar för närvarande 38,6 tjänster. Härtill finns diverse 

tekniskt stöd i form av mätinstrument, datorutrustning, databaser mm. Resurserna fördelas på de 

olika verksamheterna med 50 % på lantmäteriverksamheten, 25 % på fysisk planering och 25 % 

på bygglov och tillsynsverksamhet. 

 

Arbetsvolymen har ökat successivt under flera år och bedöms bli fortsatt stor inom samtliga 

verksamhetsområden. Flera lagar har tillkommit på senare år som ökat arbetsvolymen, samtidigt 

som ärendena blivit mer komplexa i form av mer ingående miljöprövningar mm. En ny plan- och 

bygglag trädde i kraft i maj 2011. Den nya lagen ställer högre krav på arbetsinsatser i bygglovs-

skedet samtidigt som krav ställs på högst 10 veckors handläggningstid för bygglovsärenden och 

högst 4 månader för planbesked. Även lantmäterienheten måste klara handläggningstider enligt 

uppsatta mål. Handläggningsprocesserna har setts över för att förbättra och effektivisera hand-

läggningen, och en viss ökad bemanning har skett under 2011. Vissa tjänster har dock inte 
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kunnat besättas på grund av svårigheter att rekrytera. Ytterligare en tjänst bedöms behövas inom 

bygglov/administration. Den bör kunna finansieras inom gällande ram. 

 
 
Framtiden  
Ett omfattande arbete med framtagande av detaljplaner för Västkustbanans utbyggnad till 

dubbelspår genom Varberg kommer att ske de närmaste åren. I det arbetet ingår också att planera 

för ett nytt resecentrum. 

Som en följd av dubbelspårsutbyggnaden uppkommer stora stadsutvecklingsmöjligheter både 

direkt på mark som frigörs inom järnvägsområdet men även angränsande områden i Västra 

Centrum och övriga centrala staden. Till detta kommer ett flertal andra aktuella planeringsfrågor 

i staden som behöver samordnas i en stadsutvecklingsplanering. 

 

Föreslagen intäkts/kostnadsbudgetering 2012 förutsätter att aktiviteten inom bygg- och 

anläggningsverksamheten är på samma nivå som nu. För närvarande råder viss osäkerhet om 

detta. 

 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 455   

Justering PO-pålägg 175   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter -128 -172 -197 
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Miljö- och räddningsnämnd 
 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltning 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Bedriva tillsyn, kontroll och ge tillstånd inom nämndens verksamhetsområden miljö- och 

hälsoskydd och livsmedel 

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Miljö, människor och företag, som bor, verkar eller vistas i Varbergs kommun. Aktiviteter inom 

Varbergs kommun kan även ha påverkan på den regionala omgivningen liksom globalt. 

Att få råd, upplysningar och tillstånd. 

Att lagstiftningen inom livsmedels- och miljöområdet efterlevs. 

Att verka för att nationella, regionala och lokala miljömål uppfylls. 

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 2010 

Prognos 

2011 Mål 2012 

Antal inspektioner 829 988 1 243 1 250 1 300 

Ärenden 2 295 1 423 1 251 1 300 1 350 

Nettokostnad per invånare 125 119 115 115 120 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Genom information och rådgivning verka för att alla ska få insikt om och förståelse för gällande 

lagstiftning inom verksamhetsområdet. 

Genom operativ tillsyn och kontroll se till att alla följer lagstiftningen inom verksamhetsområdet. 

 

Medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 

verksamhetsområde berörs. 

 

Förvaltningen har 20 tjänster, varav 17 är inspektörer. 

 

Framtiden 
Förvaltningen har ett underskott jmf med den behovsanalys som lagstiftningarna kräver om cirka 

4 tjänster. Till det kan också fogas ett behov av ytterligare ökade insatser för avloppsinventering 

på landsbygd. Beloppen motsvarar delar av två inspektörstjänster och är ramhöjande. 

 

 

Räddningstjänst 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Räddningstjänsten arbetar före, under och efter en olycka. Förvaltningen har en 

dygnetruntbemannad larmcentral för olika typer av kommunala larm. 
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Våra huvudprocesser är: 

 

 Olycksförebyggande 

 Myndighetshandläggning 

 Larmmottagning 

 Genomföra räddningsinsats 

 

 

Målgrupp och målgruppens behov: 
Medborgare och besökare i Varbergs kommun 

Företag och organisationer som driver verksamhet i kommunen 

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 

 

2010 

Prognos 

2011 Mål 2012 

Antal insatser 728 674 740 750 700 

Antal bränder i byggnader 60 69 73 50 50 

Antal anslutna larmobjekt 1 377 1 375 1 404 1410 1420 

Brandskyddsutbildning antal deltagare 4 426 5 744 5 258 5300 5500 

Antal personer som fått utbildning i       

brandskydd i hemmet 9 247 10 359 10 544 10 000 10 000 

Nettokostnad per invånare 690 688 722 731 746 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Nationella mål 
I hela landet skall människors liv och hälsa samt egendom och miljö beredas ett med hänsyn till 

de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt  

 

Vision 
Varberg – en trygg och säker kommun för alla! 

Kommunen där den enskilde har så mycket kunskaper att olyckor inte inträffar 

 

Vår strategiska inriktning är att 

 

 i första hand medvetandegöra risker och hot, så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att 

förebygga olyckors uppkomst 

 därefter stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera en olyckssituation 

 om en olycka ändå inträffar, snabbt kunna begränsa konsekvenserna för den enskilde och 

samhället 

 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 857   

Justering PO-pålägg -494   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 12 16 18 

Minskade kapitalkostnader -123 -56 -88 
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Hamn- och gatunämnd 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Hamn- och gatuförvaltningens verksamhetsområde berörs av flera av kommunens övergripande 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I allt från goda utemiljöer, säkra trafikmiljöer, 

en attraktiv kust och gästhamn och utbyggnad av cykelvägnätet ger förvaltningen förutsättningar 

för en livskraftig kommun och utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Under 2012 kommer 

verksamhetsbeskrivning, effektmål och verksamhetsmål att förnyas utifrån resultatet av ”Vision 

2025”.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för gator, trafikfrågor, offentlig plats, park och 

naturområden, badplatser, den kommunala flygplatsen och de kommunala spåranläggningarna 

till Södra Cell och Susvind. Den omfattande exploateringen i Varbergs kommun medför en 

ökning av de områden som förvaltningen sköter, till exempel gc-vägar, gator och grönområden. 

Förvaltningen ansvarar även för infrastrukturen när det gäller sjöfarten till Varbergs och 

Träslövsläges hamn med farled. Verksamheterna inom hamnen drivs och utvecklas utan 

kommunal skattefinansiering.  

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Målgruppen för förvaltningen är kommuninvånarna, näringsliv och besökare. För dessa grupper 

ska förvaltningen ordna god transportkvalitet på trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, skapa 

förutsättningar för välbefinnande genom park och naturupplevelser samt möjligheter till 

rekreation och motion. Förvaltningen ska även sköta om badplatserna, vilket är en viktig del för 

turistnäringen. Varbergs handelshamn ska vara ett attraktivt val i transportkedjan för svenskt 

näringsliv. Innerhamnen ska vara ett självklart val för båtturismen. Träslövsläges fiskehamn 

anpassas till det kustnära fisket för mindre volymer och är den fortsatt stora fiskehamnen i 

regionen. 

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 

 

2010 

Prognos 

2011 Mål 2012 

Innerhamn      

Gästhamnsnätter, antal 2 265 2 466 2 233 2 300 2 500 

      

Handelshamn      

Antal ankomna fartyg, st 1 155 1 086 1 103 1 118 1 150 

Godsomsättning, inkl. färjan, tton 1 675 1 626 1 727 1 750 1 800  

      

Färjetrafik      

Passagerare, tusen st 172 163 163 165 170 

Lastbilar, trailrar, tusen st 42 38 36 38 40 

Gods, tton 625 597 563 580 600 

      

Träslövsläges hamn      

Landad fisk, ton 381 288 254 230 210 
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Jämförelsetal 2008 2009 

 

2010 

Prognos 

2011 Mål 2012 

      

Gator och vägar      

Yta (tusen m2)      

Gator 1 341 1 385 1 405 1 424 1 445 

Gång och cykelbanor 438 450 458 469 480 

Kostnad (kr/m2);        

Gator och vägar, inkl. 

vinterväghållning 13 12 

17 

17 13 

Väglängd (km)      

Enskild väg 85 85 85 86 86 

Vägsamfällighetsväg 515 517 518 518 518 

Vinterväghållning åt privatpersoner 480 475 500 500 500 

      

Offentlig plats      

Antal tillstånd 211 195 240 200 200 

Antal tillfällen torghandlare 6 490 6 657 5 959 5 500 5 500 

      

Park      

Yta (tusen m
2
)      

Finpark 94 94 94 94 94 

Bostadsnära och natur 33 47 3 354 3 487 3 557 3 604 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Utbyggnad av handelshamnen 

Miljötillstånd för utbyggnad av Farehamnen erhölls i juli 2011. Ny detaljplan för utbyggnad av 

hamnen antogs i maj 2011. Miljötillståndet och detaljplanen innebär bl. a möjlighet att bygga 

nya kajer och ett nytt färjeläge för Grenå-färjan i Farehamnen. Den gamla oljekajen ska på sikt 

ersättas med en ny torrgodskaj. Miljötillstånd för detta behövs inte enligt Länsstyrelsen. 

Hamnavdelningen fortsätter planeringen för utbyggnad av Farehamnen och för byggande av ny 

kaj som skall ersätta för oljekajen. 

 

Getteröns flygplats 
Den tidigare fälthållningschefens ansvarsområde sköts numera av flygklubben. 

Flygverksamheten beräknas fortgå som tidigare. Frågan om asfaltering är ännu inte avgjord. 

 

Gatubelysning 
Gatu- och vägbelysning kommer att vara tänd i normal omfattning. 

 

Enskilda vägar 
Bidrag kommer att utbetalas enligt kommunfullmäktiges riktlinjer. Även i fortsättningen 

kommer en eftersläpning av det kommunala iståndsättningsbidraget att finnas. Inneliggande 

ansökningar för kommunalt bidrag till förnyelse av beläggning samt nybeläggning av grusvägar 

uppgår till mellan 4 – 5 miljoner kronor i bidrag. Vägsamfällighetsvägarna har en sammanlagd 

längd av drygt 50 mil. 

Enligt avtal utför hamn- och gatuförvaltningen vägunderhållet inom Bua, Träslövsläge och 

Tvååker. 

 

  



Verksamheten 

71 

 

Industrispår 
Skötsel enligt upprättade besiktningsprotokoll och gällande föreskrifter. 

 
Torg, allmän plats 
Torgdagar hålls varje onsdag och lördag. Intäkterna från torget har minskat under några år och 

kommer förmodligen minska även till nästa år.  

 

Myndighetsutövning 
Arbetet med myndighetsutövning avser handläggning av upplåtelse av offentlig platsmark, 

parkeringsövervakning, parkeringstillstånd för rörelsehindrad, lokala trafikföreskrifter och övriga 

dispenser. 

 

Beläggning 
Förnyelse av slitlagerbeläggningar på körbanor och cykelvägar kommer att utföras inom den 

ekonomiska budgetramen. Skadeinventering på vägnätet utförs under perioden. 

 

Vinterväghållning 
Den fastställda standarden för vinterväghållningen reglerar kvalitet och standard samt när 

halkbekämpning och snöröjning på gator och gång- och cykelbanor ska påbörjas och vara 

avslutad.  

 

Drift och underhåll, gata och parkeringsplatser 
Trasiga vägmärken och gatunamnsskyltar byts ut, linjer och övergångsställen målas, 

rännstensbrunnar hålls öppna och rensas, gc-tunnlar klottersaneras och trafiksignalen hålls 

funktionsduglig. Barmarksrenhållningen kommer att utföras i normal omfattning. 

Parkeringsplatserna och parkeringshusen Briggen, Kanngjutaren samt tillkommande 

parkeringshus Lorensberg hålls i ordning. 

 

Drift och underhåll, park 
En grönplan ska fastställas för att säkerhetsställa utvecklingen av Varbergs utemiljöer. Den 

gröna strukturen, med exempelvis parkstråk, naturområden, tillgång till kust och lek är viktiga 

för den fortsatta utvecklingen av kommunen, och för de allt fler invånare som bor här. Planen 

ska ange inriktningen för karaktären på kommunens utemiljöer och vara ett stöd för prioritering 

och utveckling av verksamheten. Särskild vikt läggs vid utveckling av kommunens lekmiljöer. 

Naturområden kommer att gallras, gräsytor till lek och bollspel kommer att klippas kontinuerligt 

och ängsmark kommer att klippas en till två gånger om året. Lekredskapen på lekplatserna 

uppfyller av myndigheter ställda säkerhetskrav.  

Förvaltningen kommer att handstäda 3 gånger/vecka under året och dessutom varje dag under 

sommaren inom innerstadsområdet. Kontinuerlig tillsyn över hela året i bostads- och 

naturområdena kommer att genomföras. 

Förvaltningen ska hålla fortsatt hög kvalitet på skötsel och utsmyckning av utemiljön och vara en 

av de tre kommuner som får bäst omdöme även i nästa SKL:s enkätundersökning om 

parkskötsel. 

Mängden skräp i Varbergs utemiljö ska minska.  

 

Utomhusbad 
Badplatserna indelas i tre olika skötselklasser: blå flagg, trestjärnig och tvåstjärnig. Skötseln 

genomförs enligt fastställd standard för blå flagg och badplanen. 
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Motionsspår 
Motionsspåren kommer att hålla en godtagbar standard. 

 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 690   

Justering PO-pålägg -447   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 400 436 499 

Justering kapitalkostnader 1 242 -479 -665 

Hyreskostnader parkeringsgarage 5 500   

Beläggningsunderhåll (ökning under 2012-2015) 1 500 1 500  

Övriga rampåverkande förändringar 1 110 650  

Övriga förändringar av engångskaraktär 1 650 -1 150 -500 
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Kultur- och fritidsnämnd 
 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för en mängd verksamhetsgrenar som har som uppgift att 

fylla invånares och besökandes kulturella behov samt erbjuda attraktiva anläggningar för fysisk 

aktivitet. 

 

Kulturskolan är en frivillig, avgiftsbelagd fritidsverksamhet. Kulturskolan erbjuder eleverna en 

stor bredd av kreativa verktyg och utbildning i olika uttrycksformer, såsom musik, bild, dans, 

drama och modern digitalteknik. Målet är att förmedla ett kulturarv till eleverna samtidigt som vi 

satsar på förnyelse och uttrycksformer som är i fas med den tid eleverna själva lever i. 

 

Konst- och kulturavdelningen ansvarar för föreningsstöd till Varbergs kulturföreningar och 

arrangerar olika offentliga kulturarrangemang, till exempel Kultur Dag & Natt, Parkmusiken, 

Musik vid Kattegatt, Varbergs Jazzfest, Frukostakademin och Nationaldagsfirandet. 

Avdelningen bedriver en egen omfattande konstverksamhet och ansvarar för inköp och placering 

av kommunens konst och för konst i det offentliga rummet.   

 

Biblioteksverksamheten ger service över hela kommunen genom stadsbibliotek, sex 

lokalbibliotek, ett Campusbibliotek samt bokbuss. Den som själv inte kan ta sig till något 

bibliotek kan få Boken-kommer service.  

 

Fritidsverksamheten ansvarar för verksamheten på kommunens ungdomsgårdar samt 

tillhandhåller fritidsaktiviteter för funktionshindrade. Dessutom ges stöd till föreningslivet 

genom bidrag till verksamhet för åldersgruppen 7-20 år. Dessutom ansvarar verksamheten för att 

kommunens idrotts- och fritidsanläggningar iordningställs och hyrs ut till invånare och 

föreningslivet.  

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i målgruppen 5-20 år, skrivna i 

Varbergs kommun.  

Ungdomsverksamheten riktas främst mot ungdomar 12 – 19 år, medan föreningsstödet vänder 

sig till åldersgruppen 7 - 20 år. Ungdomars tillgång till olika mötesplatser för spontana och 

oorganiserade fritidsaktiviteter är ett önskemål som tillgodoses genom ungdomsgårdarna och den 

strukturerade verksamheten inom föreningslivet 

Konst- och kulturavdelningens, bibliotekets och idrotts- och fritidsanläggningarnas utbud är till 

för alla invånare och spelar också en viktig roll för sommarboende och turister. Barn- och 

ungdomar är prioriterade. 

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 2010 Prognos 

2011 

Mål 2012 

Idrottsanläggningar * 
(nyttjande %) 

     

Idrottshallar x x x 80 90 

Gymnastiksalar  x x x 80 90 

Ishallar x x x 80 90 

Bollplaner x x x 80 90 
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Jämförelsetal 2008 2009 2010 Prognos 

2011 

Mål 2012 

Simanläggningar      

Antal besök, tusental      

Håstens simhall 143 152 146 145 150 

Veddige simhall 24 22 20* 21 23 

Simstadion 28 - 29 36 40 

      

Föreningar      

Antal registrerade 

föreningar 

453 446 445 445 450 

      

Bibliotek      

Antal utlån, tusental 438 436 406 395 450 

Antal besök, tusental      

på huvudbiblioteket 275 265 143 ** 300 

      

Kulturskolan      

Antal elever 903 960 927 1005 1100 
 

*Nya jämförelsetal 

**Biblioteket stängt för flyttning sex veckor 2010 och sex veckor 2011. 

Ingen besöksräkning under placeringen på Gamlebyskolan. 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
2 juni 2012 anordnar kulturskolan en kulturfestival i societetsparken i Varberg. Tidigare år har 

avslutningskonserter, dansuppvisningar m.m. ägt rum på olika platser. 2012 kommer vi att arbeta 

med ett gemensamt arrangemang, en festival, där alla våra verksamheter deltar under en dag och 

kväll och där vi också erbjuder besökarna workshops och föreläsningar. Inför detta kommer vi 

att under läsåret att arbeta med olika delprojekt där eleverna oavsett inriktning erbjuds att arbeta 

utifrån gemensamma idéer och teman. Detta kan inspirera eleverna, öppna upp skolan och leda 

till ett kreativt klimat. Festivalen är också en utåtriktad verksamhet som möjliggör att fler än 

föräldrar får ta del av elevernas konserter, föreställningar m.m. Då det är något vi kan bjuda in 

alla invånare till.  

 

I vår verksamhet kommer vi att under demodagarna på vårterminen att arbeta målmedvetet mot 

de skolor varifrån vi har få deltagare. Vi kommer dels att informera om de nya kurserna som 

erbjuds i deras närområde samt informera om kulturskolans övriga verksamhet på Rosenfred.   

 

Kulturhuset blir en mötesplats för alla åldrar och skapar helt nya förutsättningar för utveckling 

av våra arrangemang, för samverkan med föreningslivet, för utveckling av barn- och 

ungdomskultur och för samarbeten med andra aktörer. Den nya barnteaterscenen tillsammans 

med bibliotekets barnavdelning och konsthallens pedagogiska verksamhet blir ett centrum för 

barnkulturen som tidigare varit eftersatt 

 

Den nya barnteaterscenen tillsammans med bibliotekets barnavdelning och konsthallens 

pedagogiska verksamhet blir ett centrum för barnkulturen som tidigare varit eftersatt. 

Avdelningen kommer att arbeta i team och i nära samarbete med biblioteket för att bättre utnyttja 

befintliga resurser. Satsningen på en ny konsthall i Kulturhuset har goda förutsättningar att nå ut 

till nya publikgrupper. Den nya konsthallen jämte utställningslokalen i Hamnmagasinet kommer 

att placera Varberg på den nationella konstscenen.   
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Inom biblioteket bedrivs ett fortlöpande utvecklings- och förbättringsarbete inom olika områden 

i syfte att ge medborgarna bästa möjliga service inom givna ekonomiska ramar. Särskild vikt 

läggs under 2012 på funktionaliteten i den RFID-teknik som installeras inför öppnandet av 

Komedianten. Även utvecklingen av digitala medier kräver uppmärksamhet. 

 

Ungdomsgårdarna ska arbeta drogförebyggande enligt de av fullmäktige antagna riktlinjerna i 

den alkohol- och drogpolitiska policyn. Ungdomsgårdarna ska fostra ungdomarna till 

demokratiskt tänkande, motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbeta mot mobbing, stärka 

ungdomar i sin identitet så att de kan stå emot negativa influenser i samhället och ta eget ansvar. 

Dessutom upparbeta en handlingsplan i kvalitetssäkringsarbetet. Ungdomsgårdarna ska verka för 

samarbete med samhällets institutioner och föreningar i dess upptagningsområde samt stödja 

ungdomar som är engagerade i speciella intressen. 

 

Man ska med bidrag skapa förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamhet i egna 

anläggningar och kommunala lokaler. 

 

Varberg som inflyttningsort med ökat invånarantal samt befolkningens ökande intresse för 

fritidsaktiviteter medför att behovet av resurser ökar. Anläggningarna måste ses över för att 

matcha framtida behov och en långsiktig plan för investeringar och reinvesteringar behöver tas 

fram. Anläggningarnas uthyrningsbara tider måste användas optimalt och det bör tas fram 

strategier så att även ”icke attraktiva” tider hyrs ut och används. Förslag på alternativa 

verksamheter som kan bedrivas på tider utanför ordinarie säsong tas fram och värderas. 

 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 1 068   

Justering PO-pålägg -444   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 620 807 922 

Justering kapitalkostnader -355 -140 -101 

Ökade hyreskostnader Komedianten 5 921   

Ökade hyreskostnader Väröbacka idrottshall 1 200   

Överföring verksamhet mellan nämnder (lån Varbergs 

basket) -150 

  

Förändringar bibliotek 362 505 220 

Förändringar Konst o kultur 1 739 800 300 

Förändringar Kulturskola 317 660 -170 

Förändringar Ungdomsverksamhet o föreningsstöd 748 687 450 

Förändringar Förvaltningsledning 350   

Förändringar Idrott o fritidsverksamhet 200   

Nedjustering enligt nämndens egen prioritering -900   
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Servicenämnd 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Servicenämnden skall verka för att tillgodose kommunens behov av interna tjänster. 

Servicenämnden ansvarar för att efterfrågade tjänster i kommunen avseende drift och underhåll 

av fastigheter, kost- och städverksamhet, IT-service, växel, repro, fordon och logistiktjänster 

samt konferensrum. 

 

 

Målgrupp och målgruppens behov 
Servicenämndens verksamheter riktar sig till kommunens samtliga nämnder och 

kärnverksamheter. Kundperspektivet är riktat till den nämnd som använder de interna tjänster 

som servicenämnden levererar. Brukarperspektivet är de som slutligen använder sig av 

nämndens tjänster vilka kan vara såväl kommunens personal som medborgare. 

 

Servicenämnden har i uppdrag att tillhandahålla stödprocesser till kommunens primära 

verksamheter för att dessa skall kunna klara sina respektive uppdrag. 

 

 

Medel, hur ska vi arbeta? 
Servicenämnden organiserar serviceförvaltningen så möjlighet ges att tydliggöra kostnaden och 

utnyttja de skalfördelar som finns då man samlar stödfunktioner under en organisation. 

Standardiserade lösningar ska utvecklas så långt det är möjligt för att skapa en kostnadseffektiv 

verksamhet. Kvaliteten på tjänster och produkter ska anpassas i samråd med kunderna. 

Servicenämnden ska med hjälp av sin fackkunskap utveckla processer och kvalitet inom de 

ekonomiska ramar som finns till förfogande. Varje avdelning är en egen resultatenhet som 

redovisar kostnad i förhållande till levererade överenskomna tjänster. Överenskommelser/avtal 

med kund, vilka tydligt beskriver vilka tjänster och vilken kvalité som är beställd, skall finnas 

inom samtliga avdelningar. Internprissättning ska vara transparant och göras enligt gällande 

riktlinjer. Möjlighet ska ges till jämförelse med externt köpta tjänster. I de fall hög 

kostnadseffektivitet ej kan erhållas skall alternativ driftform övervägas, utan att kvaliteten 

påverkas. 

 

 

Framtiden 
Servicenämnden ska följa kommunens övergripande beslut, lagar och förordningar. 

Verksamheten ska stäva efter att ligga långt framme när det gäller miljöfrågor och att dra nytta 

av den tekniska utvecklingen och kunskap från forskning och erfarenheter inom de områden som 

avser nämndens verksamhet.  

 

Miljöfrågorna handlar om att säkerställa att uppvärmning och drift av kommunens fastigheter 

sker på ett sätt som främjar miljön. Kommunens fordonspark ska anpassas till miljövänliga 

alternativ. Inom kostverksamheten ska ekologiska livsmedel användas i den utsträckning det 

finns bra alternativ. Övergripande miljömål ska uppnås genom lösningar och som är ekonomiskt 

hållbara.  

 

Servicenämndens verksamheter ska ständigt hålla sig uppdaterade med den utveckling som sker 

inom teknik och kompetens, vilka kan gynna nämndens verksamhet och dess beställande kunder. 
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Servicenämndens verksamheter ska initiera pilotprojekt och testverksamhet i syfte att driva 

utveckling av miljöfrågor, nya tekniska lösningar och arbetssätt.  

 

I sin roll som utförare och stöd till kommunens kärnverksamheter ska verksamheterna inom 

Servicenämnden ha en nära dialog med beställande kunder och tidigt finnas med i processen när 

nya verksamheter ska utvecklas och startas upp. Dialogen ska både syfta till att fånga upp 

kundernas behov, men också ge professionell vägledning för att kunderna ska kunna fatta bra 

beslut kring de stödprocesser som Servicenämnden tillhandahåller, så att de beställande 

nämndernas verksamhet kan utvecklas på ett positivt sätt.  

 

 

Jämförelsetal 2008 2009 2010 Prognos 

2011 

Mål 2012 

Fastighetsförvaltning      

Förvaltad yta, tusen m
2
      

Ägda 278,1 278,2 280,3 276,1 279,4 

Inhyrda lokaler 45,6 45,4 41,9 40,9 40.1 

Kost och städ      

Städad kvm-yta/ heltidsarbetande 1 953 1 851 2 009 2 020 2 050 

Andel ekologiska livsmedel i % 

av totalt antal livsmedels-inköp 
 

9,6 

 

14,2 

 

15,3 

 

16,0 

 

20,0 

IT-service      

Antal PC i nätverk 3 762 3 877 4 717 7 200 9 700 

IT- kostnad*/kommunanställd, kr 4 491  4 531 5 435 4 340 4 600 

Växel      

Samtal till växeln 1 603 217 1 510 533 1 470 442 1 600 000 1 500 000 

Samtal till telefonist 334 589 327 132 326 733 325 000 325 000 

 

 
Förändringar från budgetbeslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Justering till 2011 års lönenivå 264   

Justering PO-pålägg -166   

Inflationsjustering övriga kostnader och intäkter 446   

Överföring verksamhet från annan nämnd 

(grundkostnad IT-nät) 2 145 

  

Överföring verksamhet till andra nämnder 

(upphandlingsavdelning) -5 365 

  

Övriga rampåverkande förändringar -200 -300 -250 
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Uppdrag budget 2012 
 

Uppmana nämnder och bolagsstyrelser att konkretisera visionen för Varberg 2025, 

verksamhetsidén och förhållningssätten i sina verksamhetsområden. 

 

Uppdra till kommundirektören att organisera och leda det fortsatta arbetet med att 

konkretisera Vision Varberg 2025 i den interna organisationen och att utveckla en förnyad 

målstyrningsmodell inför budget 2013. 

 

Uppdra till kommundirektören att planera och genomföra överföring av 

Arbetsmarknadsenheten och dess verksamheter till socialförvaltningen 1 januari 2012. 

Genomförandet ska ske i samverkan med berörda parter. 
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