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Inledning

Ekonomidirektörens kommentar

I arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning ska 
samtliga kommuner ha beslutade finansiella mål.  
I Varbergs kommun är dessa:

1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag.
2. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksam-
het och affärsverksamhet bör till 100 procent finansie-
ras med egna medel.

Faktorer som påverkar kommunens möjligheter att 
uppnå de finansiella målen är:
• kommunens ekonomiska utgångsläge
• osäkerhetsgraden i driftskostnaderna
• skatteintäkternas fluktuation
• investeringsnivån
• befolkningsförändringar
• statliga beslut och åtgärder.

Kommunens ekonomiska utgångsläge med en god 
grundekonomi har inte försämrats under delårsperi-
oden, det framgår bland annat av att soliditeten har 
ökat. 
     Prognosen för helårets skatteintäkter är något lägre 
än den budgeterade nivån och även verksamheter-
nas nettokostnader visar på en negativ prognos om 
inte exploateringsintäkterna räknas med. Detta är en 
utveckling som måste beaktas i det fortsatta mål- och 
budgetarbetet.
     Kommunens första finansiella mål innebär att re-
sultatet för 2016 bör uppgå till 30 mnkr och prognosen 
för helåret 2016 visar ett resultat på 33,4 mnkr. Även 
om detta är sämre än vad som budgeterats innebär det 
alltså att det första finansiella målet är uppnått. 
     Det andra finansiella målet får ses som ett mål att 
nå över tid och det kommer inte att kunna nås för 2016 
om de prognostiserade investeringarna på 514 mnkr 
genomförs.
     Det är av stor vikt att de finansiella målen uppnås. 
Om kommunen ska klara de stora utmaningar som  
planerade investeringar för med sig de kommande tio 
åren kan de finansiella målen behöva förstärkas ytterli-
gare, också för att kvalitetsnivån i verksamheterna ska 
kunna bibehållas när kommunens befolkning fortsätter 
att öka. 
     I arbetet med att bibehålla en god ekonomisk hus-
hållning har även verksamheternas målarbete avgö-
rande betydelse. I delårsrapportens beskrivning av de 
strategiska målområdena framkommer att detta arbete 
ger positiva resultat, samtidigt som det framgår inom 
vilka områden ökade insatser bör göras.

Omvärldsanalys

Varbergs kommun står inför den positiva utmaningen 
att verksamheten behöver anpassas till en ökad be-
folkning samtidigt som de ekonomiska målen ska nås. 
Mot bakgrund av detta behöver de ekonomiska målen 
ses över och justeras utifrån kommunens omfattande 
investeringsbehov. 
     Kommunens främsta intäkter kommer från skatter 
och statliga utjämningsbidrag. Till följd av det statliga 
utjämningssystemet beror storleken på kommunens 
skatteintäkter framför allt på den samlade ekonomiska 
utvecklingen för Sverige. En ökad skattekraft i landet 
som helhet ökar även Varbergs skatteintäkter. Om 
landets skatteintäkter däremot inte växer i takt med 
Varbergs invånarantal och skattekraft, blir de ekono-
miska förutsättningarna för Varbergs kommun sämre.
     Under 2015 utvecklades den svenska ekonomin 
mycket starkt enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Det första halvåret av 2016 har tillväxten varit 
mer dämpad, men förutsättningarna ser trots detta 
fortsatt gynnsamma ut. Sveriges ekonomi beräknas 
fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i 
många andra länder.
     Nuvarande bedömning är att antalet asylsökande, 
inklusive ensamkommande barn och ungdomar, som 
kommer till Sverige sjunker. Detta har lett till att prog-
nosen för kommunala och statliga utgifter har skru-
vats ned. För att klara mottagandet av det stora antal 
människor som flytt till Sverige under 2015-2016 har 
många nya arbetstillfällen skapats, vilket också har gett 
ökade skatteintäkter för kommunerna. Färre flyktingar 
innebär därmed sänkta skatteintäkter och i Varberg 
beräknas de bli lägre än vad som prognostiserades i 
budgeten för 2016. 
     Ytterligare faktorer som kan komma att påverka 
Varbergs kommun, i likhet med landets övriga kom-
muner, är höstpropositionen och om den kommer att 
innebära riktade eller generella statsbidrag. Även ränte- 
utvecklingen har betydelse för koncernen Varbergs 
kommun, både på kort och lång sikt. I dagsläget lånar 
kommunen till negativa räntor. Enligt marknadens 
prognos kommer räntenivån inte att sjunka ytterligare, 
utan ligga på cirka 0 procent ytterligare ett antal år.

Nyckeltal för svensk ekonomi, procentuell förändring
2015 2016 2017 2018 2019

BNP 3,8 2,9 2,5 1,6 1,6
Sysselsättning, timmar 1,0 2,2 1,2 0,2 0,2
Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,7 6,3 6,0 6,1
Timlön, nationalräkenskaperna 3,7 2,3 3,4 3,6 3,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7
Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,1 1,6 2,0 2,0
Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,1 2,7
Realt skatteunderlag 2,2 2,1 1,6 0,9 0,5
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Förvaltningsberättelse

Målredovisning

Varbergs kommun arbetar utifrån fyra strategiska 
målområden och tre prioriterade inriktningar som är 
framtagna med vägledning av kommunens vision – 
Varberg- västkustens kreativa mittpunkt – och fast-
ställda av fullmäktige för att styra arbetet i nämnder, 
förvaltningar och bolag under perioden 2016-2019.
     Nedan redovisas hur arbetet med mål och inrikt-
ningar har gått under de åtta första månaderna 2016.

 
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.

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

Beskrivning av periodens arbete
Varberg Energi AB:s satsningar på förnybar energi 
fortlöper. För andra året i rad har bolaget genomfört 
ett klimatbokslut som visar på fortsatt stora bidrag till 
minskade koldioxidutsläpp. Den 23 september invigs 
solcellsparken utanför Munkagård i Tvååker. Bolaget 
deltar även i projekt för fjärde generationens fjärr-
värme och har höga mål för fjärrvärmeutbyggnaden. 
Projektering för ytterligare vindkraft och arbetet med 
att ta fram solkartan tillsammans med stadsbyggnads-
kontoret fortsätter. 
     Kommunkoncernens medvetenhet gällande ener-
gieffektivisering bedöms fortsatt hög. Arbetet med 
åtgärder pågår kontinuerligt, till exempel har Varbergs 
Fastighets AB påbörjat en inventering av befintli-
ga fastigheter. Varberg Event rapporterar minskad 
elförbrukning med nio procent hittills under 2016 och 
Vatten och Miljö i Väst AB byter ut gamla pumpar mot 
nya moderna metoder. Vatten och Miljö i Väst AB be-
lyser dock komplexiteten i värdet av att mäta minskad 
elförbrukning för delar av deras verksamhet. Driften 
är beroende av både väder och invånarnas aktiviteter 
och en ökad energianvändning kan i vissa fall behöva 
vägas mot andra positiva värden för miljön som bolaget 
tillför, exempelvis avledande och omhändertagande av 
avloppsvatten eller dagvattenrening.
     Runt om i kommunkoncernen genomförs satsning-
ar på hållbara resealternativ. Goda exempel är bland 
annat servicenämndens arbete med solbilspoolen och 
inköp av energieffektiva fordon som drivs med förny-
bar energi till kommunens fordonsflotta. Det pågår 

också en utbyggnad av Varbergs laddinfrastruktur och 
18 nya laddstolpar ska stå klara under oktober månad. 
Under 2016 har hamn- och gatuförvaltningen arbetat 
fram en handlingsplan för cykel och en för mobility 
management, samt har genomfört och planerar för flera 
kampanjer och evenemang som riktar sig till både barn 
och vuxna med syfte att öka cyklandet. Det projekteras 
för nya säkra cykelvägar till skolan i Veddige och åtgär-
der för att öka standarden på arbetspendlingsstråket 
förbi Håsten. Även cykelvägen längs Västra Vallgatan 
förbi vårdcentralen projekteras, men det är i nuläget 
oklart när den kan byggas ut. Mätningar från maj 2016 
visar att antalet cyklister ökar på Varbergs arbetspend-
lingsstråk.
     Arbetet med att utveckla hållbarhetsinriktningarna 
i Varberg visar vägen samt med förtätningsstrategin 
fortlöper. Byggnadsnämnden har under första delåret 
fattat beslut i 25 förfrågningar om planbesked, varav 
15 bedöms bidra till förtätning och effektivt mark- och 
resursutnyttjande med ökat serviceunderlag som följd.
     Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att miljö-
diplomera tre verksamheter under 2016: Varbergs 
ishall, lokalbiblioteket i Träslövsläge och ungdomsmö-
tesplatsen Centralen. IT-avdelningen arbetar för mer 
energismart utrustning, ökning av antalet virtuella 
servrar samt miljövänlig återvinning av datorer. Det 
pågår även en kommunövergripande satsning på digital 
kommunikation. Förutom denna satsning har social-
nämnden valt att göra en egen satsning inom projektet 
Den mobila medarbetaren. 
     Servicenämnden har satt målet att andelen ekologis-
ka livsmedelsinköp ska öka till 35 procent under 2016, 
ett föredömligt mål jämfört med Sveriges ekokommu- 
ners snitt på 27 procent förra året. Efter de två förs- 
ta kvartalen 2016 är andelen ekologiska livsmedel 
34,5 procent. Serviceförvaltningen bedriver även ett 
arbete tillsammans med barn- och utbildningsförvalt-
ningen för minskat matsvinn. Årets första mätning 
visar att svinnet har minskat med 1,4 procent jämfört 
med 2015. Detta ger inte bara en vinst i form av mins-
kad miljöpåverkan, för varje procentenhet som svinnet 
reduceras sparar kommunen årligen cirka 150 tkr i 
livsmedelskostnader. 

Slutsats och prognos
Kommunkoncernens medvetenhet gällande energieffek-
tivisering bedöms fortsatt hög och Varbergs kommun 
gör goda framsteg vad gäller produktion av förnybar 
energi. I arbetet för att skapa lättillgängliga och hållba-
ra resealternativ går det att urskilja flera goda exem-
pel där kommunen kan betraktas som föredöme och 
inspirationskälla. Vad gäller ekologiska livsmedel har 
Varbergs kommun gjort snabba framsteg under året 
och om takten upprätthålls kan målet för 2016 nås.
     Goda resultat inom flera områden tyder på att kom-
munen är på rätt väg mot målet. Det är dock väsentligt 
att fortsätta sätta ribban högt, genomföra omvärlds-
bevakning och satsa på kontinuerlig utveckling även 
under resterande del målperioden. Arbetet för att nå 
målet kan stärkas av ett större fokus på aktiviteter och 
åtgärder för att nå en hållbar resursanvändning.
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MÅL OCH INRIKTNINGAR 2016-2019
Våra 4  strategiska målområden

1. Miljö och klimat
Prioriterat mål 
Förenkla för människor så att fler gör det som 
är bättre för miljön.

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

3. Utbildning och arbete
Prioriterat mål
Inspirera och stödja så att fler elever uppnår 
godkända betyg efter såväl grundskola som 
gymnasieskola. Ett gott företagsklimat där fler 
uppmuntras till företagande.

4. Hälsa och social sammanhållning
Prioriterat mål
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt 
liv. Delaktigheten i samhället ska öka. 

Våra  3  prioriterade inriktningar

1. Valfrihet och kvalitetskonkurrens

2. Attraktiv arbetsgivare

3. God ekonomisk hushållning

Våra  2  finansiella mål 

1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent 
av skatter och utjämningsbidrag.

2. Investeringarna exklusive taxefinansierad verk-
samhet och affärsverksamhet bör till 100 procent 
finansieras med egna medel.

Bostäder
Bakgrund
Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv under 
hela 2000-talet. Den största befolkningsökningen sker 
främst i stadsområdet och i de kustnära tätorterna. 
Det är viktigt att kommunens bostadsförsörjning har 
beredskap för den planerade befolkningstillväxten.
Varberg behöver fler bostäder, i såväl staden som på 
landsbygden. Hela kommunen behöver växa för att 
ges möjlighet till en hållbar utveckling. 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. Kommunen strävar efter att ha en 
blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, 
ägandelägenheter och småhus. Vi ser även behov av 
olika boendeformer för äldre. Med en bra blandning 
skapas integration i samhället. Den bästa jordbruks- 
marken ska i så stor utsträckning som möjligt skyddas 
från exploatering.

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

Beskrivning av periodens arbete 
Under de åtta första månaderna av 2016 har fler bo-
städer färdigställts än under motsvarande period 2015. 
Dock har betydligt färre byggstarter skett, vilket inte är 
en önskvärd utveckling. Antalet bygglov är också färre 
än under motsvarande period 2015, vilket inte går i 
linje med kommunens mål om en ökande trend.

Att byggnation av både småhus och lägenheter har 
initierats är positivt och ligger i linje med målet om att 
satsa på olika upplåtelseformer. 
     För att tillgodose det behov som finns av mottag-
ande av nyanlända har kommunen och de kommunala 
bolagen omvandlat tomma lokaler och paviljonger till 
HVB-hem (hem för vård eller boende). Under det första 
halvåret av 2016 färdigställdes 10 rum i Limabacka och 
ytterligare rum är planerade för det andra halvåret.
Samtidigt ses ett vikande behov som kan komma att 
förändra utvecklingen. Kommunens HVB-hem ligger 
geografiskt spridda i kommunen.

Slutsats och prognos
Även om antalet färdigställda bostäder har ökat under 
2016 kan det konstateras att för få bostäder byggs 
i förhållande till kommunens bostadsmål på cirka 
400 bostäder per år. Om inte utbyggnadstakten ökar 
kommer uppsatt bostadsmål inte att nås. Detta indike-
ras även av delårsperiodens låga antal byggstarter samt 
av antalet beviljade bygglov som behöver ökas markant. 
     Eftersom kommunens organisation inte antas kunna 
hantera en väsentligt ökad mängd detaljplaner blir 
det viktigt att fokusera på innehållet i varje enskild 
detaljplan. Organisationen behöver tydligare satsa på 
att prioritera detaljplaner som innehåller fler bostä-
der eller bostäder i strategiskt viktiga lägen som har 
påtagligt mervärde för sitt område. Även detaljplaner-
nas geografiska läge samt det tidsmässiga förhållandet 
spelar stor roll för genomförbarheten och för mängden 
resurser som krävs för hanteringen. 
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Nya bostäder den 1 januari-31 augusti 2015 och 2016
Bygglov Byggstart Färdigställt

2015 antal lägenheter 225 140 44
2015 antal småhus 99 62 69
2015 antal totalt 324 202 113
2016 antal lägenheter 140 11 63
2016 antal småhus 134 76 77
2016 antal totalt 274 87 140

Differens 2015-2016 -50 -115 +27

För att stimulera en ökad bostadsbyggnation arbetar 
kommunen med olika strategier och styrande medel, 
exempel är förtätningsstrategi, markanvisningsplan 
och utbyggnadsplan för bostäder. Detta arbete kommer 
att fördjupas under årets avslutande period. 
     Parallellt med det egna arbetet för att initiera ett 
ökat byggande kommer kommunen att ansöka om det 
statsbidrag för ökat bostadsbyggande som har utlysts 
av Boverket. Syftet med bidraget är enligt Boverket 
att möta den snabbt ökande asylinvandringen och det 
ökade behov av bostäder som den leder till i landets 
kommuner.

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 arbets-
tillfällen. 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.

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 
företagande.

Beskrivning av periodens arbete
Inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkän-
da betyg efter såväl grundskola som gymnasieskola: 
• I förskolan fortsätter det av Skolverket nationellt 
uppmärksammade aktionsforskningsarbetet. Barn- och 
utbildningsnämnden har även under perioden infört 
karriärtjänster i förskolan, som en del i nämndens vi-
sion och arbete med en lärande organisation. Satsning-
en har fokus på läsutveckling, och samverkan sker med 
olika regionala aktörer och universitet. Målet är att 
optimera övergången mellan förskola och grundskola 
för att öka måluppfyllelsen.

• I grundskolan har eleverna sedan 2012 för varje år 
successivt höjt det genomsnittliga meritvärdet i 16 äm-

nen, från 213,8 år 2012, till 218,5 år 2015. Eleverna i 
Varbergs grundskolor fortsätter att förbättra sina resul-
tat och det genomsnittliga meritvärdet uppgick våren 
2016 till 219,2 för 16 ämnen (225,9 för 17 ämnen).

• Andelen gymnasieelever med examen inom tre år lig-
ger fortsatt högt i Varberg, liksom elevernas måluppfyl-
lelse. Jämförelse med riket kan dock ske först i decem-
ber då statistik på nationell nivå offentliggörs.

Ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till före-
tagande:
Företagsklimat är samlingsnamnet för hur företagar-
vänlig en kommun upplevs vara. I Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimat fanns Varberg på plats 80 
såväl 2014 som 2015, efter att tidigare ha legat högre. 
I SKL:s mätning Insikt varierar Varbergs resultat stort 
mellan olika myndighetsdelar. Under 2016 är ambi-
tionen att starta upp löpande mätningar för att bättre 
kunna följa utvecklingen.

• Under perioden har det genomförts flera benchmar-
kingbesök i andra kommuner för att bland annat stude-
ra hur arbetet med förbättrat företagsklimat bedrivs. 

• Bland riktade insatser utmärker sig Ung Företagsam-
het, UF, som samarbetar med Varbergs gymnasieskolor 
och aktivt bidrar till att uppmuntra företagande bland 
unga. Under 2016 ligger snittdeltagandet i UF på 
32 procent, vilket placerar Varberg och Halland över 
riksgenomsnittet. UF Halland utmärker sig även med 
en ovanligt hög andel UF bland hantverksprogram 
och estetiska program. UF delfinansieras av Varbergs 
kommun.

• Under delårsperioden har Marknad Varberg mark-
nadsfört Entreprenörskolan som riktar sig till nyföreta-
gare och entreprenörer. Entreprenörskolan arrangeras 
i samarbete med Nyföretagarcentrum Halland och det 
lokala näringslivet. Drygt 70 deltagare har antagits till 
utbildningen som började den 31 augusti. 

• En riktad satsning har genomförts mot besöksnäring-
en i syfte att höja kunskapsnivån hos säsongspersonal 
vad gäller värdskap och besöksmål i kommunen. Sats-
ningen är ett led i arbetet för att branschen ska klara 
kompentensförsörjningen under sommarmånaderna.

Slutsats och prognos
Barn- och utbildningsnämnden har ett strukturerat 
uppföljnings- och kvalitetsarbete samt planer för att 
fokusera på identifierade utmaningar. Ett exempel på 
utvecklingsområde är matematik, där en negativ trend 
kan utläsas för årskurs 9 baserat på de tre senaste åren. 
Flera insatser har gjorts för att vända trenden, bland 
annat kompetensutveckling för pedagogerna genom 
Mattelyftet och intensiv matematik med extra lärarledd 
tid för elever i behov. Ett annat utvecklingsområde som 
har identifierats är likvärdighet, att minska skillna-
der i resultat mellan skolorna i kommunen. Där har 
gapet mellan det högsta och lägsta meritvärdet stadigt 
minskat. Även skillnaderna mellan pojkars och flickors 
betyg har minskat efter att det lyfts som ett utvecklings-
område. Till de insatser som initierats för att motverka 
trenden hör bland annat en övergripande satsning på 
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formativt lärande. Utvecklingsområdena matematik 
och likvärdighet är två av sammanlagt fyra faktorer 
som utgör underlag för Lärarnas Riksförbunds rank-
ning av Sveriges bästa skolkommuner. I årets rankning 
klättrade Varberg till en tredjeplats i Sverige.
     Arbetet för ett gott företagsklimat pågår i varie-
rande grad inom kommunkoncernen utifrån de olika 
verksamheternas koppling till företagsklimatet. Utöver 
Företagslotsen saknas dock ett samordnat övergri-
pande arbete för företagsklimatet. Tydliga utveck-
lingsområden för att gå i målets riktning är dels att 
vidareutveckla Företagslotsen, dels att utveckla andra 
kommungemensamma arbetsformer och verktyg för 
att öka upplevd tillgänglighet, transparens och ser-
vicegrad. Ett exempel kan vara att arbeta med SKL:s 
verktyg Löpande insikt, inte bara som uppföljning utan 
som hjälp för åtgärdsprioritering.

Hälsa och social sammanhållning
Bakgrund
Att känna sig trygg i vardagen samt att känna ge-
menskap och delaktighet i samhället är viktigt för vår 
trivsel och därmed för vår hälsa. De ungas ohälsa har 
ökat och skillnader i hälsa ökar mellan olika grupper i 
samhället.

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

Beskrivning av periodens arbete
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv:
Inom kommunkoncernen arbetar man med sina 
respektive kund-/brukargrupper i varierande grad. 
Kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som mest 
uttalat arbetar brett mot invånarna med målområdets 
prioriterade mål.

• Under det första halvåret av 2016 har kultur- och 
fritidsnämnden främst genomfört aktiviteter inom den 
egna verksamheten, exempelvis friskvårdsaktiviteter i 
simhallarna samt verksamheten Junior som är riktad 
till barn och unga. Att få fler barn och unga att enga-
gera sig i en kulturell fritidssysselsättning är också en 
viktig del i en god hälsa. Här kan vi se att det ökade 
intaget av antal elever under hösten 2015 gett effekt un-
der första kvartalet 2016. Under höstterminen 2015 och 
vårterminen 2016 har kulturskolan också sålt ”kultur-
köp” och därmed nått ytterligare individer i målgrup-
pen barn och unga. 

• Andra insatser för att nå målet är till exempel sam-
verkan i Trygg i Varberg, ett arbete med drog- och 
alkoholförebyggande insatser som samordnas av Rädd-
ningstjänsten Väst, samt deltagande i Psynk (synkroni-
sering av insatser för barn och ungas psykiska hälsa).  

• Flera aktiviteter riktade mot målgruppen unga är ge-
nomförda, såsom skrivar- och läsgrupper, föreläsning-
ar, fotbollsturneringar och workshops. Även aktiviteter 
riktade mot specifika grupper har genomförts, exem-

pelvis inom verksamheten fritid för funktionsnedsatta. 
För gruppen nyanlända har det bland annat genomförts 
språkcaféer och musik- och teaterföreställningar. 

Delaktigheten i samhället ska öka:
Förvaltningar och bolag arbetar med olika typer av 
riktad dialog och kund-/ brukarundersökningar för att 
öka möjligheterna till delaktighet och inflytande för 
invånarna.

• Under 2016 deltar Varbergs kommun i Masterclass 
om medborgardialog, arrangerad av SKL. Målet är att 
ta fram riktlinjer för om, när och hur medborgardialog 
ska användas som verktyg i Varbergs kommun.

• Under våren har workshops om medborgardialog 
hållits med politiker samt med kommunens koncernled-
ningsgrupp. Arbetet har skett med stöd från SKL. 
• Inom flera ansvarsområden genomförs under året 
insatser för att öka inkluderingen av målgruppen nyan-
lända och nya medborgare i samhället. Bland annat har 
kultur- och fritidsnämnden satsat medel och personal-
resurser för att arbeta med frågan.  Kommunfullmäk-
tige har, genom fördelning av statliga medel, satsat 
extra resurser för området. Detta har exempelvis inom 
ungdomsområdet inneburit personalförstärkningar för 
särskilt arbete med frågan.

• Inom kultur- och fritidsnämnden har flera inflytan-
deprojekt genomförts under perioden. Det har bland 
annat startats upp flera samarbetsprojekt med olika 
skolor och föreningar. Antalet inflytandegrupper för 
unga har ökat och uppgick redan i slutet av april till fler 
än under helåret 2015.

• Att stödja föreningslivet och få fler kommuninvånare 
att delta i olika föreningsaktiviteter är ett av kultur- och 
fritidsnämndens grunduppdrag. Föreningslivet är en 
viktig arena för att skapa delaktighet och inkludering. 

• Varberg Energi och SWT Paper tog under hösten 2015 
initiativ till föreningen Öppna Företag. Kommunsty-
relsen beviljade medel via den statliga satsningen på 
inkludering av nyanlända för att föreningen skulle få en 
bra start. Målsättningen är att underlätta för företaga-
re att utveckla en stark och öppen företagskultur med 
tydliga värderingar som motverkar negativa attityder 
och misstro. Sådana värderingar gynnar kreativitet och 
innovationsförmåga som är viktiga delar för ett bra 
företagsklimat. Föreningen har även beviljats regionala 
projektmedel i syfte att utveckla verktyg som företagen 
kan använda sig av i arbetet med öppenhet och hållbar-
het på arbetsplatsen.

• Under sommaren har en särskild satsning genom-
förts med simundervisning för målgruppen nyanlända 
14-19 år.  Inom kulturområdet har man anordnat buss- 
turer för nyanlända för att tillgängliggöra de arrange-
mang som genomförs. Särskilda satsningar har också 
gjorts, exempelvis introduktion för språkvän samt SFI- 
besök och andra utbildningar. I ett samarbete mellan 
kulturavdelningen och Region Halland har nycirkus-
föreställningar genomförts för både barn och vuxna på 
asylboenden. 
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• Inom ungdomsområdet har under perioden genom-
förts flertalet initiativ som syftar till att öka ungas 
deltagande och möjlighet till inflytande. Centralgrup-
pen är ett sådant exempel. Där får unga, med stöd av 
personalen, inflytande inom olika områden i Centralens 
verksamhet.

Slutsats och prognos 
Arbetet inom de prioriterade målen har en övergripan-
de bredd främst hos kultur- och fritidsnämnden där en 
positiv trend prognostiseras för 2016.  
     Ett övergripande samordnat arbete med folkhälsa 
saknas idag. Det finns ett trygghets- och folkhälsoråd 
för samverkan, men det saknas tjänstemannastöd för 
samordning av folkhälsoarbetet. 
     Det arbete med gemensamma riktlinjer för medbor-
gardialog som sker 2016 väntas ge ökad tydlighet och 
struktur för att aktivt kunna arbeta med invånarinfly-
tande. Under 2016 pågår även arbetet med att starta 
upp en inkluderingsenhet, för att ytterligare öka fokus 
på inkludering snarare än integration. Målet är att en 
fungerande inkluderingsenhet ska vara igång senast 
januari 2017.

Tre prioriterade inriktningar

Valfrihet och kvalitetskonkurrens
Bakgrund 
Fristående och kommunala utförare ska ha likvärdiga 
förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet. 
Kommunens roll blir att underlätta kundvalen, skapa 
rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem 
samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra 
informationen om skillnaderna lättillgänglig för 
medborgarna.

Aktiviteter och resultat
Inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämn-
den, som tillsammans står för huvuddelen av kommu-
nens totala budgetram, har man kommit relativt långt 
med att främja konkurrensutsättning av verksamheten. 
Exempelvis kommer socialnämnden att använda 
följande indikatorer för att mäta sin verksamhet under 
målperioden:
1. andel verksamhet som är konkurrensutsatt
2. andel kunder som gör aktivt val av utförare
3. kundens uppfattning om möjligheterna till val av 
hemtjänst och särskilt boende
4. antal personer som använder tjänsten för jämförelse-
service.

Prognos och kommentar
Inriktningen valfrihet och kvalitetskonkurrens har 
bärighet såväl på invånarnas möjlighet att välja och 
ställa krav på kommunal service som på kommunens 
roll som konkurrerande leverantör på lokala markna-
der. Det kan dock vara svårt att identifiera indikato-
rer som möjliggör avstämning och uppföljning inom 
området, då de strategiska inriktningarna främst ska 

fungera som förhållningssätt och ange ambitionsrikt-
ning. Under året kommer ändå indikatorer för valfri-
het och kvalitetskonkurrens att kunna följas hos flera 
nämnder, och prognosen är bland annat en fortsatt hög 
och ökande andel konkurrensutsatt verksamhet. Det 
nystartade interna kvalitetsnätverket kommer också att 
innebära ökade möjligheter till gemensam samverkan 
och utveckling av kvalitetsfrågorna för hela kommun-
koncernen.

Attraktiv arbetsgivare
Personal- och kompetensförsörjning
Kommunens personal- och kompetensförsörjning har 
kommit alltmer i fokus. Samtidigt som kommunen väx-
er sker en betydande personalavgång som en följd av ge-
nerationsväxlingen och omvärldens ökande efterfrågan 
på personal. Konkurrensen om medarbetarna har ökat 
kraftigt och det är idag lika viktigt att behålla befintliga 
som att rekrytera nya medarbetare.  
     Kommunen arbetar kontinuerligt för att utvecklas 
som en attraktiv arbetsgivare. Olika insatser har gjorts 
för att ta fram strategier och metoder för att stödja för-
valtningarna så att de kan tillgodose sitt personal- och 
kompetensförsörjningsbehov. Detta har bland annat 
inneburit en mångfald av olika marknadsföringsinsats-
er med mässor, annonskampanjer och kontakter med 
utbildningsarrangörer.  En genomgripande personal-
försörjningsanalys pågår för att identifiera de yrkes-
grupper där det finns uttalade rekryteringsbehov samt 
de insatser som är aktuella och ska genomföras för att 
behålla befintliga och nå nya medarbetare. Det har un-
der året märkts en ökad personalrörlighet mellan främst 
de halländska kommunerna/Region Halland samt 
Göteborgsregionen och Varberg, och här är lönen en 
viktig konkurrensfaktor. Löneläget har höjts påtagligt, 
vilket påverkar både nyrekryteringslönerna och beho-
ven i samband med den årliga löneöversynen. 
     Ett samlat arbetsgivarpolitiskt dokument har tagits 
fram. En god arbetsgivarpolitik är viktig för att kommu-
nen ska kunna rekrytera, utveckla och behålla kom-
petent personal. Det arbetsgivarpolitiska programmet 
beskriver förväntningar och möjligheter för medarbe-
tare i kommunen och bygger på policyer, riktlinjer och 
andra styrande dokument och beslut inom området. 
Det pågående arbetet med att se över och utveckla olika 
villkor, löneläge och personalförmåner för de anställda 
fortsätter.
     Insatserna för önskad sysselsättningsgrad och färre 
timavlönade har fortsatt som planerat och resulterat i 
fortsatt ökning av sysselsättningsgraden bland kom-
munens anställda och minskning av antalet timavlönad 
arbetstid.
     Kommunens nya ledarutvecklingsprogram har 
startat och hittills har fem aktiviteter genomförts med 
75 deltagare, cirka 25 personer har deltagit i två eller 
fler aktiviteter. Ett antal blivande chefer deltar i Mor-
gondagens Ledare och kommunen har flera traineer 
från Hallands traineeprogram. Anställda har deltagit i 
olika mentorprogram och externa kvalificerade ledarut-
vecklingsprogram. Ett stort antal yrkesutbildningar 
samt utbildningar inom IT och telefoni har också 
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genomförts. Kommunens medarbetarcoaching, för att 
stödja medarbetare som vill utvecklas i sin yrkesroll el-
ler byta yrkesbana, har hittills i år tagit emot 26 anställ-
da som erbjudits tester samt rådgivning och vägledning. 
     Under året har kommunen fått många nyanlända, 
vilka kommer att utgöra en viktig del i den kommande 
personalförsörjningen. Förvaltningarna har tagit fram 
80 möjliga praktikplatser, som bland annat riktar sig 
till nyanlända. Till detta kommer drygt 250 platser för 
studiepraktik inom socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Insatser för ett hälsosamt arbetsliv
Kommunen har påtagligt ökat sin omvärldsbevakning 
och rapportering kring orsaker och åtgärder kopplade 
till den ökande sjukfrånvaron i landet samt utvecklingen 
och vidtagna insatser i Varberg. Information har getts 
till politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
personalutskottet och i olika nämnder samt till förvalt-
ningar och i olika ledningsgruppssammanhang. 
     En hälsostrategi har tagits fram och kommunens 
övergripande rutiner för det systematiska arbetsmil-
jöarbetet har setts över. I samband med detta uppda-
teras den internetbaserade arbetsmiljöguiden. Arbete 
med policyer och riktlinjer för alkohol och droger 
samt kränkande särbehandling är i slutfasen. Speciella 
satsningar har gjorts för att minska sjukfrånvaron inom 
kommunen, bland annat ett nära samarbete mellan 
kommunhälsan och socialförvaltningen respektive 
serviceförvaltningen med förtydligade processer och 
utbildningar till samtliga enhetschefer. Samarbetet 
mellan kommunens vårdcentraler, försäkringskas-
san och kommunen har fortsatt för att möta SKL:s 
intention om tidig kontakt mellan primärvård och 
arbetsgivare, för att motverka långa sjukskrivningar. 
Förvaltningarna har också genomfört olika insatser 
som översyn av organisation, roller, arbetsbelastning 
och bemanning, ökat chefsstöd, projekt för samordnad 
rehabilitering samt riskbedömningar med handlings-
planer.  De olika insatserna har sannolikt bidragit till 
att sjukfrånvaron i kommunen har minskat. Att notera 
är också att inbromsningen skett tidigare i Varberg än i 
riket i övrigt. Helåret 2015 var sjukfrånvaron 6,3 % och 
den sista tolvmånadsperioden 6,1 %. 
     En ny AFS (arbetsmiljöföreskrift) om organisatorisk 
och social arbetsmiljö trädde i kraft den 31 mars i år. 
Detta har medfört ett betydande analysarbete och i 
september startar en bred utbildningsinsats för samtliga 
chefer och skyddsombud. 
     Regeringens förslag om medfinansiering av sjuk-
frånvaro längre än 90 dagar ersattes under augusti 
månad av en partsgemensam avsiktsförklaring med 
olika insatser för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. 
Analys pågår av överenskommelsens olika delar, vilka 
kommer att innebära ett omfattande arbete inom flera 
olika områden kopplade till ett hållbart arbetsliv. 
     Den särskilda satsningen på personalstöd till yrkes-
grupper inom Varbergs omsorg samt inom kost- och 
städverksamheten som avslutats och utvärderats visade 
på ett begränsat nyttjande av tjänsten (2,3 %, mot nor-
mal nyttjandegrad 4-5 % av de anställda). Möjligheten 
att göra tjänsten brett känd och därmed nyttjad, begrän-

sades av att det genomförda projektet endast omfattade 
delar av personalen. I utvärderingen konstaterades 
därför att om personalstödet ska erbjudas fortsättnings-
vis bör det erbjudas samtliga anställda.

Personalöversikt
Antal anställda och utveckling  
av sysselsättningsgraden
Både antalet heltidsanställda och sysselsättningsgraden 
bland de tillsvidareanställda har fortsatt att öka. Detta 
är en effekt av kommunens arbete med att erbjuda 
de anställda önskad sysselsättningsgrad. Mellan åren 
2008 och augusti 2016 har den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden ökat från 89,8 % till 95 % och andelen 
heltidsanställda har ökat från 61,1 % till 74,1 %.

Tillsvidareanställda 2016-08-31 2015-08-31

Heltid 3 164 2 991
Deltid 1 107 1 178
Genomsnittlig  
sysselsättningsgrad 95 % 93,2 %

Arbetade timmar
Sedan förra året är alla tidsbegränsade anställningar, 
längre än en månad, månadsavlönade. Detta ger ökad 
trygghet och bättre möjlighet för den anställde att 
planera sin privata ekonomi. Samtidigt innebär detta en 
ökad kontinuitet för kommunens verksamheter.   
     Av samtliga arbetade timmar har andelen timmar 
som utförts av timavlönad personal fortsatt att minska 
markant och utgjorde den senaste tolvmånadsperioden 
4,02 % av all arbetad tid jämfört med 5,01 % den föregå-
ende tolvmånadsperioden och 6,16 % året dessförinnan. 
Under samma perioder har också uttag av fyllnadstid 
minskat, medan övertidsuttaget ökat något igen. 
     Personalkostnaden per timme innehåller, förutom 
arbetsgivaravgifter och andra lagstadgade avgifter, 
även kostnader för ej arbetad tid, såsom semester och 
sjuklön.

Antal timmar, tusental (mätperiod augusti-juli)

Tidsorsak 201508-
201607

201408-
201507

201308-
201407

201208-
201307

Månadslön 6 308,3 5 864,9 5 693,0 5 731,0
Timlön 267,2 312,9 378,6 400,7
Fyllnadslön 32,3 34,3 39,6 51,2
Övertid 31,6 28,7 29,1 29,4
Arvode (deltids- 
brandmän 2012) 0 0 0 5,5

Summa 6 639,3 6 240,8 6 140,3 6 217,8

Personalkostn. 
inkl. PO, tkr 1 998 545 1 846 442 1 769 532 1 793 290

Kostnad/tim, kr 301,0 295,8 288,2 288,4

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron beskriver antalet sjukfrånvarotimmar i 
förhållande till ordinarie arbetstid. 
     Under den senaste tolvmånadersperioden har sjuk- 
frånvaron minskat, främst sjukfrånvaron längre än 
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60 dagar. Att särskilt observera är dock att sjukfrånva-
ron bland de yngre medarbetarna under 30 år fortsatt 
att öka. Andelen månadsanställda utan sjukfrånvaro 
har ökat, vilket är mycket positivt och innebär att fler 
anställda inte haft någon sjukdag alls under den senaste 
tolvmånadersperioden.

Sjukfrånvaro i procent (mätperiod augusti-juli)
Åldersgrupp/kön 201508-  

201607
201408-  

201507
201308-  
201407

201208- 
201307

Kvinnor
29 år och yngre 6,7 6,3 5,3 5,3
30-49 år 5,9 6,2 5,5 5,4
50-59 år 6,9 6,9 5,7 5,5
60-67 år 7,3 7,7 6,2 6,1
68 år och äldre 1,6 0,9 0,1 0,2
Totalt kvinnor 6,6 6,8 5,7 5,6

Män
29 år och yngre 3,9 3,1 2,2 2,3
30-49 år 2,7 3,5 2,6 2,6
50-59 år 6,2 6,0 5,2 5,1
60-67 år 4,5 4,8 4,1 3,6
68 år och äldre 1,3 0,2 0 0,3
Totalt män 4,3 4,4 3,7 3,6
Totalt samtliga 6,1 6,3 5,3 5,2
Andel långtidsfrånvaro  
(>60 dgr) av total sjukfrånvaro 38,5 38,9      35,3      29,9

Andel månadsanställda som 
helt saknar sjukfrånvaro 36,1 34,1 36,4 31,9

Personalomsättning och pensionsavgångar
Omsättningen på personal inom kommunen fortsätter 
att öka. Under den senaste tolvmånadersperioden har 
479 personer lämnat kommunen, jämfört med drygt 
400 personer föregående period. Totalt har 706 ar-
betsbyten skett inom kommunen under samma period, 
jämfört med cirka 500 den föregående.
     Pensionsavgångarna ligger på en högre nivå än 
föregående års första åtta månader. Hittills under 
2016 har 112 personer slutat med pension jämfört med 
102 personer år 2015 och 78 personer året innan.  
Genomsnittsåldern bland dem som gick i pension var 
något lägre än föregående år; 64,3 år jämfört med 
64,6 år respektive 64,9 år de två föregående åren. An-
talet månadsavlönade över 65 år var den 31 augusti i år 
fler än tidigare år; 85 personer jämfört med 68 perso-
ner året innan. Anställda som gått i pension har också 
anlitats i större omfattning än tidigare. 

God ekonomisk hushållning
Bakgrund
Ordning och reda i kommunens ekonomi är förutsätt-
ningen för en hållbar utveckling. Välskött ekonomi 
skapar trygghet för såväl företag som hushåll och läg-
ger grunden för en god utveckling, 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.

Beskrivning av arbetet för perioden och helåret
I kommunallagen står det att varje kommun ska ha god 
ekonomisk hushållning. Det innebär att de finansiel-
la målen ska uppnås, men även att verksamheternas 
målarbete ska följa den nivå som beslutats i årets 
budget. Ett bokslut som följer de ekonomiska planerna 
men där verksamheternas mål inte uppnås är inte god 
ekonomisk hushållning. 
     Att i dagsläget fullt ut visa hur verksamhetsmålen 
för 2016 har uppnåtts är inte möjligt, men den beskriv-
ning som ges i delårsbokslutet av nämndernas arbete 
med de fyra strategiska målområdena ger en positiv 
indikation om att denna del av god ekonomisk hus-
hållning uppnås. Den ekonomiska delen är lättare att 
prognostisera, vilket framgår i nästa avsnitt (Finansiell 
analys) under rubriken Finansiella mål. 

Finansiell analys

Resultat
Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per den 
31 augusti och helårsprognosen är en uppskattning av 
det förväntade resultatet per den 31 december. Perio- 
diseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt ska 
belasta rätt månad. Även skuld och fordringsbokföring 
är gjord.
     Resultatet per den 31 augusti är avsevärt bättre än 
den budgeterade nivån, medan resultatet i prognosen 
för helåret är något sämre än budgeterad nivå. Här ska 
även hänsyn tas till den osäkerhet som finns vad gäller 
pensionskostnader och skatteintäkter.

Finansiella mål
För att uppfylla god ekonomisk hushållning har 
Varbergs kommun följande finansiella mål: 

•  Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent av 
skatter och utjämningsbidrag (30 mnkr).
•  Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet 
och affärsverksamhet bör till 100 procent finansieras 
med egna medel.

Årets resultat beräknas uppgå till 33,4 mnkr, vilket 
innebär att resultatmålet nås. Kommunens egenfinan-
siering prognostiseras till 28 procent. Det betyder att 
målet om egenfinansiering är ouppnått för tredje året 
i rad. Även om detta mål ska ses över flera år, är den 
uppkomna situationen inte hållbar på sikt. Fullmäktige 
har därför gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbe- 
ta nya styrande finansiella mål, vilket kommer att han-
teras i samband med beslut om budget för 2017.

Balanskrav
Till god ekonomisk hushållning hör att intäkterna 
ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för 
ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det 
negativa resultatet regleras och det redovisade egna 
kapitalet enligt balansräkningen återställas under de 
närmaste tre åren.  
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För att uppnå god ekonomisk hushållning har Varbergs 
kommun för 2016 budgeterat ett resultat på 40 mnkr. 
Efter årets åtta första månader överstiger intäkterna 
kostnaderna med 107 mnkr. Kommunen klarar därmed 
balanskravet. Även för helåret ser det positivt ut, då 
prognosen visar ett överskott exklusive realisations- 
vinster på 32 mnkr.

Soliditet och likviditet
Kommunens soliditet (andelen tillgångar som finansie-
ras med egna medel) exklusive ansvarsförbindelse var 
42,5 procent vid det senaste bokslutet. Prognosen för 
2016 är 43,3 procent, vilket är en förbättring som bland 
annat beror på låga investeringsnivåer i förhållande 
till budgeterad nivå. Jämfört med andra kommuner 
i samma storlek är soliditetsnivån något låg, men om 
internbanken räknas bort stiger kommunens soliditet 
till en nivå betydligt över jämförbara kommuner. 
     Likviditeten (kommunens kortsiktiga betalningsbe-
redskap) uppgick till 263 mnkr den 31 augusti 2016, 
vilket är en minskning i förhållande till årsbokslutet 
2015 då den var 468 mnkr. Minskningen är inte på 
något sätt oroande, utan ger snarare en fördel efter-
som avkastningen på likviditet är obefintlig. Beroende 
på investeringsnivån under resten av året kommer 
likviditeten att sjunka till en lägre nivå. Om hela den 
budgeterade investeringsnivån genomförs finns det ett 
behov av nyupplåning. Kommunen har även en check-
räkningskredit på 250 mnkr att tillgå.

Pensionsmedelsförvaltning
Pensionsmedelsförvaltning med god  
riskspridning
Ansvarsförbindelsen för den förmånsbaserade pen- 
sionen, enligt det gamla pensionsavtalet fram till 1998, 
uppgår till drygt 1 213 mnkr. Kommunen har även gjort 

frivilliga extraavsättningar om strax under 140 mnkr 
för att minska resultatpåverkan av pensionsutbetal-
ningarna. Det finns dessutom avsättningar för cirka 
108 mnkr enligt det nya pensionsavtalet, vilket ger en 
total avsättning om 248 mnkr. Av dessa har 70 mnkr 
placerats i en värdepappersportfölj vars marknadsvär-
de uppgår till 78 mnkr, vilket är i nivå med värdet vid 
årsskiftet. 77 procent av portföljen är placerade i struk-
turerade produkter med kapitalskydd och 26 procent är 
placerade i svenska aktier. I sin helhet har portföljen en 
god riskspridning, med innehav i många olika bolags- 
kategorier och med stor geografisk spridning. 

Borgensåtagande och skuldsättning
Varbergs kommun har i dagsläget borgensåtagande  
på 562 mnkr, varav 500 mnkr avser Varbergs Stads-
hus AB:s lån. Utöver detta finns skulder på 2 559 mnkr 
för utlåning till dotterbolagen via kommunens intern-
bank. Risken för dotterbolagens skulder får anses vara 
låg, då bolagen har ett positivt kassaflöde och innehåll-
er betydande övervärden, exempelvis i fastigheter. 
Kommunen har även tecknat en solidarisk borgen för 
Kommuninvests skulder där andelen uppgår till  
1,09 procent. På balansdagen understiger dock 
Kommuninvests tillgångar de totala skulderna. (Mer 
information finns i Årsredovisning 2015, not 23.) 
     Kommunkoncernens lån uppgår till 2 059 mnkr och 
har en genomsnittlig ränta inklusive derivat på  
2,45 procent. Räntebindningstiden inklusive derivat 
uppgår till 2,69 år. Anledningen till den något höga 
räntan är räntesäkringar som gjorts, framför allt via  
derivat, i en tid då marknadsräntorna var betydligt hög-
re. Detta syns också genom negativa marknadsvärden 
på derivat, som dock endast påverkar kommunen om 
ett derivat skulle stängas i förtid. Inom det kommande 
året förfaller 35 procent av kommunens låneportfölj, 
vilket är inom ramen för finanspolicyn. 
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Driftsredovisning

Periodens resultat
Resultatet för årets åtta första månader uppgår till 
107 mnkr, vilket är sämre än delårsresultatet föregåen-
de år. Periodens resultat ger dock ingen fingervisning 
om helårsresultatet, eftersom utgången för helåret 
påverkas kraftigt av i vilken period enskilda intäkter 
eller kostnader uppstår. 
     Verksamhetens nettokostnader har ökat med  
7 procent jämfört med samma period 2015. Ökningen 
ska ställas i relation till finansieringen av kommunens 
verksamhet – det vill säga skatteintäkter, statliga 
utjämningsbidrag och finansnetto – som har ökat med 
5,2 procent. Att kostnaderna ökar mer än intäkterna är 
negativt för möjligheten att hantera kommande kost-
nadsökningar. Som konstaterades i årets tertialrapport 
är det dock vanskligt att dra för stora slutsatser innan 
året är slut, eftersom skillnaderna i periodisering mel-
lan olika perioder kan göra stor skillnad för helåret. 
     Periodens största intäktsökning står de statliga 
bidragen för, vilket förklaras av den ersättning kommu-
nen får för att ta emot människor på flykt. Flyktingmot-
tagandet ligger också, tillsammans med ökade löner och 
pensionskostnader, bakom periodens kostnadsökningar. 

Prognos
Nämndernas drift
Kommunstyrelsen prognostiserar för helåret ett över-
skott mot budget på nästan 50 mnkr. Överskottet är 
främst kopplat till exploateringsverksamheten, där  
försäljningen av tomter och avslut av exploaterings-
områden väntas få en positiv påverkan på kommunens 
resultat med 46 mnkr. De gemensamma anläggningar 
som hör till ett exploateringsområde, såsom gator, 
belysning och allmän platsmark, kommer att belasta 
kommunens resultat under kommande år. Indexering-
en av avtalet med Trafikverket kring järnvägstunneln 
förväntas ge en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr 
eftersom KPI-utvecklingen (konsumentprisindex) 
fortfarande är svag. 
     Barn- och utbildningsnämnden visar en marginell 
avvikelse mot budget på 1 mnkr. Underskottet är plane-
rat och beror på nämndens beslut att använda pengar 
ur resultatreserven till bland annat kompetensutveck-
ling. Denna satsning kommer att pågå med ytterligare 
1,6 mnkr fördelat på de kommande två åren. 
     Socialnämnden ser på helårsbasis ett underskott 
mot budget på cirka 11 mnkr. Nämndens verksamheter 
går mot ett budgetunderskott på drygt 8 mnkr kopp-
lat till kostnadsökningar inom LSS, försörjningsstöd 
och äldreomsorg. Avvikelsen inom äldreomsorg beror 
främst på den fortsatt höga nivån av konsumtion inom 
hemtjänst och trygghetslarm. Utöver nämndens egna 
verksamheter väntas ett underskott inom det kommun-
gemensamma projektet Psynk, som i sin helhet kom-
mer att hålla budget men som på grund av tidsförskjut-
ning ger ett budgetunderskott för 2016 på cirka 3 mnkr. 

Servicenämnden planerar en större mängd underhåll 
på kommunens fastigheter, vilket väntas ge en plane-
rad negativ budgetavvikelse på 17 mnkr för helåret. 
Avvikelsen avräknas mot tidigare upparbetat överskott 
i kommunens underhållsfond. 
      Övriga nämnder väntas hålla sin tilldelade bud-
getram.

Övriga interna och externa poster
De externa och interna avstämningsposterna förväntas 
avvika mot budget med 11 mnkr. Pensionskostnader-
na tros bli högre än budget, främst kopplat till större 
utbetalningar samt uppräkning av befintlig skuld för 
anställda och politiker. Avgifterna för arbetsmark-
nadsförsäkringarna är fortsatt noll och ger därmed en 
positiv avvikelse, vilket balanseras av lägre statsbidrag 
för maxtaxan än vad som beräknats i budget.

Finansiering
Årets skatteintäkter väntas bli lägre än vad som beräk-
nats i budget. Anledningen är den senaste prognosen 
från SKL, där förväntningen på kommande taxerings-
utfall är lägre än tidigare. De generella statsbidragen 
ger däremot en positiv budgetavvikelse i kommunens 
helårsprognos, tack vare en gynnsam inkomstutjäm-
ning. 
     Finansnettot ser ut att bli 3 mnkr bättre än budget. 
Här utgör återbäring från Kommuninvest en stor plus-
post på närmare 5 mnkr, medan uteblivna inlånings-
räntor påverkar negativt. I budgeten för 2016 beräkna-
des att kommunen skulle behöva låna en liten del till 
sina egna investeringar. Detta verkar inte bli aktuellt, 
vilket också påverkar det väntade finansnettot positivt. 

Summering
Sammantaget väntas kommunen redovisa ett posi-
tivt resultat för 2016, men trots det stora överskottet 
från exploateringsverksamheten landar prognosen 
7 mnkr under budget. Överskottet från exploatering-
arna väntas finnas med ett antal år framöver, men det 
finns anledning till observans för kommande perioder. 
Utan överskottet ger övrig verksamhet, och framför allt 
pensionskostnaderna, ett negativt resultat mot budget.
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Driftsuppföljning och prognos

Mnkr Utfall 31/8 
2016

Utfall 31/8 
2015

Budget  
2016

Prognos  
2016

Avvikelse  
2016

Kommunfullmäktige, valnämnd, över- 
förmyndare och kommunens revisorer -8,9 -6,2 -9,4 -9,4 0,0
Kommunstyrelsen -164,4 -122,8 -270,9 -220,6 50,3
- varav Räddningstjänsten Väst -38,7 -37,4 -58,2 -58,2 0,0
- varav kommungemensamma poster -28,8 -23,4 -40,0 -38,0 2,0
- varav exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 45,8 45,8
- varav försäljning av tillgångar 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Barn- och utbildningsnämnd -853,7 -815,8 -1 373,5 -1 374,5 -1,0
Socialnämnd -672,9 -646,4 -1 027,7 -1 038,6 -10,9
- varav försörjningsstöd -18,5 -17,1 -27,5 -29,0 -1,5
Byggnadsnämnd -10,3 -4,6 -13,6 -13,6 0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd -4,1 -3,0 -9,5 -9,5 0,0
Hamn- och gatunämnd -59,2 -60,2 -94,5 -94,5 0,0
- varav hamnavdelning 0,7 2,5 0,0 0,0 0,0
Kultur- och fritidsnämnd -91,6 -90,3 -139,7 -140,4 -0,7
Servicenämnd -10,0 -2,8 -18,2 -35,7 -17,5
- varav fastighetsförvaltning -9,5 6,4 -3,7 -23,6 -19,9

Summa nämndernas drift -1 875,1 -1 752,1 -2 957,0 -2 936,8 20,2

Övriga externa poster
Pensionsutbetalningar -44,6 -44,0 -64,4 -69,7 -5,3
Avkastning/upplösning av extra pensions- 
avsättning* 5,5 10,9 8,5 8,0 -0,5
Förändring semesterlöneskuld 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0
Statsbidrag maxtaxa 12,1 12,8 19,2 18,2 -1,0

Interna poster
Arbetsgivaravgifter -10,6 -9,7 0,0 0,0 0,0
Personalförsäkringar 1,2 0,0 0,0 1,3 1,3
Pensionsavgifter -1,7 2,5 0,6 -4,9 -5,5
Internränta 35,5 31,7 53,6 53,6 0,0

Övrigt
Ofördelade budgetmedel 0,0 0,0 -10,1 -10,1 0,0

Summa avstämningar -2,6 4,2 2,4 -8,6 -11,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -1 877,7 -1 747,9 -2 954,6 -2 945,4 9,2

Finansiering   
Skatteintäkter 1 729,4 1 632,7 2 622,8 2 595,2 -27,6
Generella statsbidrag 244,2 240,0 358,1 366,3 8,2
Finansiella intäkter 64,2 59,7 90,8 93,3 2,5
Finansiella kostnader -53,3 -53,4 -76,7 -76,0 0,7

Summa finansiering 1 984,5 1 879,0 2 995,0 2 978,8 -16,2

RESULTAT 106,8 131,1 40,4 33,4 -7,0

* I den externa resultaträkningen räknas avkastningen på den extra pensionsavsättningen till finansiella intäkter.
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Investeringar

2016 års investeringsbudget uppgår till drygt 
500 mnkr. Tillsammans med överföringar från 
tidigare års beslutade investeringsprojekt om-
fattar den 619 mnkr. 

Efter årets åtta första månader är nämndernas samlade 
prognos att 515 mnkr av investeringsbudgeten kom-
mer att upparbetas under helåret. Detta innebär en 
minskning med 66 mnkr jämfört med tertialrapportens 
prognos. Bedömningen är fortfarande att nämnder-
nas prognos ligger något högt, eftersom de senaste 
årens helårsutfall endast har motsvarat mellan 50 och 
75 procent av respektive års investeringsbudget. Över-
satt till årets investeringsbudget skulle det innebära en 
investeringsredovisning på maximalt 464 mnkr. Vad 
som kan tala för nämndernas prognos är att kommu-
nen tillsatt mer personalresurser för att kunna hantera 
och genomföra en större mängd investeringar. 
     Det ska samtidigt framhållas att även ett helårsutfall 
på 464 mnkr är högt för en kommun i Varbergs storlek. 
Om det uppnås innebär det att det finansiella målet om 
en hundraprocentig självfinansiering av kommunens 
investeringar åter frångås, och att självfinansierings-
graden istället hamnar på runt 28 procent. 
 
Periodens största  utgiftsposter  
och avvikelser
Årets enskilt största utgiftsposter för nybyggnation av 
fastigheter gäller ny skola och nytt idrottscentrum i 
Trönninge. Båda dessa projekt ser ut att följa tidspla-
nen och beräknas upparbeta cirka 184 mnkr i investe-
ringsutgifter under året. 
     Det är främst tre projekt som visar på en högre 
nettoutgift i prognosen än i den beslutade budgeten. 

Ett av dem är reparationen av pirhuvuden och ett annat 
är de strategiska markförvärven som väntas överskri-
da budget med 35 mnkr. Bland övriga större om- och 
nybyggnationer har viss förskjutning i tid uppstått för 
Österängen/Bolmens förskola och för Bosgårdsskolan. 
Den nya brandstationen i Tvååker blir också försenad 
eftersom detaljplanen där har blivit överklagad. 

Avvikelser bland nämnderna
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar för en bud-
getavvikelse som delvis är kopplad till en försenad flytt 
av ungdomsgården i Träslövsläge, men framför allt till 
den planerade konstgräsplanen i Bua/Väröbacka som 
senareläggs till år 2018/2019. 
     Hamn- och gatunämnden prognostiserar en bety-
dande negativ budgetavvikelse som till stor del beror 
på förseningen av Fästningsbadet och reparationen av 
Klövens och Fästningspirens pirhuvuden. Det förvän-
tade investeringsbidraget från Sparbanksstiftelsen 
betalas inte ut förrän anläggningen står klar, vilket 
tidigast kan bli 2017/2018. Reparationerna av pirhu-
vuden förväntas överstiga den totala projektbudgeten 
med 13 mnkr.
     I servicenämndens prognos finns en avvikelse som 
främst beror på anpassning av fastigheter som flyttats 
till nästkommande år. I avvikelsen ingår även utveck-
ling av IT-miljön som skjutits på framtiden. 
     Övriga nämnder prognostiserar inga eller enbart 
mindre avvikelser mot årets budget.  

Pågående förstudier
Det pågår ett antal förstudier varav den största gäller 
en ny simanläggning. Enligt prognosen kommer årets 
förstudier totalt att uppgå till 7,4 mnkr. Medlen för de 
projekt som får budgetbeslut kommer att ingå i investe-
ringsutgifterna.

Investeringsuppföljning

Tkr Utfall 31/8 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse 
mot prognos

Kommunstyrelse           122 106 477 248 378 577 98 671
Barn-  och utbildningsnämnd  6 012 12 202 11 662 540
Socialnämnd            12 5 000 2 000 3 000
Byggnadsnämnd             910 1 000 1 000 0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0 500 0 500
Hamn- och gatunämnd       31 965 78 038 86 566 -8 528
Kultur- och fritidsnämnd  631 10 320 3 570 6 750
Servicenämnd              8 904 34 554 24 095 10 459
Pågående förstudier 4 862 0 7 449 -7 449

TOTALT 175 402 618 862 514 919 103 943
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Exploateringar

Kommunens totala exploateringsverksamhet 
uppvisar efter årets åtta första månader en net-
toutgift på 11,9 mnkr, siffran för de första fyra 
månaderna var 11,7 mnkr. 

Kassaflöde 
I nettobudgeten för 2016 beräknades en nettoinkomst 
om 15,8 mnkr. I helårsprognosen för årets åtta första 
månader beräknas en nettoutgift på 16,7 mnkr. Skill-
naden mellan nettobudget och nettoutgift beror främst 
på att intäkter och utgifter fördelas jämnt över året. 
Exempelvis budgeterades 2016 för exploateringsintäkt 
om 24,3 mnkr för Träslöv, Kapellgatan (Arboretum) 
vilken nu prognostiseras komma in under 2017. Utbygg-
naden av gata vid Trönninge skola budgeterades inte 
under 2015 och prognosen uppgår 2016 till en utgift 
om 11 mnkr.
     Både inkomster och utgifter ligger lägre i progno-
sen än i budget. På utgiftssidan visar området Östra 
Holmagärde en stor budgetavvikelse eftersom årets 
planerade utbyggnadsstart nu förväntas ske först 2017. 
Övriga budgeterade exploateringsområden följer mer 
eller mindre budget. Intäkt för försäljning av exploa-
teringsområdet Marmorgatan (11560) förväntas under 
senhösten 2016 men utgifterna kommer under 2017. 
Grytåsvägen, som delvis finansieras via gatukostnads-

ersättning, är i slutfasen och kommunens del, Jung-
mansvägen, förväntas uppgå till cirka 4,5 mnkr.

Resultat
De kommunala exploateringsområdena påverkar kom-
munens resultat genom intäkter från tomtförsäljning. 
Samtidigt kommer områdenas nettoinvesteringar i 
form av anläggningar att belasta kommunen med kapi-
talkostnader i framtiden. Både kommunala och privata 
exploateringsområden kan öka kommunens drifts- och 
skötselkostnader i de fall där kommunen tar över an-
läggningarna efter att områdena färdigställts. Dessa fall 
genererar dock ingen kapitalkostnad. 
     Den resultatpåverkan som tomtförsäljningen förvän-
tas bidra med är inte inräknad i kommunens budgete- 
rade resultat. Det medför att alla nettointäkter från 
exploateringen ger kommunen en positiv budgetavvik- 
else, och i helårsprognosen uppgår den till 45 mnkr 
jämfört med 24 mnkr vilket prognostiserades årets för-
sta fyra månader. Områden som beräknas bidra till ett 
positivt nettoresultat för exploateringen är försäljning 
av Marmorlyckan på Breared, mark för parkerings-
hus vid Galleria Trädgården, tomtförsäljning i Bua, 
Limabacka och Åsby samt förväntade försäljningar 
på Nedregården. Ökade drifts- och kapitalkostnader 
för tillkommande anläggningar förväntas landa runt 
1 mnkr för helåret 2016.

Exploateringsuppföljning

Kassaflöde, tkr Nettoutfall 
20160831

Nettoprognos 
2016

Nettobudget 
2016

Avvikelse  
prognos/budget

Total exploateringsverksamhet -11 917 -16 727 15 834 -32 561
 - varav Falkebäck -135 -135 26 200 -26 335
 - varav Grytåsvägen -5 947 -4 000 300 -4 300
 - varav Stenen -445 -2 000 -8 308 6 308
 - varav Södra Trönninge -2 273 -11 000 0 -11 000
 - varav Kvarndammsvägen 3 198 3 800 2 358 1 442
 - varav Nedregården, etapp 4 14 334 15 950 0 15 950
 - varav Holmagärde Öst -903 -1 400 -30 000 28 600

Prognos resultatpåverkan, tkr Intäkt

Totalt 45 800
- varav Breared 16 000
- varav Åsby, Åsbyvägen 800
- varav Kvarndammsvägen 3 800
- varav Limabacka 2 600
- varav Nedregården, etapp 4 15 500
Övriga exploateringskostnader 8 050
Tillkommande årliga driftkostnader -950
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Resultaträkning
Kommunen Koncernen

Mnkr Not jan-aug 2016 jan- aug 2015 jan-aug 2016 jan-aug 2015

Verksamhetens intäkter 1 486 390 1 090 987
Verksamhetens kostnader 2 -2 282 -2 070 -2 664 -2 427
Upplösning av infrastrukturell investering -8 -8 -8 -8
Avskrivningar -76 -68 -191 -182

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -1 879 -1 756 -1 774 -1 630

Skatteintäkter 1 729 1 633 1 729 1 633
Generella statsbidrag och utjämning 244 241 244 241
Finansiella intäkter 67 68 9 10
Finansiella kostnader -55 -55 -57 -57

Resultat före skatter och  
extraordinära poster 107 131 152 197

PERIODENS RESULTAT 107 131 152 197

Balansräkning
Kommunen Koncernen

Mnkr                                                                      Not aug 2016 dec 2015 aug 2016 dec 2015

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar
Mark, fastigheter och anläggningar 2 311 2 211 4 756 4 460
Inventarier 107 107 1 637 1 646
Aktier och andelar 311 311 55 56
Långfristiga fordringar                                     3 2 574 2 440 16 22

Summa anläggningstillgångar 5 303 5 070 6 464 6 184

Bidrag till statlig infrastruktur 201 209 201 209

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsområden 130 119 143 126
Kortfristiga fordringar 349 237 364 319
Kortfristiga placeringar 70 93 70 93
Likvida medel 263 468 389 639

Summa omsättningstillgångar 812 917 966 1 177

SUMMA TILLGÅNGAR 6 316 6 195 7 631 7 570

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   
Periodens resultat 107 68 152 123
Resultatutjämningsreserv 281 281 281 281
Övrigt eget kapital 2 352 2 284 2 719 2 597

Summa eget kapital 2 739 2 632 3 152 3 001

Avsättningar 539 536 708 716

Skulder   
Långfristiga skulder                                        4 1 723 1 602 2 375 2 243
Kortfristiga skulder 1 314 1 425 1 396 1 611

Summa skulder 3 037 3 027 3 771 3 853

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 316 6 195 7 631 7 570

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser 1 213 1 251 1 213 1 251
Borgensåtaganden 562 563 62 62

Ekonomisk redovisning*
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Noter till resultat- och balansräkning

Mnkr Kommunen Koncernen

Not 1  Verksamhetens intäkter jan-aug 2016 jan-aug 2015 jan-aug 2016 jan-aug 2015
Försäljning av varor och tjänster 54 56 723 633
Taxor och avgifter 88 87 56 87
Hyror och arrenden 66 65 22 65
Bidrag 254 137 249 137
Övriga intäkter 1 0 7 20
Aktiverade interna intäkter avseende  
investering och exploatering 21 12 31 12
Jämförelsestörande intäkter1 1 34 1 34
Summa 486 390 1 090 987

1Försäljning av fastighet 1 34 1 34

Kommunen Koncernen

Not 2  Verksamhetens kostnader jan-aug 2016 jan-aug 2015 jan-aug 2016 jan-aug 2015
Löner -947 -877 -1 036 -961
Sociala avgifter -324 -298 -353 -326
Pensionskostnader -86 -74 -95 -82
Entreprenad och köp av verksamhet -443 -369 -345 -305
Lämnade bidrag -79 -75 -94 -56
Lokalkostnader -50 -48 -14 -57
Bränsle/energi -35 -39 -11 -46
Handelsvaror 0 0 -284 -230
Övriga kostnader -319 -283 -433 -356
Jämförelsestörande kostnader -1 -8 -1 -8
Summa -2 282 -2 070 -2 664 -2 427

Kommunen Koncernen

Not 3  Långfristiga fordringar jan-aug 2016 jan-aug 2015 jan-aug 2016 jan-aug 2015
Kommuninvest Ekonomisk Förening 6 6 6 6
VA-lån 0 0 0 0
Varbergs Bostads AB 670 670 0 0
Varberg Energi AB 811 811 0 0
Varbergs Fastighets AB 538 508 0 0
Varberg Vatten AB 540 435 0 0
Övrig utlåning 10 11 10 15
Summa 2 574 2 440 16 22

Kommunen Koncernen

Not 4  Långfristiga skulder jan-aug 2016 jan-aug 2015 jan-aug 2016 jan-aug 2015
Kommuninvest 1 594 1 472 2 094 1 972
Stadshypotek 98 98 98 98
Övriga långivare 0 0 152 141
Investeringsbidrag 31 33 31 33
Summa 1 723 1 602 2 375 2 243

*Delårsbokslutet är gjort enligt samma redovisningsprinciper som kommunens senaste bokslut (se Årsredovisning 2015).        
Siffrorna i resultaträkningen redovisas utan decimaler för att ge en enklare tabelläsning. 
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Verksamhetsberättelse

Avvikelser från planerad verksamhet

Här redovisas väsentliga avvikelser från plane-
rad verksamhet, det vill säga arbete som inte 
har utförts enligt plan eller ny verksamhet som 
har tillkommit under perioden.

Personalförsörjning
Den nationella trenden med svårigheter att rekryte-
ra erfarna socialsekreterare blir allt tydligare även i 
Varberg. Ärendemängden och komplexiteten i ären-
dena har ökat markant och tillsammans med ökade 
uppdrag medför detta ett stort behov av socialsekre-
terare. Det är även svårt att rekrytera personal till 
andra kvalificerade tjänster såsom sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Situationen på-
verkar kvaliteten för kund och verksamhet, med längre 
handläggnings- och utredningstider samt omprövning-
ar och uppföljningar av beslut som inte görs i tid eller i 
tillräcklig omfattning. Otillräcklig uppföljning kan leda 
till att insatser kvarstår längre än nödvändigt, med öka-
de kostnader och sämre effektivitet som följd. Det är 
nödvändigt att kommunen tar ett samlat grepp för att 
möta nuvarande rekryteringsbehov och löneutveckling 
samt upprätthålla Varbergs kommun som en attraktiv 
arbetsgivare.

Ensamkommande barn och nyanlända
Under årets åtta första månader har 13 ensamkom-
mande barn och ungdomar anvisats till Varberg. Detta 
är en kraftig minskning jämfört med hösten 2015 då 
antalet uppgick till nästan 150 barn och ungdomar. I 
juli månad gjorde Migrationsverket en nedskrivning 
av tidigare prognoser över hur många som förväntas 
fly till Sverige under 2016. Enligt den ska Varberg ta 
emot ytterligare cirka fem ensamkommande barn i 
år. Regeringen aviserade i juni månad två förslag till 
lagändringar som påverkar verksamheten kring ensam-
kommande barn och ungdomar. Förslagen innehåller 
dels ändringar kring kommunplacering, dels ett nytt 
ersättningssystem med sänkta ersättningar som ställer 
krav på kommunerna att snabbt ställa om verksam-
heten. Det handlar om att avsluta externa placeringar 
och istället öppna boende i egen regi, men också om 
en förskjutning av placeringar från HVB (hem för vård 
eller boende) till stödboende. 
     Under 2016 kommer 201 nyanlända, det vill säga 
personer som fått uppehållstillstånd i Sverige, att anvi-
sas till Varberg i enlighet med en lag som trädde i kraft 
den 1 mars. Fram till och med augusti har 73 nyanlända 
mottagits. Det är av största vikt att kommunen skapar 
boenden då detta är centralt för en framgångsrik inte-
gration och inkludering. 

Politiska prioriteringar

I årets budget har fullmäktige prioriterat ett 
antal satsningar* som ska främja resultaten 
inom kommunens beslutade målområden och 
inriktningar. 

Prioriteringarna genomförs med hjälp av omfördelning 
av befintliga medel, där varje nämnd har fått i uppgift 
att bidra genom att effektivisera sin verksamhet med 
en procent. Nedan redovisas vad som har hänt inom de 
prioriterade områdena under årets åtta första månader, 
det vill säga hur de nämnder som har fått extra medel 
hittills har använt dessa.

Kommunens revisorer
Utbildning revision (100 tkr)
Tillskottet för utbildning har möjliggjort utökad kom-
petensutveckling och omvärldsbevakning för kommu-
nens revisorer utan att nämnden har behövt minska 
anslagen för granskning. 

Kommunstyrelsen
Kommunen som attraktiv arbetsgivare (865 tkr) 
Personalkontoret har fått pengar för en halvtidstjänst 
inriktad på strategiskt HR-arbete och har bland annat 
prioriterat att ta fram ett samlat arbetsgivarpolitiskt 
dokument samt arbetat med utveckling av arbetsrätten, 
med de strategiska kompetensförsörjningsfrågorna och 
med olika ledarutvecklingsinsatser. En ny medarbeta-
re har rekryterats med särskilt ansvar för att utveckla 
områdena jämställdhet och mångfald. Fortsatt arbete 
för att förenkla chefernas beslutsstöd och tillgång till 
lättillgängliga personalrapporter har prioriterats inom 
ramen för utvecklingen av kommunens beslutsstödsys-
tem. Detta har möjliggjorts tack vare utökningen med 
en tjänst på 25 procent inom löneavdelningen. 
     Kommunhälsan har förstärkts med en halvtidstjänst 
för att bland annat öka sin omvärldsbevakning. Detta 
har lett till utvecklade och förbättrade rapporter om 
sjukfrånvaro och hälsa, vilka ställs samman fyra gånger 
per år, med både nationell och lokal information. Ett 
nyhetsbrev lanserades på intranätet under maj månad, 
med den information som inte ryms i rapporterna om 
sjukfrånvaro och hälsa. Den särskilda satsningen har 
också möjliggjort förstärkning i arbetet med spridning 
och utbildning kring den nya arbetsmiljöföreskriften 
samt processtöd i utvecklingen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och utökad dialog med försäkrings-
kassan samt kommunens vårdcentraler för ett tätare 
samarbete i samband med rehabilitering.

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar 
(600 tkr) 
En ny tjänst för att stärka kommunstyrelsens funktion 
som fastighetsägare och som samordnare i tidiga inves-
teringsskeden (åtgärdsval) skulle inrättas under peri-
oden. Det är utmanande att hitta kvalificerad personal 
till området; efter stora svårigheter med att rekrytera 
valde avdelningen för mark och exploatering istället att 
omfördela arbetsuppgifter inom fastighetsinvesterings-

* Budget 2016, sidan 23.
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funktionen och internrekrytera en verksamhetsekonom 
för att leverera mot den särskilda satsningen.

Personalförstärkning mark och exploatering 
(600 tkr) 
Medlen för att rekrytera en ny planeringsstrateg på 
avdelningen för mark och exploatering har flyttats över 
till avdelningen för samhällsplanering där en plane-
ringsstrateg nu finns på plats. 

Landsbygdssamordnare (500 tkr)
Marknad Varberg har under perioden rekryterat en 
landsbygdssamordnare som finns på plats sedan den  
1 september. Denna tjänst kommer att bli viktig för 
att samordna kommunens nämnder i frågor som rör 
landsbygden. Inför rekryteringen har dialog förts med 
Landsbygdsrådet samt med andra personer och grup-
per som verkar på landsbygden.

Barn- och utbildningsnämnden 
Förstärka möjligheterna för en god verksamhet 
– från barn till ung vuxen i Varbergs kommun  
(13 mnkr)
I förskolan har tilldelade medel använts för att bibe-
hålla budget för tilläggsbelopp samt för att täcka ökade 
kostnader för servicenämndens tjänster. I budgetramen 
för 2016 minskade tilldelningen till gymnasieskolan på 
grund av minskat statsbidrag och för att inte behöva 
dra in på gymnasieskolans resurser användes medel 
från den politiska prioriteringen. Även yrkesprogram 
inom gymnasieskolan har fått extra medel. Vidare har 
de extra medlen använts till förstärkt administrativt 
stöd i grundskola och fritidshem och till ett bibehållet 
stöd för fortsatt utveckling av flexteam och tvålärarskap 
samt till förstärkning av budgeten för Särvux och enhe-
ten för modersmål/nyanlända. 

Socialnämnden
Förstärka förutsättningarna för en god verk-
samhet – ökade behov hos äldre, orosanmäl-
ningar och bemanning (8 mnkr)
Medlen har använts för att möta den behovsökning 
som skett inom bland annat äldreomsorgen och funk-
tionsnedsättningsområdet samt till ett utvecklingspro-
jekt kring arbetet med barn och unga. 

Byggnadsnämnden
Personalförstärkning (600 tkr)
De extra medlen för personalförstärkning har använts 
till att anställa en avdelningschef för kundtjänst som 
också arbetar med övergripande ekonomi och verksam-
hetsuppföljning på förvaltningen. 

GIS – Geografiskt informationssystem (300 tkr)
Arbetet med att säkerställa en ändamålsenlig lagrings-
miljö som omfattar lagring och tillhandahållande av 
kart-, höjd-, flygfoto- och bilddata är påbörjat och 
kommer att fortgå under hela året. 

Hamn- och gatunämnden 
Kampanjer och attitydpåverkan (500 tkr)
Medlen är tilldelade för åren 2016-2017 och används 
för arbeta med kampanjer och attitydpåverkan, även 
benämnt mobility management (MM). Arbetet är direkt 
kopplat till den cykelplan som tagits fram under perio-
den och som förväntas bli antagen under året. Tidigare 
i år gjordes en omvärldsanalys och en åtgärdsplan har 
nu presenterats. Delar av åtgärdsarbetet är påbörjat. Ett 
exempel på aktivitet är det regionövergripande projektet 
Cykelvänlig arbetsplats. Förvaltningen har informerat om 
projektet och ett antal företag är tillfrågade om att delta. Ett 
annat exempel är informationssatsningen Kom och prata 
om hamn och gata som genomfördes under sommaren. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Anläggningsbidrag ridsporten (1 mnkr)
Tillskottet är treårigt och innebär att bidragsberättiga-
de ridföreningar som har behov av att rusta upp sina 
anläggningar nu kan ansöka om medel årligen. Nämn-
den har för samma period avsatt ytterligare 500 tkr i 
investerings- och projektbidrag.  

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar 
(500 tkr)
Under tre år finansieras en lokalstrateg med generellt 
ansvar för fastighetsinvesteringar. En stor del av upp-
draget kommer att fokuseras på byggnationen av den 
framtida bad- och simanläggningen.

Servicenämnden 
Kommunikatör, del av (175 tkr)
En kommunikatör är anställd och kommer under 
det första året att delas med kultur- och fritidsför-
valtningen.  Prioriterade kommunikationsområden på 
serviceförvaltningen är arbetet med att förankra projektet 
kommungemensam kundservice bland kommunens med-
arbetare samt att arbeta strategiskt med förvaltningens 
kommunikation och identifiera kommunikationsbehov. 

Ekologiska livsmedel (400 tkr)
Kost och städ finansierar ökade kostnader för ekolo-
giska råvaror. Uppsatt mål för helåret är 35 procent 
ekologiska livsmedelsinköp.

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar 
(500 tkr)
Servicenämnden har under tre år fått en utökad ram 
för att förstärka nämndens roll och deltagande i fastig-
hetsinvesteringar. En projektledare har rekryterats och 
servicenämnden har blivit mer delaktig i projektering 
och genomförande av nyproduktion. Samtidigt har 
förvaltarna fått bättre förutsättningar att fokusera på 
att förvalta de fastigheter kommunen äger. 

Överförmyndarnämnden 
Arvoden och utbildning ställföreträdare (450 tkr)
Tillskottet för utbildning av gode män har gjort att 
nämnden kan följa gällande krav och riktlinjer för 
verksamheten.
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Kommunens bolag

Resultaträkning kommunens bolag

Mnkr Utfall 31/8 
2016

Utfall 31/8 
2015

Prognos  
2016

Budget   
2016

Avvikelse  

Varbergs Stadshus AB -3,6 -5,7 -5,8 -6,0 0,2
Varbergs Bostads AB 38,0 28,4 41,6 22,1 19,6
Varberg Energikoncernen 20,8 18,4 44,3 39,1 5,3
Varberg Event AB -1,9 -1,2 -2,9 -2,9 0,0
Varbergs Fastighets AB 3,9 6,7 8,7 8,9 -0,2
Hallands Hamnar Varberg AB 2,7 3,0 4,2 3,3 0,9
Varberg Vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marknad Varberg AB* 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0

SUMMA 59,9 46,9 90,1 64,5 25,8

*Marknad Varberg tillhör kommunstyrelsens förvaltning sedan september 2015.

Efter årets åtta första månader visar Stadshuskoncer- 
nen ett resultat på 59,9 mnkr vilket är högre än vid 
samma tid föregående år. Prognoser för året pekar på 
ett resultat om 90,1 mnkr vilket är cirka 25,6 mnkr 
bättre än budgeterat resultat. De främsta orsakerna till 
detta är försäljning av fastigheter och anslutningsintäk-
ter till elnätet.
     Varbergs Bostads AB har en fortsatt stark efter-
frågan på lägenheter och för att bidra till fortsatt 
bostadsförsörjning finns konkreta planer att bygga 
cirka 1 000 lägenheter där en absolut majoritet skapas 
genom förtätning i befintliga bostadsområden.
     Varberg Energikoncernens olika verksamhetsgre-
nar går generellt bra och koncernen har slagit rekord 
i omsättning för elhandel under perioden då ett flertal 
elhandelsauktioner har vunnits. Produktionen av el 
från vindkraft är något under budget. Solcellsparken 
utanför Tvååker har tagits i drift och är landets största, 
sett till installerad effekt.

Varberg Event AB har sedan starten haft svårt att kom-
ma in på konferensmarknaden för små grupper. Under 
perioden har bolaget varit tvungna att tacka nej till 
närmare 4 000 konferensdagar då det inte varit möjligt 
att lösa boende i Varberg.
     Varbergs Fastighets AB ser en fortsatt bra marknad 
och har i nuläget inga vakanser i fastighetsbeståndet 
och efterfrågan på lokaler är fortsatt god.
     Hallands Hamnar AB:s positiva utveckling inom 
sågade trävaror har under året förstärkts ytterligare.
     Varberg Vatten AB är i högsta grad involverade 
i kommunens höga exploateringsnivå och flera nya 
VA-anslutningar förväntas göras under året. Troligtvis 
inkommer cirka 200 VA-anmälningar in under året 
vilket är i nivå med föregående år.
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