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Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1.    Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2016. 

2.    Godkänna de förutsättningar som budget 2016, ram 2017 och plan 2018 grundar sig på, såsom:

−	 SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) prognos från den 17 augusti 2015 avseende skatte- 
underlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag

−	 SKL:s prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar för 2016

−	 prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2015

−	 fastställa internränta till 2,5 procent

−	 medel för drifts- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och till-
förs nämnderna i samband med att objektet tas i drift

−	 drifts- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillförs nämnderna vid driftssättning

−	 differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella  
pensionsavgifter 

−	 nämndernas ramar 2017 och plan 2018 har justerats upp med två tredjedelar utifrån SKL:s prognos 
avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar. 

3.    Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018.

4.    Godkänna förslag till exploateringsbudget 2016 och plan 2017-2018.

5.    Godkänna förslag till driftsbudget 2016, samt ram 2017 och plan 2018.

6.    Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.

7.    Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning: 

a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 procent av skatter och utjämnings- 
bidrag.

b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 procent finan-
sieras med egna medel över tid.

8.    Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2016 till högst 3 500 mnkr, inklusive lånen i  
       Varbergs Stadshus AB. 
 
9.    Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2016:

a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder upp till beslutad låne-
ram under 2016, inom vilket delegat medges teckna dessa.

b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de 
lån som förfaller till betalning under 2016, inom vilket delegat medges teckna dessa.

10.  Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år 2016. Låneräntan ska vara kommu-                      
       nens internränta.

11.  Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och prioriterade inrikt- 
       ningar ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för        
       bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett     
       verksamhetsperspektiv.

12. Ge i uppdrag:

       a. till kommunstyrelsen att utreda hur en ny modell för internhyressättning skulle kunna utformas med     
       anledning av ändrade redovisningsregler för periodiskt underhåll.

       b. till kommunstyrelsen att utreda framtida pensionskostnadsutveckling och hantering av extra pensions- 
       avsättning.

       c. till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån genomförd utredning om konse-
       kvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges finansiella mål om självfinansierade investeringar.

       d. till kommunstyrelsen att utvärdera Psynk-projektet inför 2017, tillsammans med berörda nämnder.
     
       e. till kommunstyrelsen att utvärdera satsningen på En-till-en, datorer till elever i grund- och   
       gymnasieskolan.
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Alliansens och Miljöpartiets  
kommentar till årets budget

Utvecklingen i Varberg fortsätter att vara positiv vad 
gäller befolkningstillväxt, företagande, medborgarser-
vice, hållbarhet och attraktivitet. Detta är naturligtvis 
mycket positivt för Varberg, men att vara en tillväxt- 
kommun innebär också många utmaningar. Det räck-
er inte bara att växa, utan kommunen behöver växa på 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.
 

Arbetsmarknad och jobb
Det går bra för företagen i Halland och framförallt i 
Varberg. Det är vi glada för, eftersom det både inne-
bär nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till 
kommunen, vilket i sin tur ger möjlighet till än mer 
välfärd.

Framförallt är det de små och medelstora företagen 
som växer och anställer många nya personer. Arbets- 
lösheten i Varberg ligger på en låg nivå jämfört med 
riket; 4,2 procent jämfört med 7,6 procent (juli). 
Särskilt glädjande är att ungdomsarbetslösheten i 
Varberg är den lägsta i Halland och dessutom väsent-
ligt lägre än i riket; 5,2 procent jämfört med  
12,9 procent (juli). 
 

Varberg växer
Varberg fortsätter att växa, men inte i den takt som 
varit prognosticerad. Detta beror till stor del på att 
bostadsbyggandet i kommunen inte sker i den takt 
som behövs och efterfrågas. 

Cirka 320 nya bostäder kommer att stå färdiga under 
slutet av 2015 och under 2016. Detta är bra, men inte 
tillräckligt. Planberedskapen börjar dock komma upp 
på en betydlig högre nivå än under de senaste åren, 
vilket är en förutsättning för ökat byggande. Att det 
byggs i alla delar av kommunen är också en förutsätt-
ning för att byggnation och efterfrågan ska matcha 
varandra samt att olika upplåtelseformer, inte minst 
hyresrätter, ska förekomma. 

För att försäkra oss om en högre färdigställandetakt, 
både vad gäller bostäder och egna investeringar, satsar 
vi i 2016 års budget extra resurser på ett antal tjänster 
inom samhällsbyggnadsprocessen. Vi arbetar också 
målmedvetet med att förbättra samarbetet mellan 
förvaltningar och bolag för att dra ner på tiderna i 
planarbete och genomförande. 

Det är viktigt att kunna leva och verka i hela kom-
munen, och bredband är en viktig förutsättning för 
detta. Varberg ligger bra till i jämförelse med övriga 
halländska kommuner och vi hyser stort hopp om 
att uppnå det nationella målet att 90 procent av alla 
kommuninvånare och företag ska ha tillgång till 
bredband år 2020.
 

Bostäder och byggande
900 000 kronor satsas på att ge byggnadsnämnden 
förutsättningar att leverera planer och bygglov i takt 
med det ökade antalet ärenden. Förvaltningen växer 
kontinuerligt, vilket skapar behov av att se över de 
interna processerna, men det skapar också ett ökat 
behov av stöd inom personal, ekonomi och verksam-
hetsutveckling och detta kan inte finansieras med 
taxeintäkter. Därför tillskjuts en kombinerad tjänst 
för att hantera utveckling, personal och ekonomi.

En uppgradering av server och webbprogramvaror 
samt en översyn och anpassning av befintliga kart- 
och GIS-programvaror, med ökad licensiering av an-
talet samtida användare, kommer att göras eftersom 
behoven ökar i takt med mängden ärenden. 

Byggnadsnämnden ansvarar sedan juni 2013 för 
kommunens fysiska planering förutom översiktspla-
neringen. Det innebär att byggnadsnämnden fattar 
beslut om att påbörja, genomföra och anta detaljpla-
ner. I detta ansvar ingår även att ta fram program till 
detaljplan enligt plan- och bygglagen. Det finns ett 
ackumulerat behov av att ta fram sådana program 
för större eller mindre områden. Eftersom inte heller 
framtagande av program får täckas av taxor, behövs 
förstärkning med en heltidstjänst för att arbeta lång-
siktigt med program. Därför kommer en sådan tjänst 
att tillskjutas i budgetram för 2017.
 

Stadsutvecklingsprojektet
Varberg växer och har idag cirka 60 800 invånare. 
Samtidigt som antalet invånare ökar har Stadsutveck-
lingsprojektet (dubbelspår i tunnel under Varberg, 
flytt av industrihamnen och utveckling av den nya 
stadsdelen Västerport) gått in i ett betydligt mer 
krävande skede. Detta ställer sammantaget stora krav 
på organisationen – såväl i förvaltningar som i bolag 
inom koncernen. Vi rustar oss för dessa utmaningar. 
 

Investeringar för framtiden
Det växande invånarantalet i Varberg har medfört 
ökad efterfrågan på kommunal service, bland annat 
behövs fler skolor och förskolor. Samtidigt är det 
många av de fastigheter och anläggningar som bygg-

Inledning
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des på 1970- och 80-talet som nu behöver ersättas 
eller renoveras och vissa tillfälliga lösningar som 
behöver ersättas. 

Redan 2014 översteg kommunens investeringar det 
uppsatta så kallade egenfinansieringsmålet, det vill 
säga att investeringarna maximalt ska uppgå till 
summan av avskrivningar och redovisad vinst. Det 
är positivt att planerade investeringar nu blir genom-
förda i större utsträckning än tidigare år, samtidigt 
kommer självfinansieringsgraden därmed att minska 
kraftigt under de kommande åren. I budget 2015 gav 
kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen 
att utreda konsekvenserna av att tillfälligt frångå 
egenfinansieringsmålet samt att utarbeta en plan för 
hur framtida investeringar ska finansieras. Uppdraget 
är utfört och kommunstyrelsen får nu i uppdrag att ta 
fram ett förslag till handlingsplan utifrån den genom-
förda utredningen. 

Investeringsbudgeten för 2016 ligger på hela 
450 miljoner kronor och vissa av investeringarna 
sträcker sig över flera år. Exempel på angelägna och 
efterlängtade investeringar är Trönninge skola för 
800 elever, Bosgårdsskolan i Tvååker, Vidhögeskolan 
i Veddige, Trönninge idrottscentrum med friidrotts-
hall, gymnastikhall och idrottshall, daglig verksamhet 
som flyttar från Mandarinen (och ger plats för nya 
hyresrätter) till Ankarskolan, Bolmens förskola, Vid-
höge förskola i Veddige och Skogsbackens förskola 
i Rolfstorp. Exempel på andra investeringar är gång- 
och cykelvägar, räddningsstation i Tvååker, lekplatser 
samt mötesplatser i serviceorter och på landsbygd. 
Det är även dags att verkställa investeringar från 
två sedan länge beviljade motioner, nämligen nytt 
motionsspår i Breared och belysning etapp två på 
Strandpromenaden.
 

Förstärkt investeringsprocess
2,2 miljoner kronor läggs på att säkra upp investe-
ringsprocessen i kommunen. Med den stora mängd 
investeringar som nu planeras och genomförs behövs 
det förstärkningar för att arbetet med förstudier, 
projektering och genomförande ska hinnas med och 
samtidigt kvalitetssäkras. Det är då viktigt att det 
finns tillräckligt med strategisk kapacitet och tydlig-
het i ansvars- och rollfördelning. 

Det är samhällsutvecklingskontoret (SUK) som är 
beställare av investeringarna, fram till överlämnande 
av färdig byggnad till kommunfullmäktige/kommun-
styrelsen som är fastighetsägare. För att stärka den 
strategiska rollen och beställarfunktionen, i syfte 
att förbättra styrningen av helheten och ekonomin, 
krävs såväl utvecklade processer som resurs- och 
kompetensförstärkning. Därför utökas SUK med en 
ny tjänst.

Även mark- och exploateringsverksamheten inom 
SUK behöver förstärkas, eftersom man har en stor 
och viktig roll med det övergripande ansvaret för 
många och stora exploateringar. Ambitionsnivån är 
hög när det gäller att få såväl nya bostäder som verk-
samheter på plats. Därför utökar vi med en ny mark- 
och exploateringstjänst.

Alla kommunens investeringar är knutna till en 
sakägande nämnd och förvaltning. För att få fram för 
verksamheten ändamålsenliga byggnader och lokaler 
är det mycket viktigt med ett aktivt deltagande från 
respektive facknämnd. Flexibilitet, anpassbarhet 
och driftsekonomi är viktiga aspekter ur brukarens 
perspektiv.

Då kultur- och fritidsnämnden är facknämnd för flera 
stora investeringar i närtid är det viktigt att det här 
finns tillräckliga resurser för att aktivt delta i proces-
sen. Vi tillskjuter därför medel motsvarande en tjänst 
för åren 2016-2018.

Att förutsättningar ges för att förvalta byggnader och 
anläggningar med god drift- och underhållsekonomi 
samt god arbetsmiljö är viktiga områden att bevaka. 
När kommunens investeringar är färdigställda är det 
servicenämnden som ansvarar för drift och underhåll 
av de olika projekten. För att få en kostnadseffektiv 
och klok förvaltning är det viktigt att servicenämn-
dens förvaltarkompetens kommer in i ett tidigt 
planeringsskede. Därför tillskjuts medel motsvarande 
en tjänst under åren 2016-2018.
 

Markförvärv
En uttalad inriktning är att kommunen ska vara 
betydligt mer aktiv än tidigare vad gäller markförvärv. 
Att inneha kommunal mark innebär en stor möjlighet 
att styra utvecklingen i önskad riktning vid nybyggna-
tion av exempelvis bostäder.  
 

Hållbart resande
500 000 kronor per år satsas under två års tid för att 
öka cyklandet i kommunen genom kampanjer och 
attitydpåverkan. Arbete kommer främst att bedrivas 
genom så kallat mobility management, ett koncept 
som syftar till att förändra resenärers attityder och 
beteenden för att främja hållbara transporter och 
påverka bilanvändningen. Målet är att få fler att välja 
cykeln som transportmedel. 

För att stimulera ett hållbart resande pågår en om-
läggning av stadstrafiken. Nya gång- och cykelvägar 
anläggs och den för flera kommuner gemensamma 
Kattegattleden invigdes under sommaren. Vissa delar 
kvarstår, men kommer att slutföras inom den närmas-
te tiden.
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Under året kommer en ny cykelplan att presenteras 
och en rad redan beslutade cykelåtgärder, syftande 
bland annat till att knyta ihop befintliga cykelvägar, 
kommer att genomföras.

Med början 2016 kommer en ny finansieringsmodell 
för toppbeläggning att införas. Projekt med läng-
re livslängd läggs nu i investeringsbudgeten, vilket 
innebär att resurser frigörs för att komma ikapp med 
underhållet.
 

Flyktingmottagande och integration 
En annan utmaning – och möjlighet – som Varbergs 
kommun står inför är ett ökat mottagande av flyk-
tingar. I dagsläget är det svårt att bedöma ökningens 
omfattning. Varbergs kommun har sedan tidigare ett 
uppdämt behov av nya bostäder och detta innebär 
ytterligare krav på bostadsbyggande. En fungerande 
integration är av avgörande betydelse för ett bra flyk-
tingmottagande.  Det är många aktörer som behöver 
samarbeta för ett bra resultat. Under 2015 inrättas en 
ny enhet under kommunstyrelsen för mottagning och 
inkludering av nyanlända.
 

Landsbygdssamordnare
500 000 kronor avsätts för att tillsätta en landsbygds-
samordnare som ska vara kommunens kontaktyta 
gentemot landsbygdsrådet, byalagen och lokala ut-
vecklingsgrupper. Landsbygdssamordnaren ska med 
utgångspunkt i kommunens landsbygdsstrategi sam-
ordna förvaltningarna i frågor som rör landsbygden. 
Vidare ska samordnaren medverka till att EU-projekt 
i bland annat lokalt ledd utveckling kommer kommu-
nens landsbygd till del.
 

Sund och god mat
400 000 kronor tillförs för att ytterligare utveckla 
arbetet med ekologiska inköp, vilket även fortsatt ska 
ske så att den lokala ekologiska produktionen gyn-
nas. Prognosen för 2015 är att målet med 35 procent 
ekologiska livsmedel kommer att uppnås.

På förskolor, skolor och äldreboenden ska det serve-
ras sund och god mat i en lugn miljö. Arbetet med att 
förbättra måltidsupplevelsen är ständigt pågående.
 

Social omsorg
8 miljoner kronor tillförs socialnämnden för att möta 
ökade behov inom flera av nämndens områden.

Arbetet med att jobba förebyggande beträffande barn 
och ungas ohälsa ska fortsätta i oförminskad takt. 
Genom samarbete över förvaltningsgränserna kan 

kommunen på ett hälsofrämjande sätt stötta barn och 
unga samt stödja föräldrarna i deras roll.

Nya bestämmelser vad gäller orosanmälningar kring 
barn har införts. Dessa innebär att orosanmälan ska 
göras även när barn bevittnar våld i nära relationer, 
vilket har fört med sig ett kraftigt ökat antal anmäl-
ningar och därmed ett ökat antal utredningar.

Den vård som i dag kan ges i hemmet gör att allt 
tidigare vårdplanering och utskrivning kan ske från 
sjukhusen. Samarbetet mellan regionen och kommu-
nerna, och arbetet i den nya kvalitets- och utveck-
lingsnämnden (Gemensam Nämnd för Hemsjukvård 
och Hjälpmedel) har pågått sedan april 2015 och vi 
ser att insatserna från kommunen ökar. Detta är po-
sitivt för den enskilde, men resurser behöver avsättas 
för att möta det ökade behovet. Kommunen ska även 
fortsatt ligga i framkant när det gäller att ta tillvara 
möjligheter med e-tjänster och välfärdsteknologi.

Den förannonserade förändringen när det gäller be-
talningsansvarslagen (BAL) innebär att en medicinskt 
färdigbehandlad patient ska skrivas ut från sjukhuset 
inom tre dagar i stället för inom fem dagar. Precis 
som ovan nämnts ställer detta ökade krav på kommu-
nen i form av tidigare insatser och ytterligare resurser. 
Förändingen gäller även patienter som skrivs ut från 
psykiatrisk klinik, där det som tidigare gällt har varit 
utskrivning 30 dagar efter medicinsk färdigbehand-
ling. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juni 2016.

För att bibehålla ett lågt försörjningsstöd och ytter-
ligare minska bidragsbehov kommer vi att fortsätta 
satsa på tidiga arbetsmarknadsinsatser såsom Steget 
vidare, ett projekt som syftat till att med hjälp av 
personlig vägledare hitta tillbaka till studier eller ut i 
arbete. 
 

Jämställd fritid
1 miljon kronor per år satsas under tre års tid på extra 
investeringsbidrag till ridsporten. Ridning är en stor 
verksamhet i Varberg och den domineras av tjejer. 
Samtliga anläggningar för ridsporten ägs och drivs i 
privat regi, till skillnad från många andra sporter som 
har tillgång till kommunala anläggningar. Under flera 
år har underhållet släpat efter på ridanläggningarna i 
kommunen och därför satsar vi nu extra resurser på 
att möta upp ridsportens behov.

Satsningen på ridsporten är del i en större satsning 
på en mer jämställd resursfördelning inom kultur- 
och fritidsområdet. Bygget av Trönninge idrottscen-
trum med friidrottshall och gymnastikhall är en 
annan del i denna satsning, som innebär att tjejers 
idrottande tas på samma allvar som killars.



Förskola och utbildning
13 miljoner kronor satsas på att förstärka förutsätt-
ningarna för en god pedagogisk verksamhet från barn 
till ung vuxen i Varbergs kommun.

Behov av variation och valfrihet ska så långt det är 
möjligt tillgodoses för föräldrar och elever. Det ska 
finnas möjlighet att välja mellan olika former av barn-
omsorg och mellan olika skolor. 

Förskolan är barnets första steg på skolvägen och där 
läggs grunden för barnets vidare studier. Barngrup-
perna ska organiseras flexibelt, så att personalen kan 
möta barnen enskilt och i grupp för att utmana och 
stimulera deras utveckling och lärande. Arbetet ska 
fortgå med att stabilisera kärnverksamheten.

Det är viktigt att arbeta med barns sociala utveckling 
och att stärka barnen i självtillit, empati och samspel 
med andra. Vidare är det viktigt att stärka värde-
grundsarbetet genom att lyfta allas lika rättigheter 
och möjligheter, exempelvis genom att fokusera på 
jämställdhetsfrågor. 

För att minska risken att utsätta våra barn för gifter 
i miljön initieras ett arbete för att få ner kemikalie-

användningen på förskolorna. Förskolorna i Varberg 
ska vara giftfria!

Skolorna ges möjlighet att utveckla arbetet för att 
nå en ökad måluppfyllelse. Vidare måste skolorna 
fortsätta det aktiva arbetet med att stärka elevernas 
trygghet och trivsel. Alla elever ska känna att de är 
trygga och inkluderade under hela skoldagen.

Varberg ställs inför nya utmaningar i och med det 
ökade antalet flyktingar. Arbetet inom enheten för 
nyanlända ska utvecklas för att säkra utbildning och 
måluppfyllelse till ett ökat antal barn med rätt till 
modersmål och studiehandledning. Även svenska 
som andraspråk behöver stärkas upp. I förskolan är 
ambitionen att inkludera nyanlända direkt i ordinarie 
verksamhet.

För att skapa bättre förutsättningar för rektorernas 
pedagogiska ledarskap kommer det administrativa 
stödet att förstärkas.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett 
utbildningsutbud för gymnasiet vilket ger stabilitet 
till verksamheten. Extra satsningar har gjorts på 
yrkesprogrammen under de två senaste åren, men det 

Rast på Bosgårdsskolan i Tvååker
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finns anledning att stärka förutsättningarna för dessa 
program ytterligare.

Stora satsningar har gjorts, görs och planeras vad gäl-
ler nya och modernt utformade lokaler för förskolor 
och skolor. Under loppet av några år byggs två helt 
nya F-9-skolor i kommunen genom nya Ankarskolan 
och Trönninge skola, samtidigt som flera nya försko-
lor ser dagens ljus. Även ett flertal äldre skolor och 
förskolor byggs om och moderniseras. Detta utgör 
sammantaget en mycket stor investering till gagn för 
barn och unga i alla delar av kommunen.
 
 
Bättre kommunikation
175 000 kronor tillförs servicenämnden för en gemen-
sam, medveten och riktad kommunikation. Detta ska 
också kopplas till utvecklingen av en kommungemen-
sam kundservice, som ska etableras under året och 
tas i drift 2017.
 

Revision
100 000 kronor satsas på att ge bättre förutsättningar 
för revisionen att stärka upp sitt arbete och sin verk-
samhet, bland annat genom utbildningsinsatser.
 

Överförmyndare
450 000 kronor avsätts till överförmyndarnämnden 
för att täcka ökade kostnader och behov av ställföre-
trädare. Trycket är hårt på förvaltningen för att svara 
upp mot behovet av att förordna gode män till bland 
annat ensamkommande flyktingbarn. Nämnden har 
utbildat ett femtontal nya gode män och ytterligare 
runt tio personer väntar på utbildning, men behovet 
är fortsatt stort.

En översyn av kostnadsfördelningen mellan Falken-
berg och Varberg kommer att göras under 2016.
 

Kommunen som attraktiv arbetsgivare
865 000 kronor läggs på att ytterligare stärka det 
viktiga arbetet kring kommunen som attraktiv arbets-
givare. Konkurrensen om duktiga medarbetare är tuff 
inom många områden, därför kommer flera satsning-
ar att göras och ett ökat fokus kommer att läggas på 
det strategiska och viktiga HR-arbetet.

Engagerad och delaktig personal är en förutsättning 
för att kunna bedriva en bra verksamhet. En viktig 
del i detta är satsningar på utveckling av ett ledarskap 

som underlättar medarbetarnas uppdrag, utveckling 
och arbetsförutsättningar. 

En förutsättning för att kunna erbjuda bra service 
och tjänster är att kommunen har en väl fungerande 
personal- och kompetensförsörjning. Olika insatser 
ska genomföras inom områdena attrahera, rekrytera, 
introducera, motivera/utveckla samt generationsväx-
la/avsluta. 

Kommunhälsan ska ha ett ökat engagemang i fort-
löpande uppdatering och analys utifrån modern 
forskning och rapporter inom hälso- och sjukfrånvaro-
området. Detta utgör en grund för utveckling av olika 
insatser och instrument för att skapa förutsättningar 
för ett hållbart arbetsliv. Kommunhälsan ska också 
ha en ökad dialog med kommunens chefer i deras 
uppdrag att skapa goda arbetsförutsättningar för sina 
anställda. 

Genom enklare tillgång till personalsystem och 
beslutstödssystem, ska cheferna ges ökade förutsätt-
ningar för bättre beslut samt organisering och utveck-
ling av verksamheten.
 

En effektivare verksamhet
I 2015 års budget gav kommunfullmäktige också 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny modell 
för ett framtida arbetssätt med effektiviseringar i 
kommunens olika verksamheter. Detta uppdrag är 
utfört under 2015. Nuvarande system, där nämnder 
och förvaltningar effektiviserar sin verksamhet med 
1 procent, gäller fortsatt i 2016 års budget, men kom-
mer att ersättas med ett nytt system 2017.

Respektive nämnds budgetram räknas idag upp med 
antagen löneutveckling och indexuppräkningar för 
kommande år, men från och med 2017 kommer ra-
men för tänkta kostnadsökningar att räknas upp med 
två tredjedelar istället för fullt ut. Det innebär ungefär 
samma effektiviseringsbeting som dagens system, det 
vill säga cirka 30 miljoner kronor på en omslutning 
på cirka 3 miljarder kronor. Skillnaden är att priorite-
rade satsningar då istället får tas från resultatet. 

Fördelen med det nya systemet är att fokus läggs på 
hela budgeten istället för att – som idag – allt för stort 
fokus läggs på tilldelning från ”enprocentaren”. 

För Ram 2017 och Plan 2018 används den nya metoden.
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Enligt kommunallagen ska kommunen varje år 
upprätta en detaljerad budget för det kommande 
året, ekonomiska ramar för året därpå och en plan 
för ytterligare ett år framåt. I budgeten ska det 
också ingå en redovisning av verksamhetens mål 
och riktlinjer samt en presentation av kommunens 
finansiella mål. 

Varbergs kommun arbetar utifrån fyra strategiska mål- 
områden, tre prioriterade inriktningar och två finan-
siella mål. Målområden och inriktningar är framtagna 
med vägledning av Vision 2025* och är fastställda av 
fullmäktige för att styra arbetet i nämnder och förvalt-
ningar under perioden 2016-2019. Nedan presenteras 
målområden och inriktingar följt av de finansiella 
målen.
 

Fyra strategiska målområden 

Miljö och klimat
Bakgrund
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids 
stora globala utmaningar. Lokalt är det en utmaning 
att förhålla sig till de förändringar som redan har 
skett eller snart kan förväntas vara en realitet. 

Inriktningar
Enskilda människors och företags vilja att agera 
klimatsmart ska stimuleras. Utvecklade förutsätt-
ningar för hållbara resor och transporter kommer att 
efterfrågas alltmer. Det ska vara lätt att välja hållbara 
resealternativ, det vill säga att cykla, gå och använda 
kollektivtrafik. Kommunikationerna bidrar till att 
ytterligare öka attraktionskraften för hela kommunen. 
De skapar närhet mellan stad och landsbygd och ökar 
möjligheterna att arbeta och studera i närliggande 
städer.

Vi vill skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg 
till ett föredöme och en inspirationskälla i hållbar-
hetsarbetet. Det ska vara lätt att göra rätt. Resursan-
vändning ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan i 
ett livscykelperspektiv.

Man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Ett 
väl fungerande vägnät är en förutsättning för detta, 
liksom ett väl utbyggt bredband. 

En förtätning av staden och serviceorterna innebär att 
vi tänker på samhällsutvecklingen som en hållbar hel-
het, där resurserna utnyttjas på bästa sätt. Det är ofta 
såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt mest hållbart.
Det är viktigt att cyklingen sker i säkra miljöer, inte 
minst när det gäller barns cykling till och från skolan 
samt arbetsresor. 

Prioriterat mål 
Förenkla för människor så att fler gör det som är 
bättre för miljön. 
 

Bostäder
Bakgrund
Varberg har unika möjligheter med sitt läge och sin 
positiva atmosfär. Det leder till att Varberg har en 
kontinuerlig befolkningstillväxt, vilket i sin tur ställer 
krav på bostadsmarknaden. 

Inriktningar
Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som på 
landsbygden. Hela kommunen behöver växa för att 
ges möjlighet till en hållbar utveckling. Antalet ny-
producerade bostäder ska öka genom en hållbar och 
kostnadseffektiv utbyggnad.

Vi vill behålla den idylliska känslan i stadskärnan, med 
levande handel och lägre bebyggelse. Vi är måna om 
att stadskärnan ska vara levande med bostäder, butiker 
och restauranger. Samtidigt måste Varbergs stad också 
tillåtas att växa på höjden utanför stadskärnan. 

Vi ser det som viktigt att skapa förutsättningar för en 
positiv utveckling i hela kommunen. Kommunens 
största utbyggnad ska främst ske i staden, i serviceor-
terna och i samhällen längs regionala kollektivtrafik-
stråk. Det finns ett stort behov av bostäder på många 
orter i kommunen. För att stimulera till detta är vi 
positiva till kreativa lösningar. En förtätning innebär 
att vi tänker på samhällsutvecklingen som en hållbar 
helhet, där resurserna utnyttjas på bästa sätt. Samti-
digt är det viktigt att förtätningen sker med varsam 
hand och med hänsyn till omgivningen.

En blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, 
ägandelägenheter och småhus ska eftersträvas. Med 
en bra blandning skapar vi integration i samhället. Vi 
ser även behov av olika boendeformer för äldre.

Främst längs kusten finns ett flertal äldre fritidshus- 
områden som alltmer används som permanent-
boende. I bostadsbristens Varberg är det en stor 
möjlighet. Dessa områden omvandlas successivt 
till året-runt-boende. Det är viktigt att även denna 
omvandling sker med försiktighet och att varje plats 
omvandlas utifrån sina förutsättningar.
 
Den bästa jordbruksmarken ska i så stor utsträckning 
som möjligt skyddas från exploatering. 

Prioriterat mål
Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas 
i hela kommunen. 

Målbeskrivning

*Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt.
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Utbildning och arbete
Bakgrund
Kunskap och bildning är nyckeln till framgång och 
personlig utveckling. Genom att barn, unga och vuxna 
ges möjlighet till god utbildning skapas goda förut-
sättningar till arbete och egen försörjning. Ett gott 
företagsklimat skapar fler företag och fler arbetstill-
fällen. Genom arbete och egen försörjning stärks 
människors självkänsla men även delaktigheten och 
sammanhållningen i samhället ökar, detta gäller inte 
minst de nya varbergare som sökt sig hit från omvärl-
dens oroligare hörn. 

Inriktningar
Företagens vilja och förmåga att ge sysselsättning är 
avgörande för att hålla nere arbetslösheten. Vi vill för-
enkla och stötta för befintliga och framtida företagare. 
Utbildning, praktik och arbete leder till bättre integra-
tion. Främlingsfientlighet och rasism ska motverkas. 
Att förbättra möjligheterna för entreprenörskap och 
företagande är viktigt. Företagarna ska uppleva att 
kommunen har en positiv inställning till dem. En 
intressantare arbetsmarknad, utbud av utbildning-
ar, närhet till scen, konst, kultur, musik, idrott och 
föreningsliv både inom kommunen och i dess närhet 
får oss att växa – som kommun och människor. Vi 
vill underlätta för mindre företag att delta i offentlig 
upphandling. 

Föräldrarna i Varberg ska även i fortsättningen ha 
möjlighet att välja olika former av barnomsorg i 
kommunen, såsom vårdnadsbidrag och pedagogisk 
omsorg. Variation och valfrihet gällande vilken skola 
som barnet ska gå i ska så långt det är möjligt tillgo-
doses. Vi är därför positiva till att förskolor och skolor 
drivs fristående. Barns lärande börjar tidigt. Därför 
är det viktigt att det finns stöd som stärker familjen 
och föräldrarnas viktiga roll och betydelse för barnets 
utveckling. 

Grundläggande för vårt välfärdssamhälle är att sko-
lan har tydligt kunskapsfokus där kunskap vilar på 
delarna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. 
Elever och föräldrar ska kunna känna tillit till att 
deras skola håller hög kvalitet och att varje elev har 
möjlighet att utvecklas och nå samtliga mål som an-
ges i skolans styrdokument. Tidiga insatser ska göras 
för att fånga upp särskilt utsatta barn. 

Elevernas resultat i Varberg har förbättrats men det 
kan bli ännu bättre. Vi vill underlätta för eleverna, 
göra val av framtida studier enklare och ge dem möj-
lighet att komma i kontakt med olika yrken. Detta 
ska ske i samarbete med arbetsmarknadens parter. 

Vi vill utveckla möjligheterna med lärlingsplatser. 
Vårt mål är att alla elever ska vara anställningsbara 

efter avslutad skolgång. Vi vill fortsätta att satsa på 
och erbjuda alla elever någon form av entreprenöriell 
utbildning.

För att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv krävs det en mål- 
medveten och uthållig politik där jämställdhets-
perspektiven måste vara integrerade i det dagliga 
arbetet på alla nivåer i samhället. Alla tjänar på större 
jämställdhet.

Prioriterat mål 
Inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkän-
da betyg efter såväl grundskola som gymnasieskola.
Ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till före-
tagande.
 
 
Hälsa och social sammanhållning 
Bakgrund
Att känna sig trygg i vardagen samt att känna gemen- 
skap och delaktighet i samhället är viktigt för vår 
trivsel och därmed vår hälsa. De ungas ohälsa har 
ökat och skillnader i hälsa ökar mellan olika grupper 
i samhället. 

Inriktningar
I Varberg ska vi kunna må bra genom hela livet, 
dels genom att uppleva och ta del av det utbud som 
finns kring natur, idrott och kultur, dels genom att 
själva vara en del i utvecklingen av nya upplevelser, 
uttrycksformer och aktiviteter. Vår ambition är att 
Varberg ska utvecklas till en spännande och nytän-
kande kultur- och idrottskommun. Alla behöver röra 
på sig för att må bra och därför är det viktigt med 
ytor för spontan lek och rörelse. Varberg vill fortsätta 
de senaste årens stora satsningar på idrotten. Vi vill 
även fortsätta satsningarna på att utveckla lek- och 
mötesplatser i stadsområdet och i våra tätorter. Vi 
vill arbeta för en hållbar stadsplanering med gröna 
och levande ytor runt om i staden. Kultur bidrar till 
att berika och utveckla människor genom hela livet. 
Vi ska bevara och levandegöra vårt gemensamma 
kulturarv.  

Varberg ska vara en bra kommun för människor i 
olika åldrar och med olika bakgrunder. De ungas 
psykiska hälsa och en värdig ålderdom är angelägna 
områden. Samverkan och tidiga insatser är viktigt 
när det gäller de unga. Ett värdigt åldrande innebär 
förståelse och respekt för att äldre inte är en homo-
gen grupp. Valfrihet, behov och önskemål ska styra så 
långt det är möjligt. Vård och omsorg av hög kvali-
tet ska erbjudas till den som behöver det. Att vi har 
boenden som möter allas varierande behov av omsorg 
och trygghet, till exempel vård- och omsorgsboende 
och trygghetsboende, är avgörande. 
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Varberg ska vara en bra plats att leva på, tillgänglig 
för alla människor. Målet är att alla medborgare ska 
kunna ta del av samhällets totala utbud. Vi vill syste-
matiskt bygga bort befintliga hinder för tillgänglighet 
och understryker vikten av att bygga rätt från början 
vid nya anläggningar. Omsorgen ska vara präglad 
av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande, 
samt vara tillgänglig för alla som är i behov av den.

Grunden i allt bemötande måste vara respekt och en 
inställning att varje människa är en egen individ, med 
egna tankar, önskemål och intressen, som har rätt till 
en god livskvalitet. 

Vi vill sätta människan i centrum och skapa trygghet 
genom att ständigt höja kvaliteten i omvårdnaden 
och tillvarata nya kunskaper. Vi vill arbeta för att 
säkerställa tryggheten i vårdkedjan.

Samhället ska utgå från invånarna och det är därför 
viktigt att ta vara på kraften i det civila samhället 
genom att uppmuntra och skapa samarbeten med 
föreningar och organisationer. Vi behöver samverka 
för att bygga ett bra samhälle. 

Resurserna måste fördelas jämställt mellan pojkar/
män och flickor/kvinnor, såväl inom ekonomiska och 
personella stöd som inom framtida investeringar. 

Prioriterat mål 
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.
Delaktigheten i samhället ska öka. 
 

Tre prioriterade inriktningar

Valfrihet och kvalitetskonkurrens
Vi tror på individen och på hennes förmåga att ta rätt 
beslut för sig och sin familj. Medborgarnas delaktig-
het och deras möjligheter att välja utgör en viktig del 
i säkrandet av bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra 
verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. 

Fristående och kommunala utförare ska ha likvärdiga 
förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet. 
De kommunala utförarna ska ges ett stort mått av 
självständighet att forma den egna verksamheten. 
Kommunens roll blir att underlätta kundvalen, skapa 
rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem 
samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra 
informationen om skillnaderna lättillgängliga för 
medborgarna. 

Attraktiv arbetsgivare
Kommunen är en serviceorganisation för människor 
i Varberg. Bästa möjliga service skapas med motive-

rade och kunniga medarbetare. Vi vill fortsätta stärka 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är 
att vi numera erbjuder alla anställda önskad syssel-
sättningsgrad. 

Arbetet med en sänkning av sjukskrivnings- och 
ohälsotalen ska fortsätta. För att uppnå en bra verk-
samhet behövs ett gott ledarskap samt engagerad och 
delaktig personal som har en adekvat utbildning och 
som erhåller kontinuerlig fortbildning. Det är mycket 
viktigt att Varbergs kommun är en god arbetsgivare, 
till exempel genom att uppmuntra vidareutbildning, 
så att duktig personal även framöver vill arbeta i vår 
verksamhet.

Det är viktigt att kommunens arbete hela tiden 
strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet 
klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusi-
asm. Det kräver utveckling genom tvärsektoriellt och 
samarbetsinriktat arbete. 

Korta beslutsvägar och delegerat ansvar är viktiga 
faktorer för att skapa attraktiva arbetsplatser. Medar-
betarna ska känna att deras idéer kan bli verklighet 
genom delaktighet och närhet till beslutande chef. 
Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemö-
tande är avgörande för kvaliteten i verksamheten. 
Kompetensutveckling och möjlighet till fortbildning 
är därför viktigt. Vägen till engagerade och positiva 
medarbetare stavas öppenhet, delaktighet, korta 
beslutsvägar och gott ledarskap. Där är samverkan 
och god arbetsmiljö nyckelord. Det ska finnas goda 
karriärmöjligheter inom kommunen. 

Eftersom medarbetarna är verksamheternas viktigaste 
tillgång är arbetet med att ta tillvara erfarenheter och 
talanger avgörande. Det handlar dels om att tillvarata 
de erfarenheter och kunskaper som äldre i organisatio-
nen har, men också att locka unga människor till kom-
munen. Det sistnämnda är inte minst viktigt med tanke 
på den stora generationsväxling vi står inför. Kommu-
nen bör aktivt arbeta med praktikplatser. Det är viktigt 
att kompetens, ansvar och arbetsinsatser påverkar 
lönen och andra förmåner. Arbetet med att komma till 
rätta med osakliga löneskillnader ska fortsätta. 

God ekonomisk hushållning
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förut-
sättning för en hållbar utveckling. 

Välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag 
som hushåll och lägger grunden för en god utveck-
ling, fler arbeten och en trygg gemensam finansiering 
av välfärden. Vi är alla beroende av en politik som tar 
ansvar för en ekonomi i balans, som ger stabilitet och 
uthållighet. 
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Företagen är förutsättningen för Varbergs framgång. 
Ett gott företagsklimat skapar fler företag och fler ar-
betstillfällen. Företagens vilja och förmåga att skapa 
sysselsättning är avgörande för att hålla nere arbets-
lösheten. Många i arbete ger skatteintäkter att driva 
kommunal verksamhet med.

Kommunens verksamhet har inte som syfte att gene-
rera vinst, men överskott är absolut nödvändigt för 
att långsiktigt kunna driva bra verksamhet. Att visa 
överskott på grund av tillfälliga realisationsvinster el-
ler, som under flera år, återbetalning från AFA-försäk-
ringen är inget man i längden kan bygga en budget 
på. God ekonomisk hushållning är inte att förbruka 
sin förmögenhet för att täcka löpande behov och inte 
att finansiera driftskostnader med lån.

Det omtalade så kallade balanskravet innebär ”att 
klara nollan” och det ska ses som en miniminivå. 
Noll är för lite av flera anledningar.  Det gäller att ha 
beredskap för det oväntade – vilket alltid tenderar att 
inträffa. Dessutom innebär ett nollresultat att det inte 
finns utrymme till att exempelvis bygga en ny skola 
när den gamla är utsliten, eftersom det är betydligt 
mycket dyrare att bygga en skola i nutid än för 50 år 
sedan, eller att göra nya investeringar som till exem-
pel en friidrottshall. 

Uppgiften är att prestera så mycket medborgarservice 
som möjligt för skattepengarna, men att inte genom 
underskott belasta kommande generationer till för-
mån för sin egen. 

Men god ekonomisk hushållning är inte bara det 
ekonomiska resultatet. Genom att sätta mål för de 
olika verksamheterna och sedan följa upp dem syn-
liggörs vad som faktiskt görs för pengarna. Målen ska 
vara relevanta – de ska gå att mäta och följa upp. 

Att höja skatten och skjuta in mer pengar i systemet 
– det vill säga öka resurserna och aktiviteterna – är 
ingen given metod för att få bättre resultat i verksam-
heterna. Bakom både god och mindre god verk-
samhet finns fler orsakande faktorer än den mängd 
pengar som används. Det viktigaste är vad vi lyckas 
åstadkomma för våra medborgare – det vill säga vad 
vi gjort för pengarna. Fler lektionstimmar betyder inte 
per automatik bättre kunskap hos eleverna.

Resultatet är det som medborgaren är intresserad av. 
Att använda nyckeltal som personaltäthet, utbildade 

lärare, resurser med mera har sitt värde och ger viss 
vägledning. Men det viktigaste måste vara resultatet – 
såsom exempelvis hur stor andel av eleverna som lär 
sig läsa i årskurs 1 eller når behörighet till gymnasiet, 
hur stor andel som lämnar gymnasiet med godkända 
betyg, hur många elever som lär sig simma o.s.v., o.s.v. 
Vi måste mäta våra resultat, inte bara resurser och 
aktiviteter. Därför inför vi så kallade kvalitetsindika-
torer (resultatindikatorer) inom alla våra verksamhe-
ter. Genom detta blir förutsättningarna att utveckla 
våra verksamheter bättre. 

Vår strävan är att behålla oförändrad skattesats under 
perioden.

Två finansiella mål

Faktorer som påverkar utformningen av kommunens 
finansiella mål är bland annat 
 
• kommunens ekonomiska utgångsläge
• osäkerhetsgraden i driftskostnaderna
• skatteintäkternas fluktuation
• investeringsnivån
• befolkningsförändringar
• statliga beslut och åtgärder.
 
De två finansiella mål som föreslås i årets budget är: 
 
1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 pro-
cent av skatter och utjämningsbidrag1.

2. Investeringarna exklusive taxefinansierad verk-
samhet och affärsverksamhet bör till 100 procent 
finansieras med egna medel2.  
 
Målen är oförändrade från tidigare år. Resultatmålet 
kommer enligt budgetförslaget att uppnås för året, 
men nivån på årets investeringar är så hög att de inte 
kan egenfinansieras fullt ut. Det finansiella målet om 
hundraprocentig självfinansiering bör dock ses över 
en längre tid. Kommunen uppnådde målet för åren 
2007-2013, men 2014 nåddes det inte och det bedöms 
inte heller nås 2015. 

I budgetbeslutet för 2015 gavs kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda konsekvenserna av att tillfälligt 
frångå det finansiella målet om egenfinansierade 
investeringar. Förslag på åtgärder har presenterats, 
eftersom det på sikt inte är hållbart att lånefinansiera 
kommunens investeringar.

1Statligt bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan landets kommuner. 2Summan av resultat och avskrivning.
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Omvärldsanalys*

Konjunkturen i omvärlden fortsätter att förbättras. 
Förutsättningarna för högre tillväxt är överlag goda, 
men återhämtningen går långsamt i många delar av 
världen. Strukturproblemen kvarstår i euroområdet 
och tydligast gäller det den grekiska ekonomin där 
osäkerheten kring en långsiktig lösning är stor, även 
om läget nu ser betydligt bättre ut.   

Svensk ekonomi är exportberoende och påverkas av 
den svaga utvecklingen i omvärlden, samtidigt har 
detta till stor del kunnat kompenseras genom ökad 
inhemsk efterfrågan. Tydliga tecken visar dock på en 
svagare utveckling av konsumtionen, vilket påverkar 
prognoserna nedåt.

Inflationen har under en längre tid varit låg, men 
olika mått på den underliggande inflationen, som 

KPIF (fast ränta), stiger. Orsaken är främst den svaga 
svenska kronan som gör att priserna på importerade 
varor ökar. Samtidigt gör den expansiva finanspoli-
tiken med låga räntor att även priserna på inhemsk 
produktion beräknas stiga de närmaste åren.

Skatteunderlagstillväxten ökar betydligt jämfört med 
2014, som en följd av tilltagande löner och pensioner. 
Nästa år bidrar ökad sysselsättning ytterligare till ut-
vecklingen och den positiva kurvan för skatteunder-
lagsökningen förväntas fortsätta även kommande år. 
Arbetslösheten biter sig fast uppåt sju procent, vilket 
beror på att antalet personer i arbetsför ålder ökar 
betydligt mer än beräknat. Orsaken till detta är den 
större flyktinginvandringen, där det tar viss tid innan 
nyanlända etablerar sig på arbetsmarknaden.
För kommunerna innebär de närmaste åren stora 
utmaningar, med stora investeringar och demografiska 
förändringar.

*Källor: SCB. SKL, Makronytt, augusti 2015. Riksbanken, juli 2015.

Budgetförutsättningar

Nyckeltal för svensk ekonomi, procentuell förändring
2018 2017 2016 2015 2014

Arbetade timmar, NR1 0,5 0,7 1,6 1,0 1,8
Arbetslöshet, AKU2 6,7 6,7 6,9 7,5 7,9
Timlöner, totalt NR 3,5 3,4 3,2 3,0 2,0
Timlöner, totalt KL 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9
Lönesumma, NR 4,0 4,1 4,9 4,0 3,7
Skatteunderlag, faktiskt 4,3 4,3 5,6 4,8 3,2
Skattunderlag, underliggande 4,3 4,3 5,4 4,4 3,7
Skatteunderlaget, realt 1,2 1,4 2,5 1,9 1,4
BNP 2,1 2,4 3,7 3,1 2,3
KPIF 2,0 1,9 1,8 1,0 0,5

KPI 3,1 2,9 1,5 0,1 –0,2

Reporänta vid årets slut 1,8 1,0 0,0 –0,4 0,0

1Kalenderkorrigerade värden. 2Procent av arbetskraften 15-74 år.  

Befolkningsutveckling 
Prognosen över utveckling och sammansättning av 
befolkningen används vid planering av olika kommu-
nala verksamheter som bostäder, skolor, barnomsorg 
och fritidsanläggningar. Befolkningsutvecklingen är 
också ett viktigt instrument för beräkningen av kom-
munens skatteunderlag.  
 
Med sitt geografiska läge har Varberg goda förutsätt-
ningar att skapa en hållbar befolkningstillväxt och 
attraktiva bostadsområden. Befolkningstillväxten har 
varit positiv under hela 2000-talet och prognosen 

visar på en fortsatt ökad inflyttning och ett posi-
tivt födelsenetto. För att ligga i nivå med beräknad 
befolkningstillväxt bör 400-500 nya bostäder per år 
byggas i kommunen. 

Arbetsmarknad och befolkningsutveckling
En ökad rörlighet på arbetsmarknaden gör att Varbergs 
kommun i allt högre grad växer samman med den 
större arbetsmarknadsregionen i Västsverige. Varberg 
har goda möjligheter till pendling och är en attraktiv 
bostadsort, vilket framgår av att fler pendlar från bo-
stad i Varberg till arbete på annan ort än tvärtom.  
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Faktorer som påverkar kommunens verksamhet  
I nämndernas analys av vad som kommer att påverka 
kommunens verksamhet de närmaste åren, är det fem 
områden som särskilt betonas:

     •     demografi med ökad efterfrågan på  
           kommunal service
     •     teknisk utveckling
     •     internationella och nationella beslut  
           och lagändringar
     •     regionala och lokala beslut
     •     världsekonomin och konflikter i omvärlden.

Demografi 
Den ökade inflyttningen till Varbergs kommun leder 
till att efterfrågan på bostäder av olika slag är fortsatt 
stor, särskilt inom stadsområdet. Detta påverkar alla 
förvaltningar som på något sätt arbetar med samhälls-
planering. Kommunens tillväxt och takten i bostads-
byggandet påverkar samtidigt behovet av utvecklade 
transportsystem, offentliga rum och grönstrukturer. 

Åldersfördelningen bland kommunens invånare styr vil-
ka olika behov av service som efterfrågas. Antalet barn 
ökar i Varberg och då växer behovet av resurser till sko-
la, omsorg och kultur- och fritidsverksamhet, samtidigt 
som gymnasiet ska anpassas till ett minskat elevantal. 
Det väntas också fler grupper av barn till asylsökande 
och nyanlända, som har rätt till utbildning.

Även antalet äldre invånare ökar, framför allt personer 
över 85 år. Detta medför ett gradvis växande behov av 
särskilda boendeplatser. Inom den närmaste femårspe-
rioden väntas ökade behov inom daglig verksamhet och 
bostäder, korttidsvistelser och boendestöd. 
 
Migration från andra länder ställer krav på mot-
tagande, integration, bemötande och arbetssätt. 
Eftersom det väntade antalet asylsökande, ensam-
kommande flyktingbarn, anhöriginvandrare och 
andra nyanlända är osäkert, är det svårt att bedöma 
kostnader för mottagandet. 

Det pågår en generationsväxling i arbetslivet och i  
Varbergs kommun är antalet pensionsavgångar många. 
Ett ökat rekryteringsbehov av kompetent arbetskraft 
finns därför inom flera verksamhetsområden.  

Teknisk utveckling 
Den tekniska utvecklingen med ökad digitalisering 
påverkar alla verksamheter. Här finns en gemensam 
strävan efter standardisering och öppenhet; att kunna 
utbyta information och kommunicera över organi-
satoriska gränser för att möjliggöra ett mer flexibelt 
arbetssätt. 

Barn och elever behöver möta framtiden och lärandet 
i en digital miljö. Digitaliseringen skapar grund för 

Folkmängd, totalprognos 2015-2030

Ålder 2015 2020 2025 2030*

0-5 4 264 4 552 5 037 5 614

6-15 6 878 7 453 7 945 8 746

16-18 1 823 2 081 2 324 2 424

19-24 4 280 3 978 4 598 5 189

25-64 29 941 31 415 33 646 36 960

65-79 10 210 11 449 12 122 12 621

80-w 3 653 4 072 5 128 6 446

Summa 6 1050 65 000 70 800 78 000

*2030 års siffror är ingen prognos utan endast en utblick.

nya metoder med verktyg som är naturliga för barn 
och ungdomar, och den möjliggör utveckling av 
lärande och ökad kommunikation mellan elever, 
föräldrar och skola.  

Utveckling och användning av välfärdsteknologi är 
en nyckelfråga för att trygga framtidens välfärd och 
förbättra kontaktvägarna till kommunen när vårdbe-
hoven ökar. Fiberinstallation till rum och lägenheter 
kan möjliggöra trygghetslarm och flera välfärdstjäns-
ter kan byggas ut inom det sociala området samtidigt 
som personalens arbetssätt effektiviseras.  

Arbetet fortsätter med att utveckla och införa fler 
e-tjänster med ökad grad av självservice.  

Internationella och nationella beslut och lagändringar
Medan andra länders elever visar förbättrade skolre-
sultat står de svenska elevernas resultat stilla. Att öka 
kvaliteten och se till att alla elever ska kunna lyckas i 
skolan är en stor utmaning. 

Kommande beslut om vårdnadsbidrag kan innebära 
ökad efterfrågan på dagens verksamhet för barn.

En ny lag om vård av unga kan medföra ett ökat 
åtagande för stöd och hjälp, exempelvis åtgärder för 
bättre framtidsutsikter när det gäller hälsa, utbildning, 
personlig utveckling och yrkesliv.

I den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård anges ett utökat åtagande 
för kommunen att ta emot utskrivningsklara patienter 
med behov av insatser. Det är i första hand huvud-
männen som ska komma överens om hur snabbt 
färdigbehandlade patienter ska tas om hand.
 
Översynen av socialtjänstlagen kan medföra utökade 
krav på kommunen gällande behandling och före-
byggande insatser inom en rad områden. Exempel 
är skärpning av kriterier för när en barnanmälan ska 



göras; från ”vid misstanke” om att ett barn far illa, till 
”vid oro” för att ett barn far illa. Ytterligare exempel 
rör insatser mot våld och våldsutövare, samt utvidg- 
ning av missbruksbegreppet till att även omfatta 
spelmissbruk.

Regionala och kommunala beslut 
Kommunens samarbete med Region Halland och 
övriga hallandskommuner förväntas öka. 

Samordningen av insatser för ökad hälsa hos barn 
och ungdomar ska stärkas. Likaså samarbetet mellan 
skola och näringsliv, där behoven hos både elever och 
marknad ska tillgodoses.

Beslutet att stänga reaktorer på Ringhals kärnkraftverk 
kan få konsekvenser som ännu inte har analyserats.

Världsekonomin och konflikter i omvärlden 
Det internationella ekonomiska läget har en direkt 
påverkan på konjunkturen i Sverige. Konjunkturlä-
get är en viktig faktor för hur efterfrågan på planlagd 
mark och bygglov förändras. 

Pågående konflikter i Syrien, Irak och olika delar 
av Afrika medför att allt fler flyktingar söker sig till 
Sverige. Varberg har förlängt ett avtal om att ta emot 
flyktingar under 2015. I takt med att dessa personer 

erhåller permanent uppehållstillstånd uppstår en 
akut boendeproblematik, då det redan råder brist på 
bostäder inom kommunen.  
 

Budgetförutsättningar 2016-2018

Kommunens skatteintäkter 
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, 
de utgör närmare 67 procent av de totala kommunala 
inkomsterna. Skattesatsen för Varbergs kommun-
invånare ligger sedan 2012 på 20,33 procent, för 
beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala 
ersättningar. 

Skatteintäkterna periodiseras så att preliminära må-
nadsvisa utbetalningar från Skatteverket kommer in 
i kommunkassan det år som de avser. I själva verket 
är skatteintäkterna preliminära tills taxeringen är 
slutgranskad i december året därpå. Om Skatteverket 
upptäcker avvikelser i sin granskning, justeras dessa 
genom slutavräkning i januari månad två år efter 
inkomståret. 

Löneökningar och förändring av sysselsättning bland 
kommunens invånare är sådant som påverkar det to-
tala skatteunderlaget. Eftersom det finns en betydande 
osäkerhet om hur stora de framtida skatteintäkterna 
ska bli, spelar prognoser en viktig roll i den ekono-

Försommardag på Varbergs torg
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miska planeringen. Varbergs kommun använder sig av 
prognoser från SKL (Sveriges Kommuner och Lands-
ting). För de kommande tre åren ger deras prognos 
en tillväxt av skatteunderlaget på 5,6 procent (2016), 
4,3 procent (2017) respektive 4,3 procent (2018).   

 
Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift 
Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala 
utjämningssystemet, där den kommunala fastighets-
avgiften ingår, en viktig inkomstskälla för Varbergs 
kommun; härifrån kommer 15 procent av de totala 
inkomsterna. 

Det kommunala utjämningssystemet består av statliga 
bidrag för att utjämna skilda förutsättningar mellan 
landets olika kommuner. Systemet omfattar: inkomst- 
utjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning, kom- 
munal fastighetsavgift och regleringsbidrag/-avgift. 
Vissa delar av utjämningssystemet innebär att Var-
bergs kommun får ta emot bidrag, medan andra delar 
medför avgifter. Nedan beskrivs systemets olika delar 
lite närmare.

Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter mel-
lan olika kommuners skattekraft, det vill säga skill-
naderna i invånarnas genomsnittsinkomst. Samtidigt 
skjuter staten till medel så att varje kommun är garan-
terad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av 
medelskattekraften i Sverige. År 2014 var genomsnitts-
inkomsten i Varberg 98 procent av medelskattekraften 
i riket. År 2015 erhåller Varberg ett bidrag i inkomstut-
jämning på 6 665 kronor per invånare. 

Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella 
behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, 
till exempel skillnader i andelen barn och äldre bland 
invånarna. Systemet ska däremot inte utjämna för 
skillnader som beror på servicenivå, kommunala 
avgifter eller politiska prioriteringar. Varberg har på 
flera sätt (som geografiskt och befolkningsmässigt) en 
gynnsam struktur, vilket innebär att kommunen får 
betala en avgift i kostnadsutjämningen. Avgiften för 
2015 motsvarar 1 374 kronor per invånare. 
 
LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas 
kostnader för LSS (lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Här avgörs utjämningen av 
antalet personer inom kommunen som är brukare av 
insatser inom LSS. Varberg betalar 2015 en avgift som 
motsvarar 1 200 kronor per invånare.

Den kommunala fastighetsavgiften infördes 2008 
och innebär att den kommuninvånare som äger en 
fastighet ska betala en avgift baserad på taxerings-
värde. Fastighetsavgiften gäller även fritidshus, för en 
kommun som Varberg medför den därför i regel stora 
intäktsökningar. 

Regleringsbidrag/regleringsavgift innebär att den to-
tala nivån för en kommuns samtliga utjämningsbidrag 
jämförs med statens anslagna medel för kommunal 
utjämning. Beroende på om de anslagna medlen är 
högre eller lägre än kommunens netto, genererar det 
ett bidrag eller en avgift för kommunen.
 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag för Varbergs kommun, tkr
  Prognos 2015 Budget 2016 Ram 2017 Plan 2018

Skatteintäkter        

Skatteinkomster 2 450 246 2 622 778 2 735 557 2 853 186

Slutavräkning 2014 -2 394

Slutavräkning 2015 2 415

Slutavräkning 2016

Summa skatteintäkter 2 450 267 2 622 778 2 735 557 2 853 186

Statsbidrag        

Inkomstutjämning 402 446 383 501 387 158 397 928

Kostnadsutjämning -82 965 -78 103 -80 018 -83 406

Regleringsbidrag/-avgift -2 338 -14 471 -26 815 -43 829

Strukturbidrag 6 280 6 341 6 408 6 492

LSS-utjämning -72 458 -73 075 -73 854 -74 813

Statsbidrag maxtaxa 19 200 19 200 19 200 19 200

Fastighetsavgift 108 475 112 613 112 613 112 613

Summa statsbidrag 378 640 356 006 344 692 334 185

SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAG 2 828 907 2 978 784 3 080 249 3 187 371
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Finansnetto och internränta 
Finansnettot är resultatet av kommunens finansiella 
aktiviteter. 
 
De finansiella kostnaderna består till största del av 
kommunkoncernens upplåningskostnader. Kommu-
nen bedriver en internbank som sköter hela kommun-
koncernens upplåning och administrerar samtliga 
räntetransaktioner, vilka delas per bolag utifrån 
upplåningsvolym. Snitträntan i internbanken förvän-
tas för 2016 bli cirka 3,2 procent. 

Kommunen har hittills kunnat finansiera sina inves-
teringar med egna medel. Det innebär att samtliga 
finansiella skulder som finns motsvarar de interna 
reverserna mot kommunens bolag. Om kommunens 
investeringar skulle överstiga summan av årets re-
sultat och avskrivningar, skulle det ge en ökning av 
de egna kostnaderna med det överstigande beloppet 
gånger internbanksräntan, förutsatt att det inte finns 
tidigare upparbetade medel som kan användas för 
finansiering. 

De finansiella intäkterna består mest av ränteintäk-
ter från de interna reverserna mot kommunens bolag. 
Så länge kommunen inte har en egen låneskuld 
täcker ränteintäkterna från internbankens reverser 
alla räntekostnader. 

Utöver ränta betalar samtliga kommunala bolag även 
en marginal på sina lån till internbanken på mellan 
0,35 procent och 0,50 procent. Denna marginal ska, 
i enlighet med EU:s statsstödsregler, täcka adminis-
trationen av internbanken samt justera för den lägre 
upplåningskostnad som ett bolag får genom att 
kommunen går i borgen för lånen. Övriga finansiella 
intäkter är reverser för olika fastigheter samt medlems- 
återbäring från Kommuninvest. 

Prognosen för finansnettot innehåller många osäker-
hetsfaktorer, eftersom den påverkas av förändringar 
i marknadsräntorna samtidigt som den bygger på att 
kommunkoncernens investeringsplan utförs i plane-
rad takt. Detta gör att det kan bli avvikelser mellan 
finansnettots budget och verkliga utfall. Kommunen 
har dock ett starkt finansnetto för 2016, utan egen 
låneskuld men med god likviditet som säkerställer att 
kommunen även detta år klarar sig från att låna till 
investeringar.  

Kommunens interna ränta, som används vid beräk-
ningar av nämndernas kapitalkostnader, sänktes un-
der 2014 till 2,5 procent. Sänkningen var en anpass-
ning till de låga marknadsräntorna. Vid en jämförelse 
mellan kommunens interna ränta och internbankens 
ränta kan man se att den senare är betydligt högre. 
Detta beror på historiska räntenivåer från äldre upp-

låning och innebär att internbanksräntan kommer att 
sjunka vid nyupplåning.

 
Arbetsgivaravgifter och övriga personalomkostnader  
Arbetsgivaravgifter och övriga personalomkostna-
der fördelas med differentierade påslag. Nivån på 
avgifterna anpassas utifrån medarbetarnas ålder samt 
lönenivå hos respektive nämnd. Lönestrukturen i 
Varbergs kommun medför att de totala personalom-
kostnaderna för 2016 beräknas motsvara ett påslag 
med 38,3 procent. (I beräkningen har hänsyn tagits 
till Riksdagens beslut om att ta bort de lägre arbetsgi-
varavgifterna för ungdomar under 25-26.) 
 

Pensionskostnad 
Det kommunala pensionssystemet har förändrats från 
en förmånsbaserad tjänstepension till en avgifts-
bestämd tjänstepension med årliga avsättningar. 
Förändringen sker gradvis under flera år och medför 
en övergångstid med två parallella system. Ekonomin 
belastas under övergångstiden både med kostnader 
för pensionsutbetalningar enligt det gamla systemet 
och kostnader för nyintjänad pension avseende da-
gens anställda. 

Kostnaden för pensionsutbetalningar läggs i budgeten 
centralt under kommunstyrelsen. Successivt kommer 
denna del av pensionskostnaderna att minska, efter-
som nytillkomna pensionärer kommer att ha en större 
del av sin tjänstepension intjänad i det nya avgiftsbe-
stämda systemet. Den förmånsbaserade pensionen har 
generellt varit svår att kostnadsberäkna och prognoser 
över dessa kostnader blir därför osäkra. 

Pensionsavgiften för dagens anställda budgeteras av 
förvaltningarna och ingår som en del av det personal- 
omkostnadspåslag som har nämnts ovan. 

 
Volymjusteringar 
Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 
ramar justeras i budgeten för demografiska förändring-
ar enligt den ökning av kommunens befolkning som 
anges i den senast beslutade befolkningsprognosen.
 

Omfördelning utifrån mål och inriktning
I varje årsbudget sätts ekonomiska ramar för näst-
kommande år. I budgeten för 2015 togs även beslut 
om att varje nämnd under 2016 ska effektivisera sin 
verksamhet med 1 procent, för omfördelning till kom-
munfullmäktiges politiska prioriteringar. 

Årets budget anger ekonomiska ramar för 2017, men 
kravet på 1 procents effektivisering för omfördelning 
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till politiska prioriteringar tas bort. Istället får varje 
nämnd besluta om eventuell omfördelning inom sin 
tilldelade ram. 
 

Kompensation för pris- och löneökningar  
Varje nämnds ekonomiska ram höjs med hänsyn 
tagen till den beräknade löne- och kostnadsutveck-
lingen. Kommunen använder prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till för-
väntade prisökningar i budgeten. Detta index består 
av två sammanvägda uppräkningstal, dels prognos för 
arbetskraftkostnadernas förändring och dels prognos 
för prisförändring för övrig förbrukning. Nämndernas 
nettokostnader vid det senaste bokslutet används som 
underlag för beräkning av kompensationens storlek.

Den förväntade löneökningen för 2016 är beräknad 
utifrån förvaltningarnas personalkostnader 2014. 
Kostnaderna har först justerats upp till 2015 års nivå, 
och därefter till 2016 års nivå med hjälp av arbets-
kraftskostnadsindex i PKV (3,5 procent år 2016). Pris- 
ökningen på övrig förbrukning utgår från förvaltning-
arnas nettokostnader 2014, exklusive kapitalkostnader. 
Justering görs för respektive år med hjälp av prisindex 
för övriga kostnader i PKV (2,2 procent år 2016). 

Nämnderna får full kompensation för löne- och kost-
nadsutvecklingen för 2016, medan kompensationen för 
ökade kostnader för åren 2017 och 2018 minskar till 
två tredjedelar av den beräknade löne- och kostnads-
utvecklingen enligt PKV.
 

Justering för drifts- och  
kapitalkostnader vid investeringar
När beslut fattas om en investering avsätts medel för 
tillkommande drifts- och kapitalkostnader i budge-
ten. Medlen placeras tillfälligt hos kommunstyrelsens 
post för ofördelade medel, för att därefter föras över 
till berörd nämnd när investeringen är genomförd 
och objektet tas i bruk. På liknande sätt minskas 
nämndernas ramar i takt med att kapitalkostnaderna 
minskar för äldre investeringar. Kapitalkostnader som 
tillkommer efter mindre anpassningar inom redan 
befintliga hyresobjekt justeras inte.  

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
får till övervägande del kompensation för ökade 
lokalkostnader i den barn-, elev- eller äldrepeng 
som ingår i den normala volymjusteringen. När nya 
lokaler tas i bruk ingår lokalkostnader som en del av 
de normala volymjusteringarna. Ett nettotillskott av 
medel till berörd nämnd kan endast bli aktuellt om 
det bedöms att den nya lokalkostnaden är väsentligt 
större än normalt. 

Övriga centralt budgeterade poster 
En central regleringspost har avsatts för ökade per-
sonalskulder (semester- och övertidsskuld). Dessa 
medel ska kompensera för den värdeökning som 
löneökningarna medför på sparade semesterdagar 
och redan inarbetad tid. 

Övriga förändringar inom semesterskulden hanteras 
av nämnderna, eftersom avsättningen till skulden 
kostnadsredovisas hos respektive nämnd i samband 
med att semestern arbetas in. 

Förutsättning för ramar 2016 och plan 2017 

•   Skatteintäkter och utjämningsbidrag för 2016 och 2017 
har beräknats utifrån den prognos som SKL presenterade 
den 14 augusti 2015.

•   Volymjustering för demografiska förändringar är be-
räknade och justerade i barn- och utbildningsnämndens 
och socialnämndens ramar enligt kommunens befolk-
ningsprognos 2015.

•   Löneökningarna är beräknade efter SKL:s prognos för 
kostnadsökningar för arbetskraft, och är tillförda respek-
tive nämnd i ram. 

•   I ramarna har hänsyn tagits till höjning av arbetsgi-
varavgiften för ungdomar under 24/25 år och medel har 
tillförts respektive nämnd.

•   Övriga kostnadsökningar utgår från SKL:s prognos 
för respektive år och är medräknade som prisökningar i 
samtliga nämnders ramar.

•   För 2016 har ramarna även justerats med en generell 
besparing på 1 % för ingående budgetram. Dessa medel 
kommer att fördelas ut till respektive nämnd efter poli-
tiskt beslut. 

•   Från 2017 tas riktlinjen om en generell besparing på 
1 % bort. I stället minskas kompensationen för ökade 
lönekostnader och övrig prisutveckling till två tredjedelar. 

•   Drifts- och kapitalkostnader för nya investeringar som 
tillkommer under året överförs till respektive nämnd då 
dessa tas i bruk.

•   Den centralt budgeterade pensionskostnaden för 
pensionsutbetalningar följer de prognoser som KPA har 
beräknat för Varbergs kommun.

•   Internräntans nivå är fortsatt beräknad till 2,5 %.



Stadsutvecklingsprojektet 

Stadsutvecklingsprojektet är ett samlingsnamn för 
Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport, de tre 
stora stadsomvandlingsprojekt som nu är uppstarta-
de i Varbergs tätort. 

Varbergstunneln
I mars 2013 medgav regeringen tillåtlighet för att 
påbörja projekt Varbergstunneln. Detta innebär att 
Västkustbanan ska byggas ut till dubbelspårskapaci-
tet, med spår som ligger i en tunnel under Varbergs 
tätort. 

Huvudman för projektet är Trafikverket och med-
aktörer är Varbergs kommun, Jernhusen och Region 
Halland. Under 2016 övergår projektet från plan-
läggning till arbete med projektering och planering.  
Upphandling ska förberedas och de första praktiska 
arbetena med ledningsomläggningar kommer att 
påbörjas. I arbetet ingår också att planera för en ny 
Getteröbro samt för en ny station med tillhörande 
stationsområde. Dessutom ska flera områden, till 
exempel trafiklösningar och ytor för masshantering, 
studeras närmare.

Under våren förväntas kommunfullmäktige kunna 
anta detaljplanerna och därefter följer eventuellt 
överklagande och väntan på laga kraft. Nästa år kom-
mer också Trafikverket att lämna in järnvägsplanen 
för fastställelse. 
 

Farehamnen
År 2012 beslutade kommunfullmäktige att hamn-
verksamheten ska finnas kvar i Varbergs tätort, men 
att den ska komprimeras och förläggas till de yttre 
delar av nuvarande hamn som går under namnet 
Farehamnen. 

Projekt Farehamnen befinner sig i ett förstudieskede, 
där bland annat tekniska lösningar, kostnadskalkyler 
och olika alternativ för genomförande analyseras. Un-
der 2016 ska upphandlingen av den första hamnetap-

pen förberedas. Dessutom ska förslag till utformningen 
av den nya infarten till hamnen tas fram.
 

Västerport
På de ytor som friläggs när järnväg, hamn och färjeläge 
flyttas, har fullmäktige i sitt beslut från 2012 gett kom-
munen i uppdrag att planera för en ny stadsdel. Detta 
projekt befinner sig i ett tidigt planeringsskede, där det 
nu tas fram ett hållbarhetsprogram för Västerport, som 
den nya stadsdelen ska heta. Programmet omfattar 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Förutsätt- 
ningar tas även fram för bland annat markmiljö, mark-
höjning och exploatering.

Under 2016 påbörjas planering och programmering av 
Västerport. 
 

Vägen framåt
Genom Stadsutvecklingsprojektet kommer det att löpa 
olika former av dialog, där människor på olika sätt får 
vara med och påverka i processen. Medborgardialogen 
om Varbergs nya stadsdel gav ett stort gensvar och en 
bild av hur invånare, besökare, förtroendevalda och 
anställda i Varbergs kommun och dess bolag ser på 
stadsutvecklingen samt vilka förväntningar som finns. 
Nu är det dags för nästa steg; med avstamp i dialog-
resultatet väntas kommunfullmäktige runt årsskiftet 
2015/2016 ta ett inriktningsbeslut för området, där det 
tydliggörs vad kommunen vill och hur projektet ska 
drivas vidare. 

Stadsutvecklingsprojektets finansiering synkroniseras 
med, och utgår från, de tidsplaner som kontinuerligt 
arbetas fram i delprojekten. Belastningen på kommu-
nens driftsbudget kommer successivt att styras över 
mot investeringar inom kommunens affärsområde 
och exploatering av mark för bostadsbyggande. Valet 
att ta en del av kostnaderna direkt görs av försiktig-
hetsskäl, och enligt principen att varje generation ska 
bära sina egna kostnader. I driftsbudgeten för 2016 har 
11,3 mnkr reserverats för Stadsutvecklingsprojektet.

Hamnen fotograferad från fästningen
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Ekonomistyrningsprinciper 
 
Varbergs kommun arbetar med mål- och ramstyrning 
för att kunna ha god kontroll och överblick över de 
nämnder och styrelser som tillsammans utgör kom-
munens verksamhet. Resultatutjämningsreserven och 
regelverket för investeringar är också viktiga verktyg 
för att säkerställa en god ekonomi. 
 

Gemensamma mål, vision, budget och egna mål
Kommunfullmäktige har för åren 2016-2019 beslutat 
om fyra strategiska målområden, tre prioriterade 
inriktningar och två finansiella mål som nämnder och 
styrelser ska arbeta utifrån. Målområden och inrikt-
ningar utgår från kommunens gemensamma vision 
om Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt år 
2025. Syftet med de finansiella målen är att kom-
munen ska prestera en god ekonomisk hushållning, 
vilket är ett krav enligt kommunallagen.

Varje år i november månad fastställer fullmäktige 
kommunens budget för nästkommande år samt de 
ekonomiska ramarna för året därpå. Genom ett tidigt 
beslut om kommande års ramar ges nämnderna bätt-
re förutsättningar att planera sin verksamhet med god 
framförhållning.

Nämnder och styrelser arbetar fram genomföran-
deplaner utifrån fullmäktiges mål- och inriktnings-

dokumentet, med strategier och åtgärder för att nå 
fullmäktiges mål. Nämnderna tar också fram kvali-
tetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för sin basverk-
samhet.
 
 
Uppföljning och analys
I kommunens styrmodell ligger fokus och tonvikt 
på uppföljning och analys. Varje nämnd och styrelse 
rapporterar regelbundet in sina ekonomiska resultat 
till kommunstyrelsen, samtidigt som man beskriver 
sitt arbete med de strategiska målområdena. Kom-
munstyrelsen rapporterar sedan vidare till fullmäk-
tige. I denna process övervakas hur verksamheterna 
följer budget, hur man arbetar för en god målupp-
fyllelse samt om något ”av risk och väsentlighet” 
behöver uppmärksammas inom ramen för kommun-
styrelsens uppsiktsplikt.

Rapporteringen sker genom skriftlig inlämning efter 
februari, mars, maj, september och oktober månad. 
I dessa månadsrappor ska det ekonomiska utfallet 
finnas med, liksom en analys och en beskrivning av 
eventuella avvikelser från den planerade verksam-
heten. Efter årets fyra första månader görs en gemen-
sam tertialrapport för samtliga nämnder och bolag, 
och efter åtta månader presenteras en gemensam 
delårsrapport. Rapporteringen kan vid behov kom-
pletteras av dialogsamtal mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ledningen för en nämnd eller ett 

Skällingesjön med badplats



bolag. Den månadsvisa rapporteringen ökar effekti-
viteten i kommunens mål- och ramstyrning, eftersom 
en tät uppföljning borgar för säkerhet i verksamhet-
ens ekonomi och måluppfyllelse.
 

Resultatutjämningsreserv
År 2013 fattade fullmäktige beslut om en resultat-
utjämningsreserv som ska utjämna normala sväng-
ningar i kommunens intäkter. Syftet är att skapa en 
buffert under högkonjunktur för att ha som säkerhet 
vid vikande skatteunderlag i samband med lågkon-
junktur.

Gällande riktlinjer för resultatutjämningsreserven:

• Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommu-
nens eget kapital.

• Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras 
om kommunens finansiella mål är uppnådda med 
ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av an-
tingen den del av årets resultat, eller den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 
1 procent av summan av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

• Ett tak fastställs för hur stort belopp som sam-
manlagt får finnas i reserven vid utgången av varje 
redovisningsår. Maximalt 10 procent av skatteintäk-
ter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven. 
Det motsvarar cirka 282 mnkr för Varbergs kommun 
år 2015.

• Beslut om att använda medel från resultatutjäm-
ningsreserven ska fattas i samband med kommunens 
beslut om budget, men kan vid behov revideras i 
samband med beslut om bokslut. Vid disponering bör 
en bedömning göras för när konjunkturen förväntas 
återhämta sig.

• I budgetbeslutet för kommande års budget kan 
maximalt ett belopp motsvarande 2 procent av skat-
teintäkter, generella statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning tas i anspråk ur resultatutjämnings-
reserven (dock ej mer än vad som är reserverat). Det 
motsvarar cirka 57 mnkr för Varbergs kommun 2015.

• Förändring av resultatutjämningsreserven kräver ett 
aktivt fattat beslut av kommunfullmäktige. 
 
 

Investeringar
Kommunens investeringar hanteras enligt ett särskilt 
regelverk som kommunstyrelsen har fastställt. För att 
säkerställa att nya investeringar görs vid rätt tidpunkt 
och på rätt plats, ska varje investering vara resultatet 
av ett väl planlagt utredningsarbete, där berörda för-
valtningar bidrar med sina perspektiv.   

Först av allt ser man över det behov som ligger bakom 
investeringsförslaget. Ett åtgärdsval genomförs, där 
berörd förvaltning tar ställning till om en investering är 
rätt sätt att möta det aktuella behovet. Om så anses 
vara fallet, lämnas en rekommendation om förstu-
die till investering till den berörda nämnden, som 
granskar och fattar beslut för eller emot en förstudie. 
Det är sedan förstudien som utgör underlaget till 
investeringsbeslutet. Innehållet i förstudien måste 
därför vara tydligt och ställningstagande. Det ska visa 
hur investeringen tillfredsställer behovet i åtgärdsvalet 
samt hur den bidrar till uppfyllelsen av kommunens 
övergripande mål. Dessutom ska förstudien innehålla 
tids- och processplan för själva investeringsprojektet. 
Investeringens totalkostnad ska framgå, liksom vilka 
förändringar i driftskostnader som kommer att uppstå. 
Först när samtliga konsekvenser av investeringen har 
redovisats och förstudien är avslutad, fattar kommun- 
fullmäktige budgetbeslutet om investeringen ska ge-
nomföras eller inte. 

Vad innebär god ekonomisk hushållning?

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en  
god ekonomisk hushållning. Det innebär, bland  
annat, att: 
 
• Planeringen av den ekonomiska politiken ska  
utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i  
antaganden är en viktig grundförutsättning.   
• Nettokostnaderna får inte på sikt öka snabbare än  
skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto.   
• Kommunens soliditet medräknat samtliga pensions- 
förpliktelser ska över tid öka.   
• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för  
att kommunen har god ekonomisk hushållning.  
Nämnderna ansvarar inom sina områden och inom  
ramen för sin budget.   
• De tillgängliga resurserna bestämmer graden av mål- 
uppfyllelse, ekonomin sätter gränser och förutsätter  
optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande  
nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.   
• Alla större förändringar av verksamheten ska kost- 
nadsberäknas och resursavstämmas före genomförande.  
Detta gäller även övergripande policyer, planer och projekt  
som kommer att inverka på verksamheten.   
• I beslutad budget angivna ramar utgör tak för respek- 
tive nämnd. Nämnden måste hantera befarade över- 
skridanden inom tilldelad totalram.   
• Nämnderna ska hantera över- och underskott i  
enlighet med det regelverk som fullmäktige antagit.   
• De kommunala bolagen och de affärsdrivande verk- 
samheterna ska ha full kostnadstäckning.
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Drifts- och balansbudget
Driftsbudget

Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna 
för kommunens nämnder; utfall för 2014 och hur de 
är satta för 2015-2018. Under nämndernas ramar re-
dovisas budget för de kommungemensamma posterna 
och längst ned syns hur kommunens totala kostnader 
finansieras genom budgeterade skatteintäkter, utjäm-
ningsbidrag1 och finansnetto2. 
 
Till skillnad från kommunens resultaträkning 
innehåller driftsbudgeten interna poster3, både inom 
nämndernas ramar och inom de kommungemensam-
ma posterna. Förändringen av nämndernas ramar 

mellan olika år består till stor del av beräknad kom-
pensation för kostnads- och löneökningar eller juste-
ring av interna kapitalkostnader4. Skillnaderna kan 
också bero på bokföringstekniska justeringar mellan 
nämnder, eller omfördelning av medel för ökad möj-
lighet att uppnå fullmäktiges prioriterade mål.  

1Statligt bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar mel-

lan landets kommuner.
2Ränteintäkter minus räntekostnader.  
3Affärshändelser inom och mellan förvaltningar.
4Avskrivningar och ränta.

Driftsbudget 2014-2018, tkr  

Utfall 2014 Budget 2015 Rambeslut 
20161 Budget 2016  Ram 2017 Plan  2018

Kf, valnämnd, kommunens revisorer2  -4 981 -5 040 -4 616 -4 692 -4 805 -5 599

Överförmyndarnämnd2 -2 935 -3 838 -3 961 -4 449 -4 575 -4 706

Kommunstyrelse -133 401 -149 587 -151 900 -155 868 -158 859 -161 360

Barn- och utbildningsnämnd -1 245 088 -1 307 931 -1 356 462 -1 361 631 -1 413 669 -1 469 498

Socialnämnd -934 122 -975 424 -1 002 259 -1 022 522 -1 054 365 -1 091 413

Byggnadsnämnd -10 124 -12 287 -12 646 -13 625 -14 617 -15 006

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -8 842 -9 192 -9 432 -9 494 -9 743 -9 994

Hamn- och gatunämnd -80 912 -85 551 -85 571 -89 580 -90 592 -91 383

Kultur- och fritidsnämnd -128 324 -131 327 -133 401 -135 461 -137 906 -140 242

Servicenämnd -10 636 -18 074 -16 062 -16 875 -17 216 -17 563

Summa nämndernas ramar -2 559 364 -2 698 251 -2 776 312 -2 814 197 -2 906 347 -3 006 764

Externa poster          

Stadsutvecklingsprojektet -14 500 -11 500 -11 325 -11 900 -11 900

Kommungemensamma kostnader -12 025 -38 550 -39 514 -40 044 -40 701 -41 399

Bidrag till kommunförbundet  
Räddningstjänsten Väst

-53 902 -56 054 -58 175 -58 175 -60 993 -63 535

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -70 825 -61 600 -63 750 -63 750 -66 000 -68 640

Ökning semesterlöneskuld -2 529 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Avskrivningar -96 011 -105 918 -119 893 -111 915 -125 331 -152 661

Avkastning extra pensionsavsättning/ 
upplösning av avsättning

8 816 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

Interna poster

Interna kapitalkostnader 142 162 154 078 176 620 165 535 183 149 227 102

Justering interna poster -5 470

Kommunstyrelsens ofördelade -23 965 -60 326 -22 129 -42 268 -68 737

Verksamhetens nettokostnad -2 649 148 -2 841 261 -2 949 349 -2 952 500 -3 066 891 -3 183 035

Skatteintäkter 2 319 797 2 461 572 2 582 190 2 622 778 2 735 557 2 853 186

Utjämningsbidrag 410 695 398 504 408 101 356 006 344 692 334 185

Finansiella intäkter 95 304 94 873 96 546 90 780 90 109 92 346

Finansiella kostnader -79 008 -81 961 -87 229 -76 694 -78 592 -83 759

RESULTAT 97 640 31 727 50 259 40 370 24 875 12 924

1Beslut från november 2014. 2Justering av budget till överförmyndarnämnd från och med 2015.
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Fördelning enligt politiska prioriteringar 2016, tkr  

2016 2017 2018 2019

Kommunfullmäktige, revisorer och valnämnd  

Utbildning revision 100

Kommunstyrelse

Kommunen som attraktiv arbetsgivare 865

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar 600

Personalförstärkning mark och exploatering 600

Landsbygdssamordnare 500

Barn- och utbildningsnämnd  

Förstärka förutsättningarna för en god verksamhet –
från barn till ung vuxen i Varbergs kommun

13 000

Socialnämnd  

Förstärka förutsättningarna för en god verksamhet –
ökade behov hos äldre, orosanmälningar och bemanning

8 000

Byggnadsnämnd  

Personalförstärkning 600

Personalförstärkning (program) 600

GIS – Geografiskt informationssystem 300

Hamn- och gatunämnd

Kampanjer och attitydpåverkan (under två år) 500 -500

Kultur- och fritidsnämnd  

Anläggningsbidrag ridsporten (under 3 år) 1 000 -1 000

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar (under 3 år) 500 -500

Servicenämnd  

Kommunikatör (del av) 175

Ekologiska livsmedel 400

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar (under 3 år) 500 -500

Överförmyndarnämnd

Arvoden och utbildning ställföreträdare 450

SUMMA PRIORITERINGAR 28 090 600 -500 -2 000

varav medel från effektivisering och omfördelning 26 933

PÅVERKAN RESULTAT -1 157 -600 500 2 000



DRIFTS- OCH BALANSBUDGET24

Balansbudget  
Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar förändras samt hur de finansieras. Balansbudgetens 
ställning förväntas uppnås vid respektive års slut. 
 
 

Balansbudget 2014-2018, mnkr
Bokslut 2014  Budget  2015 Budget 2016  Ram 2017  Plan 2018

Tillgångar          

Materiella anläggningstillgångar 2 120,7 2 484,1 2 804,7 3 051,4 3 027,8
Finansiella anläggningstillgångar 272,2 272,0 272,0 272,0 272,0
Långfristiga fordringar 2 318,7 2 573,9 2 928,7 3 526,1 3 771,9
Anläggningstillgångar 4 711,7 5 330,0 6 005,4 6 849,5 7 071,7

Bidrag statlig infrastruktur 220,4 208,8 208,8 197,2 185,6

Förråd och exploateringsområden 124,9 169,9 99,1 135,9 65,3
Kortfristiga fordringar 197,6 131,9 197,6 197,6 197,6
Kortfristiga placeringar 131,4 160,9 131,4 131,4 131,4
Likvida medel 545,0 269,8 13,2 13,2 13,2
Omsättningstillgångar 999,0 732,5 441,4 478,2 407,5

SUMMA TILLGÅNGAR 5 931,0 6 271,3 6 655,6 7 524,8 7 664,9

Eget kapital och skulder          

Ingående eget kapital 2 466,8 2 498,7 2 596,3 2 636,7 2 661,5
Periodens resultat 97,6 31,7 40,4 24,9 12,9
Utgående eget kapital 2 564,4 2 530,4 2 636,7 2 661,5 2 674,4

Avsättningar 547,6 543,7 544,9 542,8 540,6

Långfristiga skulder 2 002,8 2 465,4 2 657,8 3 504,2 3 633,5
Kortfristiga skulder 816,3 731,8 816,3 816,3 816,3

Summa skulder 2 819,1 3 197,2 3 474,1 4 320,5 4 449,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 931,0 6 271,3 6 655,6 7 524,8 7 664,9

           

Resultaträkning, tkr
Budget 2015 Budget 2016 Ram 2017 Plan 2018

Verksamhetens intäkter 632 181 656 931 682 383 708 225

Verksamhetens kostnader -3 367 524 -3 497 516 -3 623 943 -3 738 599

Avskrivningar -105 918 -111 915 -125 331 -152 661

Verksamhetens nettokostnad -2 841 261 -2 952 500 -3 066 891 -3 183 035

Skatteintäkter 2 461 572 2 622 778 2 735 557 2 853 186

Utjämningsbidrag inklusive fastighetsskatt 398 504 356 006 344 692 334 185

Finansiella intäkter 94 873 90 780 90 109 92 346

Finansiella kostnader -81 961 -76 694 -78 592 -83 759

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER  
OCH FINANSNETTO 31 727 40 370 24 875 12 924
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Analys av budget och utfall

För att kartlägga och analysera kommunens resul-
tat, utveckling och ekonomiska ställning används 
en finansiell analysmodell som är utvecklad av KFi, 
KommunForskning i Västsverige. Modellen ger ett 
övergripande finansiellt perspektiv utifrån fyra viktiga 
aspekter:

• kontroll över den finansiella utvecklingen
• långsiktig betalningsberedskap/-kapacitet
• kortsiktig betalningsberedskap/-kapacitet
• riskförhållande.
 

Resultat och kapacitet
Resultatutveckling
KFi rekommenderar att en kommuns resultat över en 
längre period ska ligga på cirka 2 % av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag för att säkra det egna kapitalet 
och bygga upp medel för reinvesteringar. Detta är en 
procentenhet mer än vad Varbergs kommun ska nå 
för att uppfylla kommunfullmäktiges första finan-
siella mål. Med en målnivå på 1 % riskerar man på 
lång sikt att inte riktigt värdesäkra tillgångarna, men 
bedömningen är att kommunen efter flera års höga 
resultat under en tidsperiod kan ligga på en lägre 
nivå än Riksbankens inflationsmål på 2 %. 

De senaste tre åren har kommunens resultat i genom- 
snitt legat på 107 mnkr, vilket motsvarar 4,1 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet 
har alltså med marginal uppfyllt KFi:s rekommenda-
tion och överträffat kommunfullmäktiges finansiella 
mål. För 2015 pekar prognosen mot ett resultat på 
47 mnkr, vilket är 1,7 % av skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag. De höga resultaten beror huvudsakligen 
på engångsintäkter i form av reavinster på försålda 
fastigheter samt på återbetalning av överskott från 
kollektivavtalsförsäkringar (2012, 2013 och 2015).

Resultatet för 2016 är enligt budgetförslaget 40 mnkr. 
Det motsvarar 1,4 % av skatteintäkter och utjämnings-
bidrag och uppfyller därmed fullmäktiges mål, men 
når inte upp till KFi:s rekommendation. Ramförslag 
för 2017 och plan för 2018 anger resultatnivåer på 
25 mnkr respektive 13 mnkr, vilket skulle innebära 1 % 
respektive 0,5 % av skatteintäkter och utjämnings- 
bidrag. Resultatet för plan 2018 ligger under fullmäk-
tiges finansiella mål och visar på de utmaningar som 
finns de kommande åren. 

Det genomsnittliga resultatet för 2012-2017, utfall och 
budgeterat, är cirka 70 mnkr, vilket innebär drygt 2 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Självfinansieringsgrad av investeringar
Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att 
kommunens investeringar ska vara självfinansierade 

till 100 %. En självfinansieringsgrad på 100 % (eller 
däröver) innebär att kommunens egna medel, det vill 
säga summan av avskrivningar och resultat, räcker 
till för att finansiera årets nettoinvesteringar utan att 
några lån behövs. 

Tidigare har fullmäktiges mål om självfinansiering 
uppnåtts. 2014 var första året sedan 2006 som målet 
inte nåddes, enligt 2015 års investeringsprognos 
kommer det inte att uppnås heller i år och även 2016 
och 2017 väntar stora investeringar inom skattefi-
nansierad verksamhet. Självfinansieringsgraden för 
perioden 2012-2017 är beräknad till cirka 60 %, vilket 
alltså inte är i nivå med fullmäktiges mål. Kommunen 
bedöms dock ha så god likviditet att extern upplåning 
för att finanisera investeringarna behövs först 2017. 
Kommunstyrelsen har på uppdrag av fullmäktige 
gjort en utredning om konsekvenserna av att tillfälligt 
frångå det finansiella målet om egenfinansiering av 
investeringarna. Enligt utredningen går det att frångå 
målet enstaka år, men på sikt måste målet följas för 
att inte urholka kommunens goda ekonomi.  

Utöver växande investeringar inom den skattefinan-
sierade verksamheten kommer investeringar inom 
affärsverksamhet (främst genom en flytt av Varbergs 
hamn) och stadsutveckling att eskalera. Även om det 
finansiella målet inte omfattar dessa delar kommer 
det att medföra ökad extern upplåning, vilket i sin tur 
bidrar till ett lägre finansnetto.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, den visar hur stor del 
av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju 
högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen. 

Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det 
årliga resultatet och dels värdet av tillgångarna. För 
en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i 
samma takt som tillgångarnas värde. Om man jämför 
olika kommuners soliditet, bör man tänka på att 
Varbergs system med en internbank gör att balans-
räkningen ökar och soliditeten, som är ett relativt 
mått, minskar. (Eftersom dotterbolagens skulder finns 
med i balansräkningen och kommunen har fordringar 
på sina egna bolag.) 

Varbergs kommun hade vid ingången av 2015 en 
soliditet på 43 %, exklusive pensionsskulden. De när-
maste årens investeringsplaner i kommun och bolag 
innebär dock att soliditeten kommer att sjunka till 
strax under 40 % år 2017.

Kommunalskatt
Skattesatsen utgör kommunens långsiktiga handlings-
beredskap. Den kommunala skattesatsen i Varberg 
har, bortsett från skatteväxlingar, legat oförändrad 
på 20,33 % sedan 1990. Tillsammans med Region 
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Hallands skattesats (på 10,42 %) har Varberg en 
skattesats på 30,75 %, vilket är lägst i Halland och 
i Västra Götalands län. Motsvarande medeltal för 
riket är 32,63 %. Den låga skattesatsen är en styrka 
för kommunens finansiella handlingsutrymme, då 
det finns marginal för skattehöjning om det skulle 
behövas i framtiden.

Skattekraften, det vill säga genomsnittsinkomsten per 
invånare, är i Varbergs kommun 97,5 % av genomsnit-
tet för riket (enligt senast kända uppgifter för 2014). 
Sedan 2008 har Varberg haft en snabbare ökning av 
skatteunderlaget per invånare än genomsnittet av 
landets kommuner. 
 

Risk och kontroll
Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betal-
ningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den 
uppgå till minst 100 % av de kortfristiga skulderna, 
men för kommuner brukar den röra sig runt 70-80 %. 
För Varbergs kommun ligger kassalikviditeten under 
hela perioden högt och om man även räknar in 
den outnyttjade checkräkningskrediten, som ligger 
på 250 mnkr, når man över 100 %. Kommunen har 
därmed en god likviditet och man har dessutom bra 
möjligheter att förstärka den ytterligare om det skulle 
behövas.

Borgensåtagande
Borgensåtaganden är viktiga vid bedömning av kom-
muner ur riskperspektiv. Varbergs kommuns bor-
gensåtagande består huvudsakligen av 500 mnkr för 
Varbergs Stadshus AB:s lån samt av den solidariska 
borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser, som 

kommunen tecknat genom medlemskap i föreningen. 
I nuläget överstiger Kommuninvests tillgångar dess 
skulder. Kommunen har dessutom genom internban-
ken skulder för dotterbolagen på cirka 2 534 mnkr. 
Risken för dessa skulder får dock bedömas som liten, 
eftersom de bolag som berörs visar gott resultat, har 
positivt kassaflöde och innehåller betydande över-
värden. De kommunala bolagen följer dessutom sina 
budgetar på ett tillfredsställande sätt, vilket innebär 
att kommunen har kontroll över deras verksamhet.

Balanskravet
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en eko-
nomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste 
intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett 
positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet 
och bygga upp medel för reinvesteringar. Varbergs 
kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes 
år 2000. Kommunen har också utnyttjat möjligheten 
att avsätta tidigare års överskott i en resultatreserv. 
Enligt beslut får denna maximalt uppgå till 10 % 
av skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjäm-
ningsbidrag, vilket motsvarar drygt 280 mnkr. Vid 
bokslutet 2014 var resultatreserven fylld. Reserven 
ger möjlighet att jämna ut svängningar i intäktsnivåer 
mellan olika år och skapa en buffert för perioder av 
lågkonjunktur. 

Ekonomin på sikt
Skatteunderlaget i Varbergs kommun beräknas växa 
med 2,5 % realt för 2016 och med drygt 1 % för åren 
2017-2018. Den reala tillväxten 2016 är ett resultat av 
förväntad återhämtning på arbetsmarknaden, där an-
talet arbetade timmar förväntas öka med 1,6 % men 
sedan avta kommande år.
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Investeringsplanen visar alla kommunens pågående 
och planerade investeringar, sorterade under res-
pektive ansvarig nämnd. Nybyggnationer är samlade 
under kommunstyrelsen, som i egenskap av fastig-
hetsägare är ansvarig för samtliga byggprojekt oavsett 
vilken verksamhet som berörs. 

Investeringarna är uppdelade i tre olika kategorier:
Påbörjade projekt är investeringar som redan är 
igångsatta.
Projekt kända sedan tidigare budget har ännu inte 
påbörjats, men finns med i den långsiktiga planen.
Nya projekt har beslutats under 2015 och finns med i 
budget för första gången.

Projekt under förstudie redovisas direkt under ta-
bellen. Detta är föreslagna framtida investeringar som 

kommer att ses över och tas beslut om under kommande 
år, någon kalkyl för dem har ännu inte gjorts. 

Tabellens kolumner visar för varje investeringsprojekt:
Projektkalkyl/löpande under planperiod – den 
totala beräknade utgiften för projektet.
Prognos utfall t.o.m. 2015 – hur stort belopp som 
använts hittills, fram till 2016. 
Prognos överföring tidigare beslut – avsatt, outnytt-
jat belopp som följer med från tidigare år. 
Budget 2016 exkl. överföring – beslutat belopp för 
användning i projektet 2016.
Plan 2016-2020 – preliminär beräkning för när ytter-
ligare belopp kommer att behöva lyftas till projektet.

Varje projekt presenteras också lite närmare i löpan-
de text i avsnittet efter tabellen. 

Investeringar

Investeringsplan 2016-2020, tkr         

Ansvarig nämnd/projekt

Projektkal-
kyl/löpande 
under plan-

perioden

Prognos 
utfall t.o.m. 

2015

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget 
2016 exkl. 
överföring

Plan  
2016

Plan 
 2017

Plan 
 2018

Plan 
 2019

Plan 
 2020

Kommunstyrelse 678 925 124 681 66 404 289 766 0 200 074 2 000 2 000 2 000
Påbörjade projekt:                  

Investeringsram KS verksamhet (31125) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Trönninge förskola (32323) 55 650 52 567 3 083

Kattegattleden (35144) 22 000 3 242 9 350 9 408

Trönninge skola, nybyggnad (32620) 275 500 52 426 23 074 100 000 100 000

Trönninge friidrottshall/idrottshall/gymnastikhall 147 000 4 457 21 000 75 000 46 543

Trönninge friidrottshall/gymnastikhall – bidrag -10 000 -10 000

Ankarskolan, ombyggnad ungdomsgård (37401) 8 850 2 850 6 000

Projekt kända sedan tidigare budget:

Lokalanpassning daglig verksamhet (37401) 22 600 3 406 3 256 15 938

Österängen/Bolmens förskola (32318) 58 000 959 6 641 25 000 25 400

Påskbergsvallen, omläggning, breddning och 
förlängning av konstgräsplan (34030) 6 590 1 500 5 090

Vidhöge förskola, om- och utbyggnad (32334) 48 500 3 200 35 000 10 300

Nya projekt: 

Apelviken, etapp 1 18 735 1 330 17 405

Tvååker, räddningsstation (39117) 23 500 74 15 000 8 426

Barn- och utbildningsnämnd 235 750 19 277 500 69 400 0 84 373 38 200 45 500 4 000
Påbörjade projekt:                  

Ram för mindre investeringar/inventarier 
(36101) 6 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000

Ankarskolan, inventarier  (32254) 10 000 9 500 500

Projekt kända sedan tidigare budget:

Trönninge förskola, inventarier (32323) 2 800 2 800

Trönninge skola, inventarier (32620) 18 000 18 000

Vidhöge förskola, inventarier (32334) 2 200 2 200
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Ansvarig nämnd/projekt

Projektkal-
kyl/löpande 
under plan-

period

Prognos 
utfall t.o.m. 

2015

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget 
2016 exkl. 
överföring

Plan  
2016

Plan  
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

Plan  
2020

Barn- och utbildningsnämnd forts.
Nya projekt: 

Österängens förskola, inventarier (32318) 3 000 3 000

Bosgårdsskolan/Växthuset, om- och ut-
byggnad (32623) 61 800 577 40 000 21 223

Bosgårdsskolan/Växthuset, inventarier 
(32624) 4 500 4 500

Vidhöge skola, ombyggnad (32625) 34 700 1 700 8 000 13 000 12 000

Vidhöge skola, inventarier (32625) 5 300 2 000 2 100 1 200

Förskola på tomt Klapperstenen (32332) 58 000 20 000 38 000

Klapperstenen, inventarier (32332) 3 000 3 000

Yrkesprogram gymnasiet, ram för inves-
teringar 600 600

Skogsbackens förskola, utbyggnad 24 750 1 000 10 000 13 750

Skogsbackens förskola, inventarier 1 100 1 100

Socialnämnd 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000
Påbörjade projekt:    

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar 
(37100) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Byggnadsnämnd 1 000 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Nya projekt:

Ram för verksamhetsinvesteringar (33101) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 500 0 0 500 0 500 500 500 500
Nya projekt: 

Ram för verksamhetsinvesteringar 500 500 500 500 500 500

Hamn- och gatunämnd 172 574 60 424 -1 692 47 400 7 000 49 899 34 150 24 750 12 850
Påbörjade projekt:

Norrgatan, ombyggnad (35012) 7 500 7 292 208

Västra Vallgatan, gång- och cykelväg 
(35134) 5 250 2 000 3 250

Västra Vallgatan, investeringsbidrag -750 -750

Tillgänglighetsåtgärder - löpande (35133) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Smärre centrumåtgärder - löpande 
(35007) 250 250 250 250 250 250 250

Lekplatser - löpande (35010 ) 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

Mötesplatser, serviceorter och landsbygd - 
löpande (35015) 800 1 314 800 800 800 800 800

Motionsspår - löpande (35042 ) 2 400 900 2 400 2 000 1 600 900

Fästningsbadet (35060) 15 500 11 392 4 116

Fästningsbadet (35060 ) -15 500 -15 500

Trädförnyelse (35080) 500 500 500 500 500 500 500

Gröna huvudgångstråk (35044) 3 000 1 000 1 000 1 000

Offentliga toaletter (35052) 8 438 3 438 2 500 2 500

Omskyltning Rätt fart i staden (35122) 6 200 1 577 623 1 000 1 000 2 000

Trafikmiljöåtgärder - löpande (35128) 1 500 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000

Cykelåtgärder (35132) 3 000 1 000 1 000 1 000

Arbetsmaskiner - löpande (35160) 900 700 900 900 900 900 1 700
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Ansvarig nämnd/projekt

Projektkal-
kyl/löpande 
under plan-

period

Prognos 
utfall t.o.m. 

2015

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget  
2016 exkl. 
överföring

Plan 
 2016

Plan  
2017

Plan  
2018

Plan 
 2019

Plan 
 2020

Hamn- och gatunämnd forts.
Förnyelse vägvisning (35129) 2 500 2 126 374

Strandpromenaden (35041) 6 050 4 549 1 500

Tenaljterrassen (35059) 6 500 2 457 443 3 600

Utveckling av badplatser (35032) 12 300 300 400 3 600 4 000 4 000

Ombyggnad av korsningar (35003) 14 600 1 610 2 000 3 000 3 000 5 000

Projekt kända sedan tidigare budget:

Bulleråtgärder (35121) 4 836 1 636 3 200

Tvååker, central park (35014) 6 300 211 400 5 600

Teaterplatsen (35061) 9 000 615 400 8 000

Kvarteret Kilen 1 500 300 1 200

Reparation av pirhuvuden (35804) 25 000 8 000 17 000

Nya projekt: 

Varbergs flygplats 1 200 750 450

Brunnsparken-kyrkan-torget (35005) 10 700 2 107 1 794 6 499 300

Innerhamnen-fästningsområdet 6 000 400 5 600

Hundrastgårdar 300 300

Societetsparken, upprustning 14 000 7 000 7 000

Veddige, gång- och cykelväg (35140) 4 100 2 400 1 700

Beläggningsarbeten 3 000 3 000 3 000

Hamninvesteringar 12 700 12 000 0 12 700 0 12 000 12 000 12 000 12 000
Projekt kända sedan tidigare budget:

Utveckling Varbergs innerhamn och  
hamnen (35802) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Affärsbehov i befintliga lägen (35803) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nya projekt: 

Hamnen, lastmaskin 700 700

Kultur- och fritidsnämnd 8 750 2 000 0 8 750 0 2 000 2 000 2 000 2 000
Påbörjade projekt: 

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar 
(34101) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Projekt kända sedan tidigare budget:

Framtida konstgräsplan, Bua/Väröbacka 
(34262) 6 000 6 000

Träslövsläge, inventarier ungdomsgård 750 750

Servicenämnd 31 580 28 590 405 25 880 0 22 800 22 800 22 800 22 800
Påbörjade projekt: 

Miljösmart kommunikation (32121) 6 800 5 300 405 1 100

Anpassning fastighet - löpande (32220) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Energieffektivisering fastigheter - löpande 
(32170) 2 180 4 040 2 180 2 000 2 000 2 000 2 000

Myndighetskrav fastighet - löpande (32190) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Kost och städ, inventarier - löpande 
(32102) 900 1 350 900 900 900 900 900
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Ansvarig nämnd/projekt

Projektkal-
kyl/löpande 
under plan-

period

Prognos 
utfall t.o.m. 

2015

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget  
2016 exkl. 
överföring

Plan 
 2016

Plan  
2017

Plan  
2018

Plan 
 2019

Plan 
 2020

Servicenämnd forts.
Inventarier mottagningskök, matsalar och 
restauranger - löpande (32103) 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

IT-infrastruktur 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Generell IT-utveckling - löpande (32126) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Nya projekt: 

Verksamhetsutveckling, övrigt - löpande 1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000

Verksamhetsutveckling, kommungemen-
sam kundservice 1 800 1 800

Kost och städ, digitalisering 500 500

Upprustning av konferensrum 300 300

SUMMA INVESTERINGAR 1 146 779 251 972 65 617 460 396 7 000 377 646 117 650 115 550 62 150

Markförvärv (31220) 41 000 41 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Fastighetsförsäljning (31230) -500 -500 -500 -500 -500 -500

SUMMA INKL. FÖRÄNDRING MARKRESERV 1 187 279 251 972 65 617 500 896 7 000 387 146 127 150 125 050 71 650

Projekt under förstudie 
 
Nedanstående projekt är just nu föremål för förstudie och kommer att behandlas längre fram när alla konsekven-
ser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, är belysta och kända. 
 

Kommunstyrelse

Räddningsstation Varberg, ombyggnad Förstudie pågår.
Hamnflytt Avvaktar förstudie.
Campus, utbildningslokaler Åtgärdsval genomfört.
Gamlebyskolan Förstudie återupptas. 

Barn- och utbildningsnämnd

Förskola Kärnegården Förstudie pågår.
Förskola Applagården Förstudie pågår.
Förskola Rundgården Förstudie pågår. 

Hamn- och gatunämnd

Multipark Framskjuten i tid. 
Cykelvägar (enligt ny cykelplan) Förstudie pågår.
Barns säkra skolvägar Inväntar nulägesbeskrivning.
Gatuupprustning stadskärna Förstudie inleds i höst.
Utflyktslek Inväntar förstudie.
Stadsdelsparker Varbergs tätort Inväntar förstudie.
Ungdomslek landsbygd Förstudie.

Kultur- och fritidsnämnd

Varbergs Teater Förstudie pågår.
Om- och tillbyggnad Lindvallen Förstudie  pågår.
Ankarvallen, omklädningsbyggnad Förstudie pågår, ny kalkyl väntas.
Bad- och simanläggning Håsten Inväntar förstudie, extern konsult.
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Kommentarer till investeringsplan

Kommunstyelse
Investeringsram KS verksamhet
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 

Trönninge förskola 
En ny förskola med åtta avdelningar på anvisad tomt 
i Trönninge. Byggnation startade våren 2015 och 
beräknas vara klar 2016. Detta projekt bedrivs i part-
nering med NCC. 

Kattegattleden 
Kattegattleden ska bli en havsnära cykelled mellan 
Göteborg och Helsingborg. Cirka 32 mil lång kom-
mer leden att gå genom tre regioner och tio kommu-
ner. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. 

Trönninge skola, nybyggnad 
Projektering pågår för en ny F-9 skola i Trönninge, 
parallellt med projektering av idrottshall/friidrotts-
hall. Skolan planeras för 800 elever och ska ha 
tillagningskök. Byggnaden beräknas vara klar till 
höstterminen 2017. 

Trönninge friidrottshall/idrottshall/gymnastikhall 
En inomhushall för friidrott ger fler ungdomar chan-
sen att utöva friidrott och ökar förutsättningarna 
för dem som redan är aktiva. En skolidrottshall och 
en gymnastikhall kommer att inrymmas i samma 
byggnad. Utrustning som bland annat redskap och 
hoppgropar ska möjliggöra kvalitativ träning för de 
föreningar som utövar gymnastik. Styrketräningslokal 
kommer att finnas som en egen del. 

Ankarskolan, ombyggnad ungdomsgård 
Gamla Ankarskolans lokaler kommer att byggas om 
för att möta behovet av en ny ungdomsgård. Nu-
varande lokal har brister och hyresavtalet kan inte 
förlängas. Projektet är gemensamt för kultur- och 
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. 

Lokalanpassning daglig verksamhet 
Detaljplanen för fastighet Mandarinen ska ändras för 
byggnation av nya bostäder. Den dagliga verksamhet 
som socialförvaltningen har bedrivit i fastigheten 
flyttas till lokaler i del av gamla Ankarskolan. 

Österängen/Bolmens förskola
Ersättningslokaler för Österängens förskola, som idag 
bedriver verksamhet i en paviljongslösning på Region 
Hallands mark. Avtalet med regionen löper ut och 
investeringsmedel är beslutade för en ny förskola 
med åtta avdelningar på tomten Bolmen. Byggnation 
beräknas vara klar juni 2017. 

Påskbergsvallen, omläggning, breddning  
och förlängning av konstgräsplan
Påskbergsvallen har inte rätt mått på spelplan för 
matcher inom aktuella divisioner. Befintligt konstgräs 
är förbrukat och en ny topp måste läggas. Arbetet 
innebär en del sprängning och beräknas vara klart i 
maj 2016.

Vidhöge förskola, om- och utbyggnad
Ny förskola med sex avdelningar byggs på befintlig 
förskoletomt, angränsande till Vidhögeskolan. Fyra 
av sex avdelningar görs omställningsbara till F-3. 
Projektering pågår och byggnation beräknas vara klar 
i mars 2017. 

Apelviken, etapp 1 
Projekt för att skapa norra Europas ledande surf- 
destination med bättre och tryggare tillgänglighet för 
gående och cyklister, med möjlighet till rekreation 
över större delar av året samt med förbättrad kvali-
tet på vatten och skyddade befintliga naturvärden. 
Etapp 1 omfattar utveckling av Strandpromenaden, 
med cykelbana, låg belysning, möblering och dag-
vattenhantering samt anläggande av surftorg med 
surfparkering (för bil och cykel) och möjliggörande av 
att surfbyggnad uppförs.

Tvååker, räddningsstation 
Ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra bygg-
nation av en ny räddningsstation i Tvååker, med bätt-
re placering än den nuvarande. Räddningsstationen 
är en deltidsstation och dagtid kommer byggnaden 
även att användas av annan kommunal verksamhet. 
 

Barn- och utbildningsnämnd
Ram för mindre investeringar/inventarier
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 

Ankarskolan, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.

Trönninge förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.

Trönninge skola, inventarier 
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 

Vidhöge förskola, inventarier 
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 

Österängens förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.

 



Bosgårdsskolan/Växthuset, om- och utbyggnad
Förstudie är klar för om- och utbyggnad av skolans 
huvudbyggnad, för att ersätta lokaler för fyra klasser i 
paviljong och två klasser i Kyrkskolan. Lokaloptime-
ring genom ombyggnation ska ge bättre organisation 
samt lokal för flexenhet, fler grupprum, toaletter, 
konferensrum, arbetsplatser för lärare och lokaler 
för elevhälsa. Anpassningar ska också göras för att 
uppfylla kraven på matsalens kapacitet. 

Bosgårdsskolan/Växthuset, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 

Vidhöge skola, ombyggnad
Med ökat elevantal finns åter behov av de lokaler 
som skolan under en tid lånat ut till två förskoleav-
delningar. Lokaloptimering behövs genom ombygg-
nad och anpassningar för ventilation, grupprum, kök 
och matsal samt för arbetsrum till lärare. Musiksalen 
ska flyttas till huvudbyggnadens aula och anpassas 
till dagens musikundervisning. 

Vidhöge skola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 

Förskola på tomt Klapperstenen 
Förstudie har genomförts med inriktningen att upp-
föra en förskola på tomten Klapperstenen i Breared. 
Förskolan ska ha åtta avdelningar och till viss del 
vara flexibel mot skolan (F-3). Byggnaden planeras 
som tidigare projekterat koncept för den pågående 
byggnationen av förskolan i Trönninge. 

Klapperstenen, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.  

Yrkesprogram gymnasiet, ram för investeringar 
Investering i nya maskiner och inventarier på gymna-
sieskolans yrkesprogram.   

Skogsbackens förskola, utbyggnad
Arbetsmiljöproblem har identifierats i denna för-
skola, där en av tre avdelningar har sin verksamhet i 
paviljong.  
 
Skogsbackens förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
 

Socialnämnd
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Årlig ram för att möta förändringar och möjliggö-
ra anpassningar i verksamheten på ett smidigt sätt. 
Nämnden ansvarar för och fördelar ramen. 
 

Byggnadsnämnd
Ram för verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 
 

Miljö-och hälsoskyddsnämnd
Ram för verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 
 

Hamn- och gatunämnd
Norrgatan, ombyggnad 
Förnyelse av Norrgatan ska omfatta både utseende 
och funktion. Det ska bli en gata med innerstads-
karaktär, utformningen görs i nära samarbete med 
fastighetsägare och handlare i området. Gatans funk-
tion bör inte vara genomfartsgata, utan handelsgata 
med restaurangmiljö. Ombyggnaden rör två kvarter 
(Västra Vallgatan-Drottninggatan) och omfattar cirka 
2 000 kvadratmeter.  

Förskolebygget i Trönninge
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Västra Vallgatan, gång- och cykelväg 
Den del av Västra Vallgatan som går mellan Bäck-
gatan och Lasarettsgatan är en viktig länk i Varbergs 
huvudcykelstråk, för sträckningen mellan centrum 
och kommunens södra delar. Projektet syftar till att 
förbättra denna länk och skapa en bra helhet i om-
byggnationen av Västra Vallgatan. Cykelbanor på var 
sida om gatan samt plantering av träd ger förutsätt-
ningar för ökat cyklande och en attraktiv stadsmiljö.

Tillgänglighetsåtgärder
Syftet är att utföra förändringar som ökar den fysiska 
tillgängligheten till allmän plats för personer med 
nedsatt funktion.

Smärre centrumåtgärder
Åtgärder för att utveckla stadskärnans utemiljöer, för-
stärka Varbergs identitet och ge ännu bättre förutsätt-
ningar för folkliv och aktivitet i staden. En attraktiv 
stadskärna är också viktig för bilden av Varberg och 
för kommunen som en attraktiv plats att bo på.

Lekplatser
Alla invånare i Varbergs kommun ska kunna nå 
en stadsdels-/tätortslekplats inom 10-15 minuters 
promenad. I samband med att nya lekplatser utveck-
las på strategiska platser avvecklas gamla lekplatser 
inom samma upptagningsområden. Utvecklingen ska 
ske med jämn fördelning mellan Varbergs tätort och 
landsbygdsorter. Enligt Lekplatsriktlinjen ska lek-
platser anläggas i närhet till grönområde, de ska vara 
mötesplatser för många åldrar samt innehålla minst 
fem lekvärden och möjlighet till idrottsaktivitet. 

Mötesplatser, serviceorter och landsbygd
Projektet syftar till engagemang och samverkan med 
lokalsamhällen runtom i kommunen och ska ses som 
en fortsättning på det nu avslutade LISA-projektet 
(Landsbygdsutveckling i Skandinavia). I dialog med 
respektive ort ska förslag tas fram och förbättringar 
av utemiljön genomföras, med fokus på platser med 
centrala och sociala funktioner.

Motionsspår
Varbergs kommun har nio belysta motionsspår som 
bland annat används för löpning, promenader och 
hundrastning. Förbättring av spårens standard ger 
förutsättningar för ytterligare användning under 
större delar av året. Motionsspåren har i nuläget 
konstljus på stolpar som förbinds med luftledningar. 
Återkommande skador från de senaste årens stormar 
har inneburit tidskrävande lagningar och perioder av 
bristande funktion. För att öka driftsäkerheten och 
minska underhållskostnaderna av spåren föreslås att 
luftledningarna ska bytas ut mot markförlagda led-
ningar. Samtidigt föreslås förnyelse av armaturer och 
byte till LED-belysning samt förbättring av skyltning 
och beläggning. 

Fästningsbadet
Projektet syftar till att uppföra en brygganläggning 
vid Barnens badstrand. Detta är i enlighet med 
Strandvisionen 2015, där det föreslås att Barnens 
badstrand ska utvecklas ytterligare med sol- och 
baddäck utmed piren för möjlighet till bad och hopp 
på djupt vatten.  

Trädförnyelse
Varbergs trädbestånd behöver förnyas på grund av ål-
der och uppkomna trädsjukdomar. Genom en löpan-
de förnyelse kan bland annat ökad artvariation och 
minskad sårbarhet uppnås, liksom fortsatt framsynta 
trädplanteringar och säkra gatumiljöer.

Gröna huvudgångsstråk 
Förbättrade förutsättningar för gående är ett sätt att 
verka för minskat bilanvändande längs korta sträckor 
i kommunen. Mellan de flesta platser inom tätorten 
är det mindre än en halvtimmes promenad. Behovet 
av sammanhållande gröna och blå stråk beskrivs i 
Simma, Lek och Svärma (grönstrategi för aktivite-
ter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs 
kommuns utemiljö). De grönblå stråken ska finnas 
mellan viktiga grönområden och målpunkter, såsom 
stadskärnan, havet och kusten. De är viktiga som 
rörelsestråk för både människor och djur, de skapar 
sammanhang inom och mellan grönytor och vatten-
drag samt bidrar till en ökad orienterbarhet, identitet 
och förståelse för stadens struktur. 

Offentliga toaletter
Hamn- och gatunämnden ansvarar idag för 33 offent-
liga toalettenheter som är varierande säsongs- eller 
året-runt-öppna.  Nio stycken finns i Varbergs tätort 
och 24 stycken finns i övriga orter i anslutning till 
badplatser. Mest används de året-runt-öppna toalet-
terna i centrum. Många av byggnaderna är gamla och 
i behov av renovering. Totalrenovering kommer upp-
skattningsvis att behövas för ett flertal av dem inom 
fem till tio år. Generellt sett finns det också önskemål 
från allmänheten om fler offentliga toaletter. 

Omskyltning Rätt fart i staden
Trafiksystemet ska anpassas till stadens förutsättning-
ar. Genom att bedöma hastighetsnivån inom olika 
delar av trafiknätet kan de valda hastighetsgränserna 
medverka till höjd trafiksäkerhet, till förmån för de 
oskyddade trafikanterna.

Trafikmiljöåtgärder
Syftet med projektet är att skapa säkra och trygga 
trafikmiljöer, där oskyddade trafikanter får bättre 
möjligheter att röra sig i gaturummet. Målet är att 
gaturummet ska vara utformat så att oskyddade tra-
fikanter utsätts för färre konfliktpunkter och istället 
får ökad tillgänglighet. Projektet ska även tillgodose 
behovet av kortare vägar för gående, cyklister och 
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kollektivtrafikresenärer. Särskilt fokus ska finnas på 
barns väg till och från skolan.

Cykelåtgärder
För att öka andelen resor med cykel krävs ett lång- 
siktigt och regelbundet arbete med cykelfrågor. 
Behovet är stort av strategi och plan, uppföljning och 
redovisning av resultat från genomförda åtgärder och 
samverkan med berörda intressenter och användare.

Arbetsmaskiner
Avdelning drift och anläggning behöver löpande byta 
ut vissa av sina arbetsmaskiner.

Förnyelse vägvisning
En bättre trafikföring inom Varbergs kommun skulle 
leda till bättre flöden och styrning av trafiken.

Strandpromenaden 
Strandpromenaden, som är Varbergs populäraste 
park-/naturområde, är i behov av upprustning och 
förnyelse inom flera områden. Under 2012 uppmärk-
sammades Strandpromenadens 100-årsfirande med 
ett nytt staket. 2013 togs ett skissförslag fram för nya 
möbler runt fästningsområdet och längs promena-
den. I en utvecklingsplan identifierades då behov av 
översyn av möbler, entréer, belysning, sophantering 
och aktiviteter. Utvecklingen av Strandpromenaden 
stärker det kustnära rekreationsstråket och går i linje 
med kommunens grönstrategi.

Tenaljterrassen 
Fästningstenaljen ska inrymma toaletter och om-
klädningsutrymme samt fungera som servicebyggnad 
till det planerade Fästningsbadet och till Barnens 
badstrand.

Utveckling av badplatser 
Kommunen förvaltar idag 27 badplatser som utgör 
ryggraden för Varberg som besöksdestination. Bad-
platserna används i stor utsträckning av både invånare 
och besökare och de kräver ständig utveckling för 
att vara attraktiva och representativa. De är främst 
till för bad- och strandliv, men fungerar också som 
mötesplatser och ytor för motion, lek, avkoppling och 
naturupplevelser. 

Utvecklingen av badplatserna omfattar åtgärder som 
förbättrar
• tillgänglighet av stråk, bad, parkeringsplatser och 
cykelparkeringar med mera, de platser som enligt 
badplanen definieras som ”tillgängliga bad” ska 
prioriteras 
• service och faciliteter, såsom toaletter och strand-
duschar
• rekreationsvärden som till exempel vindskydd, grill-
platser, utsiktsplatser och möbler.

Ombyggnad av korsningar
Ett antal korsningar är i behov av ombyggnad för bätt-
re trafikflöde, ökad säkerhet för oskyddade trafikan-
ter samt bättre miljö.

Bulleråtgärder
Som väghållare ska kommunen vidta skäliga skydds- 
åtgärder för att minska de miljöstörningar som kan 
uppkomma till följd av vägars uppbyggnad, drift 
och brukande. Projektet syftar till att genomföra de 
fysiska åtgärder i utemiljö som krävs för att skydda 
människors hälsa och skapa en attraktiv miljö enligt 
åtgärdsetapp 2.

Tvååker, central park
Centrala mötesplatser har stor betydelse för den 
sociala gemenskapen i kommunens tätorter. De blir 
också symboler för ortens välmående och identitet, 
och därmed viktiga för att väcka intresse och att-
rahera invånare, turister och näringsliv. I takt med 
att Tvååker får fler invånare behöver de offentliga 
rummen utvecklas. Syftet med en central park är att 
ge en bred målgrupp en mötesplats för varierande 
aktiviteter och upplevelser.

Teaterplatsen
Kulturhuset Komedianten har blivit ett populärt 
besöksmål och bidrar tillsammans med Esplanadlek-
platsen till en upplevd förlängning av Kungsgatan och 
stadskärnan. För att Teaterplatsen ska bli en trivsam 
plats att vistas på behövs en mer stadsmässig utform-
ning av den offentliga yta som idag är parkeringsplats. 
Ett stråk för rörelse och folkliv kan ge bättre förut-
sättningar för handel och verksamheter. Trafiksäker-
heten och tryggheten i trafikmiljön behöver förbättras 
på Engelbrektsgatan vid entrén till Komedianten. 

Kvarteret Kilen 
Förtätning av staden genererar ett större behov av, 
och intresse för, väl fungerande friytor. Ett antal 
pågående förtätningsprojekt kan ge stadsdelen vid 
kvarteret Kilen (mellan Rosenfredsgatan och Ring-
vägen) ökad betydelse, både för att rymma biologiska 
värden och som en plats att vistas på.  

Reparation av pirhuvuden
Pirhuvudena längst ut på Fästningspiren respektive 
Klövenpiren har omfattande korrosionsskador på 
stålsponten. Reparation behövs för att säkerställa 
pirhuvudenas funktion och säkerhet. 

Varbergs flygplats
Möjligheter och förutsättningar för Varbergs flygplats 
och den verksamhet som bedrivs där behöver förbätt-
ras, med fokus på säkerhet och nyttjandegrad.
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Brunnsparken-kyrkan-torget
Den centrala miljön runt Brunnsparken-kyrkan-tor-
get behöver utvecklas för att ge bättre förutsättningar 
för innerstadshandel och myllrande stadsliv (fler 
dagar i veckan och fler tider på året) och för att vara 
identitetsbärare på Varbergs väg mot att bli Västkus-
tens kreativa mittpunkt. Projektet syftar till att ge 
Brunnsparken ett innehåll som känns mer aktuellt, 
och en utformning som i högre grad bidrar till en 
trivsam och aktiv stadsmiljö längs det betydelsefulla 
stråket mellan torget och hamnen. 

Innerhamnen-fästningsområdet
Syftet med projektet är att stärka helhetsupplevelsen 
och förbättra förutsättningarna för ett ökat besökan-
de i området. Genom välfungerande och välkomnan-
de entrépunkter/entréplatser ges förutsättningar för 
ett gott första intryck i mötet med innerhamnen och 
fästningsområdet. Attraktionen i innerhamnen året 
om stärks med byggnation av ett stormhus, som kan 
fungera även kalla perioder.

Hundrastgårdar
I takt med att kommunen växer ökar antalet hund- 
ägare och önskemålen om kommunala hundrastgår-
dar. Med en allt intensivare användning av parker, 
promenadstråk och naturområden finns också en 
ökad risk för konflikter mellan olika användargrup-
per, och ett växande behov av att kunna släppa lös  
sin hund på ett sätt som fungerar för såväl hundar 
och deras ägare som för omgivningen. Hundrast-
gårdar kan fungera som mötesplatser för en bred 
målgrupp under stora delar av året och dygnet. 
 
Societetsparken, upprustning
Societetsparken är en viktig identitetsbärare för kur- 
ortsstaden Varberg. Som en av stadens främsta parker 

är den också en betydelsefull social plats, där många 
aktiviteter och evenemang äger rum. Parken är idag 
sliten. Stora underhållsbehov finns vad gäller bland 
annat ytskikt och växtmaterial, och scenförutsättning-
arna kan inte tillgodose dagens artisters krav på akus-
tisk och logistik. Målet är att Societetsparken ska vara 
ett attraktivt besöksmål för park- och trädgårdsintres-
serade och erbjuda parkupplevelser som stannar kvar 
i minnet och blir en del i bilden av Varberg för en bred 
målgrupp under en stor del av året. 

Veddige, gång- och cykelväg 
Projektet ska skapa ett trafiksäkert sätt för oskyddade 
trafikanter att ta sig till skol-/fritidsverksamhet och 
service i Veddige. Gatorna i området har hög trafikin-
tensitet och höga hastigheter. En ny gång- och cykel-
väg som kopplar ihop östra och västra Veddige  via 
ovan nämnda målpunkter samt stationen, och ansluter 
till befintliga gång- och cykelvägar, skapar ett tryggare, 
säkrare och mer sammanhängande cykelvägnät. 

Beläggningsarbeten 
Projektet innefattar dels åtgärder som belastar den 
årliga driftsramen och dels (från och med 2016) delar 
som belastar investeringsplanen. De beläggningsarbe-
ten (delprojekt) som belastar investeringsramen är av 
mer genomgripande karaktär med större bestående 
varaktighet, medan de beläggningsarbeten som belas-
tar driftramen har ett mer kortvarigt värde.  
 
Utveckling Varbergs innerhamn och hamnen 
I syfte att göra Varberg ännu mer attraktivt för boende 
och besökare föreslås åtgärder som successivt utveck-
lar Varbergs innerhamn och hamnen i Träslövsläge.

Affärsbehov i befintliga lägen
Projektet möjliggör anpassning av hamnanläggningar-
na utifrån behov som kan uppkomma vid efterfrågan 
av utökad och utvecklad hamnverksamhet. 

Hamnen, lastmaskin
Projektet syftar till att ge hamnen förutsättningar att 
bedriva sin verksamhet på ett bra och effektivt sätt, 
med fungerande utrustning.
 

Kultur- och fritidsnämnd
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Används till mindre investeringar (upp till 500 tkr) 
inom kultur-och fritidsnämndens ansvarsområde.

Framtida konstgräsplan, Bua/Väröbacka. 
Det finns behov av fler konstgräsplaner i Varbergs 
kommun, för att möta föreningarnas krav på plan- 
tider. Den stora fördelen med konstgräs är en mycket 
högre utnyttjandegrad, då naturgräsplaner inte kan 
användas alls under vintern. 
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Träslövsläge, inventarier ungdomsgård 
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 
 
Servicenämnd
Miljösmart kommunikation
Nuvarande växellösning kommer att bytas ut. Den 
tekniska utvecklingen går fort framåt och en ny 
kommunikationslösning för kommunen omfattar en 
integrerad lösning med telefoni, växel, e-post, chatt, 
kalender, video och diverse typer av konferensmöj-
ligheter. Under 2014 genomfördes ett pilotprojekt 
med cirka 430 användare. Under 2015 och 2016 ska 
genomförandet slutföras.

Anpassning fastighet
Medel används till ett generellt projekt för att snabbt 
kunna tillmötesgå intern eller extern hyresgästs öns-
kemål om mindre anpassningsåtgärder i redan hyrd 
lokal. Nyttjande förvaltning eller extern hyresgäst 
initierar behov av anpassningsåtgärd. Kapitalkostnad 
samt eventuell driftskostnad belastar brukande hyres-
gäst med ökad hyra. 

Energieffektivisering fastigheter
Till kommunens övergripande mål hör energief-
fektivisering av de egna fastigheterna. Projektet är 
generellt och syftar dels till att konvertera till miljö-
mässigt mer effektiva uppvärmningskällor, dels till att 
göra investeringar som leder till mer energieffektiva 
installationer i fastigheterna. 

Myndighetskrav fastighet
Generellt projekt som är betydelsefullt för att relativt 
snabbt kunna tillmötesgå myndighetskrav på större 
åtgärd i fastighet, och därmed uppfylla lagar, förord-
ningar och allmänna råd.

Kost och städ, inventarier
Förbättring och förnyelse av maskinparken inom 
tillagningskök och städ. 

Inventarier mottagningskök,  
matsalar och restauranger
Inventariebyten inom mottagningskök, matsalar och 
restauranger. 

IT-infrastruktur  
Behovet av IT-infrastruktur är stort inom kommunen. 
Det trådlösa nätverket har vuxit och accesspunk-
terna har blivit fler, vilket betyder att återanskaff-
ningsbudgeten måste höjas. Behovet beräknas som 
fortsatt stort under 2016, bland annat på grund av att 
nya skolor tillkommer. Enligt besked från barn- och 
utbildningsförvaltningen väntas mer än 40 procents 
ökning av antalet trådlösa enheter bara inom skolan. 
Även inom kultur- och fritidsförvaltningens och 
socialförvaltningens områden är önskemålen om 

trådlösa nät stora. Också det trådburna nätverket har 
moderniserats under de senaste åren, med utbyte av 
samtliga nätverksenheter. För att bibehålla en driftsä-
ker servermiljö med lämplig lagring och ändamålsen-
lig säkerhetskopiering krävs dessutom investeringar i 
servermiljö och övervakning. För all utrustning gäller 
att en femtedel måste återanskaffas varje år, så att en 
jämn takt kan hållas mot avskrivningstiden.

Generell IT-utveckling
Projektet avser beredskap för snabba insatser vid nya 
behov av IT-investeringar hos köpande förvaltningar. 
Beslut om nyttjande tas i respektive nämnd och i 
servicenämnden. 

Verksamhetsutveckling, övrigt  
Generellt investeringsprojekt som styr mot kundbe-
ställd aktivitet. Syftet är att säkerställa att service- 
förvaltningen utan längre tidsfördröjning kan an-
passa verksamheten och tillgodose kunders krav vid 
utveckling av nya tjänster. Beslut om nyttjande tas i 
respektive nämnd och i servicenämnden.

Verksamhetsutveckling, 
kommungemensam kundservice  
Detta generella investeringsprojekt styr mot kundbe-
ställd aktivitet. Syftet är att säkerställa att service- 
förvaltningen – utan längre tidsfördröjning – kan 
anpassa verksamheten för att tillgodose kunders krav 
i samband med utveckling av kommungemensam 
kundservice. Beslut om nyttjande tas i respektive 
nämnd och i servicenämnden.

Kost och städ, digitalisering 
Ett fyrtiotal datorer samt skrivare behöver införskaf-
fas för att samtliga enheter inom kommunen ska 
kunna göra sina beställningar digitalt.

Upprustning av konferensrum
Upprustning av kommunens konferensrum till en 
gemensam och likvärdig nivå för att säkerställa en 
problemfri drift. Plan finns även för att utrusta vissa 
utvalda konferensrum med teknik för videokonferens.
 

Kommunfullmäktige
Markförvärv
Medel för att skapa möjligheter att förvärva strategisk 
mark, för framtida exploateringar eller för inlösen 
vid infrastrukturella projekt. I väntan på framtida 
exploatering tillhör mark eller fastighet kommunens 
markreserv. 

Fastighetsförsäljning
Budgeterade inkomster för tillfälliga markregleringar, 
eller för försäljning av tomter/fastigheter som inte 
tillhör öppna exploateringsområden. 
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Exploateringar
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om 
att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark på 
platser där människor ska kunna bo och bedriva 
verksamhet.  
 
I exploateringsbudgeten ingår både områden som ägs 
av kommunen och områden som ägs av privata explo-
atörer. Privatägda områden finns med när kommunen 
enligt tecknade avtal och mot betalning tar fram 
planer, och i en del fall anlägger vägar och grönytor.

Det är enbart de kommunala nämndernas inkomster 
och utgifter som ingår i exploateringsbudgeten nedan, 
utgifter och inkomster som berör kommunens bolag 
finns inte med. 

I budgeten ingår de områden där planarbete eller 
utbyggnad förväntas ske under perioden 2016-2018. 
Dessa redovisas dels med förväntat kassaflöde och 
dels med förväntad resultatpåverkan för perioden. 

Kassaflödet påverkar kommunens likviditet. De 
resultatpåverkande delarna består av nettointäkter 
för försåld tomtmark samt av framtida driftskost-
nader för skötsel av gator och grönytor. I de fall där 
exploateringen medför en nettoinvestering kommer 
även kostnader för avskrivning och ränta att påverka 
framtida resultat.  

Kolumnen Totalkalkyl visar initialt förväntade in-
komster och utgifter som utgör underlag för beräk-
ning av tomtframställningskostnad, nettoinvestering 
och resultat. För exploateringsområden som benämns 
förstudie finns ännu ingen totalkalkyl. De utgifter 
som anges här avser enbart planarbete och har därför 
ännu inte resultatberäknats. 

I kolumnen Prognos t.o.m. 2015 finns värden som 
upparbetats före 2015 samt prognostiserade inkomster 
och utgifter för 2015. Övriga kolumner avser budget 
2016 och plan 2017-2018.

Exploateringsbudget med kommentarer, 2016-2018

Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Västerport (11200)  
Förstudie för den nya stadsdelen i hamnområdet. 
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -8 000 -3 000 -5 000

Netto -8 000 -3 000 -5 000 0 0
varav nettoinvestering 0

Kv. Falkenbäck (11509)  
Markanvisat till Tage & Söner (dubbel markanvisning i Kungsäter). Detaljplanearbete pågår. Driftskostnad 2018 avser p-hus. (50 % bostadsrätt 
och 50 % hyresrätt.)
Kassaflöde, tkr
Inkomst 26 200 26 200
Utgift -3 000 -3 000

Netto 23 200 -3 000 26 200 0 0
varav nettoinvestering 0

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt 23 200
Kapitalkostnad
Driftskostnad -4 500

Nettoresultat 23 200 0 -4 500

Kvarnliden (11512)  
Förstudie. Markanvisningsavtal (Varbergs Bostad). Detaljplanearbete påbörjas under hösten. (Ungdomsbostäder.)
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -500 -250 -250

Netto -500 -250 -250 0 0
varav nettoinvestering 0
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Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Brunnsberg (11526)  
Förstudie. Markanvisningsavtal (Varbergs Bostad). Detaljplanen antas under hösten. (Hyresrätter.) 
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -500 -250 -250

Netto -500 -250 -250 0 0
varav nettoinvestering 0

Mandarinen (11552)  
Förstudie. Markanvisning ska göras under hösten 2015.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -300 -300

Netto -300 -300 0 0 0
varav nettoinvestering 0

Östra Träslöv (11555)  
Förstudie för ny stadsdel, planprogram ska utföras. 
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -500 -500

Netto -500 0 -500 0 0
varav nettoinvestering 0

Breared (11560)  
Marmorlyckan. Detaljplan beräknas vara klar till hösten 2015. Järngrinden och Mjöbäck enligt markanvisningsavtal. 85 hyresrätter och  
85 bostadsrätter.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 24 500 24 500
Utgift -11 759 -7 759 -4 000

Netto 12 741 -7 759 20 500 0 0
varav nettoinvestering 4 000

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt 16 741
Kapitalkostnad -133 -133
Driftskostnad -175 -175

Nettoresultat 16 741 -308 -308

Kv. Alunskiffern (11565)  
Förstudie. Detaljplanearbete pågår. Markanvisning klar till Varbergs Vårdboende. Minst 54 omsorgslgh, 72 lgh hyresrätt och 96 bostadsrätter.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -300 -100 -200

Netto -300 -100 -200 0 0
varav nettoinvestering 0
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Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Grytåsvägen (11590)  
Arbetet pågår. Under hösten debiteras de första fastighetsägarna (gatukostnadsersättning). Utgifterna förväntas bli högre än ursprungs-
kalkyl.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 3 600 2 300 1 300
Utgift -4 170 -4 778 -1 000

Netto -570 -2 478 300 0 0
varav nettoinvestering -4 170

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt 75 120 120
Kapitalkostnad -179 -179 -178
Driftskostnad -101 -203 -203

Nettoresultat -205 -262 -261

Stenen (11662)  
Område B och C kan börja byggas ut under 2016. 44 småhustomter och 2 flerbostadstomter. Trafikverket ska bygga om Fastarpsvägen. 
Försäljning förväntas påbörjas 2017 och fortsätta efter 2018. 
Kassaflöde, tkr
Inkomst 31 500 7 159 3 580
Utgift -31 258 -2 950 -8 308 -15 000 -5 000

Netto 242 -2 950 -8 308 -7 841 -1 420
varav nettoinvestering 13 292

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt 6 408 3 204
Kapitalkostnad -432 -430
Driftskostnad -900 -900

Nettoresultat 0 5 076 1 874

Himle, norr Lantmannavägen (11691)  
Gammal detaljplan, 12 tomter och 1 flerbostadstomt. Gata och va byggs ut under 2016. Prognos försäljning förväntas pågå efter planperioden. 
Kassaflöde, tkr
Inkomst 3 500 583 875 875
Utgift -2 600 -626 -1 974

Netto 900 -626 -1 391 875 875
varav nettoinvestering 2 390

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt 548 823 823
Kapitalkostnad -80 -80
Driftskostnad

Nettoresultat 548 742 743

Åsby, norr Åsbyvägen (11756)  
Området färdigutbyggt, 15 småhustomter. Försäljning pågår och förväntas fortsätta även efter 2018 (2 tomter av 15 sålda).
Kassaflöde, tkr
Inkomst 4 800 648 320 640 640
Utgift -4 477 -3 220

Netto 323 -2 572 320 640 640
varav nettoinvestering 4 137

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt 297 595 595
Kapitalkostnad -102 -101 -101
Driftskostnad -70 -70 -70

Nettoresultat 125 423 424
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Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Bua Kvarndammsvägen (11803)  
Lekplats och toppbeläggning kvarstår att utföra. Försäljning pågår och förväntas fortsätta även efter planperioden. 26 tomter kvar. Ökat 
intresse. Totala utgifter troligtvis lägre än ursprungskalkyl.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 28 900 7 234 2 408 2 408 2 408
Utgift -19 646 -10 396 -50 -1 000 -1 000

Netto 9 254 -3 162 2 358 1 408 1 408
varav nettoinvestering 15 820

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt 2 256 2 256 2 256
Kapitalkostnad -413 -433 -454
Driftskostnad

Nettoresultat 1 843 1 823 1 803

Bua Hamnplan (11806)  
Förstudie. Detaljplanearbete pågår.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -700 -692

Netto -700 -692 0 0 0
varav nettoinvestering 0

Östra Kvarnagården (11904)  
Förstudie. Detaljplanearbete pågår.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -300 -100 -200

Netto -300 -100 -200 0 0
varav nettoinvestering 0

Holmagärde Östra (11913)  
Detaljplanearbete pågår.  Ny kalkyl saknas eftersom alla utredningar inte är klara, därav ännu inte beräknad resultatpåverkan. Försäljning 
förväntas pågå även efter planperioden.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 98 000 165 25 000 33 000
Utgift -97 000 -39 000 -30 000 -28 000

Netto 1 000 -38 835 -30 000 -3 000 33 000
varav nettoinvestering 0

Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Atle (11508)  
Bygget pågår. 79 lgh (ej klart med fördelning bostads-/hyresrätt). Kommunen ska bygga ny infart i slutet av 2016. Byggherren har redan 
betalat.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 6 200 6 200
Utgift -2 400 -200 -2 200

Netto 3 800 6 000 -2 200 0 0
varav nettoinvestering 0

Resultatpåverkan, tkr
Markförsäljning 3 800
Driftskostnad -40 -40 -40

Nettoresultat -40 -40 -40
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Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Träslöv, Kapellgatan (11553)  
Gata o va etapp 1 påbörjat. Derome är byggherre. Försäljning pågår, stort intresse.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 24 060 24 060
Utgift -21 912 -10 106 -11 806

Netto 2 148 -10 106 12 254 0 0
varav nettoinvestering 12 801

Resultatpåverkan, tkr
Driftskostnad -320 -320

Nettoresultat 0 -320 -320

Smeakalles E2 (11666)  
Detaljplan beräknas antas under hösten. 54 hus kan byggas.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 8 453 8 453
Utgift -9 036 -1 121 -7 916

Netto -584 -1 121 537 0 0
varav nettoinvestering 4 809

Resultatpåverkan, tkr
Driftskostnad -400 -400 -400

Nettoresultat -400 -400 -400

Munkagård 1:57 (11667)  
Detaljplanen klar. Beställning av gata o va beställd. Påbörjas under 2016. 
Kassaflöde, tkr
Inkomst 8 525 8 525
Utgift -6 506 -1 038 -3 516 -1 952

Netto 2 019 -1 038 -3 516 6 573 0
varav nettoinvestering 5 478

Resultatpåverkan, tkr
Driftskostnad

Nettoresultat 0 0 0

Lindhov 1:22 (11716)  
Detaljplan klar. Beställning gjord till gata för utbyggnad. Etikhus, 46 fristående villor och 1 förskoletomt.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 11 650 9 650 2 000
Utgift -11 303 -5 618 -5 250

Netto 347 -5 618 4 400 2 000 0
varav nettoinvestering 0

Resultatpåverkan, tkr
Driftskostnad -166 -166

Nettoresultat 0 -166 -166

Hansagård/Grönningegård (11714)  
Förstudie. Detaljplanearbete pågår. Arbetet med exploateringsavtal pågår.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 
Utgift -500 -280 -220

Netto -500 -280 -220 0 0
varav nettoinvestering 0
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Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Kv. Tändstiftet (11921)  
Detaljplanearbete pågår. Byte av mark kommer att ske med visst överskott.
Kassaflöde, tkr
Inkomst 1 500 1 500
Utgift -1 000 -500 -500

Netto 500 -500 1 000 0 0
varav nettoinvestering 0

Resultatpåverkan, tkr
Netto markförsäljning 500
Driftskostnad

Nettoresultat 500 0 0

PÅVERKAN KASSAFLÖDE 2016-2018 15 835 655 34 503

PÅVERKAN RESULTAT 2016-2018 42 313 6 568 -1 151
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