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Bildtema  
VARBERG CALLING 
for Peace

Om årsredovisningen

Varje årsredovisning från kommunen har ett 
bildtema och 2015 är VARBERG CALLING for 
Peace ett självklart val. Jubileumsfirandet av 
den stora fredskongressen 1915 har satt färg 
på Varberg under hela året och deltagare i alla 
åldrar har varit med om att skapa en folkfest 
där både glädje och allvar har rymts. Under de 
flesta av årets aktiviteter har Varbergs Foto-
klubb funnits på plats och det är främst deras 
bilder som visas i årsredovisningen. Tack till 
fotoklubben och till övriga fotografer som har 
bidragit!

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till 
kommunfullmäktige om kommunens samlade  
verksamhet och ekonomi 2015.

Den vänder sig också till dig som är invånare eller 
företagare i kommunen, och naturligtvis till kredit
givare, leverantörer och samarbetspartner. Här kan 
du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyl
lelsen har gått och hur skattepengarna har använts. 
De obligatoriska kapitlen förvaltningsberättelse och 
ekonomisk redovisning kompletteras med verksam
hetsberättelse samt med ett inledande kapitel där ett 
antal områden presenteras lite närmare.

De olika avsnittens innehåll
Inledning
Efter en kort sammanfattning av årsredovisningen 
följer förord från kommunstyrelsens ordförande 
och Varbergs avgående kommundirektör. Texten 
om Vision 2025 handlar i år främst om arbetet med 
VARBERG CALLING for Peace och den följs av 
kommunledningskontorets omvärldsanalys. Där
efter sammanfattas resultatet från årets kvalitets
mätningar, en separat miljöredovisning beskriver 
kommunens hållbarhetsarbete och en särskild 
presentation ges sedan av arbetet i Stadsutvecklings
projektet.

Förvaltningsberättelse
I detta kapitel presenteras de strategiska målområ
den och strategiska inriktningar som kommunfull

mäktige fastställt för perioden 2013–2015. Det har 
blivit dags för slutavstämning och här kan du läsa 
om vad som har gjorts och hur det har gått med 
måluppfyllelsen för hela perioden. Sedan följer en 
mer ingående beskrivning av kommunens finansiella 
situation och en avstämning av de finansiella målen. 
I driftsredovisningen redogörs för hur nämnderna 
följt budget och vad aktuella avvikelser beror på. 
Därefter beskrivs hur kommunen arbetat med inves
teringar och exploateringar. I personalbokslutet 
ges en separat redovisning av kommunens år som 
arbetsgivare. Förvaltningsberättelsen avslutas med 
en kort samlad beskrivning av året för kommun
koncernen som helhet samt vilka utförare som ingår 
i kommunens verksamhet. 

Ekonomisk redovisning
Här presenteras årets ekonomiska utfall i resultat
räkningen, förändringar i kommunens likvida 
medel redovisas i kassaflödesanalysen och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut visas i balans
räkningen. Kapitlet innehåller också noter och 
redovisnings principer som ger närmare beskrivning 
av innehållet.

Verksamhetsberättelse
I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning 
av varje nämnd och bolag med en sammanfattning 
av årets insatser, av det ekonomiska resultatet och 
av det som väntar framöver. 

Produktion: Kommunledningskontoret och Treativ Reklambyrå Foto: Namn på fotograf anges vid respektive bild, omärkta 
bilder är tagna av kommunens personal. Omslagsbild: Fredsmanifestation vid fästningen, skapad av grundskoleelever i 
Varberg. Foto: Leif Fryle. Tryck: Exaktaprinting, april 2016.

Manifestation för fred på borggården, Hallands Kulturhistoriska museum. 
Foto: Charlotta Sandelin
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Fakta, Varbergs kommun 2015

Kommunens yta, km2 907

Folkmängd den 31 december  61 030 

därav kvinnor  30 496

därav män  30 534

Folkökning 

Flyttningsnetto 225

Födelseöverskott 82

Nettoinvandring 377

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Parti Kvinnor Män Totalt % kvinnor

C 4 3  7 57

KD 2 0 2 100

L 1 3 4 25

M 6   8 14 43

MP 2 2 4 50

S   10 10 20 50

SD 0 6 6 0

SPI 1 1 2 50

V 1 1 2 50

Totalt 27 34 61 44

Varbergs kommun med tätorter och serviceorter*

Restider från Varberg

Göteborg 45 min.

Landvetter 75 min.

Borås 75 min.

Malmö 2 tim.

Grenå 4 tim.

Varbergsfakta

Träslövsläge

Södra Näs Himle

Tvååker*

Rolfstorp*

Grimeton

Tofta

VARBERG

Tångaberg

Bua*

Väröbacka*
Veddige*

Derome/Åsby

Kungsäter*

Skällinge*

Löftaskog

Ullared

Borås 
Kinna

Göteborg
Kungsbacka

Falkenberg
Malmö

Göteborg

Malmö

VARBERG

Stockholm
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2015 i sammandrag
År 2015 avslutades en treårig målperiod för kom
munfullmäktiges fyra strategiska målområden. Vid 
en slutavstämning av de prioriterade målen konsta
teras att miljömålet är uppnått, att målen om för
bättrat företagsklimat och välfärdens kärna är delvis 
uppfyllda, men att bostadsmålet inte har nåtts.
 På miljöområdet märks en tydlig trend med 
ökad medvetenhet och fler satsningar inom orga
nisationen. Arbetstillfällena i Varberg ökar, men 
företagsklimatet behöver fortfarande förbättras. 
Bostadsbyggandet har inte hållit önskad takt, här 
fortsätter ett målmedvetet arbete för att möta det 
behov som anges i översiktsplanen. Inom både 
skola och omsorg har många satsningar startats med 
förväntan om mer långsiktiga resultat och en god 
grund har lagts för fortsatt utveckling.

Det ekonomiska resultatet för 2015 uppgår till  
68 mnkr och avviker positivt från budget med  
36 mnkr. Driftsredovisningen från kommunstyrelse  
och nämnder visar en positiv budgetavvikelse på  
71 mnkr och anledningen är främst att kommunen 
har sålt arrendetomter i Apelviken och erhållit  
återbetalning från AFA Försäkring.

Kommunens två finansiella mål handlar om resultat
nivå och självfinansieringsgrad. Den genomsnittliga 
resultatnivån för de senaste åren är 3,5 procent av 
skatteintäkter och generella skattebidrag och det 
innebär att resultatmålet är uppnått. Med en  

själv finansieringsgrad på 55 procent frångås däre
mot målet om hundraprocentig självfinansiering 
för andra året i rad. Anledningen är att kommunen 
befinner sig i en intensiv investeringsfas. Den 
samlade nettoutgiften för årets investeringar uppgår 
till 315 mnkr.

Hundraårsjubileet av den stora fredskongressen 1915 
firades genom VARBERG CALLING for Peace.  
Vision 2025 är ledstjärna för all kommunens  
verksamhet och var en självklar utgångspunkt för 
jubileet. Såväl förvaltningar och nämnder som  
invånare och föreningar bidrog till det årslånga  
arrangemanget. Bland annat skapades som en följd 
av flyktingsituationen olika aktiviteter för möten 
mellan varbergsbor och nyanlända.  
 Flyktingsituationen kom under året att innebära 
stora utmaningar för kommunens organisation när 
det gällde att tillhandahålla skola, omsorg, bostäder  
och gode män till nyanlända och ensamkommande 
barn.

Antalet tillsvidareanställda har ökat med mot 
svarande 190 heltidstjänster och uppgår nu till  
4 193 personer. Rekryteringsbehovet är fortsatt  
stort och kommunen arbetar aktivt med strategisk  
kompetensförsörjning. Sjukfrånvaron steg under 
året, men är fortfarande låg jämfört med många 
andra svenska kommuner. 
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Fördelning av verksamhetens nettokostnad 2015
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6 Det går bra för 
Varberg
Under hela 2015 har Varberg bjudit in till fest, samtal 
och debatt på temat fred. VARBERG CALLING for Peace 
har genomförts med både glädje och stort allvar, och 
med kommunens vision som ledstjärna. Nya sätt att 
samarbeta och kreativa upplägg har testats, och som i 
all vår verksamhet har delaktighet och hållbarhet varit 
ledord.

Vi fortsätter att växa
Varberg fortsätter att växa och är inte längre någon 
liten stad. I skrivande stund har kommunen drygt 
61 000 invånare och vi kan också äntligen se en 
stark takt i bostadsbyggandet – både vad gäller 
hyresrätter, bostadsrätter och villor. Många företag 
vill vara med och bygga och det är vi glada och 
stolta över!

Miljösanering av kvarteret Renen
Det förorenade kvarteret Renen har länge varit 
ett stort bekymmer för kommunen. Nu har vi fått 
besked om att vi, i hård konkurrens, lyckats få hela 
91 miljoner kronor i saneringsbidrag från Natur
vårdsverket. En lyckad sanering är avgörande för 
vad den centralt belägna fastigheten ska kunna 
användas till i framtiden. Ett visst rivningsarbete är 
nödvändigt, men ett viktigt principbeslut är taget 
i fullmäktige om att bevara så stor del av byggna
derna som möjligt. 

Lättare att åka kollektivt
En ny linjedragning av stadstrafiken har genomförts 
under året, med betydligt tätare bussturer som resul
tat. Ett antal centrala gator behövde anpassas inför 
omläggningen och byggtiden längs Västra Vallgatan 
upplevdes som påfrestande för många, därför är det 
extra roligt att många också har uttryckt glädje över 
resultatet! Nu hoppas och tror vi att fler Varbergsbor 
ska välja bussen – både för framkomligheten och för 
miljön.

Vårt flyktingmottagande 
Under 2015 tvingades miljontals människor lämna 
sina hem för att undkomma krig och våld. Varberg 
har tagit emot ett stort antal flyktingar och det inne
bär tuffa utmaningar för vår organisation. Skola och 
omsorg berörs mest, både här och i andra delar av 
vår verksamhet har oerhört fina insatser gjorts. Att 
kunna erbjuda bostäder är en fortsatt stor utmaning, 
liksom att hitta olika vägar för att inkludera nya 
invånare på bästa sätt. Öppenhet och nyfikenhet 
rimmar bra med vår vision att vara Västkustens 
kreativa mittpunkt! 

 

Ett välmående näringsliv 
Varberg har ett framgångsrikt och välmående 
näringsliv och 2015 fick vi för andra året i rad motta 
utmärkelsen Årets tillväxtkommun, som den hall
ändska kommun där störst andel företag nyanställer, 
ökar i omsättning och går med vinst.
 Vi kan också glädjas åt en låg arbetslöshet, inte 
minst bland ungdomar. Detta är särskilt betydelse
fullt eftersom arbete, delaktighet och integration är 
avgörande för att undvika sociala motsättningar och 
oro i samhället. Marknad Varberg och det lokala 
näringslivet har under året startat ett projekt för att 
påverka attityder och förhållningssätt på arbetsplat
ser, med tolerans, öppenhet och människors lika 
värde som viktiga budskap.

Bättre företagsklimat
Även om företagen i kommunen går bra, vet vi att 
vårt företagsklimat behöver bli bättre. Vi har under 
många år legat för lågt i diverse rankningar som 
visat att attityd och servicenivå behöver förbättras 
hos såväl politiker som tjänstemän. Marknad Var
bergs verksamhet har under året förts in i kommun
styrelsens förvaltning och under 2016 kommer ett 
efterlängtat utvecklingsarbete att påbörjas. 

Dubbelspår, hamnflytt,  
ny stadsdel och mycket mer …
Vårt omfattande stadsutvecklingsprojekt växlar upp 
takten och det ställer ökade krav på många inom 
vår koncern. Samtidigt får vi inte tappa tempo i allt 
annat som ska levereras. Under 2015 togs exempel
vis det första spadtaget vid bygget i Trönninge, där 
både ny F9 skola och friidrottsanläggning nu ska 
växa fram. 
 Det är lätt att ha en positiv framtidstro i Var
berg, men utvecklingen innebär hårt arbete för alla 
inblandade. Jag vill tacka samtliga medarbetare och 
beslutsfattare som gjort 2015 till ett år att vara stolt 
över!

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordf. (M)

Foto: Hidvi Group
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Foto: Hidvi Group

Tack Varberg, för åtta 
spännande år
När 2015 är slut lämnar jag uppdraget som kommun-
direktör efter åtta innehållsrika år. Inte minst under 
2015 har spännvidden i verksamheten varit stor.  

Varberg tar ansvar – igen
Då vi började planera för hundraårsdagen av Freds
konferensen i Varberg 1915 kunde vi inte ana hur 
starkt temat skulle komma att aktualiseras under 
vårt jubileumsår. Oron i världen har påverkat oss på 
nära håll och VARBERG CALLING for Peace har 
under hela året på olika sätt samlat oss till aktivite
ter med freden som tema.

Flyktingmottagandet växlas upp
Oroligheter i Syrien, Afghanistan och i olika delar 
av Afrika har lett till stora flyktingrörelser i Europa. 
Varberg har redan tidigare tagit emot flyktingar 
med gott resultat, och nyanlända har tidigt kunnat 
komma i studier och arbete. Bostäder har däremot 
alltid varit ett problem, därför har det under hösten 
inrättats en särskild organisation för bostadsfrågan. 
Efter sommaren har vårt flyktingmottagande ökat till 
helt nya volymer och arbetet med mottagande och 
inkludering har växlats upp. Nu behövs ytterligare 
förstärkning för att skapa god uthållighet på sikt.  

Framåt i Stadsutvecklingsprojektet
Planeringarbetet för Varbergstunneln, hamnens flytt 
och vår nya stadsdel Västerport ökar i intensitet och 
projektet är ett bra exempel på hur invånardialog 
kan fungera och tillföra värde. Utmaningarna i 
stadsutvecklingen är stora, inte minst ekonomiskt. 
Här är det viktigt att ha en god balans i planeringen, 
så att vi inte skapar större förväntningar än vad som 
är möjligt att uppnå. 

Varumärkesplattform i visionens anda
Med Vision 2025 som självklar utgångspunkt har 
en ny varumärkesplattform utarbetats under året. 
Den omfattar kommunen som organisation och som 
plats, och jag hoppas att devisen Varberg inspirerar 
ska stämma väl överens med upplevelsen hos alla 
som bor eller driver företag i kommunen, och hos 
dem som kommer till oss på besök. 

Tillväxt och ökat byggande
Varberg fortsätter att växa och efterfrågan på bostä
der likaså. Det interna arbetet med att effektivisera 
samhällsplaneringsprocessen har pågått under en 
längre tid, och även om vi gärna skulle ha kommit 
lite längre kan vi nu ändå glädjas åt tidningsrubriker 
som ”byggfeber över hela stan” och ”full fart på 
byggen”. Glädjande är också att det byggs i nästan 
alla kommunens serviceorter. Vid sidan av Varbergs 

Bostads gedigna program är det framför allt privata 
fastighetsentreprenörer som bygger och kommunens 
roll är att skapa bra förutsättningar i en hållbar 
stadsutveckling.   
 För god tillväxt behövs ett aktivt näringsliv, och 
det finns i Varberg. Vid en återblick på året kan jag 
inte undgå att tänka på de olika turerna kring bolaget 
Marknad Varberg. Ambitionen var att tillsammans 
med Föreningen Marknad Varberg utveckla och 
förnya näringslivsarbetet i kommunen. Fokus blev 
istället juridik kring upphandling och ägarandelar. 
Det slutade i att Varbergs kommun nu äger hela verk
samheten och att den drivs i förvaltningsform direkt 
under kommundirektören. Nu finns en genomgri
pande genomlysning av verksamheten och det kan 
bli en bra start på det fortsatta arbetet.

Avslutning
I uppdraget som kommundirektör ligger att leda 
och samordna den inre organisationen, därför har 
mitt fokus för utvecklingsarbetet varit ledning och 
styrning. Ett resultat av det gemensamma arbetet 
i koncernledningsgruppen är det övergripande 
lednings och styrningsdokument som kommun 
styrelsen ställde sig bakom i slutet av 2012. Där lyfts 
det processorienterade arbetssätt fram, som används 
för att samordna hela koncernen Varbergs kommun. 
 Varberg står nu inför stora utmaningar – flera av 
dem svåra, men också roliga och utvecklande. Jag 
önskar allt gott i det fortsatta arbetet och passar 
med dessa ord på att säga tack för många fina år. 
Nu blir jag vanlig invånare!

Annbritt Ulfgren, kommundirektör
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Vision Varberg 2025

I riktning mot visionen 
Under hela 2015 har Varberg firat ett stolt jubileum 
genom att åter stå som arena för samtal om fred och 
demokrati. Samtidigt har Vision 2025 omsatts i aktiv 
handling på ett väldigt tydligt sätt. 

Att hundraårsjubileet av den stora fredskongres
sen i Varberg 1915 skulle uppmärksammas var en 
självklarhet. Från Teater Halland kom idén om ett 
årslångt projekt där fredsfrågorna skulle stå i fokus, 
och ur den tanken utvecklades VARBERG  
CALLING for Peace. 

Med visionen som grund
Varbergs vision handlar om kreativitet som kräver 
nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Detta 
blev en viktig bas för arbetet med VARBERG  
CALLING for Peace. Tidigt bestämdes att syftet 
med projektet skulle vara att
• lyfta fram lokal och internationell fredshistoria
• kraftsamla kommunens organisation och  
 civilsamhället för att stärka medvetenheten om  
 de perspektiv som är förutsättningar för fred och  
 hållbar framtid.

Tack vare hur visionen fick styra arbetsprocesserna 
– så att nya sätt att tänka och nya samarbeten växte 
fram – gjordes många viktiga lärdomar som kommer 
att kunna användas i olika sammanhang framöver.

Open calls formade programmet
Tre stora arrangemang planerades in från start 
som årets huvudnummer: invigningen vid torget på 

nyårsafton, Rosenfred – en hyllning i maj (på års
dagen av fredskongressen 1915) och Internationellt 
fredsforum i oktober. Vad som mer skulle hända var 
inte klart från början, utan växte fram i samarbete 
mellan kommunen och alla de invånare, föreningar, 
institutioner och skolor som engagerade sig och 
knöt nya aktiviteter till projektet. 

En gång i månaden bjöds det in till Open calls 
på Komedianten. Då var alla som ville välkomna 
att dyka upp med idéer och förslag. Därefter fylldes 
årsplaneringen på med nya inslag, och vid tre olika 
tillfällen trycktes uppdaterade årsscheman för 
spridning via affischering och webb. I arbetet med 
att nå ut, kraftsamla och föra dialog blev de sociala 
medierna avgörande för resultatet. 

Flera nya vägar togs för att lyfta det offentliga 
samtalet och knyta an till kommunens ordinarie 
verksamhet. När Fredstrappan skulle byggas utanför 
kyrkan inbjöds alla förbipasserande att delta och 
diskutera. På samma sätt ingick medborgardialog 
om Brunnsparken under de gula paraplyerna vid 
arrangemaget Varberg lyser. 

Engagemang och bidrag från många håll
Ur den löpande dialogen med allmänheten kom en 
uppsjö av nya, kreativa aktiviteter att skapas. Mer 
kända arrangemang som knöts till projektet var 
välbesökta Hallifornia, Ostindienfararens besök  
och Pridefestivalen. Stor uppmärksamhet fick till  
exempel även förskolornas fredsmarsch och  
grundskolans spektakulära manifestation vid 
fästningen.

Kreativiteten flödade, delaktigheten var stor och hållbarhet ett självklart tema när Varberg åter lyfte fredsfrågan genom  
VARBERG CALLING for Peace. Här syns Pierre Schori, Alexandra Pascalidou och Rolf Ekéus, de tre huvudtalarna under  
Rosenfred – en hyllning. Foto: Christina Fryle, Leif Andersson och (högersidan) Björn Otterdahl
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Många invånare hittade via VARBERG CALLING 
sätt att göra en insats för kommunens nyanlända, 
bland annat genom språkcaféer och Låna en svensk. 
På initiativ av Varbergs GIF omvandlades den årliga 
Varbergsvandringen till Vandra med en nyanländ.  
 Svenska Freds var samarbetspartner och med
arrangör under hela året, Sparbanksstiftelsen var 
huvudsponsor och även Region Halland sponsrade 
vissa delar. Generösa bidrag i form av engagemang 
och aktiviteter kom bland annat från Teater Hal
land, Hallands kulturhistoriska museum, studieför
bunden, Världsarvet Grimeton, Naturum Getterön, 
Svenska kyrkan och Håstenskyrkan.

Bestående värden för fortsättningen
I arbetet med att uppnå projektets syfte knöts 
många nya kontakter och kreativa arbetssätt visade 
hur avståndet mellan kommunens organisation 
och invånare kan minskas. VARBERG CALLING 
har gett bestående värden att bygga vidare på, för 
fortsatt verksamhet i visionens anda.

Om fredskon-
gressen 1915 
År 1915 hölls en 
stor fredskongress 
i Rosenfredsskolan 
i centrala Varberg. 
Svenska freds- och 
skiljedomsfören-
ingen stod som 
initiativtagare och 
Varbergs freds-
förening var lokal 
arrangör när över 
200 organisationer 
samlades för att 
bidra till världens 
fredsskapande 
insatser.

Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. 
För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.

Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt 
Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers  
möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Delaktighet: Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald,  
inflytande och omtanke.

Visionen är en ledstjärna för arbetet inom alla förvaltningar och bolag. Den utgör grunden för kommunens  
strategiska målområden och för de egna mål som varje verksamhet formulerar utifrån sitt uppdrag.

Goda exempel på insatser i visionens anda lyfts fram 
genom årliga medarbetarutmärkelser.

Årets kreativa medarbetare 
Anna-Lena Gyllén och Malin Lenestad får tillsammans 
priset för arbetet med att starta surfcaféer där äldre lär 
sig surfa, vilket har bidragit till att minska den digitala 
klyftan och utanförskapet. Anna-Lena är IT-utvecklare 
och Malin är aktivitetssamordnare, båda på social- 
förvaltningen.

Årets värdskapare
Priset delas mellan Konstantia Kargiannaki, Kajsa Åberg 
och Marianne Castellano.

Konstantia Kargiannaki får priset för sitt arbete inom 
MUVE (Mobil ungdomsverksamhet), en verksamhet 
som ger unga på landsbygden, nyanlända och asyl- 
sökande en rikare fritid. Konstantia är projektledare 
inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Kajsa Åberg och Marianne Castellano får priset  
för initiativet till språkcaféerna på Kulturhuset 
Komedianten, där svenskar och nyanlända möts och 
får kontakt. Kajsa och Marianne är bibliotekarier på 
stadsbiblioteket.
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Omvärldsanalys
VARBERG CALLING lyfte fredsfrågorna i stadsmiljön. Foto: Stefan Hermanson

Långsam återhämtning för världsekonomin
Den internationella ekonomiska återhämtningen 
har, totalt sett, gått relativt trögt. Ett undantag är 
USA, som brukar kallas loket i världsekonomin, där 
ekonomin växer i hygglig takt och där utvecklingen 
på arbetsmarknaden har varit god. Den amerikan
ska industrin pressas av den starka dollarn, samti
digt som den inhemska efterfrågan är kraftig med 
ökade bygginvesteringar och en stark tjänstesektor. 
Också i Storbritannien och Tyskland utvecklas 
arbetsmarknaden positivt sedan en tid tillbaka och 
här är tillväxten god. På andra håll i Europa har 
det gått väsentligt trögare. Viktiga länder för svensk 
export är Norge och Finland, som direkt och indi
rekt har påverkats av det låga oljepriset. Tillväxtlän
der som Ryssland och Brasilien har också en mycket 
svag utveckling till följd av prisfallet på råvaror och 
olja, och även i Kina gnisslar det nu betänkligt. 
 För världen som helhet beräknas BNPtillväxten 
uppgå till 3,3 procent för 2015 och öka till  
3,7 procent för 2016.

Svensk konjunkturell balans i sikte
Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par 
år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk 
efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas öka 
med drygt 3 procent 2016. Landets tillväxt gör att 
sysselsättningen ökar och arbetslösheten pressas 
gradvis tillbaka. I slutet av 2016 beräknas konjunk
turell balans ha uppnåtts – ett tillstånd då varken 
hög eller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslös
heten tros då ha gått ner mot 6,5 procent och infla
tionstalen ska enligt konsumentprisindex ligga nära 
2 procent. Löneökningstakten beräknas kommande 
år stiga från 2,5 till 3,5 procent.
 För de följande åren väntas sedan fortsatt  
konjunkturell balans, med både arbetslöshet och  
inflation på samma nivå som 2016. Denna 
bedömning kan dock komma att påverkas av den 
pågående omfattande flyktingkrisen, både genom 
ökad arbetslöshet och genom växande obalans på 
exempelvis bostadsmarknaden. Den ekonomiska 
utvecklingen räknat som BNP per capita kommer 
att minska avsevärt när befolkningen ökar.
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Gynnsamt för investeringar
Svensk export beräknas öka de kommande åren, 
men det är framför allt investeringarna som  
sätter fart på svensk ekonomi och det extremt låga 
ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för 
exempelvis bostadsinvesteringar. Riksbankens ambi
tion att få upp inflationen gör att räntorna beräknas 
vara fortsatt låga under 2016, men mot slutet av året 
är bedömningen att repo 
räntan når 0,0 procent. En räntehöjning kräver dock 
både högre inflation och att även andra europeiska 
centralbanker höjer räntan.
 Eftersom antalet invånare växer kraftigt på grund 
av flyktinginvandringen kommer den offentliga  
konsumtionen att öka väsentligt snabbare än 
normalt. Även hushållens konsumtion beräknas 
stiga något mer de närmaste åren, men den kommer 
samtidigt att hållas tillbaka av skattehöjningar.

Besvärligt läge för kommunerna
Det ekonomiska läget blir alltmer besvärligt i hela 
den svenska kommunsektorn. Både för landsting 
och kommuner väntas betydligt sämre resultat 
2015 än tidigare år, fastän kommunerna får en 
sista återbetalning för kollektivavtalsförsäkringarna 
från försäkringsbolaget AFA. Resultaten för 2016 
beräknas sedan bli endast något sämre än 2015, 

trots att de flesta kommuner, till följd av kraftigt 
ökade skatteunderlag, inte kommer att behöva höja 
skatten.  
 De kommande åren stiger kostnadstrycket kraf
tigt och kommunerna står inför stora utmaningar. 
Bakom utvecklingen ligger främst befolknings 
förändringar, där fler äldre driver upp kostnaderna 
inom sjukvård och äldreomsorg medan fler barn 
driver upp kostnaderna inom skolan. Denna ökande 
efterfrågan på välfärd har varit känd länge, det som 
nu tillkommer är en stor invandring som påverkar 
en rad verksamheter inom både kommuner och 
landsting. En relativt stor andel invandrare är i 
yrkesverksam ålder, vilket på sikt bör förbättra 
försörjningskvoten och möjligheterna att finansiera 
välfärden. En lyckad etablering av nyanlända på 
arbetsmarknaden ökar dessa förutsättningar, sam
tidigt visar erfarenheten att detta är en process som 
tar lång tid. Under de närmaste åren är det därför 
inte troligt att de som flytt till Sverige ska kunna 
försörja sig och betala skatt i samma utsträckning 
som befolkningen i övrigt. Ytterligare en faktor 
som driver på kostnaderna är de riktade tillfälliga 
statsbidragen till kommunerna. Risken finns att 
välmenade riktade statsbidrag inte leder till önskade 
förbättringar.

Källa: SKL

Åldersfördelning

Ålder
Varberg

2015
Varberg

1990
Andel %
Varberg

Andel %
riket

    0–5 4 227 4 078 6,9 7,2

  6–15 6 873 6 099 11,3 11,3

16–18 1 835 2 023 3,0 3,1

19–64 34 251 27 955 56,1 58,6

65–79 10 201 6 696 16,7 14,7

80– 3 643 2 167 6,0 5,1

Summa 61 030 49 018 100,0 100,0

 

Folkmängdsförändringar

Mnkr 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Inflyttade 2522 2537 2430 2150 2153 2127

Utflyttade 2002 2124 1823 1606 1769 1640

Netto 520 413 607 544 384 487

Födda 632 639 682 627 671 715

Döda 550 571 538 562 565 557

Netto 82 68 144 65 106 158

Överskott 602 481 751 610* 492* 645

*Justering gjord av SCB
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Kommunens Kvalitet i Korthet
KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) är ett jämfö-
relsenätverk som används för att mäta och beskriva 
kvaliteten hos kommuner ur ett invånarperspektiv. 
Verksamheten undersöks årligen utifrån fem 
perspektiv: Tillgänglighet, Trygghet, Information 
och delaktighet, Effektivitet och Kommunen som 
samhällsutvecklare. Resultaten ger en indikation 
på hur effektivt skattemedlen används samt vilka 
kvalitativa resultat som uppnås.

Tillgänglighet
Tillgängligheten undersöks bland annat genom en 
servicemätning via telefon och epost, där syftet är 
att ta reda på i vilken omfattning och med vilken 
kvalitet kommunen svarar på de frågor som ställs. 
Varbergs kommun har alltid fått bra betyg för 
bemötande och årets resultat visar en förbättring 
från 87 procent till 96 procent. Resultatet för svar 
via telefon har, jämfört med motsvarande mätning 
föregående år, minskat, medan svar via epost har 
förbättrats. Varberg har en god placering jämfört 
med övriga deltagande kommuner. Andra faktorer 
som visar på god tillgänglighet i Varberg är öppet 
tider för bibliotek, simhall och återvinningscentraler.
 Fokus i kommunens utvecklingsarbete gällande 
plats på förskola har varit att samtliga barn ska få 
plats vid önskat placeringsdatum. Andelen sökande 
som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på 
önskat placeringsdatum har minskat från 93 procent 
till 89 procent. Väntetiden för dem som inte fått 
plats på önskat placeringsdatum har minskat från 
21 till 18 dagar. I det systematiska kvalitetsarbetets 
årliga föräldraenkät Tyck till om ditt barns förskola 
svarar 94 procent av föräldrarna att de upplever sig 
nöjda med den förskola som deras barn tillhör. 
 Väntetiden för att få plats på ett äldreboende har 
ökat med i genomsnitt 44 dagar. Måttet är beräknat 
på de 95 personer som erbjöds plats under första 
halvåret 2015. 
 För Väntetid i antal dagar från första kontakt-
tillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd har en skärpning av definitionen 
inneburit ett annat sätt att se på måttet. Tidigare har 
en genomgång av alla akter gjorts för att kontrollera 
om tillfälliga beslut har fattats under utrednings
tiden, i så fall har dessa räknats med. SKL har nu 
förtydligat att det är det faktiskt registrerade beslutet 
som är det efterfrågade, vilket förklarar en ökning 
av Varbergs medeltal för antalet väntade dagar, från 
15 till 26. Nytt för i år är också mätningen av andel 
personer som väntat mer än 14 dagar, vilket i  
Varberg var 76 procent av de sökande. Inom miss
bruk har utredningstiden fortsatt att öka, medel
värdet för 2015 ligger på 65 dagar, jämfört med 58 
dagar 2014. Detta kan till stor del förklaras av att 
handläggarna varit underbemannade under året. 

Utredningstiden för barn och ungdom har sjunkit 
sedan 2014 och har nu ett medelvärde på 103 dagar.

Trygghet
Inom området Trygghet visar resultaten att den 
negativa trenden med ökat medeltal för Antal barn 
per årsarbetande personal i förskoleverksamhet i 
kommunal och enskild regi har brutits efter att en 
politisk satsning gjordes för förskoleverksamheten 
inför 2015.  
 För hemtjänsten mäts antal olika personer som 
en hemtjänsttagare möter under en fjortondagars
period, här har inga förändringar skett för Varberg 
sedan föregående år. Urvalet är 150 kunder under 
två veckor i septemberoktober; 100 kunder med 
kommunal utförare och 50 kunder med privat utfö
rare. Resultatet ska ses som representativt enbart för 
detta urval, för att få fram det faktiska förhållandet 
behöver ett större urval undersökas.

Information och delaktighet 
I årets KKiK finns några mått som visar på kon
tinuerliga genomsnittliga förbättringar för alla 
kommuner. Ett sådant mått är webbinformation, 
där Varberg har en god placering. Inom området 
Invånarens delaktighet och kommunens informa-
tion syns förbättringar som kan kopplas till ökat 
antal medborgardialoger och effektivare synpunkts
hantering. 

Effektivitet
Kommunens effektivitet mäts i kostnader och upp
nått resultat inom barn och utbildningsförvaltning
en och socialförvaltningen. 

Vad gäller måttet Elever som klarat alla delprov 
för ämnesprov kan en slutsats dras om att de lång
siktiga satsningar som gjorts på språkutvecklande 
arbetssätt har gett resultat. En specifik insats är LiV 
(Läsutveckling i Varberg) som kartlägger elevers läs
hastighet i årskurs två och lägger fokus på att tidigt 
utveckla läsförmåga som har en positiv inverkan på 
alla ämnen i skolan. 

Inom Särskilt boende äldreomsorg har ett flertal 
av nyckeltalen som handlar om servicenivå föränd
rats sedan föregående år. Måtten för daglig verksam
het har plockats ur undersökningen för 2015. 

Vad gäller Boendeplatser i särskilt boende som 
erbjuder minst två organiserade och gemensamma 
aktiviteter under vardagar har antalet minskat från 
43 procent till 13 procent. Enligt kvalitetskraven för 
särskilt boende krävs en (1) organiserad aktivitet. 

Inom Boende enligt LSS §9.9 har en stor del av 
resultaten förändrats sedan föregående år. Individu
ellt anpassade aktiviteter per dag har enligt mät
ningen överlag minskat i Varberg, vilket beror på att 
mätetalet i KKiK utgår från en individuellt anpas-
sad aktivitet per dag. I praktiken arbetar Varbergs 

Årets kvalitetsmätningar 
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Omsorg utifrån förvaltningens serviceåtaganden  
som innebär en individuellt anpassad aktivitet per 
vecka, och mätt efter detta mått har i själva verket 
en ökning av aktiviteter skett under året, från 9 %  
till 37 %. 

För andelen Ej återaktualiserade ungdomar  
13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslutad utredning och/eller insats 
ses en förbättring från 81 procent till 76 procent 
jämfört med föregående mätning.

Samhällsutvecklare
Inom området Kommunen som samhällsutvecklare 
finns Varberg bland de 20 kommuner som har bäst 
resultat för andelen förvärvsarbetande invånare i 
åldern 2064 år. Det är en låg andel av kommunens 
befolkning som får försörjningsstöd och sjukpen
ningtalet bland invånarna är lägre än genomsnittet. 
Resultat för andelen nya företag som har startats i 
kommunen visar en minskning sedan föregående år, 
men Varberg finns fortfarande med bland landets 
främsta kommuner. 
 När det gäller Återvinning av material av 
hushållsavfall ligger Varberg något sämre till än 
genomsnittet, även om resultatet har förbättrats 
sedan 2014. Anledningen till att andelen miljöbilar 
bland personbilar och lätta lastbilar i kommunens 
verksamheter har minskat, är att urvalet har utökats 
från att gälla kommunens organisation till att nu 
gälla hela kommunkoncernen.Varberg finns trots 
detta bland de tio bästa kommunerna. Resultatet för 
andel ekologiska livsmedel i kommunens verksam
heter har ökat.
 Varberg hör till de 25 främsta kommunerna när 
det gäller Kommunen som en plats att leva och bo 
på. Det positiva resultatet kommer från den med
borgarundersökning som genomfördes hösten 2014. 

Insikt – företagarnas syn på kommunen
Insikt är en enkätundersökning som genomförs vart- 
annat år bland företag som haft ett avslutat myndig-
hetsärende med kommunen. 
 De myndighetsområden som undersöks är: 
Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse (ej arrende), 
Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. I 
enkäten ställs frågor om sex olika serviceområden: 
Information, Tillgänglighet, Kompetens, Bemötande, 
Rättssäkerhet och Effektivitet. Resultaten redovisas 
genom NKI (NöjdKundIndex).
 Varbergs kommuns NKI 2015 är 63, vilket inne
bär en minskning med tre enheter sedan mätningen 
2013. Medelvärdet för samtliga deltagande kommu
ner är 68. 
 Företagarnas betygsättning av de olika myndig
hetsområdena varierar. Högst NKI får Serverings-
tillstånd med 75 och lägst NKI tilldelas Brandtillsyn 
med 49. Förutom Serveringstillstånd visar alla myn
dighetsområden på lägre resultat än 2013. Brandtill-
syn står för den största negativa skillnaden, med ett 
betyg som är hela 27 enheter lägre än genomsnittet 
för samtliga kommuner. 
 Kommunen får lägre betyg inom samtliga sex 
serviceområden jämfört med 2013. Effektivitet och 
Bemötande står för de största skillnaderna med 
fyra enheter lägre resultat. Bemötande är samtidigt 
det serviceområde som företagarna är mest nöjda 
med, då det ges ett betyg på 70. Minst nöjda är 
företagarna med serviceområdet Effektivitet, som får 
betyget 64.
 Från och med 2016 kommer Varbergs kommun 
att arbeta aktivt med Löpande Insikt för att få 
en mer kontinuerlig återkoppling på sitt arbete. 
Förhoppningen är att detta ska kunna innebära mer 
direkta uppföljningsinsatser och förbättrade resultat 
framöver.

Varberg lyste gult den 22 oktober, då svenskar och nyanlända gick stadsvandring tillsammans under 100 gula paraplyer. 
Foto: Christina Fryle
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Ekokommunen Varberg strävar efter ett hållbart 
samhälle där miljöpåverkan är minimerad samtidigt 
som människors behov tillgodoses. En rad styrande 
dokument vägleder kommunens arbete mot en hållbar 
utveckling. Miljöredovisningen grundas på de lokala 
miljömålen, strategin för energieffektivisering samt 
olika åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 
 Varbergs kommun har inför 20152025 valt fyra 
nya inriktningar att fokusera på i arbetet mot ett 
hållbart samhälle: Varberg visar vägen, Livskraftiga 
ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resurs- 
användning. Tillsammans utgör dessa målbilden för 
det pågående arbetet med att ta fram kvalitetsfak
torer för kommunens hållbarhetsarbete. Mätbara 
kvalitetsindikatorer ska visa hur nämnder och bolag 
når kommunfullmäktiges mål.
 En tydlig trend som identifierats under mål
perioden 20132015 är ökad medvetenhet inom 
kommunkoncernen. Ett område som utmärker sig 
är kommunens satsning på ekologiska livsmedel, 
där målsättningen under perioden 20102015 stigit 
från 15 till 35 procent. Av de kommunala bolagen 
är det flera som rapporterar om stärkt drivkraft och 
kompetens inom hållbarhetsområdet, bland annat 
genom nya tjänster, utbildning och bättre arbets
verktyg.

Klimat och luft 
En tydlig trend visar att andelen utsläppt koldioxid 
per invånare minskar i kommunen. Samtidigt är 
utsläppsmängden fortfarande långt över vad som 
brukar anges vara en hållbar nivå (1 ton koldioxid 
utsläpp per invånare årligen). Målet att minska 
utsläppet av koldioxid per invånare följs upp  
närmare i avsnittet Målredovisning.

Energieffektivisering
Vad gäller energieffektivisering har det skett stora 
framsteg under de senaste åren, då relativt enkla och 
kostnadseffektiva åtgärder har gett stora resultat. 
En rad energieffektiviseringsarbeten har genomförts 
och pågår löpande runt om i kommunkoncernen, 
och kommunen ställer idag höga krav på de egna 
byggnadernas energieffektivitet.

Förnybar energi
Som stor inköpare av energi har kommunen en 
viktig roll i att påverka energimarknaden genom att 
efterfråga ren och förnybar energi. De senaste årens 
utveckling är positiv och fossila bränslen i Varbergs 
kommunala fastigheter har nästan helt ersatts av 
förnybar och återvunnen energi.
 Varberg Energi har gjort stora satsningar på 

Miljöredovisning

VARBERG CALLING for Peace gav inspiration till ny konst – Mimmi Persson/ArtbyMimmi målade och delade med sig på Facebook.
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solenergi. Delmålet för vindkraftskapacitet har upp
nåtts för den lokala produktionen av förnybar och 
återvunnen energi. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
sker dock i långsammare takt än förväntat och på 
grund av nu åtgärdade driftstörningar har inte heller 
målet för elproduktion genom vattenkraft uppnåtts.

Hållbart resande
2015 antog kommunfullmäktige en trafikstrategi 
som ger vägledning för hur samhällsplaneringen 
ska bidra till att minska transportbehoven. Arbete 
pågår även med att ta fram en parkeringsstrategi, 
en cykelplan och nya hållbarhetsmål för perioden 
20152025. 
 I arbetet med att göra hållbara färdsätt mer 
attraktiva har nya cykelvägar byggts och i slutet av 
2015 invigdes det nya stadslinjenätet för busstrafik, 
vilket på kort tid bidragit till ökat resande med buss. 
Som Sveriges första kommun lanserade Varberg 
2014 också en elbilspool där bilarna laddas med sol 
energi, och ett flertal publika laddstationer för elbi
lar har byggts. Målet att 50 procent av kommunens 
fordonsinköp ska bestå av fordon som drivs med 
förnybar energi uppnåddes 2015. Kommunkoncer
nen arbetar också aktivt för att följa sin resepolicy.

Vatten
Vattenmyndigheten beslutade 2009 om ett åtgärds
program för Västerhavets vattendistrikt. I detta 
anges 38 åtgärder som bedöms vara nödvändiga för 
att de beslutade miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska uppnås i tid. Kommunerna är direkt ansvariga 
för sju av åtgärderna, som ska följas upp och  
rapporteras till Vattenmyndigheten årligen. Samtliga 
sju åtgärder är påbörjade, ett exempel är arbetet 
med en vatten och avloppsplan.

Vattenråd 
Vattenråd är lokala samverkansforum för intressen
ter inom ett avrinningsområde. Varbergs kommun 
är medlem i fyra vattenråd: Himleåns, Viskans och 
TUR:s (Törlan, Uttran och Ramsjökanal) vattenråd, 
samt Kattegatts kustvattenråd som bildades våren 
2015.

Dagvatten
År 2015 antogs en VApolicy för Varbergs kommun. 
VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB) arbetar med 
dagvattenrening både genom uppströmskampanjer 
och genom fysiska reningsmetoder som dagvatten
dammar och länsar. Ett arbete pågår även med att 
klimatsäkra VAanläggningar. De senaste åren har 
frågor lyfts om en ökad samverkan mellan VIVAB 
och olika förvaltningar kring en hållbar dagvatten
hantering. Detta har bland annat resulterat i ett på
gående arbete med att ta fram en dagvattenhandbok.

Vattenburna utsläpp
Varbergs kommun arbetar för att minska fosfor  
och kvävebelastningen på vattendragen och grund
vattnet genom inventering av enskilda avlopp 
samt kontroller av lantbrukets miljöbelastning. En 
spolplatta har anlagts vid Getteröns båthamn för att 
möjliggöra en förbättrad miljömässig hantering vid 
spolning av båtar. 

Mark, byggande och boende
Varberg växer och utvecklas. Andelen energieffek
tiva bostäder ökar visserligen, men boende och livs
stil påverkar fortfarande miljön på många sätt. Den 
förtätning som beskrivs i Varbergs översiktsplan har 
många fördelar och kan ge stora klimatvinster, men 
måste ske varsamt och utifrån ett väl genomtänkt 
helhetsperspektiv.

Hållbar samhällsplanering
Kommunen strävar efter en hållbar samhällsplane
ring och den övergripande utvecklingsinriktningen 
är att bebyggelse främst ska ske i staden, i service 
orterna eller i samhällen längs regionala kollektiv
trafikstråk, så att mark och redan befintliga tekniska 
resurser utnyttjas effektivt. Hållbara transportsätt 
ska samtidigt utgöra attraktiva och självklara val för 
vardagens resor. Under 2015 har ett hållbarhets 
program för Varbergs nya stadsdel Västerport 
arbetats fram. 

Årets miljöpris 
Ronny Pihlblad, grundare av PIVAB AB

Ur motiveringen: Ronny Pihlblad har i närmare 40 år 
arbetat innovativt i lackeringsbranschen och fordons-
industrin. Hans hängivna arbete med miljöinriktade 
innovationer i en konservativ bransch är föredömligt. 
Han har visat originalitet och nytänkande som i vissa 
delar är världsledande. Andra människors hälsa, deras 
närmiljö och den yttre miljön är alla vinnare. Ronnys 
arbete är ett gott exempel på hållbar utveckling.

Ronny Pihlblad (t.h.) med Martin Bagge från  
kommunens miljöprisjury.
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Förorenad mark
För att klassas som ett förorenat område ska en 
plats vara så förorenad att den kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.  
I Varberg finns det sju objekt med riskklass 1, vilket 
innebär att det föreligger en mycket hög risk. Dessa 
sju områden är undersökta och i flera fall har åtgär
der påbörjats. Fastigheten Traktor 5 är sanerad med 
hjälp av statsbidrag och i februari 2015 beviljade 
Naturvårdsverket bidrag för att genomföra sanering 
av Kvarteret Renen. Detta är ett av Hallands mest 
förorenade områden och saneringsprojektet kom
mer att pågå fram till 2024. Delar av byggnaderna 
har rivits under 2015 för att möjliggöra åtgärdsför
beredande undersökningar, samtidigt har förbere
delserna för sanering påbörjats.

Buller
Buller är ett utbrett miljöproblem som har bety
delse för människors hälsa och möjlighet att nå 
god livskvalitet. Enligt bullerberäkningar från 2012 
utsätts cirka 300 fastigheter längs kommunala vägar 
för höga bullernivåer. Om fastigheter vid utredning 
inte klarar riktvärdena för buller inomhus erbjuder 
kommunen bidrag.

Natur och biologisk mångfald
Kommunen ska arbeta aktivt för att skydda och 
bevara den biologiska mångfalden. I det dagliga 
arbetet med program och planprocesser har frågor 
kring påverkan på den biologiska mångfalden 
behandlats för att så bra lösningar som möjligt ska 
nås. Grönstrategin Simma, lek och svärma är ett 
viktigt verktyg och stöd i detta arbete. 

Kommunal mark
Kommunalt ägda natur och skogsområden ska 

vårdas så att naturvärden säkerställs. Värden för 
rekreation och friluftsliv ska bevaras och tas tillvara. 
Under 2015 tecknades ett femårigt naturvårdsavtal 
som innebär att Länsstyrelsen kommer att sköta 
kustheden vid Båle i Bua och gynna den biologiska 
mångfalden där. Skötselinsatser har även gjorts 
på kustheden i Apelviken. Där har ett kommunalt 
arbetslag röjt sly på en cirka 6,5 hektar stor yta. Att 
kustheden hålls öppen och inte växer igen är bety
delsefullt både för den biologiska mångfalden och 
för upplevelsevärdet. Vid Brunnsbergsskogen har 
kompensationsåtgärder satts in för att ersätta förlust 
av ekosystemtjänster, då ett område som tidigare var 
planlagt som naturmark nu kommer att bebyggas 
med förskola och hyreslägenheter.

Naturvårdsbidrag
Under året betalades kommunala naturvårdsbidrag 
ut till enskilda markägare som gjort insatser för 
att öka eller behålla den biologiska mångfalden. 
Bidrag utgick bland annat till restaureringsinsatser 
i två olika betesmarker samt till röjning av en 
strandäng. Kommunen var även medfinansiär till 
arrangemanget Folk och fåglar som anordnades vid 
Naturum på Getterön.
 
Ekologiska livsmedel och insamlat matavfall
År 2014 nådde kommunen sitt mål att 25 procent 
av de totala livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. 
Medeltal för Sveriges ekokommuner var samma år  
23 procent. Inför 2015 ökade ambitionsnivån då 
målet höjdes till 35 procent och slutligt resultat 
landade på 33,3 procent. 
 Andelen hushåll i kommunen som väljer att 
sortera sitt matavfall för insamling till biogaspro
duktion har under 2015 ökat till 83 procent.

Peace of Cake  – glada bagare var med och tävlade om att skapa årets fredsbakelse. Foto: Sara Drougge
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Mingel under Varberg Sessions, uppskattat seminarium om stadsutveckling.

I många år har hamnverksamhet, järnvägsspår och 
bangård varit en barriär mellan stad och hav i Varberg, 
men nu ska det stängda området bli tillgängligt för 
Varbergsbor och besökare. Regeringens beslut att leda 
Västkustbanan i tunnel under staden och kommunens 
beslut att flytta hamnen frigör tillsammans ett områ-
de, lika stort som dagens stadskärna, där en helt ny 
stadsdel ska byggas.

Att bygga en järnvägstunnel, flytta en del av hamnen 
och skapa en helt ny stadsdel kräver god planering 
och ett effektivt samarbete. För att hålla samman 
och driva utvecklingen startade kommunen under 
2014 Stadsutvecklingsprojektet under ledning av 
kommunstyrelsen. Stadsutvecklingsprojektets tre 
delprojekt befinner sig i olika faser och ska löpa 
parallellt under många år, med stora krav på ömse 
sidig anpassning och samordning av processer.  

• I projekt Varbergstunneln är kommunens uppdrag 
att arbeta för att lösningen med dubbelspår i tunnel 
under staden ska bli så bra som möjligt ur lokalt 
perspektiv. Under året har arbetet främst handlat 
om att ta fram detaljplaner som ska gå hand i 
hand med Trafikverkets järnvägsplan. Samråd för 
detaljplanerna genomfördes under våren, då det 
även arrangerades informationsmöten tillsammans 
med Trafikverket, Jernhusen och Region Halland. 
Under hösten fortsatte arbetet med detaljplanerna 
inför det kommande granskningsskedet. I plane
ringen av Varbergs nya stationsområde har fokus 
framför allt legat på övergripande utformning. 

Kommunstyrelsen har också beslutat att orden 
”levande”, ”hav”, ”grönskande” och ”sten” ska vara 
vägledande för gestaltningen och bidra till en unik 
Varbergskaraktär. 

• Projekt Farehamnen har fortsatt sitt planeringsar
bete med fördjupade studier av hamnverksamhetens 
kapacitet samt med en förstudie av den nya hamnen 
och dess utformning.

• I projekt Västerport har fokus legat på ekonomiska 
och tekniska utredningar samt på planering och 
inriktning för den nya stadsdelen. Bland annat har 
ett hållbarhetsprogram för både social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet tagits fram.

Stadsutvecklingsprojektet består av:

Varbergstunneln. Järnvägen ska ledas i en tunnel under 
Varberg som en del av Västkustbanans utbyggnad till 
dubbelspår. Ett nytt stationsområde ska byggas strax 
norr om nuvarande station. Trafikverket är huvudman 
för projektet. 

Farehamnen. Hamnverksamheten i Industrihamnen ska 
flytta en bit åt nordväst. Farehamnen byggs ut för att 
samla all Varbergs handelshamnsverksamhet. 

Västerport. En ny stadsdel ska växa fram där industri-
hamn och bangård ligger idag. 

Stadsutvecklingsprojektet 
Varberg ska växa mot havet 
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18 Inriktning för helheten  
2014 genomfördes en medborgardialog om den 
kommande stadsutvecklingen i det område där 
industrihamn, bangård och järnvägsspår finns idag. 
Nu har ett förslag till inriktningsdokument för stads
utvecklingen utarbetats, där bland annat innehåll 
från medborgardialogen lyfts fram. Kommande 
inriktningsbeslut – med fokus på Stadsutveck
lingsprojektet som helhet samt på utvecklingen av 
Västerport – blir en viktig vägvisare och ett styrande 
ramverk för fortsättningen och för samspelet mellan 
hamn och stad i framtidens Varberg.

Kommunikation och dialog  
Intresset för Stadsutvecklingsprojektet och för 
det genomförda dialogarbetet har varit stort, 
olika studiebesök har regelbundet tagits emot för 
att informera och höja kunskapen om Varbergs 
utveckling hos kommuninvånare, företagare och 
andra kommuner. För att öka ungdomars delaktig
het i stadsutvecklingen har nya mötes och sam

verkansformer provats tillsammans med barn och 
utbildningsförvaltning, lärare och elever. Projektet 
har också deltagit i det dialog och workshoparbete 
kring stadsutveckling som forskningsprojektet 
Decode genomför, där Varbergs kommun ingår som 
en av deltagarna.
 Under året arrangerades även seminariet Varberg 
Sessions #01 för att sprida information och väcka 
intresse för stadsutvecklingsfrågor. Evenemanget gav 
stor positiv respons.

Nästa fas 
Under 2016 arbetar projekt Varbergstunneln bland 
annat vidare med planering och projektering av 
järnvägsanläggning, vägar, broar och ledningar i 
mark samt med granskning av detaljplaner och 
järnvägsplan. Inriktningsbeslut väntas för den 
fortsatta planeringen av Västerport och Fareham
nen. Västerport kommer att påbörja arbetet med 
ett planprogram som ska omfatta både parallella 
arkitektuppdrag och olika former av dialog och 
delaktighet.

Fredstrappan på torget framför Varbergs kyrka, 182 brädor fyllda med tankar om fred. Foto: Stefan Hermanson
Bild till höger: Akrobatik på hög nivå med Elin Lütke och Jailton Carneiro. Foto: Christina Fryle



Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se



   
   

   
   

   
   

   
   

   
FÖ

RV
AL

TN
IN

GS
BE

RÄ
TT

EL
SE

20

Inför målperioden 2013-2015 beslutade kom-
munfullmäktige om fyra strategiska målområ-
den och två strategiska inriktningar som under 
perioden skulle vara vägledande för verksam-
heten i förvaltningar och bolag. Till målområ-
dena formulerades även prioriterade mål. 2015 
är till ända och det har blivit dags att göra en 
slutavstämning för hela perioden.

De strategiska målområdena är omfattande 
och avstämningen av de prioriterade målen 
är ett tillspetsat sätt att åskådliggöra hur 
verksamheten har lyckats. Som komplette
ring beskrivs en del av de många aktiviteter 
och satsningar som har genomförts och/eller 
påbörjats under perioden för att bidra till 
uppfyllelse av målen.  

STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN OCH  
PRIORITERADE MÅL

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet.
Prioriterat mål: Enskildas och organisatio
ners ansvarstagande för klimatet och miljön 
ska öka genom förändrat beteende. Detta ska 
mätas genom att CO2 per person ska minska.

2. Bättre företagsklimat för fler jobb.
Prioriterat mål: Antalet arbetstillfällen och 
egenföretagare i Varberg ska öka.

3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg.
Prioriterat mål: Antalet nyproducerade  
bostäder ska öka.

4. Fokus på välfärdens kärna.
Prioriterat mål: Andelen elever som når sin 
fulla potential när det gäller kunskapsmålen 
ska öka. Tryggheten i omsorgen ska öka.

STRATEGISKA INRIKTNINGAR

1. Valfrihet och kvalitetskonkurrens.
2. Kommunen som attraktiv arbetsgivare.

bebyggelse ska eftersträvas för att mark och redan 
befintliga tekniska resurser ska utnyttjas effektivt. 
Fler människor i kommunen ska kunna bo med 
närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik och 
kultur. Hållbara transportsätt som gång, cykel och 
kollektivtrafik ska vara attraktiva och självklara val 
för vardagens resor. 

Kompletterande strategier
Som komplement till översiktsplanen finns ett antal 
strategiska dokument, exempelvis hållbarhetsin
riktningarna, bebyggelsestrategin och grönstrategin. 
Under 2015 antog kommunfullmäktige även en tra
fikstrategi, och arbete pågår med förtätningsstrategi, 
parkeringsstrategi, cykelplan samt nya hållbarhets
mål för perioden 20152025. Ett hållbarhetsprogram 
för utveckling av den nya stadsdelen Västerport har 
också tagits fram, och sammantaget utgör över
siktsplanen med tillhörande strategiska dokument 
viktiga underlag i den fortsatta planeringen för ett 
hållbart Varberg.

Utveckling av kompetens, resurser och verktyg
Ökad medvetenhet och kompetens, tillsammans 
med utökade resurser inom klimat och energiområ
det, har gjort att kommunen kan ställa fler miljökrav 
vid nybyggnation, samtidigt som bättre val och 
tydligare beställningar kan göras både i planerings
fas och under utförande. Vid kommunala markan
visningar har på senare tid ställts miljökrav såsom 
certifieringskrav för byggnader och krav på gröna 
ytor samt krav på färre ytor för bilparkering. 
 VFAB (Varbergs Fastighets AB) har en certifie
rad miljöbyggnadssamordnare som säkerställer att 
de projekt som bolaget avser att certifiera klarar 
uppställda krav. Först ut är Trönninge skola, med 
målet att klara högsta betyget, Miljöbyggnad GULD. 
Samtliga projektledare och flera andra nyckelper
soner inom VFAB har under året gått en kurs i 
livscykelkostnadsberäkningar (LCC) och använder 
verktyget som beslutsunderlag, exempelvis vid 
solcellsinvesteringar och materialval. För att under
lätta medvetna materialval under en byggnads hela 
livscykel använder bolaget webbverktyget Sunda 
Hus Miljödata. Även samhällsutvecklingskontoret 
har börjat använda Sunda Hus för funktionskrav 
vid projektbeställningar.
 Kommunens GISkarta (Geografiskt Informa
tionssystem) har utvecklats och innehåller nya 
höjdkurvor, vilket underlättar arbetet med analyser 
och bedömningar i handläggningen av ärenden.

Minskade utsläpp
Transporter står för den största delen av kom
munens koldioxidutsläpp och inom samhälls
byggnadsprocessen arbetas aktivt för att erbjuda 
invånare, besökare och näringsliv attraktiva hållbara 
transportsätt, bland annat genom fler och bättre 

Målredovisning 2013-2015 

MÅLOMRÅDE 1 
ÖKAT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH KLIMATET

En naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen
Hållbar översiktsplanering
År 2010 antog kommunfullmäktige en översiktsplan 
som har ett tydligt fokus på hållbar utveckling för 
Varbergs kommun. Utbyggnad ska enligt planen 
främst ske i staden, i serviceorterna eller i samhällen 
längs regionala kollektivtrafikstråk och en tät 
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gång och cykelvägar och förbättrad infrastruktur 
för kollektivtrafiken. I slutet av 2015 infördes ett 
nytt linjenät för busstrafiken i stadsområdet, med 
ökad turtäthet och genare sträckning. Detta bidrog 
på kort tid till ett ökat bussresande.
 Genom utbyggnad av fjärrvärmenätet och 
satsningar på förnybar energi uppnås minskningar 

MÅLOMRÅDE 1
Slutavstämning för  
målperioden 2013-2015

Prioriterat mål:
Enskildas och organisationers ansvarstagande för klima-
tet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende. 
Detta ska mätas genom att CO2 per person ska minska.

Senast tillgängliga statistik för mängden utsläppt koldi-
oxid per kommuninvånare gäller perioden 2011-2013 
och ger ett medelvärde på 4,0 ton koldioxid per person 
och år1. Det är en minskning med cirka 8 % jämfört 
med perioden 2010-2012 och med hela 26 % jämfört 
med 2005-2007. 

Kommentar: Den absolut största delen av kommu-
nens utsläpp kommer från transporter. Här finns en 
positiv trend som startade runt 2008, när den kraftiga 
ökning av utsläpp som då pågått sedan 1990-talet 
vände till en försiktig minskning. Kurvan har inte nått 
tillbaka till nittiotalets låga värden ännu, men utveck-
lingen går åt rätt håll. En annan stor del av kommu-
nens utsläpp kommer från energiförsörjningen. Dessa 
utsläpp har med hjälp av olika insatser minskat kraftigt, 
inte bara de senaste tre åren utan under en längre tid 
tillbaka.  
 De flesta av kommunens insatser för att uppnå en 
hållbar utveckling är mycket långsiktiga och i många 
fall är målperioden för kort för att effekter ska kunna 
bedömas. En tydlig trend kan dock utläsas vad gäller 
ökad medvetenhet och ökade satsningar inom verk-
samheten.  
 Trots bristen på färsk statistik för det totala koldioxid- 
utsläppet per person leder den tydliga minskningen i 
befintlig statistik, kombinerat med övriga resultat, till 
att kommunfullmäktiges prioriterade mål för perioden 
ses som uppnått. Värt att nämna är dock att kom-
munen under perioden har tappat placeringar i både 
Miljöaktuellts kommunrankning och i Cykelfrämjandets 
kommunvelometer. Även om det prioriterade målet är 
uppnått presterar man alltså sämre i relation till andra 
kommuner. Detta ger signaler om att arbetet behöver 
intensifieras för att kommunen ska leva upp till den 
ambition som har fastslagits i Varberg visar vägen.

1Källa: RUS (Regional utveckling och samverkan i 
miljömålssystemet). Redovisade värden skiljer sig från 
rapportering i tidigare årsredovisningar eftersom sättet 
att mäta och tillgänglig statistik har ändrats.

av utsläpp från uppvärmning och drift av byggnader. 
Varberg Energi AB arbetar också med olika projekt 
för vind och solenergi.

Vatten och avlopp
VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB) arbetar på 
olika sätt med att förebygga miljöpåverkan på kom
munens vatten. Bland annat pågår klimatsäkring av 
VAanläggningen genom höjning av pumpstationer 
för att undvika att havsvatten läcker in och orsakar 
översvämningar, samt förbättring av kapacitet i tek
niska styr och reglersystem och utbyggnad av nya 
ledningssystem. VIVAB arbetar även med rening av 
dagvatten genom uppströmskampanjer, där syftet är 
att söka källan till problemet och stoppa utsläppen 
innan de sker, och med fysiska reningsmetoder som 
dagvattendammar och länsar.  

Miljöansvar i den kommunala verksamheten
Ökad kunskap och medvetenhet
Inom flera av kommunens nämnder och förvalt
ningar pågår ett ständigt arbete med att inhämta 
kunskap, informera och utbyta erfarenheter kring 
hållbarhet. Specifika riktlinjer och rekommendatio
ner tas fram för hur man kan arbeta inom den egna 
verksamheten, exempelvis kring hållbara transpor
ter. Inom skolan integreras ämnet hållbar utveckling 
i undervisningen på alla nivåer.  

Utökade resurser 
På flera olika håll i kommunkoncernen har resur
serna för hållbarhetsarbete utökats. Bland annat gäl
ler det inventeringar och arbete med åtgärdskrav för 
enskilda avlopp och ökade kontroller av lantbrukets 
miljöbelastning; tillsammans har dessa åtgärder 
medfört minskning av fosfor och kvävebelastningen 
på vattendrag och grundvatten.
 VFAB har anställt en hållbarhetsansvarig och på 
så sätt höjt ambitionsnivån inom framför allt miljö 
och energiområdet, både för sin projektverksamhet 
och för de egna fastigheterna. Varbergs Bostads AB 
har valt att delta i det så kallade Skåneinitiativet, 
med målsättningen att minska energianvändningen 
med 20 procent fram till år 2016 (basår 2007).

Miljöarbete i köken
2014 nåddes målet om att 25 procent av kommu
nens livsmedelsinköp skulle vara ekologiska. Målet 
för 2015 sattes ambitiöst till 35 procent och resulta
tet landade på 33,3 procent. Ungdomsverksamheten 
Centralens caféverksamhet erbjuder ett hundrapro
centigt ekologiskt utbud sedan hösten 2015 och i 
skolornas kök har det under året drivits projekt för 
att minska matsvinnet.

Kommunens egna byggnader
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har som 

UPPNÅTT
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mål att under perioden 20092020 minska energi
förbrukningen för kommunens byggnader med 20 
procent. Fram till 2015 uppnåddes en minskning 
med 14 procent, därmed överträffades det delmål på 
10 procent som var satt för perioden 20092014.
 Andelen trikloraminer i kommunens simhallar 
har minskat efter genomförda åtgärder enligt en 
plan som tagits fram i samarbete med Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

Hållbara transporter
Målsättningen att 50 procent av kommunens 
fordonsinköp ska bestå av fordon som drivs av 
förnybar energi uppnåddes både 2014 och 2015. Ett 
större urval av hållbara fordon har dessutom möjlig
gjorts genom en ny ramavtalsupphandling. 

Miljöcertifiering inom bolagen
Flera av kommunens bolag är miljöcertifierade och 
arbetar löpande för att åstadkomma miljöförbätt
ringar. För Varbergs Bostad innebär det exempel
vis kompostering och matavfallsinsamling i alla 
bostadsområden samt optimering av ventilation och 
användande av elfordon. VIVAB satsar på minskade 
koldioxidutsläpp inom ramen för ett nätverk som 
arbetar med klimatbokslut för Halland.

Det ska vara lätt att göra rätt
Kunskapsspridning och inspiration
Kommunens organisation ska arbeta med att 
förenkla människors vardag och inspirera dem att 
uppnå sina drömmar. Det ska också successivt bli 
lättare för människor och företag i Varberg att göra 
miljömässigt rätt. 
 Marknad Varberg arbetar med att förenkla 

företagens ansvarstagande för miljön och klima
tet. Tillsammans med Alexandersoninstitutet och 
Energi och miljöcentrum (EMC) har exempelvis 
miljödiplomering genomförts. Alexandersoninstitu
tet har också lanserat en metodhandbok för koldi
oxidkartläggning.
 Allmänheten har bjudits in till informationsträffar 
och workshoppar med hållbarhetstema, bland annat 
med kommunens energirådgivare. Under Trafikant 
veckan 2015 spreds information om hållbara 
transporter och ökad trafiksäkerhet samtidigt som 
det bjöds in till medborgardialog om kommunens 
cykelplan. Exempel på aktiviteter var möjlighet att 
testa elcyklar, information om elbilspoolen och nya 
cykelstråk samt fria bussresor och omröstning om 
placering av cykelpump. Fria bussresor och ett antal 
andra aktiviteter stod även på programmet när det 
nya stadslinjenätet invigdes i december.
 VIVAB har arbetat med informationskampanjer 
om hur allmänhetens miljöpåverkan kan minskas. 
Ett exempel är avfallssortering, där 83 procent av 
kommunens hushåll nu bidrar till minskad miljö
belastning genom att sortera ut sitt matavfall för 
omvandling till biogas. 
 Den som söker bygglov i kommunen erbjuds i 
samband med sitt förhandsbesked information som 
underlättar miljömässiga val i byggprocessen. 
Varberg Energis arbete för att erbjuda driftklara 
och kompletta solcellsanläggningar för kommunens 
villa och fastighetsägare har kompletterats med 
erbjudanden om mätningar för elcertifikat. 
 För att öka elbilsanvändningen i kommunen har 
sju publika laddstolpar till externa kunder byggts. 
Dessutom har Varberg Energi, Varbergs Bostad och 
VFAB tillsammans fått klimatinvesteringsstöd för att 
bygga ytterligare 18 laddstolpar.

Under Trafikantveckan visades kommunens nya testcykelställ för första gången. Lysande gula ska de inbjuda till cykelparkering 
på olika, varierande platser i Varberg.



ÅRSREDOVISNING 2015       VARBERGS KOMMUN           

23

   
   

   
   

   
   

   
   

   
FÖ

RV
AL

TN
IN

GS
BE

RÄ
TT

EL
SE

MÅLOMRÅDE 2 
BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT FÖR FLER JOBB

Gemensamma strategier
Under målperioden har samarbetet mellan kom
munen och näringslivet till stor del handlat om att 
hitta gemensamma strukturer för det övergripande 
strategiska perspektivet, parallellt med fungerande 
lösningar för det taktiska och operativa arbetet. 
Detta har bland annat resulterat i en näringslivspo
licy och näringslivsstrategi (2013), en handelspolicy 
och handelsstrategi (201415) samt en förstudie 
inför kommande etableringsstrategi (2015). 

Marknad Varberg från bolag till förvaltning
Det dagliga arbetet med näringslivsservice har i 
huvudsak drivits av Marknad Varberg, som under 
perioden gått från att vara ett eget kommunalt 
bolag till att bli samägt mellan näringslivet och 
kommunen, för att slutligen ingå i kommunstyrel
sens förvaltning. Organisationsförändringarna och 
den juridiska processen har längs vägen inneburit 
påfrestningar för det löpande arbetet. Samtidigt har 
täta kontakter mellan de olika parter från kommun 
och näringsliv som arbetat med frågan, lett till 
gemensamma steg framåt genom ökad kunskap och 
förståelse för varandras förutsättningar och villkor. 
 Utvecklingsarbetet med kommunens företagslots 
hör till det som tappade fart under 2015, till följd 
av Marknad Varbergs omorganisation. I början 
av målperioden deltog verksamheten bland annat 
aktivt i framtagandet av en nationell SISstandard 
för företagslots. Detta arbete har dock försenats 
på nationell nivå på grund av svårigheten att hitta 
ett certifieringsorgan. Marknad Varberg har även 
genomfört Entreprenörskolan, där cirka 70 delta
gare per år fått lära sig om företagandets villkor, för 
inspiration till fortsatt företagsutbildning.

Insatser för service och bemötande
Till de verksamheter som gjort egna punktinsatser 
för företagsklimatet hör miljö och hälsoskydds
nämnden, som har utsett en speciell kontaktper
son för näringslivskontakter av allmän karaktär. 
Responsen på detta initiativ har varit mycket positiv. 
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen arbetar också 
aktivt med servicefrågor. Personalen har genomgått 
myndighetsanpassad utbildning i kommunikation 
och bemötande för att förbättra kundupplevelsen av 
mötet med kommunen.
 Lanseringen av nya varberg.se och utökandet av 
kommunens etjänster är fler exempel på viktiga 
insatser som gjorts inom målområdet. I slutet av 
perioden startades också förberedelser för utveck
ling av en kommungemensam kundtjänst.
 Vid kommunens upphandlingar utformas förfråg
ningsunderlag på ett sätt som stimulerar hållbarhet 
och bred konkurrens samt ger möjlighet för små och 
medelstora företag att lämna anbud. 

Fler platser för nätverkande
Kommunen har under många år, via Marknad 
Varberg, bjudit in näringslivet till återkommande 
nätverksträffar under beprövade former som 
frukost och lunchmöten kombinerat med föreläs
ningar, seminarier och affärsmingel. Under målperi
oden har nya satsningar och event som VARBERG 
CALLING for Peace, medborgardialog om stads
utvecklingen samt Hallifornia och Coastal Culture 
gett möjligheter till nya gränssnitt och former för 
nätverkande. Det har även visat sig att inbjudningar 
till enskilda arrangemang som Varberg Sessions  
(om stadsutveckling) uppskattas och kan samla en 
stor skara aktörer kring nya angelägna frågeområ
den där det kommer att krävas ett brett kontaktnät 
framöver. 

Koppling utbildning-näringsliv
Under perioden har ett flertal projekt initierats 
och genomförts för att bygga relationer mellan 
kommun, näringsliv och olika lärosäten med lokal 
och internationell koppling. Syftet är att utveckla 
kontakt mellan näringslivet i Varberg och potenti
ella forsknings och utvecklingsprojekt, exempelvis 

Årets kreativa företagare
Fredrik Larnemo, Recordia 

Ur motiveringen: Fredrik Larnemo har under 25 år 
utvecklat en inspelningsstudio i världsklass i Varberg. 
Fredrik komponerar, arrangerar och producerar ljud-
inspelning för all sorts media och underhållning och i 
samarbete med Plushögskolan erbjuder Recordia ock-
så yrkesutbildning. Recordia bidrar på ett nytänkande 
och kreativt sätt till kommunens utveckling mot Vision 
2025 och gör avtryck både i och utanför Varberg.

Foto: Hidvi Group
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vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska 
högskola. Under 2014 utvecklades mentorverktyg 
med Köpenhamns Universitet. Dessutom genomför
des Innovation Camp, där forskare mötte näringsliv 
för att genomföra olika utvecklingsprocesser. 
 Även på gymnasie och grundskolenivå pågår 
satsningar för att koppla samman skola och närings
liv. Ett nav har inrättats till stöd för entreprenör

skap och entreprenöriellt lärande, där studie och 
yrkesvägledare, skolanäringslivsutvecklare och 
företrädare för det lokala näringslivet arbetar proak
tivt för att utveckla elevers studie och yrkesframtid. 
Gymnasie och grundskola arbetar aktivt med Ung 
Företagsamhet.

Mätningar av företagsklimat,  
upplevelser och attityder
Verksamheten i Sveriges kommuner mäts och 
jämförs kontinuerligt i en rad olika undersökningar. 
Två av de mest kända när det gäller företags 
klimat är Svenskt Näringslivs årliga rankning av 
hur företagsklimatet upplevs, samt SKL:s Insikt där 
upplevelsen hos företag som mött kommunen  
i myndighetsrollen mäts. 
 Insikt utgörs av en enkätundersökning som 
genomförs vartannat år (2013 och 2015) bland 
företag som haft ett avslutat myndighetsärende med 
kommunen. De myndighetsområden som under
söks är: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse (ej 
arrende), Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstill-
stånd. I enkäten ställs frågor avseende sex service
områden: Information, Tillgänglighet, Kompetens, 
Bemötande, Rättssäkerhet och Effektivitet. Resulta
ten redovisas genom NKI (NöjdKundIndex).
 Från och med 2016 kommer Varbergs kommun 
att arbeta mer aktivt med Löpande Insikt för att få 
en mer kontinuerlig återkoppling på det förbätt
ringsarbete som pågår.

Resultat från Insikt, NKI samt betygsindex per  
serviceområde

NKI 2015 NKI 2013 NKI 2011

63 66 62

Serviceområde Index 2015 Index 2013 Index 2011
Information 66 67 63

Tillgänglighet 69 70 70

Bemötande 70 74 67

Kompetens 68 71 64

Rättssäkerhet 65 68 62

Effektivitet 64 68 65

MÅLOMRÅDE 2
Slutavstämning för  
målperioden 2013-2015

Prioriterat mål:
Antal arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg  
ska öka. 

Senast tillgängliga uppgift om antalet arbetstillfällen i 
kommunen är från 2014, då antalet var 29 318. Det 
innebär en ökning med 530 arbetstillfällen jämfört 
med 2013 och en ökning med 810 jämfört med året 
dessförinnan. 
 Antalet nystartade företag 2015 var 415, vilket inne-
bär en minskning med 31 företag jämfört med 2014, 
men en ökning med 29 företag jämfört med 2013. Det 
var också 183 företag som valde att flytta till Varbergs 
kommun 2015; en dubblering jämfört med 2014 och 
cirka 70 fler än 2013.

Kommentar: Utvecklingen av antalet arbetstillfällen 
har gått stadigt framåt under målperioden, medan 
antalet nystartade företag har ökat vid en jämförelse 
mellan periodens första och sista år men minskat 
mellan 2014 och 2015. Sammantaget innebär detta att 
kommunfullmäktiges prioriterade mål är delvis uppfyllt. 
 Både antalet arbetstillfällen och antalet egenfö-
retagare per 1 000 invånare ligger i Varberg på en 
marginellt högre nivå än riksgenomsnittet. Intressant 
vid en bedömning av utvecklingen är att alla landets 
kommuner, med ett fåtal undantag, nästan helt följer 
konjunkturcykeln. När kreditupplysningsföretaget Syna 
under 2015 undersökte tillväxten hos företagen i lan-
dets kommuner, utsågs Varberg till Årets tillväxtkom-
mun i Halland. Utmärkelsen baseras på en granskning 
av hur stor andel företag som nyanställer, ökar sin 
omsättning och går med vinst. 
 De strategidokument som kommunen och närings-
livet gemensamt tagit fram under målperioden ger en 
god grund för kommande arbete. En viktig faktor blir 
nu att utifrån dessa dokument formulera mål på verk-
samhetsnivå som ramar in och mäter företagsklimatet 
på ett tydligt sätt. En mer kontinuerlig uppföljning av 
olika insatser ska göras genom Löpande Insikt, vilket 
kommer att underlätta framtida utvärdering av nådda 
effekter.  
 Positiva, statistiskt belagda, grundförutsättningar 
för Varberg gör det möjligt för kommunen att fokusera 
på att förbättra upplevelsen av service och bemötande. 
Här finns också god hjälp i rekommenderade förbätt-
ringsområden från Insikt.

DE

LVIS UPPNÅTT
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Ett arbete pågår för att utveckla en samhällsbygg
nadsprocess med effektivare arbetsmetoder och 
tätare samverkan, där bland annat planprocessen 
ska kunna löpa snabbare och takten i bostadsbyggan
det ska kunna öka. 

MÅLOMRÅDE 3 
FLER BOSTÄDER FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET

Bakgrund
För att Varberg ska kunna nå Vision 2025 och bli 
Västkustens kreativa mittpunkt är det viktigt att 
människor som bor här väljer att stanna kvar, att 
de som växer upp här kan planera för en framtid i 
kommunen och att fler människor utifrån väljer att 
flytta hit. En förutsättning för allt detta är att det 
finns tillgång till bra bostäder. 

Arbete med strategiska underlag 
Kommunfullmäktiges översiktplan från 2010 visar 
de stora penseldragen för hur Varbergs kommun 
skulle kunna utvecklas på lång sikt. Under perio
den 20132015 har organisationen arbetat fram ett 
stort antal strategiska dokument som kompletterar 
översiktsplanen och som utgör viktiga underlag i 
planeringen för Varberg, inte minst i arbetet med att 
öka takten i bostadsbyggandet. Exempel på dessa 
dokument är
 
• bebyggelsestrategi som beskriver hur kommunen  
 ska bygga
• fritidshusutredning om omvandling av fritidshus 
 bebyggelse till permanentboende
• utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun  
 som redovisar kommunens utbyggnadsplaner ur  
 ett långsiktigt perspektiv
• förtätningsstrategi med beskrivning av var  
 förtätning av bostäder är lämplig i Varbergs  
 centrala delar
• fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet  
 som anger vilka områden som bör bevaras,  
 värnas och utvecklas genom exempelvis  
 verksamhets och bostadsbyggnation
• grönstrategi med beskrivning av hur kommunens  
 utemiljö ska bidra till Vision 2025
• riktlinjer för konstnärlig gestaltning som handlar  
 om den konstnärliga gestaltningen kring nya  
 offentliga lokaler, områden och bostäder i  
 planprocessen.

Bygglov, detaljplaner och  
färdigställda bostäder
Antalet bostäder (småhus och lägenheter) i beviljade 
bygglov har under målperioden gått från bygglov för 
92 bostäder 2013 till bygglov för 312 bostäder 2014 
och bygglov för 417 bostäder 2015. 
 Antalet bostäder per år i de detaljplaner som 
byggnadsnämnden antagit har under målperioden 
varierat från 350 till cirka 600. 
 Enligt kommunens översiktsplan behöver 350
400 nya bostäder färdigställas per år. 2013 färdig
ställdes 322 nya bostäder, 2014 var siffran 215 nya 
bostäder och 2015 färdigställdes 241 nya bostäder. 

MÅLOMRÅDE 3

Slutavstämning för  
målperioden 2013-2015

Prioriterat mål:
Antalet nyproducerade bostäder ska öka. 
2015 färdigställdes 241 bostäder. Det är en ökning 
med 26 bostäder jämfört med 2014, men en minsk-
ning med 81 bostäder jämfört med 2013.

Kommentar: Antalet nyproducerade bostäder var 
färre 2015 än 2013, fullmäktiges prioriterade mål 
för perioden är därmed inte uppnått. Det mål som 
beskrivs i kommunens översiktsplan, att 350-400 bo-
städer behöver byggas per år, har inte uppnåtts under 
något av de tre åren. Flera faktorer påverkar takten i 
bostadsbyggandet; både sådant som kommunen kan 
påverka och omständigheter som inte går att råda över, 
exempelvis konjunktursvängningar.  
 Den stora andelen privata markinnehav är en faktor 
som försvårar kommunens möjligheter att påverka ut-
vecklingen, här behövs ett mer strategiskt och proaktivt 
arbete för att få tillgång till attraktiv mark som på sikt 
kan leda till fler bostäder.  
 Arbetsprocesserna inom kommunen behöver 
utvecklas för att uppnå ökad effektivitet, bättre samar- 
bete mellan olika förvaltningar och tätare dialog med 
externa parter som markägare och myndigheter. Detta 
är en av orsakerna till att en ny samhällsbyggnads- 
process tas fram. Målbilden är att en tydlig kopp-
ling ska finnas mellan hållbarhetsfrågor, mark- och 
bostadsförsörjning, handels- och näringslivsutveckling 
samt behovet av service inom utbildning, vård, omsorg 
och infrastruktur. En samhällsbyggnadsprocess med 
tydliggjorda roller, gemensamma prioriteringar och 
effektivare arbetssätt kan hjälpa till att stärka plane-
ringsberedskapen och främja en ökning av utbygg-
nadstakten.

EJ 
UPPNÅTT

Workshop kring kommunens fördjupade översiktsplan.  
Inspirationen flödade när elever från Väröbackaskolan bidrog 
med underlag till utredningsarbetet.  
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26 MÅLOMRÅDE 4 
FOKUS PÅ VÄLFÄRDENS KÄRNA

Målfokuserade insatser
Insatserna för hög kvalitet inom skola och omsorg 
har varit många under målperioden, både inom 
olika enheter, mellan förvaltningar och tillsammans 
med externa aktörer. Exempel är utveckling av IT, 
satsningar för att bekämpa sociala problem och 
utanförskap, projekt för nolltolerans mot mobbning 
och kränkningar, jämställdhetsarbete och motver
kan av diskriminering samt tidiga och samordnade 
insatser för att öka den psykiska hälsan bland barn 
och unga.  
 

Optimerat lärande
Anpassad utbildning
Tidig kartläggning av elevers kunskaper och 
utmaningar är viktigt för att kunna anpassa utbild
ningen efter den enskilda eleven och gruppen. Ett 
gemensamt informationsutbyte med pedagogerna i 
alla årskurser gör det möjligt att redan på förskolan 
rusta elever inför den framtida undervisningen. 
 Inom ITområdet har utvecklingen gått från fokus 
på själva tekniken till att de digitala verktygen nu 
används för nya arbetsformer i klassrummet. Detta 
har också bidragit till målet att skapa likvärdiga 
förutsättningar för varje enskild elev och för alla 
verksamheter.  

Fortsatta satsningar
De insatser som fram till idag har lett till högre kva
litet på elevernas resultat kommer att fortsätta, och 
till viss del fördjupas. Satsningarna inom matematik 
och svenska har liksom fokus på BFL (bedömning 
för lärande) lett till en fördjupad nivå på den peda
gogiska diskussionen, och har bidragit till ett bättre 
kollegialt lärande. Det går att se en tydlig koppling 
mellan alla de utvecklingsinsatser som görs. Detta 
måste i viss mån förtydligas för att skapa en känsla 
av helhet och delaktighet för pedagogerna.

Systematiskt kvalitetsarbete
Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet 
inom barn och utbildningsförvaltningen har fortsatt 
och innehåller nu tre nedslag på förvaltningsnivå. 
Kunskap och lärande syftar till att utreda och 
analysera elevens egen syn på lärandeprocessen 
och undervisningen. Detta sker genom elevenkät, 
där resultatet analyseras tillsammans med elevråd 
och förstelärare. Trygghet och trivsel tar avstamp 
i elevhälsans arbete. Här utreds och analyseras 
välmående och upplevelsen av trygghet i skolmiljön 
som arena för lärande. Enkät från elevhälsasamtal 
analyseras vid elevhälsarådslag med tvärprofessio
nellt fokus. Mål och resultat följs upp med verksam
heterna, och här är fokus slutbetyg, terminsbetyg 
och betyg i de nationella ämnesproven. 

Vid varje nedslag sker dialog med verksamheterna 
för gemensam analys av vad som påverkar resultat 
och måluppfyllelse. Detta nya arbetssätt har gett för
djupad analysförmåga och förvaltningen har kunnat 
gå från konstaterande till förståelse.

Trivsel och trygghet
Trivselledarprogrammet infördes under 2013 för att 
främja trivsel och trygghet och minska mobbning 
och utanförskap. Eleverna får gemensamt utse 
klassens trivselledare, som under vuxenledning är 

MÅLOMRÅDE 4
Slutavstämning för  
målperioden 2013-2015

Prioriterat mål:
Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller 
kunskapsmålen ska öka. 
Andelen elever som gick ut grundskolan med behö-
righet till nationellt gymnasium var 90,4 % år 2013, 
ökade till 91,3 % 2014 men minskade till 90,1 % 
2015. Andelen elever som fullgör sin utbildning inom 
nationella gymnasieprogram var 81,3 % 2013, minska-
de till 79,3 % 2014 och ökade sedan till 82,6 % 2015.

Prioriterat mål:
Tryggheten i omsorgen ska öka. 
Andelen kunder inom äldreomsorgen som känner sig 
trygga/ganska trygga i särskilt boende var 89 % år 
2013 och ökade till 91 % 2014, men minskade sedan 
åter till 89 % 2015. Andelen kunder inom äldreomsor-
gen som känner sig trygga/ganska trygga med att bo 
hemma med hemtjänst alternativt på äldreboende var 
89 % både år 2013 och 2014, men minskade till 86 %  
2015.

Kommentar: Det tvådelade prioriterade målet är brett 
formulerat och måluppfyllelsen kan inte sammanfattas 
genom något specifikt mätetal. Resultaten från de åter-
kommande kvalitetsmätningarna kan ge en uppfattning 
om utvecklingen, men någon trend för perioden går 
inte att utläsa eftersom de procentuella förändringar 
som skett är små. Sammanfattningsvis bedöms kom-
munfullmäktiges prioriterade mål vara delvis uppnått 
för målperioden, eftersom andelen elever som fullgör 
sin utbildning inom gymnasieskolan har ökat.  
 Inom både skola och omsorg har många ambitiösa 
långsiktiga satsningar påbörjats, och dessa kan inte 
förväntas ge effekter på kort sikt utan kommer att 
fortsätta att följas upp framöver. När det gäller den 
treprocentiga minskningen av upplevd trygghet inom 
hemtjänsten kan en utveckling mot mer komplexa 
vårdbehov bland kunderna och kortare vårdtider på 
sjukhus antas ha påverkat resultatet. Varbergs resultat 
ligger över eller i nivå med rikssnittet för de fyra mätetal 
som jämförts över målperioden. Ett stort antal små och 
stora insatser har genomförts och en god grund är lagd 
för att arbeta vidare med kvalitetsutveckling inom skola 
och omsorg under målperioden 2016-2019.

DE

LVIS UPPNÅTT
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med och bidrar till ökad aktivitet och trygghet på 
rasterna. Under 2015 har programmet spridits till 
samtliga grundskolor i kommunen. Enkätresultat 
har visat på positiva tendenser som blir särskilt 
intressanta att följa över tid, speciellt för de skolor 
som varit mest aktiva.
 I arbetet för en trygg och trivsam arbetsmiljö har 
även värdegrundspedagoger införts som stöd till 
rektorer, lärare och elever. Värdegrundspedagogen 
har ett naturligt mandat att arbeta förebyggande och 
kan fungera som extra resurs i en klass när något 
särskilt inträffar och behöver följas upp.  
 
Fritid och självkänsla
Att delta i föreningsliv och andra sociala samman
hang har enligt olika studier avgörande betydelse 
för ungdomars upplevda självkänsla. Under målpe
rioden har kommunen haft flera olika samarbeten 
med föreningslivet där ungdomar varit målgrupp. 
2015 startade verksamheten Junior för barn och 
unga i behov av ökad fysisk aktivitet. I samarbete 
med studieförbund genomförs också hälsofrämjande 
studiecirklar för olika målgrupper, bland annat för 
unga med funktionsnedsättning.
 
Barn och ungas psykiska hälsa
Psykisk hälsa är en förutsättning för ett gott liv och 
har blivit en viktig samhällsfråga eftersom många 
barn och unga idag mår psykiskt dåligt. Psynk 
(synkronisering för insatser av barn och ungas 
psykiska hälsa) är ett samlingsnamn för flera sam
verkansprojekt; en satsning som syftar till att skapa 
en Varbergsmodell där samhällets insatser samlas 
för barn och unga mellan 020 år som har, eller 
riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa. Genom att 

se över befintliga samverkansstrukturer och finna 
nya arbetsmetoder och arbetssätt, kan bättre service 
ges till kommunens invånare. Psynk förväntas bidra 
till att all den hjälp som samhället kan erbjuda barn 
och unga (skola, socialtjänst, kultur och fritidsverk
samhet samt på sikt även hälso och sjukvård) ska 
vara lätt att hitta och kunna ges i rätt tid. Delar av 
Psynk syftar också till att synkronisera insatser för 
kommunens nyanlända. 
 Efter att en projektledare rekryterats under 2013 
startade genomförandefasen av Psynk våren 2014. 
Exempel på satsningar som ingår är
 
• Skolfam som ska stärka familjehemsplacerade  
 barns möjligheter till utbildning 
• Bäring som med ett tvärprofessionellt mobilt  
 resursteam i skolan arbetar för att förbättra  
 livsmiljön för barn med extra behov av insatser
• Steget vidare som ska fånga upp unga som  
 riskerar att avbryta, eller har avbrutit, sina  
 gymnasiestudier. 
 
Under perioden januarinovember 2015 var det 
32 personer som avslutade sitt deltagande i Steget 
vidare och av dessa har 22 personer gått vidare till 
studier eller arbete. 
 

Trygghet inom omsorgen
Viktiga förutsättningar
Upplevd trygghet inom omsorgen beror till stor del 
på det bemötande som ges. Viktiga förutsättningar 
är arbetssätt som skapar förtroende; att kunden är 
delaktig och kan påverka både handläggning, hur 
insatserna utförs och att de utförs enligt överens
kommelse. 

Dansa vän – dansuppvisning under Rosenfred – en hyllning. Foto: Claes Grunditz
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Vad tycker de äldre? 
Av kundundersökningen Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? (Socialstyrelsen) framgår att ande
len kunder i Varberg som upplevt sitt boende som 
tryggt/ganska tryggt under perioden 20132015 är 
hög, även om resultatet för boende med hemtjänst 
har minskat något 2015. Kunderna upplever att per
sonalens bemötande inom äldreomsorgen är bra och 
de känner förtroende för personalen, dessa resultat 
har inte förändrats under målperioden.
 Uppföljning av biståndsbeslut har utvecklats för 
att säkra kvaliteten i omsorgen och systematiska 
kvalitetsuppföljningar genomförs sedan 2014 inom 
både hemtjänst och särskilt boende. Resultaten från 
dessa uppföljningar stämmer väl överens med vad 
kunderna sagt om bemötande och trygghet i Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? När det gäller 
kundernas delaktighet i att upprätta utförandeplan 
uppvisades brister i 2014 års resultat. Efter uppfölj
ning märktes förbättringar i resultatet för 2015 och 
fortsatt uppföljning görs under 2016.
 Uppföljningen av personalkontinuitet inom 
hemtjänsten (SKL) visar att medelvärdet för antalet 
personal som en hemtjänsttagare möter under en 
fjortondagarsdagarsperiod1 var i princip oförändrat 
201315 jämfört med tidigare period och ligger på 
1617 personal, vilket är något högre än medelvärdet 
för riket (15 personal).
 Orsaken till att personalkontinuiteten är fortsatt 
hög och att kunder upplever något minskad trygghet 
inom hemtjänsten, kan bland annat antas vara att 
fler äldre som väljer hemtjänst som omvårdnads
form har komplexa vårdbehov och att vårdtiderna 
på sjukhus har blivit kortare. 

Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
Allt fler har behov av en sammanhållen vård och 
omsorg i ordinärt boende. För att säkra en trygg och 
säker vård och omsorg för de mest sjuka äldre krävs 
ett fortsatt utvecklingsarbete. Kommunen deltar i 
den regionala satsningen sammanhållen vård och 
omsorg för de mest sjuka äldre i Halland, som 
syftar till att rätt vårdnivå ska kunna ges i en sam
manhållen vårdkedja. Detta är en av flera insatser 
som inom olika områden har genomdrivits under 
målperioden i syfte att främja ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt. 
 
Insatser mot våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som 
socialförvaltningen arbetar aktivt med. En utbild
ningssatsning har genomförts för att stärka kom
petensen hos baspersonal och därtill får drygt 20 
berörda medarbetare specialistutbildning.   
 
Kultur för äldre
Under 2015 har överenskommelser gjorts med 
Region Halland för att utveckla och samordna 
tillgänglighet och utbud av sociala och kulturella 
aktiviteter för människor med hög ålder och/eller 
funktionsnedsättning. Lokalt innebär detta fler 
kultursatsningar för äldre på särskilda boenden, 
lokalbibliotek och mötesplatser.

1 Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller  
fler hemtjänstbesök varje dag. Mätningen avser tiden  
kl. 07.0022.00.

I årets kundmätning får äldreomsorgen fortsatt bra betyg gällande upplevt bemötande och förtroende för personal.  
Foto: Mikael Göthage



ÅRSREDOVISNING 2015       VARBERGS KOMMUN           

29

   
   

   
   

   
   

   
   

   
FÖ

RV
AL

TN
IN

GS
BE

RÄ
TT

EL
SE

STRATEGISK INRIKTNING 1
VALFRIHET OCH KVALITETSKONKURRENS

Invånarnas delaktighet och möjlighet att välja är viktig 
för att bra verksamheter ska kunna tillåtas växa och 
utgöra goda exempel. Fristående och kommunala utfö-
rare ska verka på samma villkor och kommunala utfö-
rare ska ges ett stort mått av självständighet. Kommu-
nens roll är att skapa rättvisa och konkurrensneutrala 
ersättningssystem, kvalitetsgranska verksamheter och 
underlätta kundval genom lättillgänglig information om 
skillnaderna mellan olika utförare.

Utvecklande benchmarking
Kommunen har en stor andel externa utförare, inte 
bara i omsorg och skola utan även inom exempelvis 
utredning, projektering och byggledning samt via 
entreprenader för genomförande av drift, underhåll 
och nyanläggning. Genom att ha både egen verk
samhet och köpta resurser inom dessa områden kan 
organisationen jämföra sig med externa utförare, 
vilket är till hjälp i utvecklingen av effektivt resurs
utnyttjande och ökad kvalitet.
 Serviceförvaltningen har under hela målperioden 
deltagit i ett nationellt benchmarkingprogram kring 
tjänster för effektiv fastighetshantering (Facility 
Management). Medverkan har inneburit en god och 
kontinuerlig inblick i hur andra kommuner bedriver 
och prissätter sin verksamhet, och har på så vis gett 
värdefull information till förvaltningens fortsatta 
utvecklings och förbättringsarbete.  

Löpande leverantörsuppföljning
Uppföljning av kommunens leverantörer och leve
rantörsavtal görs löpande. Syftet med detta är dels 
att säkerställa kvaliteten på leveranser när det gäller 
exempelvis säkerhet, effektivitet och ambassa 
dörskap, dels att säkerställa att kunderna får den 
mest prisvärda lösningen. Ambitionen är också att 
kvalitetsmässig uppföljning av entreprenörer ska ge 
bra underlag för kvalitetskrav i framtida upphand
lingar.  
 

Ökad valfrihet
Lättillgänglig information om olika system, tjänster 
och utförare är en förutsättning för att kommunens 
invånare ska kunna välja mellan befintliga alterna 
tiv. På kommunens webbplats finns bland annat 
valjaskola.se som ett stöd till elever och föräldrar, 
och 2016 införs en jämförelsetjänst där invånare 
kan få överblick över olika utförare av omsorgs

tjänster. Under målperioden har det även lanserats 
ett stort antal etjänster inom olika verksamheter för 
att underlätta för invånarna.
 I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? har andelen kunder i 
Varberg som uppger att de fått välja utförare av 
hemtjänst varierat mellan 79 och 88 procent under 
målperioden. Motsvarande andel för riket som hel
het är betydligt lägre (55 procent år 2015). Över tid 
har ett antal kundvalsföretag nått sitt kapacitetstak, 
vilket kan ha påverkat enskilda kunders upplevelse 
av möjligheten att få välja utförare.

Fördelning mellan egenregi och externa utförare i  
särskilt boende och hemtjänst, Varbergs kommun 2015

Egenregi % Extern utförare %

Särskilt boende 65 35

Hemtjänst 60 40

Den andel av socialnämndens verksamheter som är 
konkurrensutsatta genom LOV (lagen om valfrihets
system) eller LOU (lagen om offentlig upphandling) 
har under perioden 20132015 ökat från 40 procent 
till nära 50 procent. Verksamheter som har kon
kurrensutsatts under perioden är familjerådgivning, 
sysselsättning för psykiskt funktionshindrade och 
för personer med beroende/missbruksproblematik 
samt biståndsbedömd dagverksamhet.

Sammanfattning över målperioden 
Medan socialnämnden i hög utsträckning arbetar 
med att erbjuda valfrihet till invånare och kunder, 
varierar det bland övriga nämnder i vilken grad 
denna del av den strategiska inriktningen påverkar 
verksamheten och prioriteras i arbetet. Om helheten 
ska växlas upp krävs ökade insatser, inte minst kring 
öppenhet, kommunikation och dialog.
 Den del av den strategiska inriktningen som 
handlar om ökad kvalitetskonkurrens ställer inte 
lika stora krav på information till invånare och kun
der, men innebär inte desto mindre ett omfattande 
arbete med jämförelse, uppföljning och utvärdering, 
exempelvis i den form av kvalitetsjämförande arbete 
som servicenämnden bedrivit.
 Sammantaget kan konstateras att en utökad 
satsning krävs, såväl på förvaltningsnivå som 
kommunövergripande, om valfrihet och kvalitets
konkurrens ska genomsyra en större del av den 
kommunala verksamheten och omsättas i praktiken 
på ett tydligare sätt än idag. 
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30 STRATEGISK INRIKTNING 2
KOMMUNEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktig-
het är avgörande för kvaliteten på kommunens samla-
de verksamhet. Arbetsklimatet ska präglas av öppen-
het, korta beslutsvägar och gott ledarskap. Det ska 
också finnas goda karriärmöjligheter inom kommunen.

Kommunens kompetensförsörjning – en viktig  
strategisk fråga 
Kompetensförsörjning är en viktig strategisk fråga 
för kommunen och för de tjänster och den service 
som erbjuds invånare, näringsliv och besökare. En 
fokusfråga under året har varit hur organisationen 
lyckas behålla befintliga medarbetare och attrahera 
nya. Samtidigt som kommunen växer pågår en 
omfattande generationsväxling bland de anställda. 
Rekryteringsbehovet har varit betydande under 
2015 och det har varit märkbart att konkurrensen 
om kunniga medarbetare ökat.  
 För att säkra personal och kompetensförsörj
ningen framöver arbetar kommunen sedan ett antal 
år tillbaka med en mångfald av insatser inom de fem 
områdena attrahera, rekrytera, introducera, moti-
vera/utveckla samt generationsväxla/avsluta.  
 
Utveckling av arbetsgivarvarumärket
I arbetet med att utveckla kommunens arbetsgivar
varumärke har en tydlig koppling gjorts till utveck
lingen av en kommungemensam varumärkesstrategi. 
Till årets insatser för arbetsgivarvarumärket hör 
medverkan i olika massmediala annonskampanjer, 
där enskilda medarbetare delat med sig av sina upp
levelser av att arbeta i kommunen, samt deltagande 
i Framtidståget som vänder sig till elever vid grund
skolor och gymnasieskolor med information om 
det breda utbud av olika yrken som finns inom den 
kommunala sektorn. En inventering har också gjorts 
av metoder för att utveckla arbetsgivarvarumärket 
genom positiva berättelser. Här har särskilt story
telling varit i fokus. Utmärkelserna Årets kreativa 
medarbetare och Årets värdskapare har också varit 
sätt att lyfta fram goda exempel ur verksamheten. 
 Under året har ett antal chefsmöten med fokus 
på strategier för arbetsgivarvarumärke, kompetens
försörjning och generationsskifte genomförts. För att 
säkra en god kvalitet i rekryteringsprocessen har en 
översyn av nuvarande process gjorts och befintliga 
hjälpmedel har setts över. 

Kommande rekryteringsbehov
En ny personalförsörjningsrapport med analys har 
tagits fram och den visar på de stora rekryterings
behov som väntar. Under 2015 har det varit särskilt 
svårt att rekrytera personal inom vissa lärargrupper, 
liksom kvalificerad teknisk personal med olika 
inriktningar, anläggningsarbetare och parkarbetare, 
socialsekreterare samt undersköterskor och enhets
chefer inom omsorgen. Ett uttalat rekryteringsbehov 

finns dessutom av personal 
till kost och städ samt till 
boenden för ensamkom
mande barn. 
 
Ledarutveckling, traineepro-
gram, praktik och coaching
Kommunens ledarutveck
lingsinsatser har utvecklats 
under året och ett gediget 
utbud finns nu samlat 
och erbjuds kommunens 
chefer. Samarbetet med 
övriga Hallandskommuner 
och med Region Halland kring Trainee Halland 
och Morgondagens Ledare har varit intensivt och 
Varberg är den av kommunerna som varit mest 
engagerad i traineeprogrammen. Samtliga deltagare 
där har erbjudits fortsatt anställning och kommunen 
har genom detta fått flera nya duktiga medarbetare.
 Samarbetet mellan personalkontoret och social
förvaltningen för samordnad praktikhantering, En 
väg in, inleddes 2014. Under 2015 har detta övergått 
i permanent verksamhet, vilket har bidragit positivt 
och underlättat för både praktiksökande och för 
kommunens chefer. Insatser har också gjorts för att 
skapa förutsättningar i organisationen för förverkli
gande av de statliga besluten om traineetjänster för 
unga inom välfärdssektorn och inom bristyrkesom
råden. 
 Kommunens medarbetarcoaching har vidareut
vecklats. Här får medarbetare som vill arbeta med 
sin yrkesutveckling stöd i form av coaching, testning 
samt studie och yrkesvägledning. Coachingen har 
också upplevts som ett bra stöd för de medarbetare 
som av hälsoskäl behöver ändra yrkesinriktning. 

Förmåner och önskad sysselsättningsgrad
Även utveckling av arbetsvillkor och förmåner har 
varit i fokus under året, detta har bland annat resul
terat i ett uppskattat beslut om att erbjuda anställda 
bruttolöneavdrag för synfelsoperationer.
 Insatserna för önskad sysselsättningsgrad och 
färre timavlönade har fortsatt med goda resultat. 
Dessa insatser, som leder till ökad trygghet för 
medarbetarna, har bland annat underlättats av 
kommunens satsning på personalsystemen för 
schemaläggning och bemanning. 

Hållbart arbetsliv
Att kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv är en 
viktig förutsättning för den framtida personal och 
kompetensförsörjningen. Den ökande sjukfrånvaron 
har ställt krav på kommunen att utveckla och leda 
ett flertal nya aktiviteter och processer under året. 
Olika hälsofrämjande och förebyggande insatser har 
också genomförts. Risk och missbruk av alkohol 
och droger är en betydande hälsofråga som kommu
nen haft särskilt utvecklingsfokus på under 2015. 
Ett arbete har också påbörjats med att ta fram en 
kommungemensam hälsostrategi.

Kommunens personal- 
direktör Christina Björned. 
Foto: Mikael Göthage
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Personalbokslut 

Personalkostnader och producerade  
timmar under året har ökat
Kommunens organisation omfattar många perso
nalintensiva verksamheter. Drygt två tredjedelar av 
kommunens nettokostnader utgörs av personalkost
nader. 2015 uppgick dessa till 1 939,5 mnkr jämfört 
med 1 816,6 mnkr år 2014. Detta är en ökning med 
122,9 mnkr. Såväl löner för arbetad tid och sjuklön 
som arbetsgivaravgifter och kostnader för pensioner 
har ökat. 
 Det totala antalet producerade timmar i kommu
nen har ökat med 219 000 timmar jämfört med 2014 
och utgjorde under 2015 totalt 6 396 800 timmar. 
Samtliga nämnder förutom överförmyndarnämnden 
har ökat. Kraftigast ökning ses inom barn och 
utbildningsnämnden med 90 700 timmar och inom 
socialförvaltningen med 77 000 timmar. Det är fram
för allt timmar utförda av månadsavlönad personal 
som har ökat, medan timmar utförda av timavlö
nade har minskat betydligt.

Fler tillsvidareanställda 
Totalt hade 4 193 personer en tillsvidareanställning 
vid årsskiftet, vilket motsvarar 3 923 heltidstjänster. 
Detta är en ökning med 128 personer eller 190 hel
tidstjänster sedan 2014. Att antalet anställda omräk
nat till heltidstjänster ökat mer än antalet anställda 
är en konsekvens av att fler personer än 2014 arbetar 
heltid, och att sysselsättningsgraden ökat bland de 
anställda under 2015 i jämförelse med 2014. 

Samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden 
har ökat antalet tillsvidareanställda. Den största 
ökningen, med 54 tillsvidareanställda, finns inom 
barn och utbildningsnämnden. 

Fler tidsbegränsat anställda med månadslön och 
kraftig minskning av timmar utförda av timavlönad 
personal
Antalet månadsavlönade personer med tidsbegrän
sad anställning uppgick den 31 december 2015 till 
520, vilket är en ökning med hela 107 personer jäm
fört med ett år tidigare. Ökningen sammanhänger 
med att fler personer med tidsbegränsade vikariat 
blivit månadsavlönade istället för timavlönade 
under året.
 Kommunens förvaltningar har under året haft i 
uppdrag att minska antalet timmar som utförs av 
timavlönad personal, detta för att få en bättre kon
tinuitet i verksamheterna och bättre arbetsvillkor 
för de anställda. Olika insatser inom bemanning, 
organisation och användning av personalsystemen 
för bemanning och schemaläggning har gjorts, och 
kommunens personalutskott har följt utvecklingen 
kontinuerligt. Under 2015 har alla tidsbegränsat 
anställda med en anställning längre än en månad 
blivit månadsavlönade, vilket haft önskvärd effekt.
 Arbetade timmar som utförts av timavlönade har 
minskat med drygt 118 000 timmar i jämförelse med 

Antal tillsvidareanställda

2015 2014 2013

Antal tillsvidareanställda 4 193 4 065 3 957
Därav män, % 17,8 17,3 17,2

Därav kvinnor, % 82,2 82,7 82,8

Tidsbegränsad anställning med 
månadslön

520 413 351

Därav män, % 24,4 24,2 23,1

Därav kvinnor, % 75,6 75,8 76,9

Total sysselsättning tillsvidare-
anställda omräknad till heltid 3 923 3 773 3 654

Genomsnittlig anställningstid för 
tillsvidareanställda, år 14,9 15,5 15,9

Genomsnittsålder, tillsvidare-
anställda 47 47,4 47,5

Genomsnittlig pensionsålder 64,6 64,8 64,9

2014. Detta innebär att andelen timmar som utförts 
av timavlönad personal utgjorde 4,2 % av alla pro
ducerade timmar jämfört med 6,5 % år 2014. Samt
liga nämnder, förutom överförmyndarnämnden, 
har minskat sin andel timavlönade i förhållande till 
totalt producerad tid. Den största minskningen finns 
inom socialnämnden som minskat från 11,2 % till 
6,1 %.

Fler heltidsarbetande bland kommunens anställda  
och en fortsatt ökning av sysselsättningsgraden
Andelen heltidsarbetande bland de tillsvidare 
anställda har ökat från 61,1 % år 2008 har till  
72,6 % år 2015. Bland kvinnorna är ökningen hela 
14,3 procentenheter under perioden, medan andelen 
heltidsarbetande män är oförändrad. 
 Jämfört med 2014 har andelen heltidsanställda 
ökat med 2,6 procentenheter. De heltidsarbetande 
kvinnorna har ökat med 2,7 procentenheter och 
vid årsskiftet arbetade 69,1 % av kvinnorna heltid. 
Bland männen arbetade 88,5 % heltid, en ökning 
från 87,2 % år 2014. 
 De anställda som önskat utöka sin sysselsätt
ningsgrad enligt kommunens riktlinjer har fått 
detta önskemål tillgodosett under året. Den större 
andelen heltidsanställda och den högre sysselsätt
ningsgraden bland de deltidsanställda har medfört 
att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
samtliga tillsvidareanställda har fortsatt att öka. 
Denna uppgick vid årsskiftet till 93,4 %, vilket är en 
ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2014 
och med hela 3,6 procentenheter jämfört med 2008. 
Under 2015 arbetade kvinnorna i genomsnitt  
93,1 % och männen i genomsnitt 95,6 %, jämfört 
med 92 respektive 96,4 % under 2014.
 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
deltidsarbetande tillsvidareanställda ligger kvar på 
samma nivå som 2014 och uppgick vid årsskiftet 
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till 75,9 %. Jämfört med 2014 har kvinnorna ökat 
sysselsättningsgraden från 76,4 % till 77,2 % medan 
männen minskat från 69,7 % till 64 %.

Stor andel kvinnor bland kommunens anställda
Kvinnorna fortsätter att dominera bland kommu
nens tillsvidareanställda och utgjorde 2015 totalt 
82,2 %, en minskning med 0,5 procentenheter 
jämfört med 2014. Bland de tidsbegränsat månads
anställda är kvinnornas andel något lägre, 75,6 %, 
och den har minskat något jämfört med 2014. 
 
Fortsatt ökning av yngre anställda men  
alltjämt många äldre medarbetare 
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidarean
ställda medarbetare är 47 år, den var föregående 
år 47,4 år. Den genomsnittliga anställningstiden är 
14,9 år, något lägre än under 2014. Förändringarna 
hänger samman med att fler äldre medarbetare har 
gått i pension och att rekryteringen av yngre medar
betare har ökat under 2015.
 Under de senaste åren har mindre förändringar i 
åldersfördelningen skett bland kommunens tillsvida
reanställda. Andelen anställda under 40 år har ökat 
från 24,7 % år 2014 till 25,8 % år 2015. Samtidigt kan 
en fortsatt ökning av antalet anställda under 30 år 
konstateras, vid årsskiftet var 8,2 % av de anställda 
under 30 år. Andel anställda i åldersgruppen 4049 år  
har ökat något, medan andelen anställda 5059 år 
och gruppen över 60 år har minskat. 
 
Många pensionsavgångar de kommande åren 
De senaste fem åren har i genomsnitt 124 anställda 
lämnat sin tjänst med ålderspension. Antalet nybliv
na pensionärer år 2015 var 136, jämfört med 113 
personer året innan. Den genomsnittliga pensions
åldern var 64,6 år jämfört med 64,8 år under 2014. 
Pensionsåldern har ökat med nästan två år jämfört 
med 2005 och har varierat mellan 62,8 och 64,9 år. 
 De kommande fem åren kommer cirka 600 av 
dagens anställda att ha uppnått lägst 65 års ålder. 
Hur stor pensionsavgången blir i realiteten påverkas 
i hög grad av hur många av de anställda som fortsät
ter att arbeta efter 65 års ålder.  

Hälsa och sjukfrånvaro 
Sjukfrånvarons utveckling inom den kommunala 
sektorn har inte avtagit under det senaste året, utan 
ligger fortfarande på en hög nivå. I en föränderlig 
omvärld, där både tidigare givna strukturer, grund
uppdrag och demografi ändras samtidigt som en 
alltmer komplex och sammanhängande ITutveck
ling sker, ställs fortsatt höga krav på kommunens 
chefer och medarbetare. 
 Sjukfrånvaron har de senaste åren åter börjat 
öka, från att ha legat på historiskt låga nivåer, och 
har därför även nationellt varit i fokus under större 
delen av 2015. Såväl Försäkringskassan och reger
ingen som Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljö
verket har, både var och en för sig och gemensamt, 
inlett flera program och aktiviteter som syftar till 
att minska den snabba ökningen av sjukfrånvaro. 

Även i Varberg har frågan kommit alltmer i fokus. 
Kommunhälsan har därför under året getts ett för
tydligat uppdrag att närmare följa utvecklingen av 
sjukfrånvaro och arbetsrelaterad hälsa, samt att öka 
omvärldsbevakningen inom området och utveckla 
nya metoder och verktyg för att arbeta med hälsa 
och förebygga ohälsa.
 Projektet Hälsosamt arbetsliv som genomfördes 
2014 har levt kvar under 2015, då flera av dess mest 
uppskattade insatser har blivit permanenta inslag i 
kommunhälsans utbud till de anställda. Årets hälso
politiska satsning 2015, Personalstöd, riktar sig till 
medarbetargrupper med en sjukfrånvaro som ligger 
över kommunens genomsnittliga frånvaro. Omkring 
1 100 personer har omfattats av satsningen, som 
innebär att medarbetare anonymt kan ringa och 
få stöd och råd i psykosociala frågor, privatjuridik 
och ekonomi. Satsningen inleddes i april 2015 och 
sträcker sig över ett år. 

Ökad sjukfrånvaro även i Varbergs kommun 
Redan 2012 var den allmänna trenden i samhället 
en ökad sjukfrånvaro, men Varbergs kommun hade 
både 2011 och 2012 en oförändrat låg sjukfrånvaro 
på 4,6 %. 2013 ökade kommunens sjukfrånvaro till 
5,3 % och 2014 till 5,7 %.
 2015 var sjukfrånvaron i kommunen totalt 6,3 %, 
kvinnornas 6,8 % och männens 4,4 %. Jämfört med 
2014 har sjukfrånvaron ökat bland både männen 
och bland kvinnorna totalt, liksom i samtliga ålders
grupper. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  
deltidsarbetande tillsvidareanställda, %

2015 2014 2013

Kvinnor 77,2 76,4 76,3

Män 64 69,7 66,9

Totalt 75,9 75,9 75,4

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  
samtliga tillsvidareanställda, %

2015 2014 2013

Kvinnor 93,1 92,0 91,6

Män 95,6 96,4 96,0

Totalt 93,4 92,8 92,2

Andel heltid, tillsvidareanställda, %

2015 2014 2013

Kvinnor 69,1 66,4 64,2

Män 88,5 87,2 87,8

Totalt 72,6 70,0 68,3
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Ökad andel långtidssjuka, fler korttidssjuka och färre 
”helårsfriska” 
Mellan 2013 och 2014 ökade andelen långtidssjuka 
(med frånvaro längre än 60 dagar) markant, från 
30,6 % till 37,6 % av all sjukfrånvaro. Ökningen 
har fortsatt, om än inte i samma omfattning, och 
de långtidssjuka stod 2015 för totalt 38,8 % av all 
sjukfrånvaro. 2008 var motsvarande siffra 52,3 % 
men till och med 2013 sågs sedan en kontinuerlig 
minskning som bröts 2014.
 Den korta sjukfrånvaron (under 15 dagar) var 
under 2014 totalt 2,3 % och ökade 2015 till 2,5 %. 
Ökningen ses bland både män och kvinnor och i 
samtliga åldersgrupper.
 Andelen anställda utan någon sjukfrånvaro  
under året har minskat från 34,9 % år 2014 till  
34,4 % år 2015. Detta innebär att fler av kommu
nens anställda varit sjuka någon gång under året.
 Ett stort antal aktiviteter har under året genom
förts inom samtliga förvaltningar för att löpande 
följa och arbeta med hälsa och sjukfrånvaro. Några 
av dessa aktiviteter är personalvårdsronder (som 
syftar till att stödja förvaltningarnas chefer i deras 
arbete med sjukfrånvaro, rehabilitering och arbets
miljö) samt olika uppdragsdiskussioner och tre
partsmöten där behov av olika insatser fångats upp. 
Kommunens stöd till medarbetare och chefer, både 
i form av gruppaktiviteter och enskilt stöd, har varit 
efterfrågade i stor omfattning under 2015. Detta har 
sannolikt bidragit till att sjukfrånvaron inte fortsatt 

Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid, %

Kön / åldersgrupp 2015 2014 2013

Kvinnor
29 år eller yngre 6,4 5,5 5,6

30–49 år 6,5 5,8 5,5

50 år eller äldre 7,1 6,6 5,8

Totalt kvinnor 6,8 6,2 5,7

Män
29 år eller yngre 3,3 2,6 2,2

30–49 år 3,2 2,9 2,7

50 år eller äldre 5,8 5,0 4,6

Totalt män 4,4 3,9 3,6

Samtliga anställda
29 år eller yngre 5,7 4,9 5,0

30–49 år 5,8 5,2 5,0

50 år eller äldre 6,9 6,3 5,5

Totalt 6,3 5,7 5,3

Andel långtidssjukfrånvaro 
av total sjukfrånvaro 
(mer än 60 dagar) 38,8 37,6 30,6

Andel anställda 
med månadslön utan
sjukfrånvaro 34,4 34,9 31,5

att öka i den takt som befarades i början av året. I 
jämförelse med andra kommuner är sjukfrånvaron 
i Varberg, trots den konstaterade ökningen, fortfa
rande på en relativt låg nivå. 

Tillsvidareanställdas sjukfrånvaro
Bland de tillsvidareanställda har sjukfrånvaron ökat 
från 6,0 % år 2014 till 6,7 % år 2015. Ökningen 
gäller samtliga åldersgrupper. Andelen långtidssjuka 
har samtidigt ökat från 40,3 % till 41,2 %.

Olika friska förvaltningar
Sjukfrånvaron i kommunens förvaltningar varierar 
från 1,3 % till 8,0 % och påverkas bland annat av 
personalens ålder, sammansättning och olika arbets
förhållanden. 
 Överförmyndarnämnden (med den lägsta sjuk
frånvaron, 1,3 %) och servicenämnden (med den 
näst högsta, 7,6 %) samt hamn och gatunämnden 
(3,9 %) har minskat sin sjukfrånvaro jämfört med 
2014, medan övriga nämnder ökat. 
 Högst sjukfrånvaro finns inom socialnämnden 
(8,0 %), som också är den nämnd som ökat mest. 
Under försommaren 2015 lanserade socialnämn
den en hälsoplan som omfattar aktiviteter på såväl 
gruppnivå som individnivå, och som riktar sig till 
både upprepat korttidssjuka och långtidsjukskrivna. 
Ett omfattande samarbete mellan socialförvaltning
en, Försäkringskassan, personalstrateger och kom
munhälsan har förtydligat stöd och rutiner. Sam
mantaget är avsikten att detta ska bidra till minskad 
ohälsa och lägre sjukfrånvaro under nästkommande år. 
 Inom serviceförvaltningen ses ett positivt trend
brott, då helårets sjukfrånvarotal är lägre än före
gående år. Förvaltningens avdelning för kost och 
städ har arbetat med frågan såväl på organisatorisk 
nivå som på arbetsplats och individnivå, och detta 
arbete tycks ha gett önskat resultat. 

Uppfyllelse av prioriterat mål för 2015

Antalet timmar som utförts av  
timavlönade ska minska.   
Kommentar: Antalet timmar som utförts  
av timavlönade har minskat med cirka  
118 000 jämfört med 2014. Detta beror 
både på att fler tillsvidareanställda arbetar heltid och 
med högre sysselsättningsgrad, och på att alla visstids-
anställda med en anställning längre än en månad har 
varit månadsavlönade under året.

Antalet långtidsfriska ska öka.  
Sjukfrånvaron ska minska.      
Kommentar: Varbergs kommun hade 
liksom andra svenska arbetsgivare en 
ökad sjukfrånvaro under 2015. Ökningen var dock inte 
lika stor som i många andra kommuner, i jämförelse 
är Varbergs sjukfrånvaro fortfarande relativt låg. Det är 
framför allt den längre sjukfrånvaron som ökat, men 
också antalet personer som varit sjuka.

EJ 
UPPNÅTT

UPPNÅTT
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Årets resultat
Årets resultat uppgår till 68 mnkr, vilket ger en posi
tiv avvikelse på 36 mnkr jämfört med budget. Detta 
innebär ytterligare ett år med förvånande starkt 
resultat för kommunen. Orsaken är densamma som 
2014, det vill säga de kommungemensamma poster
nas positiva utveckling i kombination med att nämn
dernas resultat överträffat tidigare bedömningar. 

Verksamhetens nettokostnader
Ett sätt att mäta kommunens ekonomiska ställning 
är att se hur stor del av intäkterna som används i den 
löpande verksamheten. Verksamheternas nettokost
nader ska styras av hur de viktigaste finansierings 
källorna – skatteintäkter och utjämningsbidrag – 
utvecklas. Till årets intäkter kommer (liksom tidigare 
år) även ett mindre bidrag från finansnettot. 
 Årets verksamhetsnettokostnader, exklusive 
avskrivningar, uppgår till 93,8 % av skatteintäkter, 
utjämningsbidrag och finansnetto. Det är en ökning 
med en procentenhet jämfört med 2014. Avskriv
ningarnas andel av verksamhetens nettokostnader 
är något högre än föregående år. Detta beror på att 
kommunens investeringar har ökat kraftigt, vilket 

Finansiell analys

Magnus Widén, kommunens ekonomidirektör fram till  
den 12 december 2015. Foto: Mikael Göthage

Finansiella nyckeltal 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Nettokostnader/invånare, tkr 45,3 43,7 42,3 41,3 41,4 39,2 39,2 38,4 36,8 35,4

Förändring av nettokostnader, % 4,5 4,3 3,7 1,7 6,4 1,0 2,1 5,4 3,9 4,4

Förändring av skatter och statsbidrag, % 3,6 3,3 3,5 2,1 3,5 5,7 0,9 5,2 4,2 5,4

Finansnetto, mnkr                   17,4 24,3 16,6 18,8 7,5 7,6 7,3 9,2 12,9 -3,3

Andel av skatter och generella statsbidrag, % 0,6 0,9 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 -0,2

Resultat exklusive avskrivningar och extraordinära 
poster, mnkr 136,8 193,6 200,0 204,6 176,3 232,8 122,1 185,9 182,0 151,4

Andel av skatter och generella statsbidrag, % 4,9 7,1 7,6 8,1 7,0 9,6 5,3 8,2 8,5 7,4

Förändring av eget kapital, mnkr 68,0 97,7 110,8 113,6 91,4 151,4 43,1 98,5 101,1 76,9

Andel av skatter och generella statsbidrag, % 2,4 3,6 4,2 4,5 3,6 6,3 1,9 4,3 4,7 3,8

Omsättningstillgångar, tkr/invånare     15,1 16,5 13,4 12,0 9,8 11,4 10,5 6,0 4,8 3,3

Anläggningstillgångar, tkr/invånare     83,3 78,0 73,7 67,3 67,1 64,9 42,2 51,4 49,3 48,1

Skulder, tkr/ invånare 49,7 46,7 40,6 34,4 34,1 35,8 13,6 21,3 19,6 19,8

Eget kapital, tkr/invånare  43,3 42,5 41,2 39,9 38,4 37,0 34,8 34,5 33,1 31,7

Soliditet, %        42,5 43,2 45,3 47,8 47,2 45,8 60,5 60 61 61

  inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, % 22,3 21,3 20,4 21,7 20,2 21,7 25,1 25 25 28

  exklusive skulder avseende internbank, % 69,8 70,6 71,0 70,9 70,0 68,4

Investeringarnas finansiering

Egenfinansiering, %  55,0 67,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 68,0

Försäljning av anläggningstillgångar, % 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0

Långfristig upplåning, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0

Likviditet 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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inte är långsiktigt hållbart om inte intäkterna ökar. 
På lång sikt bör kommunens investeringar vara 
självfinansierade, vilket framgår av fullmäktiges 
finansiella mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning. Under året har konsekvenserna av att 
tillfälligt frångå fullmäktiges mål om självfinansie
rade investeringar utretts. 

Finansnetto
Finansnettot består av skillnaden mellan räntein
täkter och räntekostnader. Årets finansnetto blev 
17 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än föregående år 
men ändå 4 mnkr bättre än budget. Anledningen 
till avvikelsen återfinns både på intäktssidan och på 
kostnadssidan, men förklaras framför allt av att av
kastningen på pensionsmedelsportföljen blivit bättre 
än budgeterat. Detta har i sin tur gjort att kommunen 
inte heller i år behövt lösa upp befintliga pensionsav
sättningar i den utsträckning som planerats. 
 Som en följd av kommunens stora investeringsbe
hov kommer finansnettot att minska något framöver. 
Investeringarna kommer att behöva finansieras via 
upplåning, men de närmast följande åren kommer 
finansnettot att fortsätta generera ett överskott.

Pensioner och avsättningar
Fram till 1998 hade kommunerna ett helt förmåns
baserat pensionssystem. Därefter infördes en bland
modell där arbetsgivaren kostnadsför och utbetalar 
4,5 % av lönesumman till pensionsavsättning. För 
anställda med inkomster över 7,5 inkomstbasbe
lopp/år (cirka 35 700 kronor/månad år 2015) kost
nadsförs dessutom en förmånsbaserad pension på 
de överskjutande lönedelarna, och denna bokas upp 
som en skuld på balansräkningen. Den förmånsba
serade pensionen, enligt det gamla pensionsavtalet 
fram till 1998, redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse och kostnaderna redo
visas först vid pensionernas utbetalning. För 2015 
uppgår denna ansvarsförbindelse till 1 251 mnkr 
inklusive löneskatt. Till följd av ökade pensionsut

betalningar har summan minskat med 48 mnkr jäm
fört med föregående år och utbetalningarna kommer 
att fortsätta öka framöver. 
 För att försöka minska resultatpåverkan av de 
ökade pensionsutbetalningarna har kommunen gjort 
extra avsättningar. Av de avsatta medlen har  
93 mnkr placerats i värdepappersportfölj. Place
ringarna har ett marknadsvärde om 104 mnkr och 
består till 74 % av kapitalskyddade strukturerade 
produkter med låg risk.

Nämndernas samlade resultat
En förutsättning för att kommunen ska kunna ha 
en god ekonomisk hushållning, i enlighet med 
kommunallagens krav och fullmäktiges riktlinjer, är 
att styrelser och nämnder klarar av att bedriva sin 
verksamhet inom givna budgetramar. 
 Årets samlade driftsredovisning från kommunsty
relse och nämnder visar en positiv budgetavvikelse 
på 71 mnkr, vilket är 20 mnkr mer än föregående år. 
Den stora avvikelsen beror främst på försäljning av 
arrendetomter i Apelviken (35 mnkr) samt på åter
bäring från AFA Försäkring (21 mnkr). Att kommu
nens medfinansiering av tunnelprojektet inte heller 
detta år har behövt indexeras upp har också bidragit 
till den positiva budgetavvikelsen (5 mnkr).

Modell för finansiell analys
För att analysera kommunens resultat, utveckling 
och ekonomiska ställning används en finansiell ana
lysmodell som är utvecklad av KFi (Kommunforsk
ning i Västsverige). Modellen ger ett övergripande 
finansiellt perspektiv utifrån fyra viktiga aspekter:

•  Kontroll över den finansiella utvecklingen

•  Långsiktig betalningsberedskap/kapacitet

•  Kortsiktig betalningsberedskap/kapacitet

•  Riskförhållande

Utifrån dessa aspekter gör KFi varje år en kart
läggning av kommunerna i Halland och Västra 
Götaland. De senast tillgängliga resultaten gäller 
för perioden 20122014 och redovisas på nästa sida 
i form av polärdiagram, där Varbergs kommun kan 
jämföras med övriga kommuner i studien.

Resultat och kapacitet
Fortsatt god resultatutveckling
Varbergs kommun har under många år visat mycket 
goda resultat. För de senaste åren ligger den genom
snittliga resultatnivån på 96 mnkr. Detta motsvarar 
drygt 3,5 % av skatteintäkter och generella stats
bidrag, vilket med marginal överstiger kommun
fullmäktiges finansiella mål på 1 %. Det uppfyller 
också rekommendationen från KFi och SKL om att 
resultatet över en längre period ska ligga på cirka  
2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Återlånade medel

Mnkr Värde

Pensionsförpliktelse 1 346,1

  varav ansvarsförbindelse 1 251,0

  varav avsättning 95,1

Placerade pensionsmedel till marknadsvärde

Räntebärande värdepapper 79,2

Aktier 22,8

Alternativa placeringar 2,0

Summa placerade pensionsmedel 104,4

Likvida medel 145,6

Återlån* 1 096,1

* Skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och 
förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde.
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Självfinansieringsgrad för investeringar
Fullmäktige har satt ett andra finansiellt mål om att 
kommunens investeringar ska vara självfinansierade. 
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av inves
teringarna som kan finansieras med internt tillförda 
medel, det vill säga summan av avskrivningar och 
resultat. En självfinansieringsgrad på 100 % eller 
mer innebär att inga lån behövs för investeringarna. 
Summan av kommunens nettoinvesteringar för 
2015 är 315 mnkr, medan avskrivningar och resultat 
uppgår till 174 mnkr. Detta ger en självfinansierings
grad på 55 %, vilket betyder att kommunfullmäkti
ges andra finansiella mål inte är uppnått. 
 Målet om självfinansierade investeringar bör 
ses över flera år. Problemet är att kommunen visar 
fortsatt stora investeringsbehov och att målet därför 
inte kommer att kunna uppnås heller de närmaste 
åren.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet, det vill säga hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansieras med eget 
kapital. Ju högre soliditet kommunen har, desto 
lägre är skuldsättningen. Hur soliditeten utvecklas 
beror på två faktorer; dels det årliga resultatet, dels 
förändringen av tillgångarna.
 Kommunens soliditet för 2015 ligger på 43 %, 
vilket i stort sett överensstämmer med föregående 
år. Om man jämför Varbergs soliditet med andra 
kommuner bör man tänka på att upplägget med en 
internbank, där man har dotterbolagens skulder i 
balansräkningen samt fordringar på bolagen, gör 
att Varbergs kommuns balansräkning ökar och 
soliditeten (som är ett relativt mått) minskar. Om 
man räknar bort skulderna för kommunens bolag i 
internbanken är kommunens soliditet 70 %, vilket 
är i stort sett samma som föregående år. Soliditeten 
medräknat skulderna utanför balansräkningen 
(pensioner intjänade före 1998 i den så kallade 
ansvarsförbindelsen) har ökat med en procentenhet 
till 22 %.
 Den del av tillgångarna som finansieras med 
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad och 
är soliditetens motsats. Kommunen har ingen egen 
låneskuld, men har lån för de fordringar som finns 
i internbanken samt har kortfristiga skulder (till 
exempel leverantörsskulder) och avsättningar. Den 
aktuella skuldsättningsgraden ligger liksom föregå
ende år på 57 %.

Låg skattesats, hög skattekraft
Skattesatsen används som nyckeltal för att spegla 
kommunens långsiktiga handlingsberedskap. 
Varbergs kommun har, bortsett från skatteväxlingar, 
haft oförändrad skattesats på 20,33 sedan 1990.  
Det är en av de lägsta skattesatserna i såväl Halland 
som Västra Götalandsregionen. Den låga skatte 
satsen är en styrka för kommunens finansiella 
handlingsutrymme.

Polärdiagram finansiell analys
Diagrammen har poängskalan 1 –5 och fördelningen av poäng följer 
normalfördelningskurvan. De fem kommuner som har bäst resultat 
för respektive år har 5 poäng, de tio därefter 4 poäng, de 22 kommu-
ner som ligger i mitten har 3 poäng, de tio närmast därunder har 
2 poäng och de fem som har sämst resultat har 1 poäng.

          Varberg                Medelvärde

2014

2013

2012
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då lån och räntederivat tidigare har bundits vid högre 
nivåer. Lån och derivat kommer att behållas hela 
löptiden och undervärdena kommer inte att realise
ras i förtid. 

Uppfyllt balanskrav även i år
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommu
nen ha sin ekonomi i balans och varje räkenskapsår 
redovisa högre intäkter än kostnader efter att reali
sationsvinster har räknats bort. Ett positivt resultat 
krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp 
medel för reinvesteringar. Varbergs kommun har 
uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000 och 
har därmed inga negativa balanskravsresultat att 
reglera från tidigare år. Årets resultat efter balans
kravsjusteringar uppgår till 31 mnkr.

Resultatutjämningsreserv
Varbergs kommun har ett av fullmäktige antaget 
regelverk för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket ger 
kommunen möjlighet att reservera delar av positiva 
resultat, tidigare års överskott kan sedan användas 
för att jämna ut minskade skatteintäkter enskilda 
år vid lågkonjunktur. Ingående RUR uppgår till 
271 mnkr och för 2015 görs ytterligare avsättning 

Risk och kontroll
Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på den kortsiktiga 
betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag 
bör den uppgå till minst 100 % av de kortfristiga 
skulderna, men för kommuner brukar den röra sig 
runt 7080 %. Varbergs kommuns kassalikviditet 
har minskat jämfört med 2014 och ligger nu på 
104 %. När likviditeten bedöms ska det tas med i 
beräkningen att kommunen har outnyttjade check
räkningskrediter på 250 mnkr, vilket höjer kassalik
viditeten med ytterligare 56 %.

Borgensåtagande och skuldsättning
När en kommun ska bedömas ur ett riskperspektiv är 
det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns. 
Varbergs kommun har idag borgensåtagande på  
563 mnkr, varav 500 mnkr är Varbergs Stadshus 
AB:s lån. Dessutom finns skulder för dotterbolagen 
på 2 424 mnkr via kommunens internbank, vilket är 
en ökning med 124 mnkr jämfört med föregående 
år. Risken för dessa skulder får ändå bedömas som 
liten, eftersom bolagen har ett positivt kassaflöde och 
innehåller betydande övervärden. De kommunala 
bolagen följer också i stort sett sina budgetar på ett 
tillfredsställande sätt, vilket innebär att kommunen 
har kontroll över deras verksamhet.
 Vid sidan av dessa åtaganden har kommunen 
tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvests 
skulder, kommunens andel av dessa skulder är 1,1 %. 
 Hanteringen av kommunkoncernens skuldsättning 
styrs av fullmäktiges finanspolicy med tillhörande 
tillämpningsanvisningar. De totala skulderna i kom
munkoncernen är summan av internbankens skulder 
samt skulderna i Varbergs Stadshus AB, totalt  
2 924 mnkr. Genomsnittsräntan inklusive derivat är 
2,77 % och bindningstiden 3,4 år. Eftersom räntan 
de senaste åren har sjunkit till rekordlåga nivåer är 
marknadsvärdena kraftigt negativa för skuldportföljen, 

 

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2015 2014 2015 2014

Uppgifter om lån i banker och genomsnittlig ränta inklusive derivat 3,24 % 3,55 % 2,77 % 3,11 %

Uppgifter om lån i banker och genomsnittlig ränta exklusive derivat 1,20 % 1,85 % 1,08 % 1,73 %

Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat 3,5 år 4,4 år 3,4 år 3,3 år

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat 1,0 år 1,5 år 1,3 år 1,2 år

Utestående derivat, mnkr 1 780,6 1 684,2 1780,6 1 684,2

Marknadsvärde derivat, mnkr -181,9 -233,0 -181,9 -233,0

Lån som förfaller inom:

1 år 20 % 14 % 22 % 30 %

2–3 år 21 % 62 % 20 % 50 %

3–5 år 37 % 20 % 40 % 16 %

5–10 år 22 % 4 % 18 % 4 %

Säkringsredovisning

Balanskravsutredning

Mnkr Värde

Årets resultat enligt resultaträkning 68,0

Realisationsvinster -37,1

Årets resultat efter balanskravsjustering 30,9

Medel till resultatutjämningsreserv -9,6

Balanskravsresultat 21,3
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med 10 mnkr till 281 mnkr (som enligt beslut av 
kommunfullmäktige är maximal nivå för RUR). Den 
totala avsättningen motsvarar 10 % av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens ekonomi på sikt
Beräkningar för kommunens framtida ekonomiska 
utveckling baseras på planerade investeringar, för
väntad befolkningsutveckling samt SKL:s prognoser 
för utveckling av skatteunderlag och kostnader. De 
närmaste årens resultat beräknas utifrån detta ligga 
mellan 10 mnkr och 40 mnkr.
 Förutsättningar i omvärlden, med uppåtgående 
konjunktur, beräknas stärka kommunernas  
ekonomi. Samtidigt beräknas demografiska för
ändringar, exempelvis fler äldre invånare, göra att 
kostnaderna stiger realt de närmaste åren. Varberg 
kommer också, liksom andra kommuner, att behöva 
göra omfattande reinvesteringar i byggnader som 
uppfördes på 1970 och 80talen. Med en ökande 
befolkning kommer dessutom investeringar i nivå 
med årets att fortsätta flera år till. Detta ger ökade 
kapitalkostnader som påverkar kommunens drifts
budget och gör att intäktssidan i resultaträkningen 
behöver förstärkas.

Några slutsatser
Varbergs kommun har även fortsättningsvis en 
mycket stark ekonomi. Förutsättningarna att klara 
framtiden är goda tack vare många år med bra resul
tat, noll i låneskuld i primärkommunen samt starka 
kommunala bolag och en låg skattesats. Den stora 
utmaningen framöver blir att klara kommunens 
omfattande investeringar. 
 Resultatmålet, som är det ena av fullmäktiges 
finansiella mål, uppnås för 2015. Det andra finan
siella målet, egenfinansieringar av investeringar, 
uppnås däremot inte. Tack vare de goda förutsätt
ningar som råder i Varberg talar ändå allt för en 
fortsatt ekonomi i balans och fortsatt kapacitet att 
leverera bra verksamhet till kommunens invånare. 

Uppfyllelse av finansiella mål för 2015

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

Kommentar: Årets resultat uppgår till 68 
mnkr. Det motsvarar drygt 2,4 % av  
skatteintäkter och utjämningsbidrag.  

Investeringar exklusive taxefinansierad 
verksamhet bör till 100 procent  
finansieras med egna medel.

Kommentar: Årets självfinansieringsgrad 
uppgår till 55 %. Att frångå målet om självfinansierade 
investeringar är ett medvetet beslut av fullmäktige 
då kommunen befinner sig i ett investeringsintensivt 
skede.

EJ 
UPPNÅTT

UPPNÅTT
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Driftsredovisning

Kommunens driftsredovisning beskriver hur nämnder 
och styrelser under året har hanterat de medel man 
fått för att utföra sina uppdrag. 

Under 2015 har den totala nettokostnaden (den del 
av kostnaderna som inte täcks av verksamhetens 
intäkter) ökat med 4,5 procent. Jämfört med före
gående år har de samlade intäkterna ökat, eftersom 
det under året har resultatförts stora engångsintäk
ter i form av engångsbelopp från AFA Försäkring 
samt intäkter för försäljning av arrendetomter i 
Apelviken. De samlade kostnaderna har framför 
allt ökat genom personalkostnader. Driftsnettots 
underskott finansieras av skattemedel och statliga 
utjämningsbidrag samt av kommunens finansnetto. 

Årets budget
I november 2014 fastställde kommunfullmäktige 
driftsramarna för kommunens nämnder och styrel
ser till 2 841 mnkr. Driftsramarna ska användas till 
att finansiera den löpande verksamheten, såsom 
skola, vård och omsorg, och varje nämnd och sty
relse får en egen ekonomisk ram till sin verksamhet. 
 Inom de beslutade driftsramarna reserverades 24 
mnkr för att kunna fördelas vid behov under året. 
Av dessa har 19 mnkr delats ut för att kompensera 
satsningar på flyktingmottagning, specifika uppdrag 
och projekt, lärares löneutveckling samt ökade 
kostnader i form av nya anläggningar och utökade 
skötselytor.

Ökade kostnader
Kommunens kostnader för den löpande verksam
heten har under året ökat med 6 procent. Den 
enskilt största kostnaden är personalkostnaderna, 
som står för nästan två tredjedelar av den totala 
driftskostnaden. Personalkostnaderna har stigit med 
7 procent, vilket beror på allmänna löneökningar, 
extra satsning på löneökning, fler anställda samt 
högre pensionskostnader. De senare väntas bli som 
störst inom några år, då kommunen når toppen av 
utbetalningarna som gäller pension intjänad innan 
1998. 

Ökade intäkter
Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som 
kommunens verksamheter får in genom exempelvis 
bidrag, avgifter, taxor eller försäljning, har ökat 
jämfört med 2014. 
 Intäkterna för försäljning av anläggnings och 
exploateringstillgångar har ökat, liksom intäkterna 
från taxor och avgifter. Erhållna bidrag har ökat 
med 35 procent, främst genom bidrag från Migra
tionsverket till följd av ökat flyktingmottagande. 

Bra budgetföljsamhet bland nämnderna
Nämnderna visar överlag positiva budgetavvikelser 
och de negativa avvikelser som finns gäller små 
belopp. Totalt uppgår budgetöverskottet, exklusive 
kommungemensamma poster, till 44,5 mnkr.  
I augusti visade alla nämnders prognoser ett 

Improviserad gatuteater med Kamchàtka under Rosenfred – en hyllning. Fotograf: Leif Fryle
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överskott mot budget på totalt 38 mnkr exklusive 
kommungemensamma poster. Skillnaden mellan 
prognos och resultat är därmed endast 6 mnkr, 
vilket är en klar förbättring jämfört med 2014.  
 Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse som 
till största del beror på försäljningen av arrendetom
ter i Apelviken. Barn och utbildningsnämnden har 
genom utvecklad uppföljning och flexibilitet lyckats 
hålla sin budgetram. Socialnämndens avvikelse 
beror på två kommungemensamma projekt som för
brukat mer resurser än budgeterat. Det ena är sedan 
tidigare beslutat att belasta nämndens resultatfond 
och det andra har lämnat positiv avvikelse mot 
budget tidigare år. Byggnadsnämndens resultat har 
påverkats positivt av större intäkter än planerat till 
följd av ökad ärendemängd. Hamnverksamhetens 
överskott beror på att man inte kostnadsfört några 
större underhållsåtgärder.
 
Kommungemensamma poster
För att kommunstyrelsens resultat ska vara jäm
förbart över tid har ett antal kommunövergripande 
poster brutits ut och redovisas var för sig. Dessa 

Driftsredovisning inklusive poster och avskrivningar

Nämnderna (mnkr)
Netto   
2015

Netto  
2014

Förändring 
netto %

Budget  
2015

Budget- 
avvikelse

Kf, valnämnd, revision och överförmyndare -9,4 -7,9 19,0 -8,9 -0,5

Kommunstyrelse -71,4 -133,9 -46,7 -108,6 37,2

Barn- och utbildningsnämnd -1 314,0 -1 244,9 5,6 -1 313,9 -0,1

Socialnämnd -980,5 -934,0 5,0 -979,5 -1,0

  varav försörjningsstöd -26,3 -26,5 -0,8 -29,0 2,7

Byggnadsnämnd -10,0 -10,1 -1,0 -12,3 2,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -9,0 -8,8 2,3 -9,2 0,2

Hamn- och gatunämnd -83,5 -80,9 3,2 -89,5 6,0

  varav hamnavdelning 5,1 2,6 96,2 0,0 5,1

  varav gatu- och parkavdelning -88,6 -83,4 6,2 -89,5 0,9

Kultur- och fritidsnämnd -134,6 -128,3 4,9 -134,0 -0,6

Servicenämnd -15,8 -10,6 49,1 -16,8 1,0

  varav fastighetsförvaltning 2,6 5,6 -53,6 -2,6 0,0

Nämndernas drift -2 628,2 -2 559,4 2,7 -2 672,7 44,5

Kommungemensamma poster -128,3 -78,0 64,5 -154,9 26,6

  varav Räddningstjänsten Väst -56,0 -53,9 3,9 -56,0 0,0

  varav avsättning till järnvägstunnel -12,1 -10,3 17,5 -17,3 5,2

  varav bidrag Hallands kulturhistoriska museum -8,1 -6,0 35,0 -8,1 0,0

  varav bidrag Varberg Event -7,4 -7,2 2,8 -7,4 0,0

  varav medfinans.och avgifter region och förbund -7,3 -7,0 4,3 -6,8 -0,5

  varav exploateringsverksamhet 1,0 22,3 -95,5 0,0 1,0

  varav kommunstyrelsens medel för oförutsett 0,0 0,0 0,0 -3,8 3,8

  varav pensionsutbetalningar -49,7 -57,3 -13,3 -44,1 -5,6

  varav återbetalning premier AFA 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2

  varav statsbidrag BO och ÄO 19,2 19,8 -3,0 19,8 -0,6

  varav avstämning internräntor, semesterskulder  
  och sociala avgifter

-29,1 21,6 -234,7 -31,2 2,1

Verksamhetens nettokostnad -2 756,5 -2 637,4 4,5 -2 827,6 71,1

kommungemensamma poster visar för året en  
positiv budgetavvikelse på 27 mnkr. Till orsakerna 
hör att årets kostnad för medfinansieringen av  
Varbergstunneln efter indexeringen med KPI 
(konsumentprisindex) blev 5 mnkr lägre än beräk
nat i budget. Pensionskostnaderna ökade mer är 
budgeterat, eftersom en större andel av kommunens 
personal än beräknat kommit över gränsen för 
förmånsbestämd ålderspension. Återbetalningen  
av AFApremier gav en positiv avvikelse med  
21 mnkr då beslutet om utbetalning inte var känd 
vid tidpunkten för fullmäktiges budgetbeslut. 

En närmare beskrivning av varje nämnds resultat 
kopplat till verksamhet och måluppfyllelse finns att 
läsa i kapitlet Verksamhetsberättelse.
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Investeringsredovisning
Nettoutgiften för kommunens samlade investeringar 
2015 blev 315 mnkr. 
Årets investeringsbudget uppgick till 437,2 mnkr. 
Av dessa var 218,5 mnkr beslutade och tillförda 
vid årets ingång medan 122,7 mnkr beslutades och  
tillfördes under året. Resterande 96 mnkr var över
förda från föregående års investeringsbudget. 

Mark- och fastighetsförvärv
Två större markförvärv gjordes under året, ett vid 
Värömotet och ett i Jonstaka.

Skolfastigheter
Årets stora byggprojekt var de två skolfastigheterna 
i Träslövsläge respektive Trönninge. Nybyggda 
Ankarskolan i Träslövsläge stod inflyttningsklar när 
höstterminen startade. I Trönninge har projektering 
och byggstart avklarats, här planeras skolan bli 
färdig till höstterminen 2017. 
 Till årets stora utgifter hörde även om och 
utbyggnad av skolorna i Rolfstorp och Skällinge. 
Dessa arbeten färdigställdes under året och slutre
dovisning kommer att göras 2016. 

Förskolor
Trönninge nya förskola och Österängens/Bolmens 
förskola bidrar till en avvikelse mot förskolornas 
investeringsbudget. Trönninge nya förskola beräknas 
vara färdig för inflyttning i februari 2016, projektet 
bedrivs i partnering med NCC. För Österängens/

Bolmens förskola pågår projektering. Här beräknas 
en ny förskola stå klar i juni 2017 för att rymma 
Bolmens verksamhet samt den verksamhet som Öst
erängen idag bedriver i paviljonglösning på Region 
Hallands mark. 
 Förskolan i Galtabäck färdigställdes under året 
med om och tillbyggnad av befintligt kök samt 
utökning med en avdelning. 

Idrotts- och fritidsanläggningar
Budgetavvikelsen för idrotts och fritidsanläggning
arna beror på den nya friidrottshall som planeras 
i Trönninge. Projektering pågår och anläggningen 
beräknas stå klar till höstterminen 2017. 
 I början av 2015 investerades det i en markvär
meanläggning till Påskbergsvallen och under året 
har breddning av Idrottshallens Ahall utförts. 

Övriga förvaltningsfastigheter
Renoveringen av stadshus A har fördröjts på grund 
av sena leveranser från leverantören och visar 
därför en avvikelse mot budget. 
 Investeringsobjektet Myndighetskrav är ett 
generellt projekt som finns för att kommunen vid 
behov snabbt ska kunna tillmötesgå myndighetskrav 
på större åtgärder i fastighet. Inga sådana krav har 
uppkommit under året, därför finns även här en 
avvikelse mot budget.   
 

Varbergs första Pridefestival genomfördes under sommaren som en del av VARBERG CALLING for Peace.  
Foto: Claes Grunditz
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42 Offentlig plats
Projekt Multiparken uppvisar en avvikelse mot bud
get. Beslut om parkens placering inväntas och inga 
projektmedel har använts under året. Fästnings 
badet har däremot varit en stor utgiftspost. I mars 
genomfördes betongpålning och muddring, och 
inför sommaren skapades ett tillfälligt bad i anslut
ning till det planerade. Fästningsbadet beräknas 
vara färdigställt till sommaren 2017. 

Gång- och cykelvägar
Årets största utgiftspost är gång och cykelvägen 
mellan Lindberg och Trönninge. De mest omfat
tande delarna av byggnationen pågick under 2014, 
medan besiktningsanmärkningar har åtgärdats 
under 2015. Den största budgetavvikelsen för året 
uppvisar Kattegattleden, vilket beror på att endast 
en liten del av projektmedlen har upparbetats. 

Gator och vägar
I november invigdes Norrgatan efter ombyggnad 
till gångfartsområde, vilket innebär att alla gatans 
trafikanter nu samsas på gångtrafikanternas villkor. 
 En ombyggnad av statslinjenätet för kollektiv
trafik utfördes under året och i samband med detta 
genomfördes anpassningar av Östra Vallgatan, 
Engelbrektsgatan och Västra Vallgatan. 

 
Hamnanläggningar
Hamnens investeringar uppvisar ett stort budget 
överskott. Detta beror dels på att man inte behövt 

nyttja den budgetram som finns för eventuella 
anpassningar av anläggningarna utifrån kunders 
behov, dels på att planerade förstärkningsarbeten  
av pirhuvuden beräknas starta först 2016.  

Inventarier
De medel som är avsatta för inköp av inventarier 
ska dels gå till färdigställda anläggningar, dels till 
investeringsramar för mindre verksamhetsinves
teringar. De senare har nämnderna möjlighet att 
själva prioritera och fördela efter behov.  

Förstudier
För varje investeringsprojekt görs en förstudie som 
ingår i fullmäktiges underlag inför beslut om budget. 
Totalt under året har 15 projekt haft utgifter för för
studie, till en sammanlagd summa på 2,4 mnkr. För 
de projekt som får fullmäktigebeslut om genomför
ande och budget, kommer utgiften för förstudien att 
ingå som en del av projektets totala investeringar. I 
övriga fall kommer utgiften för förstudien att belasta 
framtida resultat genom direktavskrivning. 

Stadsutveckling
Stadsutvecklingsprojektet visar en budgetavvikelse 
för året eftersom de tre delprojekten inte har använt 
projektmedel i den omfattning som beräknats. 

 

Investeringsområde, mnkr
Nettoutgift 

2015
Budget  

2015
Budget-

avvikelse
Netto t.o.m. 

2015
Projekt– 

kalkyl

Mark- och fastighetsförvärv          -25,1 5,0 -30,1

Skolfastigheter            -120,1 -168,8 48,7

  varav Trönninge skola -46,5 -75,5 29,0 -48,9 -275,0

Förskolor                 -51,1 -66,6 15,5

  varav Trönninge nya förskola -44,0 -52,1 8,1 -47,6 -55,7

Omsorgsfastigheter        -0,8 -0,4 -0,4

Idrotts- och fritidsanläggningar -10,3 -41,3 31,0

  varav Friidrottshall -1,3 -25,5 24,2 -1,7 -137,0

Övriga förvaltningsfastigheter -1,2 -5,8 4,6

  varav Renovering A1 -0,6 -1,7 1,1 -0,6 -1,7

Offentlig plats           -22,9 -32,1 9,2

  varav Multipark 0,0 -5,9 5,9 -0,4 -6,3

Cykel- och gångvägar        -7,7 -21,4 13,7

  varav Kattegattleden -1,1 -10,9 9,7 -2,9 -22,0

  varav Lindberg-Trönninge gc-väg -4,7 -4,0 -0,7 -20,2 -19,4

Gator och vägar -26,4 -28,7 2,3

  varav Kollektivtrafik -16,1 -13,3 -2,8 -25,8 -23,0

Hamnanläggningar -6,1 -21,8 15,7

Inventarier               -40,0 -48,3 8,3

  varav IT-investeringar -10,2 -12,2 2,0 -11,7 -14,8

Förstudie -2,4 0,0 -2,4

Stadsutveckling -1,0 -7,0 6,0

-315,0 -437,2 122,2
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Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamhet handlar om att omvandla 
obebyggd eller glest bebyggd mark till bebyggelse 
för bostäder och verksamhet. En aktiv exploaterings-
verksamhet är en viktig förutsättning för kommunens 
fortsatta tillväxt. 

Fleråriga projekt
Processen att omvandla obebyggd mark till bebyggt 
område är omfattande och tar tid, ibland flera år. 
Först krävs planering och tillstånd och när det 
arbetet är klart påbörjas den fysiska omvandlingen 
för att skapa vägar, allmänna ytor och säljbara 
tomter. Exploateringsprocessen kan bedrivas i både 
kommunal och privat regi.
 Ett exploateringsområde kan omfatta en mindre 
yta med endast ett fåtal hus, som kvarteret Atle där 
det just nu byggs tre lägenhetshus. Det kan även 
röra sig om stora markarealer och då delas proces
sen oftast upp i flera etapper. Ett aktuellt exempel 
på detta är Göingegården, där mark nu omvandlas 
för att det ska byggas bostäder och lokaler för kom
munal service såsom skola. 

Pågående projekt
Den ingående balansen i kommunens exploate
ringsverksamhet uppgår till 123,5 miljoner kronor 
och består av tidigare upparbetade nettoutgifter i 
något av de cirka etthundra mer eller mindre aktiva 
exploateringsområdena. Under 2015 har utgifter på 
27,2 mnkr och inkomster på 37 mnkr upparbetats. 
De projekt som upparbetat störst utgifter under året 
är Göingegården etapp 6, Kapellgatan i Träslöv och 
Grytåsvägen samt ett område öster om Ankarsko
lan. Störst inkomster under året har genererats av 
områdena Sörsedammen 2, Nedregården etapp 4,  
Grytåsvägen och Smeakalles i Tvååker.

Projekt som avslutats under året
Fem områden har under året avslutats mot kom
munens tomtlager. I tomtlagret finns försäljnings
klara tomter tillhörande områden som för övrigt 
är färdigexploaterade, där inga fler utgifter är att 
vänta. I och med överföringen har dessa områden 
också avslutats mot resultaträkningen med en 
positiv resultateffekt på cirka 1 mnkr. De avslutade 
områdena finns i Rolfstorp, Skällinge, Sibbarp och 
KarlGustav.

 

Mnkr Ingående 
balans

Inkomster Utgifter Avslut Utgående 
balans

Bostadsmark -82,8 25,2 -24,7 1,5 -80,8

Verksamhetsmark -33,5 11,8 -2,5 0,0 -24,2

Tomtlager -7,2 0,0 0,0 -2,5 -9,7

Totalt -123,5 37,0 -27,2 -1,0 -114,7

Bubblande glädje i Varbergs första Prideparad. Foto: Leif Fryle
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I detta avsnitt ges en bild av vilka som bedriver 
kommunal verksamhet i Varberg samt en mer detal-
jerad beskrivning av flödet mellan kommunen och de 
kommunala bolagen. 

Utförare av kommunens verksamhet
För att servicen till kommuninvånarna ska vara så 
god som möjligt och utföras så effektivt som möjligt 
bedrivs den kommunala verksamheten i olika drifts
former. Utförarna är

• kommunkoncernen
• olika kommunala uppdragsföretag 
• kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst 
• två olika samverkansnämnder. 

Kommunkoncernen består av nämnder och bolag 
som kommunen äger (helt eller delvis). Under året 
har verksamheten i det tidigare bolaget Marknad 
Varberg AB flyttats över till kommunstyrelsen. 
 Till de kommunala uppdragsföretagen räknas ett 
antal privata företag och föreningar. 

Personalförhållanden i kommunkoncernen
Kommunkoncernen har under året i medeltal haft  
4 159 anställda omräknat till heltidsanställda och av 
dessa personer har 94 procent kommunen som sin 
arbetsgivare. Av de anställda i kommunens bolag är 
det flest som arbetar på Varbergs Bostads AB, tätt 
följt av Varberg Energi AB. Båda dessa bolag har 
cirka 100 anställda, vilket är betydligt mer än övriga 
bolag.

Fortsatt stark ekonomi i kommunkoncernen
Kommunkoncernen uppvisar ett resultat för 2015 
på 123 mnkr, vilket är något lägre än de två före
gående åren men fortfarande en hög nivå. Solidi
teten ligger på en oförändrad nivå trots att extern 
upplåning krävs för att finansiera den intensiva 
investeringsfas som kommunkoncernen befinner sig 
i. Investeringsvolymen är högre än föregående år 
och har ökat inom både kommunen och stadshus
koncernen.

Kommunens samlade verksamhet

Mattias Sunneborn, ambassadör för organisationen Suicide Zero, besökte Varberg i juni med kampanjen Hoppet.  
Här syns han med personal från Räddningstjänsten Väst. 
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Tabellen nedan visar hur de ekonomiska flöden 
som finns inom kommunkoncernen har sett ut 
under 2015. Kommunen har köpt mindre från sina 
kommunala bolag än föregående år, vilket beror 
på att de investeringar som Varbergs Fastighets 
AB genomfört åt kommunen har genererat något 
lägre summor. Lånen från kommunen till bolagen 
har stigit eftersom Varberg Vatten AB, Varbergs 
Bostads AB och Varbergs Fastighets AB har ökat sin 
belåning. Varberg Energi AB har däremot  gjort en 
mindre amortering på sitt lån.

 

Mellanhavanden inom kommunkoncernen
Försäljning Lån Borgen

Mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Varbergs kommun 277,9 34,7 2 423,4 500,5

Varbergs Stadshus AB 1,0 0,0 500,0

Varbergs Bostads AB 55,2 25,0 669,9 0,5

Varberg Energi AB (koncern) 2,4 96,1 810,7

Varberg Event AB 8,5 9,7

Varbergs Fastighets AB 17,9 199,6 507,9

Hallands Hamnar Varberg AB 21,2 2,6

Marknad Varberg AB 0,2 2,2

Varberg Vatten AB 13,9 28,3 434,9
 

Finansiella poster Ägartillskott/driftsbidrag Koncernbidrag

Mnkr Kostnad Intäkt Givare Mottagare Givare Mottagare

Varbergs kommun 0,0 87,1 7,4

Varbergs Stadshus AB 2,5 33,6 54,4 61,1

Varbergs Bostads AB 23,9 33,6 43,2

Varberg Energi AB (koncern) 30,0 9,9

Varberg Event AB 0,0 7,4 2,7

Varbergs Fastighets AB 18,0 4,9

Hallands Hamnar Varberg AB 0,0 3,2

Marknad Varberg AB 0,0 2,6

Varberg Vatten AB 12,7 49,2

Finansiella nyckeltal för kommunkoncernen

2015 2014 2013*

Årets resultat, mnkr 123 142 144

Soliditet, exklusive  
ansvarsförbindelse

40 % 40 % 41 %

Soliditet, inklusive  
ansvarsförbindelse

34 % 34 % 34 %

Investeringsvolym, mnkr 644 586 674

Självfinansieringsgrad 65 % 70 % 58 %

Kassalikviditet 59 % 91 % 67 %

* Nyckeltalen är anpassade till kommunkoncernens övergång till 
redovisningsstandard K3.
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Kommunens nämnder
Kommunfullmäktige

 Kommunens revisorer

 Valnämnd

 Överförmyndarnämnd (delad med Falkenbergs kommun)

 Kommunstyrelse

 Barn- och utbildningsnämnd

 Socialnämnd

 Byggnadsnämnd

 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

 Hamn- och gatunämnd

 Kultur- och fritidsnämnd

 Servicenämnd

Samägda företag utan betydande inflytande 
från kommunen 
Kommuninvest ekonomisk förening 1,2 %

Södra Skogsägarna ekonomisk förening <0,01 %

Varbergsortens elkraft ekonomisk förening 4,0 %

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 3,5 % 

Samverkansnämnder  
Hjälpmedelsnämnd

Patientnämnd

Kommunens bolag Ägarandel
Varbergs Stadshus AB 

 Varbergs Bostads AB 100 %

 Varberg Energi AB 100 %

  Varberg Energimarknad AB 100 %

 Varberg Event AB 100 %

 Varbergs Fastighets AB 100 %

 Hallands Hamnar Varberg AB 100 %

     Hallands Hamnar AB 50 %

 Varberg Vatten AB 100 %

     Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) 50 %

Kommunala entreprenader*
Vård och omsorg > 10 mnkr 

Vardaga Äldreomsorg AB 41,1 mnkr

Norlandia Omsorg AB 28,3 mnkr

Humana Omsorg AB 26,5 mnkr

Hallands Carecenter AB 14,3 mnkr

Adium Omsorg AB 11,2 mnkr

Cityomsorgen i Varberg ek. för. 10,5 mnkr

Förskola > 6 mnkr 

Montessoriskolan föräldrakooperativ 8,7 mnkr

Pilgläntans personalkooperativ 8,6 mnkr

Fyrens förskola (Havsbris AB) 8,4 mnkr

Påskbergets personalkooperativ 7,0 mnkr

Breareds förskola, personalkooperativ 7,0 mnkr

Västanvindens personalkooperativ 6,8 mnkr

Kullerbyttans personalkooperativ 6,3 mnkr

* Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader, trots  
kommunal finansiering, eftersom de tillkommer genom avtal  
med staten.

Kommunalförbund 
Räddningstjänsten Väst

Kommunkoncernen

Kommunala uppdragsföretag och föreningar    

Samverkansnämnder och kommunalförbund      

Bild till höger: Elever från managementprogrammet på Campus Varberg skapade en fredstavla utifrån Picassos Guernica.  
Förbipasserande fick hjälpa till att måla och fundera på begreppet vardagsfred. Foto: Stefan Hermanson

Överblick av kommunens samlade verksamhet
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48 Resultaträkning

Kassaflödesanalys

 

Mnkr
Not Kommunen

2015
Kommunen 

2014
Koncernen 

2015
Koncernen 

2014

Verksamhetens intäkter 1 641,6 554,0 1 547,8 1 406,3

Verksamhetens kostnader 2 -3 280,6 -3 083,8 -3 840,2 -3 609,5

Upplösning av infrastrukturell investering 3 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6

Avskrivningar 4 -105,9 -96,0 -293,6 -266,5

Verksamhetens nettokostnad -2 756,5 -2 637,4 -2 597,6 -2 481,3

Skatteintäkter 5 2 448,2 2 319,8 2 448,2 2 319,8

Generella statsbidrag och utjämning 6 358,9 390,9 358,9 390,9

Finansiella intäkter 7 96,4 104,1 9,9 14,6

Finansiella kostnader 8 -79,0 -79,8 -82,6 -86,1

Resultat före skatter och extraordinära poster 68,0 97,6 136,9 157,9

Skattekostnader 0,0 0,0 -0,3 0,1

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -13,8 -15,7

ÅRETS RESULTAT 24 68,0 97,6 122,8 142,3

Mnkr
Not Kommunen 

2015
Kommunen 

2014
Koncernen 

2015
Koncernen 

2014

Löpande verksamhet

Årets resultat 68,0 97,6 122,8 142,3

Utbetalningar för ianspråkstagna avsättningar -26,6 -8,3 -28,7 -13,0

Justering för likviditetspåverkande poster 9 109,6 119,0 313,7 318,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 151,0 208,4 407,8 447,7

Förändring kortfristiga fordringar -22,8 27,6 -92,3 4,5

Förändring förråd och exploateringsområden 6,4 -28,6 5,1 -28,2

Förändring kortfristiga skulder 68,0 55,5 252,3 26,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 202,6 262,8 572,9 450,9

Investeringsverksamhet

Investering i materiella anläggningstillgångar -317,8 -298,7 -644,1 -596,6

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 37,1 1,3 40,3 42,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar -38,8 0,0 -45,1 -0,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,0 0,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -319,5 -297,2 -648,9 -554,9

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 512,6 831,0 1 031,9 844,6

Amortering av långfristiga skulder -389,2 -495,6 -908,6 -495,7

Ökning av långfristiga fordringar -150,5 -105,0 -64,6 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 28,8 1,6 21,2 40,1

Ökning av pensionsmedelsportfölj -3,4 -23,1 -3,4 -23,1

Minskning av pensionsmedelsportfölj 41,4 52,6 41,4 52,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39,7 261,6 117,9 418,7

ÅRETS KASSAFLÖDE -77,2 227,2 41,9 314,7

Likvida medel vid årets början 545,0 317,8 596,9 281,5

Likvida medel vid årets slut 467,8 545,0 638,9 596,2

Förändring likvida medel -77,2 227,2 41,9 314,7
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Balansräkning
Mnkr Not Kommunen 

2015
Kommunen 

2014
Koncernen 

2015
Koncernen 

2014

Tillgångar
Mark, fastigheter och anläggningar 10 2 211,3 2 031,2 4 460,3 4 168,8

Inventarier 11 107,1 89,5 1 645,8 1 605,6

Aktier och andelar 12 311,0 272,2 55,5 10,8

Långfristiga fordringar 13 2 440,4 2 318,7 21,9 22,6

Summa anläggningstillgångar 5 069,8 4 711,7 6 183,6 5 807,8

Bidrag till statlig infrastruktur 3 208,8 220,4 208,8 220,4

Förråd och exploateringsområden 14 118,5 124,9 126,4 131,5

Kortfristiga fordringar 15 237,0 197,6 318,4 274,2

Kortfristiga placeringar 16 93,4 131,4 93,4 131,4

Likvida medel 17 467,8 545,0 638,9 596,2

Summa omsättningstillgångar 916,7 999,0 1 177,1 1 133,2

SUMMA TILLGÅNGAR 6 195,3 5 931,0 7 569,4 7 161,5

Eget kapital och skulder          

Årets resultat 68,0 97,6 122,8 142,3

Resultatutjämningsreserv 280,7 271,1 280,7 271,1

Övrigt eget kapital 2 283,7 2 195,7 2 597,1 2 464,0

Summa eget kapital 18 2 632,4 2 564,4 3 000,6 2 877,3

Avsättningar 19 535,9 547,6 715,8 714,6
           
Skulder

Långfristiga skulder 20 1 602,0 2 002,8 2 242,5 2 625,0

Kortfristiga skulder 21 1 425,0 816,3 1 610,5 944,5

Summa skulder 3 027,0 2 819,1 3 853,0 3 569,5

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 195,3 5 931,0 7 569,4 7 161,5

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser 22 1 251,0 1 299,3 1 251,0 1 299,3

Borgensåtaganden 23 562,6 564,1 62,1 63,3
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50 Noter
 

NOT 1  Verksamhetens intäkter Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Försäljning av varor och tjänster 98,1 102,9 437,3 479,0

Taxor och avgifter 128,6 110,1 262,4 224,4

Hyror och arrenden 91,8 98,8 484,6 430,2

Bidrag 233,1 173,1 233,1 164,6

Övriga intäkter 4,8 -0,1 31,1 42,7

Aktiverade interna intäkter avseende investeringar 
och exploatering

25,8 26,6 39,9 34,4

Jämförelsestörande intäkter1 59,3 42,9 59,3 31,1

Summa verksamhetens intäkter 641,6 554,0 1 547,8 1 406,3

1) Återbetalade bidrag 0,0 3,3 0,0 3,3

    Återbäring AFA 2004 21,2 0,0 21,2 0,0

    Försäljning av anläggningstillgång 37,1 13,4 37,1 1,6

    Försäljning av exploateringstillgång 1,1 26,2 1,1 26,2

 

NOT 2  Verksamhetens kostnader Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Löner -1 378,6 -1 279,2 -1 471,7 -1 372,5

Sociala avgifter -447,1 -421,3 -476,7 -444,8

Pensionskostnader -137,9 -130,3 -147,8 -140,2

Entreprenad och köp av verksamhet -585,7 -693,1 -726,7 -819,0

Lämnade bidrag -112,0 -110,8 -112,0 -103,6

Lokalkostnader -71,3 -83,9 -74,1 -43,8

Bränsle och energi -56,0 -52,8 -64,3 -22,1

Handelsvaror 0,0 0,0 -183,3 -191,2

Övriga kostnader -484,3 -310,8 -574,9 -468,6

Jämförelsestörande kostnader1 -7,8 -1,7 -8,4 -3,7

Summa verksamhetens kostnader -3 280,6 -3 083,8 -3 840,2 -3 609,5

1) Utrangering 0,0 -1,7 0,0 -1,7

    Försäljning av exploateringstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0

    Förväntad nedskrivning av vindkraft 0,0 0,0 0,0 -1,5

    Försäljning av anläggningstillgång -7,8 0,0 -8,4 -0,6

 

NOT 3  Upplösning av infrastrukturell
           investering Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Beslutad medfinansiering 290,0 290,0 290,0 290,0

Upplöst tidigare år -69,6 -58,0 -69,6 -58,0

Årets upplösning -11,6 -11,6 -11,6 -11,6

Återstår att lösa upp 208,8 220,4 208,8 220,4

Upplösningen avser den av kommunfullmäktige, med stöd av lag 2009:47, beslutade medfinansieringen av järnvägstunnel under Varberg på Västkust- 
banan. Medfinansieringsbeloppet, som uppgår till 290 mnkr, kommer att lösas upp under 25 år. Beslutet om medfinansiering fattades av kommun- 
fullmäktige 2009.
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NOT 5  Skatteintäkter Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Preliminära skatteintäkter 2 450,2 2 325,8 2 450,2 2 325,8

Preliminär slutavräkning innevarande år -4,6 0,4 -4,6 0,4

Slutavräkningsdifferens föregående år 2,6 -6,4 2,6 -6,4

Summa skatteintäkter 2 448,2 2 319,8 2 448,2 2 319,8

 

NOT 8  Finansiella kostnader Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Räntekostnader -77,8 -79,2 -78,5 -85,5

Övriga finansiella kostnader -1,3 -0,6 -4,1 -0,6

Summa finansiella kostnader -79,0 -79,8 -82,6 -86,1

 

NOT 9  Ej likviditetspåverkande poster Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Förändring avsättningar 26,5 21,4 26,5 21,6

Avskrivningar 105,9 96,0 293,6 267,2

Övriga ej likviditetspåverkande poster -22,8 1,7 -6,4 29,6

Summa verksamhetens intäkter 109,6 119,0 313,7 318,4

 

NOT 7 Finansiella intäkter Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Ränteintäkter 78,4 84,1 2,7 5,6

Borgensavgift 11,0 11,0 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 7,0 9,0 7,2 9,0

Summa finansiella intäkter 96,4 104,1 9,9 14,6

 

NOT 6  Generella statsbidrag 
           och utjämningar

Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Inkomstutjämning 402,4 403,6 402,4 403,6

Strukturbidrag 6,3 6,2 6,3 6,2

Regleringsbidrag/avgift -2,3 13,9 -2,3 13,9

Kommunal fastighetsavgift 107,9 104,4 107,9 104,4

Kostnadsutjämning -83,0 -75,2 -83,0 -75,2

LSS-utjämning -72,4 -62,0 -72,4 -62,0

Summa generella statsbidrag och utjämningar 358,9 390,9 358,9 390,9

 

 

NOT 4  Avskrivningar Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Byggnader och tekniska anläggningar -89,7 -82,4 -168,4 -160,2

Maskiner och inventarier -16,2 -13,6 -108,7 -103,5

Nedskrivningar 0,0 0,0 -16,5 -2,8

Summa avskrivningar -105,9 -96,0 -293,6 -266,5
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NOT 10  Mark, fastigheter och anläggningar Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Redovisat värde vid årets början 2 031,2 1 840,4 4 168,8 3 953,4

Investeringar 297,1 276,2 495,6 453,3

Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat -14,3 -3,0 -16,2 -17,2

Nedskrivningar 0,0 0,0 -4,8 -2,5

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -89,7 -82,4 -168,4 -160,2

Överföring till eller från annat slag av tillgång 1,3 0,0 -0,3 -56,9

Övriga förändringar -14,4 0,0 -14,4 -1,1

Utgående balans 2 211,3 2 031,2 4 460,3 4 168,8

Avskrivningstid 5-100 år 5-50 år 5-100 år 5-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för alla tillgångar utom hamnanläggningar, dessa löper med annuiteter på 20–50 år. Komponentavskrivning tillämpas från och 
med 2013. 

 

NOT 11  Inventarier Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Redovisat värde vid årets början 89,5 80,7 1 605,6 1 549,2

Investeringar 35,1 22,4 163,0 127,8

Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat 0,0 0,0 -2,6 -0,6

Nedskrivningar 0,0 0,0 -12,1 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -16,2 -13,6 -108,7 -103,5

Överföring till eller från annat slag av tillgång -1,3 0,0 0,7 32,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,4

Utgående balans 107,1 89,5 1 645,8 1 605,6

Avskrivningstid 3–33 år 3 –25 år 3–33 år 3 –25 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla inventarier.

 

NOT 12  Aktier och andelar Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Aktier

Varbergs Stadshus AB 269,7 269,7 0,0 0,0

Andelar

Kommuninvest Ekonomisk Förening 38,4 1,8 38,4 1,8

Kommunassurans Syd 2,3 0,0 2,3 0,0

Övriga andelar 0,6 0,6 14,8 8,9

Summa aktier och andelar 311,0 272,2 55,5 10,8
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NOT 13  Långfristiga fordringar Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Kommuninvest ekonomisk förening 6,4 6,4 6,4 6,4

VA-lån 0,1 0,1 0,1 0,1

Varbergs Bostads AB 669,9 677,2 0,0 0,0

Varberg Energi AB 810,7 830,0 0,0 0,0

Varbergs Fastighets AB 507,9 478,0 0,0 0,0

Varberg Vatten AB 434,9 315,0 0,0 0,0

Övrig utlåning 10,5 12,0 15,4 16,1

Summa långfristiga fordringar 2 440,4 2 318,7 21,9 22,6

 

NOT 14  Förråd och exploateringsområden Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Förråd

Gatsten och matjord 0,0 0,2 0,0 0,2

Drivmedel 0,0 0,1 0,0 0,1

Övrigt förråd 0,0 0,0 7,9 6,6

Exploateringsområden

Bostadsmark 83,6 82,7 83,6 82,7

Verksamhetsmark 24,2 33,5 24,2 33,5

Färdigexploaterad mark 9,7 7,2 9,7 7,2

Pågående arbete 0,9 1,1 0,9 1,1

Summa förråd och exploateringsområden 118,5 124,9 126,4 131,5

 

NOT 15  Kortfristiga fordringar Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Fakturafordringar 32,3 25,7 77,0 103,7

Fordringar på staten 60,3 57,3 72,0 66,1

Momsavräkning 30,1 24,1 30,1 24,1

Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 92,5 89,2 112,0 92,1

Övriga kortfristiga fordringar 21,8 1,4 27,3 -11,7

Summa kortfristiga fordringar 237,0 197,6 318,4 274,2

 

NOT 16  Kortfristiga placeringar Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Placerade pensionsmedel, bokfört värde 93,4 131,4 93,4 131,4

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 104,4 145,3 104,4 145,3

Orealiserat över-/undervärde i portföljen 11,0 13,9 11,0 13,9

NOT 17  Likvida medel Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

467,8 545,0 638,9 596,2

Kommunen och de kommunala bolagen har avtal om finansiella tjänster med Varbergs Sparbank AB. 
Avtalet omfattar banktjänster inklusive hantering av likvida medel via koncernkonto. Koncernkredit uppgår till 250 mnkr. 
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NOT 18  Eget kapital Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Årets resultat 68,0 97,6 122,8 142,3

Resultatutjämningsreserv 280,7 271,1 280,7 271,1

Övrigt eget kapital 2 283,7 2 195,7 2 597,1 2 464,0

Summa eget kapital 2 632,4 2 564,4 3 000,6 2 877,3

  

NOT 19  Avsättningar Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Pensionsavsättning1

Ingående avsättning 74,5 65,0 74,5 65,0

varav Exklusive ÖK-SAP 74,2 63,3 74,2 63,3

             ÖK-SAP 0,3 1,7 0,3 1,7

Nya förpliktelser under året 24,6 14,2 24,6 14,2

varav Nyintjänad pension 21,0 10,5 21,0 10,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,4 0,9 1,4 0,9

Sänkning av diskonteringsränta 0,7 1,2 0,7 1,2

Pension till efterlevande 1,5 1,6 1,5 1,6

Övrigt 1,6 –0,6 1,6 –0,6

Årets utbetalningar -4,0 -4,7 -4,0 -4,7

Utgående pensionsavsättning 95,1 74,5 95,1 74,5

varav Exklusive ÖK-SAP 90,9 74,2 90,9 74,2

        ÖK-SAP 0,5 0,3 0,5 0,3

        OPF-KL 0,3 0,0 0,3 0,0

        Enskilt avtal 3,5 0,0 3,5 0,0

Aktualiseringsgrad 95% 93% 95% 93%

Antal politiker med visstidsförordnande 1 1 1 1

Antal tjänstemän med visstidsförordnande 0 1 0 1

1Förpliktelsen är genom försäkring minskad med 34 mnkr exklusive löneskatt.  Försäkringen avser anställda med inkomst på 7,5 till 8,5 inkomst- 
basbelopp. Försäkringen sades upp 2011. Överskottsfonden i försäkringen uppgår till 2,6 mnkr.      
 

Extra pensionsavsättning2

Ingående extraavsättning 146,1 146,1 146,1 146,1

Upplösning av extraavsättning -2,0 0,0 -2,0 0,0

Utgående extraavsättning 144,1 146,1 144,1 146,1

2Kostnaderna för pensioner inom ansvarsförbindelsen kommer att öka de närmaste åren. Det överskott som uppstått vid avstämning av kostnader av-
seende arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter och avtalsförsäkringar i jämförelse med reserverade medel från det generella personalomkostnadspåslaget, 
har därför avsatts under åren 2009-2011 för att täcka en del av dessa ökade kostnader.      
 

Avsättning för återställande av deponier3

Ingående avsättning 26,7 27,0 26,7 27,0

Avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärde 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Ianspråktagna avsättningar -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Utgående avsättning 26,6 26,7 26,6 26,7

3För att kunna möta framtida åtaganden för återställande av deponierna i Tjärby, Karl-Gustav och Veddige har  sammanlagt 27 mnkr avsatts. Vatten och 
Miljö i Väst AB, som ansvarar för återställandet, kommer successivt att avropa de avsatta medlen. 
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GNOT 19  Avsättningar forts. Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

 
Avsättning parkeringsplatser4

Ingående avsättning 7,8 5,9 7,8 5,9

Avsättning 0,0 1,9 0,0 1,9

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning 7,8 7,8 7,8 7,8

4Fastighetsägare som inte kan ombesörja parkering på egen tomt, utan vill använda kommuns parkering, betalar en parkeringsavlösen till kommunen. 
Denna avlösen betalas tillbaka om fastighetsägaren vid senare tillfälle ordnar med parkering inom den egna tomten.

Avsättning järnvägstunnel5

Ingående avsättning 290,7 302,1 290,7 302,1

Förändring av nuvärde 0,5 -1,4 0,5 -1,4

Ianspråktagna avsättningar -31,5 -10,0 -31,5 -10,0

Utgående avsättning 259,8 290,7 259,8 290,7

5Avsättningen avser kommunens del av den beslutade järnvägstunneln under Varberg, läs mer under not 3.    
 

Avsättning uppskjuten skatt på obeskattade reserver

Ingående avsättning - - 137,7 122,0

Avsättning - - 14,8 15,7

Utgående avsättning - - 152,5 137,7

Övriga avsättningar

Ingående avsättning 1,7 0,0 30,9 32,2

Avsättning 2,4 1,7 2,7 1,7

Ianspråktagna avsättningar -1,7 0,0 -3,8 -2,9

Utgående avsättning 2,4 1,7 29,8 30,9

Summa avsättningar 535,9 547,6 715,8 714,6

 

NOT 20  Långfristiga skulder Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Lån i banker och kreditinstitut 1

Kommuninvest 1 471,6 1 873,0 1 971,6 1 873,0

Stadshypotek 97,9 98,4 97,9 98,4

Nordea 0,0 0,0 0,0 500,0

Övriga långivare 0,0 0,0 140,4 122,3

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år2

Investeringsbidrag3 32,5 31,3 32,5 31,3

Summa långfristiga skulder 1 602,0 2 002,8 2 242,5 2 625,0

1Beskrivning av ränteläge, räntebindningstid m.m. återfinns i avsnittet Förvaltningsberättelse.                                                                                        
2Återstående antal år (vägt snitt).                                                            23 år                          20 år                            23år                            20 år 
3Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.     
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NOT 21  Kortfristiga skulder Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Leverantörsskulder 176,6 137,1 231,2 188,2

Arbetsgivaravgifter och skatter 29,1 26,2 42,2 28,3

Kortfristig del av långfristiga skulder 854,6 329,2 854,6 328,5

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 138,2 103,6 237,5 178,0

Semesterlöneskuld 140,1 139,0 140,1 139,0

Upplupen pensionskostnad 65,5 61,6 65,5 61,6

Övriga kortfristiga skulder 20,9 19,7 39,5 20,8

Summa kortfristiga skulder 1 424,9 816,3 1 610,5 944,5

 

NOT 24  Kommunens resultat mot budget Redovisning Budget Avvikelse

Verksamhetens nettokostnad -2 756,5 -2 821,5 65,0

Skatteintäkter 2 448,2 2 461,6 -13,3

Generella statsbidrag och utjämningar 358,9 378,7 -19,8

Finansnetto 17,4 12,9 4,5

Årets resultat 68,0 31,7 36,3

 

NOT 23  Borgensförbindelser Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Egnahem och bostadsrätter 0,9 1,1 0,9 1,1

Riksbyggen (avser förhyrda gruppbostäder) 31,9 32,1 31,9 32,1

Varbergs Bostads AB 0,5 0,7 0,0 0,0

Varbergs Stadshus AB 500,0 500,0 0,0 0,0

Övriga borgensåtaganden och övriga                 
ansvarsförbindelser

29,3 30,2 29,3 30,2

Summa borgensförbindelser 562,6 564,1 62,1 63,3

Varbergs kommun ingick i maj 1993 en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlem-
skommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet skall ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Varbergs kommuns ansvar enligt ovan 
nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 621 mnkr och totala 
tillgångar till 319 574 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 572 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 3 507 mnkr.

 

NOT 22  Pensionsförpliktelse som 
             ansvarsförbindelse Kommunen 2015 Kommunen 2014 Koncernen 2015 Koncernen 2014

Ingående ansvarsförbindelse 1 299,3 1 354,3 1 299,3 1 354,3

Aktualisering -5,1 -5,5 -5,1 -5,5

Ränteuppräkning 11,1 11,2 11,1 11,2

Basbeloppsuppräkning 12,8 2,0 12,8 2,0

Bromsen 0,0 -6,0 0,0 -6,0

Övrig post -8,0 0,5 -8,0 0,5

Årets utbetalningar -59,1 -57,1 -59,1 -57,1

Utgående ansvarsförbindelse 1 251,0 1 299,3 1 251,0 1 299,3

Aktualiseringsgrad 95% 93% 95% 93%
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Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser 
bland annat garanti och efterlevandepension. Såväl 
kostnad som avsättning har belastats med löneskatt 
på 24,26 procent. Utbetalningen av pensionsförmå
ner intjänade före 1998 redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är gjord enligt 
förvärvsmetoden, med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det för
värvade bolaget elimineras vid förvärvstidpunkten. 
I redovisningen ingår därefter endast kapital som 
intjänats efter förvärvet. Med proportionell konso
lidering menas att det i redovisningen endast ingår 
så stor del av företagets resultat och balansräkning 
som svarar mot kommunens ägarandel.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Aktivering görs vid anskaffningsvärden för fast
igheter och anläggningar som överstiger 500 tkr. 
Avskrivning påbörjas året efter att en investering 
gjorts. Undantag görs för större fastighetsprojekt, 
där avskrivningarna påbörjas under anskaffnings 
respektive färdigställandeåret.
 För att möta framtida toppar i pensionsutbetal
ningar kopplade till ansvarsförbindelsen är en extra 
pensionsavsättning gjord de år som det interna 
personalomkostnadspålägget visat överskott. Nya 
avsättningar kommer inte att göras och befintlig 
avsättning löses upp i takt med att pensionskostna
derna för ansvarsförbindelsen ökar.
 Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen 
varierar marginellt mellan olika år. Under perioden 
20112015 har i januari utbetalats timlöner för 
december månad föregående år med belopp mellan 
3,2 och 4,2 mnkr. I januari 2016 uppgick utbetal
ningen av timlön för december 2015 till 3,2 mnkr.

Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning följer lagen om kommunal  
redovisning. I huvudsak följs de rekommendationer 
som ges av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Vissa avvikelser från rekommendationerna har gjorts, 
dessa beskrivs i textens sista stycke.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar som anskaffats före 2010 är 
upptagna till anskaffningsvärdet minskat med inves
teringsbidrag och avskrivningar. Inkomster förknip
pade med anläggningstillgångar, såsom investerings
bidrag, periodiseras från och med redovisningsåret 
2010 över tillgångens beräknade nyttjandetid.
 För samtliga anläggningstillgångar används linjär 
avskrivning vid beräkning av kapitalkostnaderna. 
Nya anläggningstillgångar som består av flera kom
ponenter med olika nyttjandetid delas upp (sedan 
2013) och skrivs av var för sig.
 Kommunens leasingavtal, som främst avser bilar 
och datorer, har löptider på tre år eller kortare. 
Därmed betraktas de som operationella och tas inte 
upp som anläggningstillgångar.

Exploateringar
Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter 
avslutas från och med redovisningsåret 2010, enligt 
tankegångarna i idéskriften Redovisning av  
kommunal markexploatering från RKR. 

Klassificering av finansiella skulder
Finansiella skulder som förfaller till betalning inom 
12 månader och saknar överenskommen refinansie
ring räknas från och med 2012 som kortfristig skuld.

Periodisering av intäkter och kostnader
Från och med verksamhetsåret 2002 beräknas en 
semesterlöneavsättning i personalsystemet. Semes
terlöneavsättningen belastar den aktuella verksam
heten när lönen bokförs, och tillgodogörs samtidigt 
semesterlöneskulden. Uttagen och inrapporterad 
semester, inklusive personalomkostnadspålägg, 
belastar semesterlöneskulden.
 Vid beräkningen av de preliminära skatteintäk
terna för 2015 har SKL:s decemberprognos använts.

Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. 
Detta innebär att den pension som intjänats till 
och med verksamhetsåret 1997 behandlas som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och 
som en kortfristig skuld i balansräkningen. Den 
under ett år intjänade pensionsförmånen utbetalas 
under nästkommande år till de anställdas individu
ellt valda pensionsförvaltare. 
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Fredspristagare Leymah Gbowee invigningstalade vid Internationellt Fredsforum. Foto: Leif Fryle
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Kommunfullmäktige, kommunrevision,  
valnämnd och överförmyndarnämnd 
Vad gör kommunfullmäktige? 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu
tande organ. Här sitter 61 folkvalda politiker som 
har fått invånarnas förtroende att bestämma vilka 
mål och riktlinjer kommunen ska arbeta efter. De 
fattar även beslut om budget, kommunalskatt och 
avgifter, godkänner årsredovisningen och beslutar 
vilka ledamöter som ska sitta i de politiska nämn
derna. Dessutom ansvarar kommunfullmäktige för 
kommunrevision, valnämnd och överförmyndar
nämnd. 

Vad gör kommunrevisionen?
Kommunrevisionen kontrollerar att kommunens 
verksamhet sköts utifrån invånarnas intressen,  
det vill säga att skattepengarna förvaltas på ett 
säkert och effektivt sätt. Varje år gör revisorerna en 
löpande oberoende granskning av all verksamhet 
inom kommunstyrelsen och de övriga nämnderna. 
Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäk
tige och redovisas delvis genom den revisionsberät
telse som ingår i årsredovisningen. 

Vad gör valnämnden?
Valnämnden ansvarar för planering och genomför
ande av val och folkomröstningar. Varje kommun 
ska enligt vallagen ha en valnämnd.

Vad gör överförmyndarnämnden?
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet. 
Nämnden kontrollerar genom överförmyndarexpe
ditionen det arbete som utförs av förmyndare, gode 
män och förvaltare för kommuninvånare som inte 
själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin 
ekonomi. 

Hänt i verksamheten
Kommunfullmäktige  
– nytt mål- och inriktningsdokument
I maj månad antog kommunfullmäktige ett nytt mål 
och inriktningsdokument för perioden 20162019.  
I dokumentet fastställs vilka fyra strategiska målom
råden och tre prioriterade inriktningar som ska vara 
styrande för kommunens verksamhet. Dokumentet 
finns att läsa på varberg.se (skriv mål- och inrikt-
ningsdokument i sökrutan). 
 Kommunfullmäktige har totalt hållit nio sam
manträden under året.
 
Kommunens revisorer  
– granskningar, utbildning och nytt avtal
Kommunens revisorer har med hjälp av upphandlad 
sakkunnig konsult (KPMG) genomfört granskning 
av föreningsbidrag, flyktingmottagande, årsredovis
ning, ITverksamhet, hemtjänst, förskoleverksamhet, 

arbete mot kränkande behandling och diskrimi
nering i skolan, insatser för elever med behov av 
särskilt stöd samt  registerkontroll av personal. 
Samtliga rapporter finns att läsa på varberg.se 
(skriv revisionsrapporter i sökrutan). Dessutom har 
granskning gjorts av kommunens delårsbokslut.
 Upphandling av sakkunnigt biträde till revi
sorerna genomfördes under hösten och avtal har 
tecknats med KPMG. Avtalet gäller 2016 och 2017 
med möjlighet till förlängning för 2018 och 2019.
 Under året har revisorerna även deltagit i utbild
ning arrangerad av SKL och KPMG.

Valnämnden
Valnämnden anordnade under våren förtidsröstning 
för det omval som ägde rum i Båstads kommun.

Överförmyndarnämnden  
– utökat ansvar och stort behov av gode män
Överförmyndarnämnden bedriver från och med 
årsskiftet 2015 verksamhet i förnyad form genom 
sammanslagningen av Varbergs och Falkenbergs 
överförmyndarnämnder. Det övergripande målet för 
verksamheten är en effektiv förvaltning med ständig 
utveckling i syfte att förbättra för den enskilde. 
Utvecklingsarbetet har under året varit koncentrerat 
till handläggningsrutiner, information och utbildning 
samt medarbetaransvar och bemötande.
 Under 2015 utökades överförmyndarnämndens 
ansvar med anledning av ny lagstiftning. Det utö
kade ansvaret innebär att verksamheten fått överta 
utredningsskyldighet som tidigare låg på tingsrätten, 
samt att man ska genomföra skärpta lämplighets
kontroller och ansvara för att gode män och förval
tare erbjuds den utbildning som uppdraget kräver. 
I dagsläget bedriver förvaltningen dessa utbildningar 
i egen regi. Sedan årsskiftet är alla överförmyndare 
också skyldiga att lämna statistik över sin verksamhet 
till Länsstyrelsen. 
 Den rådande flyktingströmmen har medfört att 
antalet ensamkommande barn har mer än tio
dubblats 2015. Då alla ensamkommande barn har 
rätt till en god man har 120 nya gode män utbil
dats under hösten och vintern. Förvaltningen har 
arbetat under hårt tryck och med anledning av det 
mycket ansträngda läget har en tidsbegränsad resurs 
anställts för fem månader. 

Nyfiken på kommunfullmäktige?
Följ fullmäktiges sammanträden via webb-tv på  
varberg.se (skriv webb-tv i sökrutan).
Där hittar du också datum och tid för nästa möte.
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Ett antal etjänster har tagits fram i samarbete med 
Överförmyndare i samverkan (Halmstad, Hylte 
och Laholm). Etjänsterna förenklar förvaltningens 
hantering och flera ärenden kan ställföreträdaren nu 
sköta på egen hand, när som helst på dygnet. 

Framtid
Kommunens revisorer
Under 2016 kommer kommunens revisorer att delta 
på den kommunekonomiska mässan Kommek i 
Malmö, för att stärka sin omvärldsbevakning och 
identifiera kommande granskningsområden.

Valnämnden
Valnämnden planerar att köpa ett valdatasystem 
inför de allmänna valen 2018. 
 Den nationella vallagskommittén föreslår att för
sök med eröstning ska genomföras i ett represen
tativt urval av kommuner vid samtliga tre allmänna 
val 2018. 

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen planerar för ett fortsatt hårt tryck på 
handläggningen av godmanskap för ensamkom

mande barn under 2016. I övrigt planeras utökning 
av etjänster och fortsatt fokus på handläggningsru
tiner och effektivisering. Under 2016 ska nämnden 
också särskilt arbeta med en plan för intern kontroll 
samt med mål och inriktning för verksamheten.

Resultat och ekonomisk analys
Både kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
har ökade kostnader jämfört med föregående år. 
I kommunfullmäktiges fall beror detta på ökade 
kostnader för arvoden till förtroendevalda samt 
att utbildning för nya fullmäktigeledamöter har 
genomförts. För kommunrevisionen handlar det 
huvudsakligen om att fler beslutade granskningar 
har upparbetats. Resultatet är i linje med budget för 
båda verksamheterna.
 Inom överförmyndarverksamheten har både 
intäkter och kostnader stigit markant under året. 
Orsaken är det kraftigt ökade trycket på handlägg
ningen av godmanskap för ensamkommande barn. 

Resultat

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto  
2015

Budget 
2015

Budget-
avvikelse

Netto 
2014

Kommunfullmäktige 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0 -2,4

Kommunens revisorer 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 0,0 -1,5

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1

Överförmyndarkansli 3,5 -7,8 -4,3 -3,8 -0,5 -2,9

Summa 3,5 -12,9 -9,4 -8,9 -0,5 -7,9

Sammanträde i kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
organ med ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. I detta ansvar ingår

• en övergripande uppsiktsplikt med ansvar för  
 ledning och samordning av kommunens övriga  
 nämnder och styrelser

• det yttersta ansvaret för kommunens personal  
 och arbetsgivarpolitik 

• ett beredningsansvar för ärenden som ska vidare  
 till kommunfullmäktige. 

Samtidigt är kommunstyrelsen nämnd för egna 
verksamheter som är delegerade från kommunfull
mäktige. Hit hör exempelvis strategiska frågor om 
näringsliv och arbetsmarknad, mark och exploate
ring samt konsumentrådgivning och utbildningar 
inom Centrum för livslångt lärande (CLL).

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens förvaltning består av kommun-
ledningskontoret, Centrum för livslångt lärande 
och Marknad Varberg. Förvaltningens insatser 
ska gemensamt bidra till en positiv utveckling av 
Varberg kommun. Villkor och förutsättningar för 
boende, arbete, företagande, studier och besökande 
ska ständigt förbättras. 
 Kommunledningskontoret ska bistå kommun
styrelsen i uppsiktsplikten (som gäller all övrig 
kommunal verksamhet) samt ha en helhetssyn och 
kunna leda, samordna, följa upp och stödja utveck
lingen av de olika verksamheterna. De övergripande 
uppdragen är strategiska frågor som rör hållbar 
samhällsutveckling, personal och HRfrågor, kom
munikation, medborgardialog, ekonomi, upphand
lings och finansfrågor samt administration. 
 Centrum för livslångt lärande ansvarar för grund
läggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeshög
skola och högre utbildning.
 Marknad Varberg är kommunens näringslivskon
tor som driver verksamhet kopplad till näringsliv 
och destinationsutveckling. 
 

Hänt i verksamheten
Organisation för flyktingmottagande
Flyktingströmmarna i Europa växte under 2015 
till en omfattning som inte upplevts sedan andra 
världskriget. Sveriges kommuner och samhälls
funktioner har på många olika sätt påverkats av 
situationen, och i Varbergs kommun bildades under 
kommundirektören flera förvaltningsövergripande 
grupperingar för att samla verksamheterna kring 
flyktingmottagandet och bereda organisationen för 
effekterna på kort och lång sikt.
 De olika grupperingarna startades upp under 
hösten och fortsätter sitt arbete under 2016. En 
grupp har särskilt processansvar för att ordna bostä

der och en annan grupp ansvarar för behovsanalys 
inom socialförvaltning, barn och utbildningsför
valtning, överförmyndarförvaltning och kultur och 
fritidsförvaltning. En central stabsfunktion har 
aktiverats för koordinering av helheten, hantering 
av ekonomiska frågor, personalfrågor, kommuni
kation och administration samt för rapportering till 
kommunstyrelsen och till statliga myndigheter.

Krisberedskap – övningar och analys
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
kommunens krisberedskap. Under 2015 har två 
större övningar genomförts, Nödvatten och Gripen 
(beredskap för kärnkraftsolycka). Dessutom har en 
risk och sårbarhetsanalys genomförts i hela den 
kommunala organisationen. 

Övergripande stads- och kommunutveckling  
Stadsutvecklingsprojektet
Stadsutvecklingsprojektet har arbetat med kapaci
tets och förstudier för den nya hamnen samt med 
tekniska utredningar, planering och inriktning för 
den nya stadsdelen Västerport. Arbetet har också 
handlat om att säkerställa att kommunen ligger i fas 
med Trafikverkets planeringsarbete för Varbergstun
neln, bland annat genom att ta fram detaljplaner 
för den nya järnvägssträckningen och genomföra 
samråd för planerna.

Årets tillväxtkommun i Halland
I november tilldelades Varbergs kommun priset 
Årets tillväxtkommun 2015. Utmärkelsen motivera
des med att Varberg är den kommun i Halland där 
störst andel företag nyanställer, ökar i omsättning 
och går med vinst.
 En positiv utveckling av de kreativa näringarna 
har stått i fokus under året, som en del av den prio

Kommunstyrelse

Språkcafé Kulturträffen för nyanlända, nysvenskar och 
svenskar – ett av många möten på Kulturhuset Komedianten.
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riterade satsningen för att skapa fler jobb. Marknad 
Varberg har ordnat nätverksträffar och arbetat 
med utvecklingsfrågor som långsiktigt ska stärka 
företagen och skapa förutsättningar för dem att 
växa. Under våren inleddes arbetet med en etable
ringsstrategi, samtidigt pågår kvalitetssäkringen av 
Företagslotsen. 
 Ett flertal samverkansprojekt har genomförts 
för att stärka dialogen mellan företag och kommun 
och förbättra det övergripande företagsklimatet. Ett 
exempel är framtagandet av ny handelspolicy och 
handelsstrategi, där bland andra Fastighetsägarna 
och Varberg Handel har deltagit i arbetet.

Samordning av samhällsbyggnadsprocessen
Varberg växer och samhällsbyggnadsprocessen 
består av många parallella processer som behöver 
samordnas för att helheten ska fungera på ett effek
tivt sätt. Under året har flera viktiga steg tagits i den 
riktningen.

• En ny samverkansmodell har börjat användas för  
 detaljplaneprocessen.

• Exploateringsprocessen har bearbetats i en  
 förvaltningsövergripande tvärgrupp. 

• En genomlysning av kommunens  
 fastighetsinvesteringar har genomförts. 

• En utbyggnadsplan har tagits fram som ett viktigt  
 strategiskt planeringsunderlag.

• En trafikstrategi har antagits.

• Arbete har pågått med förtätnings och  
 parkeringsstrategi.

• Planering har gjorts för genomförandet av  
 hållbarhetsinriktningarna Varberg visar vägen. 

Sammantaget bidrar dessa insatser till en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess, inte minst kopplat till 
målet om fler bostäder.
 Hallandstrafiken genomförde under året en juste
ring av linjenätet för stadsbusstrafiken så att kollek

tivtrafiken nu går genom de viktigaste målpunkterna 
i stadskärnan. Inför omläggningen fick stadskärnan 
ett rejält ansiktslyft genom en omfattande upprust
ning av flera gatustråk.  

Övergripande kommunikationsfrågor 
Ny varumärkesplattform 
En ny varumärkesplattform för Varbergs kommun 
antogs av kommunfullmäktige i september och 
tillhörande grafisk profilmanual godkändes av 
kommunstyrelsen i december. Den nya varumär
kesplattformen omfattar både organisations och 
platsvarumärke. Kommunens logotyp, med den 
klassiska vapenskölden, har i samband med arbetet 
varsamt moderniserats.
 
Medborgardialog och service
En förstudie om kommungemensam kundtjänst har 
genomförts, samtliga nämnder har fått uttala sig och 
gensvaret har överlag varit positivt. Nu väntar för
djupad studie med fokus på ekonomi, organisation, 
tid för genomförande och processkartläggning. 
 En viktig del av kommunens medborgarservice 
är att tillhandahålla efterfrågade etjänster under 
dygnets alla timmar. Kommunledningskontoret 
följer utvecklingen av etjänster genom kommundi
rektörens ITstyrgrupp. Webbplatsen varberg.se är 
också i ständig utveckling och sedan mars finns en 
ny webbstrategtjänst i organisationen. 
 Demokratiforum för ungdomar har utvärderats 
med positivt resultat. Samtidigt konstateras att 
ekonomiska resurser och personal måste säker
ställas om framtida insatser ska få legitimitet och 
motsvara de förväntningar som satsningen väcker 
hos medborgare, förtroendevalda och tjänstemän.

Ny systemförvaltningsmodell
En ny systemförvaltningsmodell för styrning av  
IS/ITverksamheten har tagits fram under året.

Engelbrektsgatan under årets upprustningsarbete – och i färdigt skick med nya stadslinjebussnätet igång. 
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skolan fyra yrkesutbildningar för Campus Varberg, 
ytterligare sex utbildningar är beviljade sedan 
tidigare. Konkurrensen mellan olika utbildningar 
har varit hård.

Högre utbildning – Campus Varberg
Nio högskoleprogram startade hösten 2015. Omor
ganisationer och nedskärningar på högskolorna gör 
att det finns en medvetenhet om att program kan 
strykas. CLL jobbar vidare på nya projektansök
ningar för att kunna fortsätta utveckla mentorpro
grammet, entreprenörskap, innovationssamarbeten 
och andra studentaktiviteter. Öppna föreläsningar 
och studentstipendier får bidrag av Sparbanksstiftel
sen i ytterligare två år. 
 Under hösten beslutade Högskolan i Halmstad 
att två av Campus Varbergs utbildningsprogram 
skulle genomlysas av extern utredare. Sedan dess 
har beslut fattats om att Energiekonomprogrammet 
ska avslutas. Resultatet av Sjuksköterskeprogram
mets genomlysning ska rapporteras skriftligt senast 
den 31 januari 2016.

FoU – Alexandersoninstitutet
Alexandersoninstitutet har under året varit enga
gerat i flera interregionala utvecklingsprojekt. Nya 

Kommunen som attraktiv arbetsgivare
Personal- och kompetensförsörjning
En ny rapport har tagits fram med analys av fram
tida personalförsörjningsbehov och olika insatser 
har gjorts för att utveckla kommunens arbetsgivar
varumärke. Kommunens medarbetarcoaching har 
vidareutvecklats. Ett nära samarbete mellan perso
nalkontoret och socialförvaltningen för samordnad 
praktikhantering har genomförts och övergått i 
permanent verksamhet. 

Samlad personal- och arbetsgivarpolitik
Insatserna för önskad sysselsättningsgrad och färre 
timavlönade har fortsatt med goda resultat. Utveck
lingen av den samlade arbetsgivarpolitiken pågår 
och en långsiktig lönestrategi har antagits. 

Ledarutveckling och traineeplatser
Insatserna för ledarutveckling har fortsatt och nu 
finns ett gediget utbud för kommunens chefer. Sam
arbetet med övriga Hallandskommuner och med 
Region Halland kring Trainee Halland och Morgon-
dagens Ledare har varit intensivt. Samtliga deltagare 
har erbjudits fortsatt anställning och kommunen har 
därmed fått flera nya duktiga medarbetare. 

Insatser för ökad hälsa
Olika hälsofrämjande och förebyggande insatser har 
genomförts och arbetet med en kommungemensam 
hälsostrategi har påbörjats. Den ökande sjukfrån
varon har ställt krav på kommunhälsans insatser 
under året och ett nytt samarbetsavtal har träffats 
med Försäkringskassan. 

Ökad kvalitet i uppföljning och analys 
Ekonomikontoret, personalkontoret och samhälls
utvecklingskontoret arbetar tillsammans med övriga 
förvaltningar i projektform med ett nytt system för 
beslutsstöd och målstyrning som ska börja användas 
av kommunens beslutfattare under våren 2016.

Personaluppföljning 
Utvecklingen av sysselsättningsgrad och antal 
timmar som utförts av timavlönad personal har 
följts upp, liksom utvecklingen av sjukfrånvaro och 
arbetsskador. En kartläggning har gjorts av hur 
kommunen arbetar med mångfald och jämställdhet.

Administration och service
Kommunledningskontoret deltar i en länsövergri
pande studie för införande av earkiv, vilket på sikt 
kommer att påverka hela organisationens hantering 
av handlingar och dokument. 
 En gemensam kontorshandbok tas fram för att 
underlätta samordningen av förvaltningens admi 
nistrativa rutiner. Det har även tagits fram en hand
bok för förtroendevalda och riktlinjer för handlägg
ning av motioner i fullmäktige. 

Centrum för livslångt lärande
Yrkeshögskola – Campus Varberg 
I januari 2015 beviljade Myndigheten för yrkeshög

Jämförelsetal

2015 2014 2013

Antal sålda hustomter 10 13 3

Antal sålda verksamhetstomter 8 7 5

Antal nyanmälda i tomtkö 146 93 60

Antal anmälda i bostadsrättskö 26 26 16

Antal färdigställda bostäder 241 248 319

Antal påbörjade bostäder 429 189 245

Arbetslösa i % 16–64 år, december

Varberg 3,4 3,1 3,4

Halland 3,7 3,5 3,9

Program med aktivitetsstöd i % 
16–64 år, december

Varberg 2,0 2,0 2,2

Halland 2,8 3,0 3,1

Arbetslösa i % 18–24 år, december

Varberg 4,3 4,6 5,0

Halland 4,7 4,9 6,0

Program med aktivitetsstöd i % 
18–24 år, december

Varberg 3,8 4,5 5,3

Halland 5,7 6,9 8,1

Antal elever i grundläggande 
vuxenstudier

80 101 105

Antal helårsplatser i gymnasial 
vuxenutbildning

560 580 540

Antal studenter i högre utbildning 1 650 1 600 1 400

Beviljade utvecklingsprojekt 3 3 4
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projekt söks utifrån de framgångsrika resultat som 
uppnåtts genom fleråriga samarbeten med relevanta 
partners.
 Projektet Kobra har beviljats EUbidrag och ska 
ytterligare stärka Alexandersoninstitutets roll som 
kompetensmäklare. EUprojektet Innomatch har 
som mål att öka innovationskapacitet, skapa ökad 
tillväxt och sysselsättning samt ge varaktiga sam
arbetsstrukturer mellan utbildning och näringsliv 
i små företag. Genom EUprogramet Erasmus+ 
ges studenter möjlighet att göra sin LIA (Lärande i 
arbete) utanför Sveriges gränser.
 Handelsstiftelsen Halland har beviljat projektet 
Handelsboost där studenter från Campus kommer 
att få arbeta tillsammans med upphandlade affärs
coacher för affärsutveckling av innerstadsbutiker i 
Varberg, Falkenberg och Kungsbacka.

Framtid
Liksom de flesta andra kommuner står Varberg 
inför demografiska förändringar där en allt större 
andel äldre invånare ökar kraven på omhänder
tagande insatser. Samtidigt har det kraftigt ökade 
antalet flyktingar på kort tid skapat nya behov av 
bland annat utbildning och integration. 
 De stora investeringar som är planerade, både i 
kärnverksamheten och genom Stadsutvecklingspro
jektet, påverkar organisationen och ekonomin och 
innebär såväl utmaningar som möjligheter för fram
tiden. En annan utmaning i organisationen är det 
pågående generationsskiftet bland personalen. Här 
ställs krav både på att lyckas behålla kompetens och 
på att kunna konkurrera om nya medarbetare.
 I takt med att digitala välfärdstjänster underlättar 
delaktigheten från invånarna, ökar behovet och 

kraven att kunna hålla samman interna och externa 
kommunikationskanaler. Verksamheten kommer att 
behöva utvecklas för att ta tillvara dessa växande 
möjligheter. 

Resultat och ekonomisk analys
Årets nettokostnader uppgår till 221 mnkr, att jäm
föra med 199 mnkr föregående år. Förändringen på 
22 mnkr finns både bland intäkter och kostnader. 
Större avvikelser är huvudsakligen av engångska
raktär i samband med försäljning av mark, medan 
den löpande verksamheten redovisar mindre avvi
kelser med god följsamhet i förhållande till budget.  
 De budgeterade nettokostnaderna uppgår till  
264 mnkr och ett budgetöverskott på 43 mnkr 
redovisas, här ingår både över och underskott. 
Utöver markförsäljning på totalt 35 mnkr har 
Stadsutvecklingsprojektet ett överskott på 6 mnkr. 
Övriga verksamheter uppvisar mindre avvikelser på 
sammanlagt 2 mnkr. 
 Statsutvecklingsprojektets nämnda budgetöver
skott på 6 mnkr kommer från kostnadssidan, där 
orsakerna är försening avseende Varbergstunneln  
(3 mnkr), lägre kostnader avseende hamnflytten  
(2 mnkr) och lägre konsultkostnader (1 mnkr). 
 Centrum för livslångt lärande redovisar ett resul
tat på 42 mnkr, vilket är i linje med budget och med 
förra årets resultat.
 Marknad Varberg uppvisar ett bra resultat, trots 
ett turbulent år. För den avslutade bolagsformen 
redovisas ett underskott på 1,9 mnkr, men i den nya 
förvaltningsformen redovisar verksamheten motsva
rande överskott.

Resultat

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto 
2015

Budget 
2015

Budget-
avvikelse

Netto 
2014

Kommunstyrelse 0,0 -4,7 -4,7 -5,5 0,8 -4,0

Kommunledningskontor 77,6 -138,5 -60,9 -96,4 35,5 -79,2

Marknad Varberg 1,8 -9,5 -7,7 -9,6 1,9 -7,4

Stadsutvecklingsprojektet 0,0 -7,9 -7,9 -13,8 5,9 -1,8

Centrum för livslångt lärande 39,4 -81,2 -41,8 -42,1 0,3 -41,0

Kommungemensamma poster 0,0 -41,8 -41,8 -40,1 -1,7 -12,0

Räddningstjänsten Väst 0,0 -56,0 -56,0 -56,0 0,0 -53,9

Summa 118,8 -339,6 -220,8 -263,5 42,7 -199,3
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EVad gör barn- och utbildningsnämnden?
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för skola 
och förskola i Varbergs kommun. Den dagliga 
verksamheten leds av barn och utbildningsförvalt
ningen, som med cirka 2 200 anställda arbetar för 
att kommunens cirka 11 500 barn och elever ska få 
god omsorg och bra utbildning. 

Hänt i verksamheten
Systematiskt kvalitetsarbete fortsätter
Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet 
fortsätter och innehåller nu tre nedslag på för
valtningsnivå. I skolverksamheten ligger fokus på 
Kunskap och lärande, Trygghet och trivsel samt Mål 
och resultat. Fokusområden inom förskoleverksam
heten är Tyck om mitt barns förskola, Aktionsforsk-
ningsrapporter samt Mål och resultat. I dialogsamtal 
med verksamheterna analyseras vad som påverkar 
resultat och måluppfyllelse, därefter sammanställs 
en rapport som presenteras för nämnden. 

Nyanlända barn och elever 
Antalet nyanlända barn och elever har ökat och 
fortsätter att öka. För att förvaltningen ska kunna 
möta behovet har alla verksamheter under året sett 
över sin organisation. 
 Viljans förskola har erbjudit allmän förskola till 
nyanlända barn i åldrarna tre till fem år. Förskollä
rare arbetar med uppsökande verksamhet, koordi
nering av transporter till förskolan, överskolningar 
och redovisning till Migrationsverket. I förbere
delseverksamheten på Påskbergsskolan har nyan
lända elever i årskurs 79 och gymnasiet kartlagts i 
matematisk och språklig förmåga. De får undervis
ning i svenska, matematik och samhällsorientering 
och slussas successivt ut till skolorna. Enheten för 
nyanlända och modersmål gör en överlämning av 
kartläggningen, skolar in varje elev och hjälper till 
med mottagandet i respektive skola. I gymnasiets 
språkintroduktion ges nyanlända elever en individu
ellt anpassad utbildning i svenska för att kunna gå 
vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. 

Nya statsbidrag för 2015
Syftet med årets statsbidrag var att minska barn
gruppernas storlek, förstärka personalen i grundsko
lans tidigare åldrar och utveckla gymnasial lärlings
utbildning.  Pengarna har använts till att 
• skapa femårsgrupper på varje förskola 
• förstärka kompetensen inom läs och skrivunder 
 visning i svenska samt inom tal och begrepps 
 förståelse i matematik
• utveckla lärlingsutbildningen och ersättningen till  
 involverade arbetsgivare och utbildade handledare.

Införande av planerings- och kvalitetsverktyg
Ett nytt webbaserat verktyg för närvaroregistrering 
har införts i förskola och fritidsverksamhet. Verkty
get heter Tempus och skapar bättre förutsättningar 
att planera och bemanna verksamheten. 

Ny barn- och elevhälsaorganisation
En omorganisation av verksamheten för barn och 
elevhälsa har genomförts utifrån den översyn som 
gjordes inför 2015. Snabbare beslutsvägar och 
utveckling av det främjande och förebyggande arbe
tet ska uppnås genom tvärprofessionella perspektiv 
och lokala elevhälsateam i för och grundskolan. 
I samband med omorganisationen har även en 
förstärkning av kompetens inom elevhälsan och en 
revidering av barn och elevhälsaplanen gjorts.

Skola – omvärld
En modern arbetslivsorientering med namnet 
Varbergsmodellen har implementerats i verksamhe
terna. Här möter yrkesföreträdare, branschfolk och 
entreprenörer skolans elever och samverkar kring 
kompetenser för både dagens och morgondagens 
arbetsmarknad.

Strategisk plan för gymnasiet
På Peder Skrivares skola har man under året arbetat 
för att på bästa sätt strukturera om verksamheten 
utifrån det minskade elevunderlaget, och möta de 
utmaningar som detta innebär i samklang med 
Vision 2025.

Kommunens aktivitetsansvar 
Från och med den 1 januari 2015 har kommunerna 
ett aktivitetsansvar (KAA), vilket innebär aktivt 
uppsökande och åtgärdande verksamhet för ungdo
mar mellan 16 och 20 år som inte går i gymnasiet 
eller har fullföljt en gymnasieutbildning. 
 Barn och utbildningsförvaltningen, socialförvalt
ningen och kultur och fritidsförvaltningen sam
verkar inom projektet Psynk och där ingår Steget 
vidare, som är en coachande och motiverande 
verksamhet för unga som har avbrutit eller riskerar 
att avbryta sina gymnasiestudier. Olika myndigheter, 
utbildningsinsatser och näringsliv samverkar här för 
att hitta och genomföra individuella lösningar.

Unga till arbete
Förvaltningen deltar i Unga till arbete (DUA), som 
är ett fördjupat samarbete mellan kommunen och 
arbetsförmedlingen i Varberg med målgruppen 
arbetslösa ungdomar. 

Barn- och utbildningsnämnd
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66 Framtid 
Utvecklingsbehov i verksamheten  
I takt med barn och elevutvecklingen i skolan ökar 
behovet av behöriga och legitimerade lärare och 
specialistkompetenser. Konkurrensen om personal 
kommer att kräva en attraktiv lärmiljö med goda 
möjligheter att utvecklas. 
 Utveckling av flexibla arbetsformer krävs för att 
möta behoven hos elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder. Organisationen behöver även 
utvecklas för att möta behov kopplade till ökningen 
av nyanlända och asylsökande barn och elever. Möj
ligheten till fjärrundervisning kommer att ses över. 
 Skolans och förskolans administrativa proces
ser måste utvecklas och förenklas för att cheferna 
ska kunna fokusera på behov och utveckling hos 
barn och elever. Stödet till cheferna behöver också 
stärkas. 
 Utveckling och modernisering av skolans 
lärmiljöer behövs, främst gäller detta industri och 
fordonsprogrammet. Fortsatt utveckling av digitala 
arbetsmetoder krävs också, liksom av etjänster som 
underlättar för invånare och frigör resurser inom 
förvaltningen. 
 Det kollegiala lärandet ska fortsätta att utvecklas 
och ha sin utgångspunkt i formativ bedömning. 
Möjligheter kan framöver finnas till tvålärarskap, 
som innebär att fler pedagoger finns i klassrummet.
 Flexibiliteten i arbetslivet ökar behoven av vistel
setid på fritidshem och i förskola. Nya förskolor är 
planerade att färdigställas och tas i bruk under de 
två kommande åren, Trönninge skola ska stå klar 
till höstterminen 2017. 

Resultat och ekonomisk analys
Nämndens totala nettokostnad uppgår till  
1 314 mnkr, vilket innebär en ökning med  
5,5 procent jämfört med föregående års netto 
kostnad på 1 245 mnkr. Skillnaden beror på 
personalkostnadsökningar i form av löneökningar, 
fler anställda inom nämndens verksamheter till följd 
av ökat barn och elevunderlag samt nya statliga 
satsningar och ökade kostnader för köp av huvud
verksamhet. 
 Årets budgetram uppgår till 1 313,8 mnkr och 
budgetavvikelsen är knappt 0,1 mnkr. Resultatet 
har uppnåtts till följd av god hushållning med medel 
inom samtliga verksamheter, samt utvecklad upp
följning och flexibilitet för att hitta lösningar med 
god kvalitet.

Resultat från barn- och utbildnings-
nämndens egna verksamhetsmål 

Mål: Andelen elever i årskurs 3, 6 och 9 som når målen 
i ämnesproven för matematik ska öka mot 100 procent. 

Resultat: 2015   2014 2013 
Åk 3  92,4 % 88,6 % 88,3 %       
Åk 6  92,3 % 92,1 % 96,4 %
Åk 9 82,7 %    90,8 % 90,5 %

Mål: Andelen elever i årskurs 3, 6 och 9 som når målen 
i ämnesproven för svenska ska öka mot 100 procent. 

Resultat: 2015   2014 2013 
Åk 3  94,1 % 94,2 % 94,4 %
Åk 6  94,8 % 94,9 % 96,0 %
Åk 9 98,3 %    94,4 % 96,6 %  

Mål: Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes-
program ska öka mot 100 procent.  

Resultat: 2015   2014 2013 
 90,1 %         91,7 % 90,5 %

Mål: Andelen behöriga till gymnasieskolans högskole-
förberedande program ska öka mot 100 procent.

Resultat: 2015   2014 2013 
 89,2 %         90,3 % 88,3 % 

Mål: Andelen gymnasieelever med minst godkänt  
(E) i nationella ämnesprov i matematik för kurs  
1A, B, och C ska öka mot 100 procent. 

Resultat: 2015   2014 2013 
1A:  80,5 % 79,0 % annat  
   betygsystem
1B:  84,3 %    82,9 % annat  
   betygsystem
1C: 98,9 %    73,1 % annat  
   betygsystem

Mål: Andelen gymnasieelever med minst godkänt (E) i 
nationella ämnesprov i svenska för kurs 1 ska öka mot 
100 procent. 

Resultat: 2015   2014 2013 
 95,6 %         95,4 % annat  
   betygsystem

Mål: Matsvinnet på skolorna ska minska, både i  
hantering och av elever.

Resultat: 2015  2014 Tre år tillbaka  
 8,6 %          7,7 % 18 %

Mål: Gruppstorleken i förskolan ska minska.

Resultat: 2015  2014 Tre år tillbaka  
barn/avd.: 16,5         16,6  16,4

Mål: Andelen barn och elever som känner trygghet och 
trivsel i sin lärandemiljö (inkl. fritidshem) ska öka.

Resultat: 2015  2014   
F-klass 92,4 % 93,6 %
Åk 4  90,4 %    88,9 % 
Åk 8  84,3 % 85,6 %
Gy år 1: 99,3 %   95,3 %
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Resultat

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto 
2015

Budget 
2015

Budget-
avvikelse

Netto 
2014

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 -2,2 -2,2 -3,2 1,0 -1,9

Förskoleverksamhet 33,6 -409,0 -375,4 -372,4 -3,0 -359,8

Grundskoleverksamhet och fritidshem 37,6 -671,5 -633,9 -635,5 1,6 -584,5

Gymnasieverksamhet 19,9 -225,6 -205,7 -200,5 -5,2 -214,1

Särskoleverksamhet 5,9 -41,2 -35,3 -35,6 0,3 -37,2

Komvux 5,7 -10,9 -5,2 -5,2 0,0 -5,0

Asylsökande/modersmål/nyanlända 2,2 -19,8 -17,6 -17,6 0,0 -

Central administration 0,5 -39,1 -38,6 -43,8 5,2 -42,6

Summa 105,4 -1 419,3 -1 313,9 -1 313,8 -0,1 -1 245,1

Den 13 maj samlades cirka 500 förskolebarn från hela kommunen för att delta i en gemensam fredsmanifestation –  
Mini-call for Peace.
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68 Jämförelsetal

Förskola 2014 2013

Antal barn i den kommunala förskolan den 15/10 2 403 2 423 

Antal barn folkbokförda i Varberg hos annan huvudman den 15/10 681 667 

Antal barn per årsarbetare i kommunal verksamhet 5,6 5,4 

Pedagogisk omsorg

Antal barn i den kommunala pedagogiska omsorgen den 15/10 45 88 

Antal barn per årsarbetare i kommunal verksamhet den 15/10 5,0 5,1 

Förskoleklass till årskurs 9 grundskola

Antal elever i den kommunala skolan den 15/10 6 337 6 129 

Antal elever folkbokförda i Varberg hos annan huvudman den 15/10 314 320 

Grundskola

Antal elever per lärare i kommunal grundskola 12,2 12,4

Fritidshem

Antal barn i kommunala fritidshem den 15/10 2 549 2 479 

Antal barn folkbokförda i Varberg hos annan huvudman den 15/10 132 153 

Antal barn per årsarbetare i kommunala fritidshem 26,8 25,5

Gymnasieskola

Antal elever i den kommunala gymnasieskolan den 15/10 1 535 1 631 

Antal elever från Varbergs kommun hos andra huvudmän den 15/10 552 576 

Elever per lärare i kommunal verksamhet 12,3 12,1

Grundsärskola

Antal elever i den kommunala grundsärskolan den 15/10 41 59 

Gymnasiesärskola

Antal elever i den kommunala gymnasiesärskolan den 15/10 33 37 

Uppgifterna är hämtade från kolada.se (Kommun- och landstingsdatabasen) samt från barn- och utbildningsförvaltningens statistik.

Hang Loose for Peace – 100 hängmattor för fred, en återkommande syn på Varbergs torg under sommaren.
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EVad gör socialnämnden?
Socialnämndens uppdrag är att hjälpa de invånare 
som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Social 
och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlig
het att delta aktivt i samhällslivet ska främjas genom 
omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser 
från socialförvaltningen.

Hänt i verksamheten
Äldreomsorg
Av årets kundundersökning Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? (Socialstyrelsen) framgår att 
andelen kunder i Varberg som upplever sitt boende 
som tryggt/ganska tryggt har varit fortsatt hög 
under perioden 20132015, även om den minskat 
några procentenheter inom hemtjänsten. Orsaker 
till minskningen kan bland annat förmodas vara 
kortare vårdtider på sjukhus och att fler äldre som 
väljer hemtjänst har komplexa vårdbehov. Resul
taten för personalens bemötande och kundernas 
förtroende för personalen är fortsatt höga. Varbergs 
resultat är i nivå med riket som helhet.  

Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
ÄBIC (Äldres behov i centrum) är en ny metod 
för utredning och dokumentation av SoLinsatser 
(insatser enligt socialtjänstlagen) som håller på att 
införas inom äldreomsorgen. Den ska bidra till ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för mer 
personcentrerade insatser och ökat kundinflytande.

Rätt vårdnivå i en sammanhållen vårdkedja
Socialförvaltningen deltar i den regionala satsningen 
Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka 
äldre i Halland. Syftet med detta utvecklingsarbete 
är att ge rätt vårdnivå i en sammanhållen vårdkedja. 

Tidig rehabilitering 
Planering av projektet Tidig rehab har startats som 
ett samarbete mellan socialnämnden, Hallands 
sjukhus Varberg och Närsjukvården i Varberg.  

En tidig rehabilitering ger individen bättre förutsätt
ningar för ökad självständighet samtidigt som det 
minskar samhällsekonomiska kostnader. Det behövs 
ett stärkt flöde i vårdkedjan så att specialistsjukvår
den, närsjukvården och kommunen tar gemensamt 
ansvar och utvecklar ett arbetssätt som är behovs
styrt istället för insatsstyrt.  

Missbruk och beroendevård
Arbetet med missbruksvård har under året präglats 
av den regionala överenskommelsen och förslaget 
om optimal missbruks och beroendevård i Halland. 
Kopplat till detta ska en översyn av missbruks och 
beroendevården inom förvaltningen genomföras.

Insatser mot våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som 
socialförvaltningen arbetar aktivt med. Genom en 
utbildningssatsning har kompetensen hos basper
sonal förstärkts under året och därtill får drygt 20 
berörda medarbetare specialistutbildning.  

Socialnämnd

Från Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Särskilt boende Hemtjänst

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Hur tryggt känns det att bo på ditt  
äldreboende/att bo hemma med stöd  
från hemtjänsten?

Tryggt/ganska tryggt 89 % 91 % 89 % 86 % 89 % 89 %

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

Alltid/oftast 95 % 95 % 95 % 98 % 98 % 98 %

Känner du förtroende för personalen?

För alla/flertalet 90 % 90 % 91 % 94 % 94 % 94 %

Verksamheten i bostäder med särskild service anpassas efter 

varje individs önskemål och behov. Foto: Mikael Göthage
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specialistsjukvård, närsjukvård och kommun. Anta
let äldre invånare ökar och det pågår en utredning 
kring framtida boendeformer och kring arbetssätt 
som stärker individens självständighet och delak
tighet. Särskilt fokus behöver läggas på arbetet med 
personer med demens. 

Utveckling av insatser
En strategi tas fram för hälsofrämjande insatser 
inom omsorgen, här behövs en breddning så att 
även anhöriga med behov av stöd inkluderas. 
Demensvården ska utvecklas utifrån nationella rikt
linjer, vilket inkluderar utredning av boendeformer 
och dagverksamhet för olika stadier och åldrar. 

Förändringar i lagar, regelverk och uppdrag
Ett flertal lagar och regelverk som påverkar social
nämndens verksamheter är på gång att beslutas eller 
införas. Betalningsansvarslagen är den förändring 
som kan få störst inverkan, både verksamhetsmäs
sigt och ekonomiskt. Samtidigt kommer en omar
betning av socialtjänstlagen troligen att medföra 
ytterligare skärpta krav och utökade uppdrag för 
kommunerna. Det finns även förslag till ny lag om 
vård av unga som ska stärka barnrättsperspektivet.

Brist på lägenheter/boenden
Den generella bristen på bostäder påverkar flera 
av socialnämndens verksamheter negativt. Svårig
heten med att hitta lägenheter eller boenden leder 
till förlängda insatser från förvaltningen eller till 
kortsiktiga och ofta dyra lösningar som institutions
placeringar.

Flyktingmottagande
I oktober 2015 enades regeringen om att kommu
nerna ska dela på ansvaret för nyanlända utifrån 
en fördelning som är mer proportionerlig sett till 
arbetsmarknadsförutsättningar och befolknings
storlek. Antalet ensamkommande och kommun
placerade barn kommer därmed att öka ytterligare, 
enligt prognosen kommer cirka 300350 barn till 
Varberg under 2016. Detta ställer stora krav på att 
skapa fler HVBboenden (hem för vård och boende) 
och bostäder, och att kunna organisera arbetet på 
bästa sätt. Totalt uppskattas socialförvaltningens 
del av flyktingmottagandet omsätta 200250 mnkr 
under 2016, vilket är ungefär en tiodubbling jämfört 
med 2014. Som följd av nya beslut om formerna 
för ersättning från Migrationsverket till kommu
nerna under nästa år, är prognosen osäker för hur 
väl dessa ersättningar framöver kommer att täcka 
kommunernas kostnader.

Resultat och ekonomisk analys
Nämndens verksamheter omsätter totalt cirka  
1 231 mnkr och visar ett negativt resultat på cirka 
1 mnkr. Underskottet kommer dels från ett negativt 
resultat (cirka 1 mnkr) för projektet Psynk, som 
redovisas under kommungemensamma projekt, 

Barn och unga
Samverkan för tillgänglighet
Under 2014 minskade antalet barn och unga inom 
institutionsvården markant och nämndens mål om 
att antalet ungdomar i behov av insatser skulle  
sjunka med 20 procent nåddes. Behovet av place
ringar ökade sedan under de första månaderna av 
2015, för att åter minska och nu vara i nivå med 
2013. Det pågår ett aktivt arbete för att öka tillgäng
ligheten till kommunens verksamheter för barn och 
unga. Samverkan är viktigt, och genom projektet 
Psynk (synkronisering av insatser för barn och 
ungas psykiska hälsa) samarbetar socialförvaltning
en, barn och utbildningsförvaltningen och kultur 
och fritidsförvaltningen. Exempel på insatser inom 
ramen för Psynk är

• Mångkulturellt centrum 
• Bäring (tvärprofessionellt mobilt resursteam 
 inom skolan)
• Skolfam (projekt som ska stärka familjehems  
 placerade barns möjligheter till utbildning)
• Steget Vidare (arbete med att fånga upp unga  
 som riskerar att avbryta, eller har avbrutit, sina  
 gymnasiestudier).

Fler orosanmälningar och utredningar  
kring barn och unga
Ökningen av orosanmälningar och utredningar 
rörande barn och unga har stigit markant sedan 
2011. Förvaltningen har varit aktiv i framtagandet 
av en nationell handlingsplan som ska brytas ner 
både regionalt och lokalt. Under året har detta 
arbete resulterat i förslag på åtgärder och arbetsmo
deller med fokus på ett rättssäkert utredningsarbete 
och på personal och kompetensförsörjning. 

Positiv utveckling av arbetsmarknad
Varbergs arbetsmarknad utvecklas positivt och 
antalet öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd har sjunkit, både totalt och i gruppen 
unga vuxna. Även andelen unga vuxna med behov 
av försörjningsstöd minskar och ligger 47 procent 
under riksgenomsnittet.
 Socialnämnden fattade i januari 2014 beslut om 
provapåanställningar och under perioden januari 
till september 2015 har i genomsnitt nio personer 
haft en sådan anställning. Exempel på andra insat
ser som erbjuds personer med försörjningsstöd är

• studier med bibehållet försörjningsstöd på 
 gymnasienivå
• social coach som på ett konkret sätt bistår med  
 stöd till den enskilde på väg mot självförsörjning
• upphandlad utbildning i socialt företagande via  
 Klara i Varberg. 

Framtid
Ökade behov inom äldreomsorgen
Utvecklingen inom vården kräver förändrade 
arbetssätt och ett ökat gemensamt ansvar mellan 
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 Resultat

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto 
2015

Budget 
2015

Budget-
avvikelse

Netto 
2014

Socialnämnd 0,0 -2,6 -2,6 -2,3 -0,3 -2,1

Förvaltningsledning och gemensam adm. 4,6 -39,2 -34,6 -54,4 19,8 -31,8

LSS-verksamhet 48,6 -223,4 -174,8 -175,1 0,3 -153,2

Individ- och familjeomsorg 67,1 -232,0 -164,9 -163,8 -1,1 -161,9

Försörjningsstöd 0,8 -27,1 -26,3 -29,0 2,7 -26,5

Äldreomsorg 111,5 -684,5 -573,0 -551,4 -21,6 -554,5

Kommungemensamma projekt 0,0 -4,3 -4,3 -3,5 -0,8 -4,2

Summa 232,6 -1 213,1 -980,5 -979,5 -1,0 -934,2

dels från projektet Tidig rehab (cirka 0,8 mnkr) som 
enligt tidigare beslut finansieras via socialnämndens 
resultatfond. Underskottet för Psynk beror på att 
ej förbrukade projektmedel från tidigare år inte 
tillförts socialnämndens rambudget 2015. Projektets 
aktiviteter och kostnader fortlöper dock enligt plan. 
Om resultatet för kommungemensamma projekt och 
projektet Tidig rehab exkluderas, visar socialförvalt
ningen ett positivt driftsresultat på 0,6 mnkr, vilket 
motsvarar 0,05 procent av nämndens omsättning.  
 Socialnämndens ram, exklusive kommunge
mensamma projekt, räknades upp med 4,7 procent 
(cirka 44 mnkr) jämfört med 2014. Ökningen av 
nettokostnaderna för 2014 och 2015 överstiger dock 
utökningen av ramen; nettokostnadsökningen 2015 
var cirka 4,9 procent (cirka 46 mnkr). Det är främst 
prisuppräkningar (enligt omvårdnadsprisindex) till 
utförare och volymförändringar som driver kost
nadsökningen.  
 För att möta behovet från det kraftigt ökade 
arbetet med flyktingmottagande har nämnden 
erhållit 2,5 mnkr i ramförstärkning. Den största 
delen av de uppkomna kostnaderna eftersöks, men 
återsökning och utbetalning från Migrationsverket 
sker med tidsmässig eftersläpning, vilket innebär att 
ersättningsnivåerna i viss mån är osäkra. Det som 
inte kan återsökas är främst kostnader för administ 
ration och samordning av arbetet.

Jämförelsetal

2015 2014 2013

Socialnämnden totalt

Nettokostnad tkr/person  15 988     15 470     14 935    

Boende

Antal bostäder äldre, LSS, 
psykiatri

 725     726     726    

Äldreomsorg

Antal personer med insatser 
enl. SOL

 
3 105     2 797    

 
2 551    

Direkt kostnad tkr per person 
med insats  185     197     205    

Nettokostnad äldreomsorg tkr 
per invånare 80 år och äldre  157     155     145    

Andel äldreomsorg utförd i 
extern regi, %  30     30     29    

Handikappomsorg

Antal personer med insatser 
enl. LSS  372     358     346    

Nettokostnad tkr per person  471     432     426    

Individ- och familjeomsorg

Institutionsvård barn/ungdom

Antal dygn  4 172     2 586     3 313    

Kostnad tkr per dygn  4,2     4,7     4,6    

Institutionsvård vuxna

Antal dygn  4 147     4 170     4 721    

Kostnad tkr per dygn  2,3     2,4     2,3    

Försörjningsstöd nettokostnad 
per invånare kr  431     438     484    

Resultat från socialnämndens egna verksamhetsmål

Mål: Andelen unga vuxna (upp till 25 år) i behov av  
försörjningsstöd ska vara 40 % lägre än riksgenomsnittet. 

Resultat: 47 % lägre än riksgenomsnittet.

Mål: 50 % av dem som haft en arbetsmarknadsinsats ska ha 
arbete, sysselsättning eller vara i utbildning.

Resultat för årets första halvår: 49 %.
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Vad gör byggnadsnämnden?
Byggnadsnämnden ansvarar för stadsbyggnadsfrå
gorna i Varbergs kommun och är den nämnd som 
fullgör kommunens skyldigheter enligt plan och 
bygglagen, förutom översiktlig planering. Det bety
der att nämnden tar beslut om hur kommunens oli
ka markområden ska användas och hur bebyggelse i 
olika områden ska uppföras, förändras eller bevaras. 
Nämndens förvaltning, stadsbyggnadskontoret, 
arbetar bland annat med detaljplanering, bygglovs
frågor, kontroll och tillsyn enligt plan och byggla
gen, rådgivning kring bebyggelse och gestaltning, 
mätning och framställning av kartor samt land
skaps och fastighetsinformation. I organisationen 
ingår också den kommunala lantmäterimyndighe
ten, som bland annat ansvarar för fastighetsbildning 
och olika slags förändringar i fastighetsbeståndet. 
Förvaltningens personal bistår även kommunstyrel
sen när det gäller översiktlig planering och andra 
utredningar av övergripande karaktär.

Hänt i verksamheten
Lantmäteri och geografisk information  
– fler medarbetare och ny webbkarta
Det har varit hög efterfrågan på lantmäteriför
rättningar, nybyggnadskartor och grundkartor i 
samband med om och nybyggnation. De mål som 
satts upp för leveranstider har periodvis inte kunnat 
nås, därför har personalgruppen under året utökats 
med två förrättningslantmätare och en GISutveck
lare (Geografiskt Informationssystem) samt med 
1,5 tjänst inom kartutveckling och 0,5 tjänst inom 
mätenheten. 

Byggnadsnämnd

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) 
har anslutit sig till Geometristöd i Utsikten, vilket 
innebär en integrering med det statliga lantmäteriets 
tekniska miljö och handläggningsstöd. En övergång 
till digital hantering och arkivering av förrättnings
handlingar har också gjorts, för att på sikt få en 
effektivare handläggning av ärenden. 
 En ny, användarvänlig webbkarta för allmän
heten släpptes som planerat i juni månad. Kom
munens egen ITservice har medverkat i införandet 
och den externa kartapplikationen är ett samarbete 
mellan flertalet kommuner i Halland och dess när
område. En flygning med drönare har också utförts 
för att få fram en 3Dmodell till kartan. Syftet med 
3Dmodellen är att underlätta planeringsarbetet i 
stadens utveckling.  
 Under årets sista kvartal har uppgraderingen av 
ärendehanteringssystemet EDPVision påbörjats. 
Dessutom har arbete startats upp med att säker
ställa en hållbar och säker lagringsmiljö för framtida 
handlingar och data.

Detaljplanering – väl rustat för 2016
Efterfrågan på detaljplanering är konstant hög och 
verksamhetens bemanning utökades därför under 
året. Viss personalomsättning, sjukskrivningar och 
utlånad personal till andra verksamheter ledde till 
en genomsnittlig bemanning på cirka 6 tjänster. 
Under 2016 kommer bemanningen att uppgå till 
cirka 8 tjänster, verksamheten är därmed bättre 
rustad för att kunna hantera angelägna planfrågor 
de kommande åren och minska tiden mellan beslut 
om planbesked och påbörjat planarbete. Utifrån 
en översyn som gjorts av beslutade planuppdrag är 

En bild från den 3D-modell över Varbergs innerstad som ska bidra till planeringsarbetet i stadens utveckling.
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förväntningen att planarbetet framöver i högre  
utsträckning ska bidra till kommunens strategiska mål. 
 Positiva resultat förväntas också av den nya 
verksamhetsövergripande samverkansmodell för 
detaljplanläggning som började tillämpas i slutet av 
året. Tanken är att svåra frågor ska kunna lösas i ett 
tidigare skede genom att projektgrupper nu bildas 
för varje detaljplaneärende. 

Bygglov – fortsatt ökning av ärenden
Det har varit fortsatt hög aktivitet på byggnations
sidan och mängden ärenden ökade under året. 
Antalet beslutade lov och tillstånd var 18 procent 
fler än 2014, dessutom hanterades 332 bygglovsbe
friade åtgärder (så kallade Attefallare). För andra 
året i rad var också antalet inkomna tillsynsärenden 
från allmänheten märkbart fler. Personalgruppen 
utökades med en handläggartjänst.
 Ett stort antal av årets ansökningar om byggna
tion för flerbostadshus och verksamheter var direkt 
kopplade till nyligen framtagna detaljplaner, vilket är 
ett viktigt kvitto på att dessa attraherar marknaden. 
 Årets kundenkät visar en ökad nöjdhet med för
valtningens information och service på varberg.se och 
med tydligheten i fattade beslut. Samtidigt behövs 
fortsatt fokus för att öka nöjdheten med bemötande 
och utfört arbete. En utökad personalstyrka och 
flera nya medarbetare, som allt eftersom kommer in 
i sina nya arbetsuppgifter, ger goda möjligheter till 
detta under 2016.

Framtid
Ett fortsatt högt tryck på inkommande ärenden och 
en fortsatt hög arbetsbelastning gör det viktigt för 
förvaltningen att hålla fokus på rätt bemanning och 
ständigt arbeta med att effektivisera processer utan 
att tappa i kvalitet. För effektiva arbetsprocesser 
behövs också anpassade lokaler där medarbetarna 
har närhet till varandra.  

Resultat och ekonomisk analys
Nämndens verksamhet redovisar ett överskott på 
2,3 mnkr. Detta kan hänföras till högre intäkter än 
vad som budgeterats och en betydande orsak är den 
markanta ökningen av mängden ärenden.  
 Personalkostnaderna har på grund av årets 
vakanser varit lägre än budget, men övriga kostnader 
har varit högre, främst på grund av etablering av nya 
medarbetare och lokalanpassning i Gamlebyskolan.

Resultat

Mnkr
Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto 
2015

Budget 
2015

Budget-
avvikelse

Netto 
2014

Byggnadsnämnd 0,0 -1,4 -1,4 -1,2 -0,2 -1,1

Stadsbyggnadskontor 30,3 -38,9 -8,6 -11,1 2,5 -9,0

Summa 30,3 -40,3 -10,0 -12,3 2,3 -10,1

Jämförelsetal

2015 2014 2013

Lantmäteriförrättningar inkomna 169 168 157

Lantmäteriförrättningar slutförda 126 139 141

Inkomna ansökningar om  
planbesked 31 36 32

Antagna detaljplaner 19 21 19

Beviljade lov och tillstånd 1 124 886 831

Attefallsåtgärder 332 149

Öppnade tillsynsärenden 148 142

Beslutade tillsynsärenden 88 87

Resultat från byggnadsnämndens egna 
verksamhetsmål  

Mål: Planbesked ska ges inom fyra månader. 
Resultat: Det har under året meddelats 19 beslut om 
planbesked, av dessa har 14 beslut (74 %) meddelats 
inom fyra månader. 

Mål: Planberedskap ska finnas för minst  
500 antagna bostadsenheter per år.
Resultat: Planberedskapen uppgår till 501 bostäder. 

Mål: Handläggning av bygglov ska till 90 %  
ske inom 10 veckor.
Resultat: 80 % av ärendena handlades inom  
10 veckor.

Mål: Leveranstid för nybyggnadskartor ska i  
normalfallet vara högst fyra veckor.
Resultat: 90 % av nybyggnadskartorna levererades 
inom fyra veckor.

Mål: Utsättning i samband med bygglov ska  
ta högst en vecka. 
Resultat: Målet nåddes till 100 %. 

Mål: 95 % av årets lantmäteriförrättningar för  
nybyggnation ska utföras inom fem månader. 

Resultat: En leveranstid på fem månader hölls i 80 % 
av årets ärenden. 
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Vad gör miljö- och hälsoskyddsnämnden?
Miljö och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyn
dighet med uppgift att bedriva tillsyn och ge tillåtlig
het främst utifrån livsmedelslagen och miljöbalken. 

Hänt i verksamheten
Precis som under 2014 är det Stadsutvecklingspro
jektet som dominerat verksamheten inom miljö och 
hälsoskyddsförvaltningen. Projektet är nu igång med 
full kraft och förvaltningen har gjort personalför
stärkningar som beräknas vara tillräckliga för att 
hantera den ökade efterfrågan. 
 Förvaltningen har under året också ansvarat för 
markundersökningar av två förorenade fastigheter 
i Tvååker. Beslut om eventuellt fortsatta åtgärder 
väntas under 2016.   
 Efter ansträngningarna med att slutföra kommu
nens ansökan om statliga bidrag till saneringen av 
kvarteret Renen, kom det under året positiva besked 
från Naturvårdsverket. De närmaste åren väntar nu 
en hel del arbete innan själva saneringen kan starta.

Framtid
Utöver de cirka 1 500 årliga inspektioner som 
genomförs av förvaltningen, är det Stadsutveck
lingsprojektet som kommer att fortsätta dominera 
verksamheten under de närmaste tio åren. Vid sidan 
av detta kommer saneringen av kvarteret Renen att 
påbörjas, troligen under 2019, för att sedan pågå 
under cirka fem års tid.
 Efter att Länsstyrelsen klassificerat handelsträd
gårdarna kring Trädlyckevägen som ett potentiellt 
förorenat markområde kommer översiktliga mark 
undersökningar att genomföras där. Resultatet av 
undersökningarna kan komma att medföra ytterli
gare arbetsuppgifter för miljö och hälsoskyddsför
valtningen.

Resultat och ekonomisk analys
Både intäkter och kostnader har ökat jämfört med 
föregående år och ligger sammantaget i linje med 
budget. Totalt visar nämnden ett överskott på  
0,2 mnkr. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

 

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto  
2015

Budget 
2015

Budget-
avvikelse

Netto 
2014

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 -0,6

Miljö- och hälsoskyddskontor 8,6 -16,9 -8,3 -8,5 0,2 -8,2

Summa 8,6 -17,6 -9,0 -9,2 0,2 -8,8

Resultat

Resultat från miljö- och hälsoskydds-
nämndens egna verksamhetsmål 

Mål: Vattenkvaliteten ska förbättras genom fler  
inventeringar och krav på åtgärder för enskilda avlopp 
samt genom ökad kontroll av lantbrukets miljöbelastning 
med stöd av geokartor. 

Resultat: Cirka 220 fastigheter med enskilda avlopp 
har inventerats och cirka 120 lantbruksfastigheter har 
inspekterats. Effekterna på vattendragen är långsiktiga 
men belastningen beräknas ha minskat med flera ton 
fosfor under året.  

Mål: Företagsklimatet ska bli bättre genom fokus på  
enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande.  

Resultat: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver 
ett kontinuerligt aktivt kvalitetsarbete för att ytterligare 
effektivisera sin verksamhet, bland annat genom en 
egen kvalitetsgrupp. Alla nya medarbetare går en 
tredagars utbildning i kommunikation och bemötan-
de som är speciellt riktad till myndighetsanställda. 
Förvaltningen har under året deltagit i nästan samtliga 
kommunens aktiviteter för möten med näringslivet. 

Mål: Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bidra  
till att förvaltningarna får en effektivare samhälls- 
byggnadsprocess. 

Resultat: Nämnden har under 2015 inte i något fall 
orsakat förseningar i planarbetet eller i andra samhälls-
byggnadsprocesser.

Delar av byggnaderna i kvarteret Renen revs under året och 
förberedelser inför saneringen har påbörjats.
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Hamn och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor 
och offentliga miljöer i kommunen. Arbetet med 
strategier, utveckling, planering, byggande och drift 
innebär att förvaltningens medarbetare är inblan
dade från idéstadium till färdig funktion och fortsatt 
underhåll av gator, vägar och parkeringsytor samt 
offentliga rum som motionsspår, lekplatser, torg och 
badplatser. 
 Till verksamheten hör även ansvaret för sjöfar
tens infrastruktur i Varbergs och Träslövsläges hamn 
med farleder, samt de kommunala spåranläggning
arna och skötseln av flygsäkerheten på Varbergs 
flygplats.

Hänt i verksamheten
Utökat antal projekt
Under 2015 har förvaltningen arbetat med över 
etthundra pågående projekt, allt från mindre 
trafiksäkerhetsåtgärder till storskaligt infrastruktur
byggande i nya bostads och verksamhetsområden. 
Varje projekt omfattar både planering, genomför
ande och förberedelser för efterföljande förvaltning. 
Några exempel på vad som pågått under året är 
bygge av gång och cykelvägar, utbyggnad av gator, 
tillgänglighetsanpassning av gångstråk samt utveck
ling av lekplatser, bussvändplatser, motionsspår 
och bullerskydd. Ett antal av kommunens centrala 
gator har också rustats upp för att stärka centrums 
attraktivitet, samtidigt som de har anpassats för 
att fler ska kunna åka kollektivt. Drygt etthundra 
projekt innebär en betydande ökning jämfört med 
tidigare år.  

Strategier och riktlinjer för styrning och stöd 
En trafikstrategi antogs av kommunfullmäktige i 
slutet av 2015. Den kommer att följas av en tra
fiknätsanalys som ska visa lite mer detaljerat hur 
trafiken i Varberg kan och ska fungera. Tillsammans 
med kommunens grönstrategi (som antogs 2013) 
ska trafikstrategin fungera som huvudinriktning för 
hamn och gatunämndens fortsatta arbete. Det finns 
behov av ytterligare planer och riktlinjer inom flera 
av nämndens verksamhetsområden, men resurser 
för att ta fram sådana dokument är begränsade den 
närmaste tiden. 

Aktiv medverkan i Stadsutvecklingsprojektet
Förvaltningen har på olika sätt deltagit i Stadsut
vecklingsprojektet under året. Särskilt intensivt har 
arbetet inom tunnelprojektet varit, eftersom det 
innebär stora förändringar av befintliga broar, gator 
och grönytor samtidigt som det ska planeras för 
en växande stad. Arbetet med hamnprojektet har 
fördjupats och här pågår arbete med att ta fram ett 
antal viktiga planeringsdokument.    
 

Drift och underhåll – utmaning att prioritera
Kärnverksamheten har utförts enligt plan och budget. 
Responsen från allmänheten har överlag varit positiv 
när det gäller drift och underhåll av kommunens 
gator, vägar, torg, parker, naturområden och grönytor. 
Samtidigt finns det många önskemål och synpunkter 
om utökad och förbättrad skötselnivå och det är en 
utmaning att prioritera insatserna inom ramen för 
verksamhetens budget.

Framtid
Varberg växer i en takt som ökar kraven på plane
ring och genomförande inom hamn och gatunämn
dens ansvarsområden. 2015 utökades nämndens 
budget och förhoppningen är att förvaltningen 
framöver ska kunna bidra ännu mer aktivt till sam
hällsplaneringen i frågor kring trafik, utformning 
och grönstruktur. 
 Samverkan behöver förstärkas och utvecklas 
mellan de förvaltningar och bolag som arbetar med 
kommunens samhällsbyggnadsprocess. En gemen
sam prioriteringslista med samlade utredningar, 
planer och projekt har tagits fram som ett viktigt 
verktyg för det framtida samarbetet.
 Det förslag som har tagits fram för ny hantering 
av markanvisning och riktlinjer för exploaterings
avtal innebär ändringar av ansvar för utbyggnad av 
infrastruktur på allmän platsmark. Detta kan få stor 
påverkan på hamn och gatunämndens verksamhet. 
Under 2016 kommer därför resurser att behöva 
läggas på att se över arbetssätt och ta fram underlag 
för att säkerställa långsiktig kvalitet och standard 
på nya allmänna anläggningar innan några föränd
ringar införs.

Hamn- och gatunämnd

Tagga ner! Årets kaktusplantering i Engelska parken gick 
förstås i fredens tecken.
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76 Resultat och ekonomisk analys
Årets resultat för gata och parkverksamheten över
stiger budget med 0,6 mnkr, vilket främst förklaras 
av ökade intäkter för industrispår och offentlig plats 
samt ökade intäkter för projektering/projektledning. 
 Nettokostnaden för gata och parkverksamheten 
är 87,8 mnkr. Intäktsökningen för industrispår kom
mer från ett nytt operatörsavtal, intäktsökningen för 
offentlig plats beror på betydande ökning av antal 
upplåtelser och intäktsökningen för projektering/
projektledning är ett resultat av fler utförda timmar 
för investeringar och exploateringar samt för Stads
utvecklingsprojektet. 
 Kostnader som ökat är främst personalkostnader 
till följd av att medarbetarna har blivit fler, men 
också kostnader för offentliga toaletter (höjd servi
cenivå och betydande reparationer) samt kostnader 

Resultat

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto 2015 Budget 
2015

Budget-
avvikelse

Netto 
2014

Hamn- och gatuämnd 0,2 -1,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,9

Gata och park 60,9 -148,7 -87,8 -88,4 0,6 -82,7

Hamn 36,5 -31,4 5,1 -0,3 5,4 2,7

Summa 97,6 -181,1 -83,5 -89,5 6,0 -80,9

Jämförelsetal

2015 2014 2013

Gator och vägar yta (tusen m2)

Gator 1 461 1 453 1 444

Gång- och cykelbanor 501 486 470

Enskild väg, väglängd (km)

Vägförening 88 88 88

Vägsamfällighetsväg 533 523 523

Externa arbeten

Vinterväghållning åt privatpersoner, 

antal 513 519 513

Offentlig plats

Tillstånd, antal 293 237 202

Torghandlare, antal tillfällen 4 991 5 799 6 125

Innerhamn

Gästbåtar, antal 2 543 2 648 2 520

Husbilar, antal 2 458 1 539 416

Handelshamn

Ankomna fartyg, antal 1 103 1 082 1 094

Godsomsättning, inkl. färjan, tton 1 785 1 737 1 837

Färjetrafik

Passagerare, tusen styck 178 132 156

Lastbilar, trailer, tusen styck 42 39 39

Gods, tton 661 592 591

Träslövsläges hamn

Landad fisk inkl. skaldjur, tton 214 176 180

på 1,1 mnkr för stormskador, i första hand från 
stormen Egon. Årets minskade kostnader gäller 
bland annat vinterväghållning, som en konsekvens 
av den milda vintern. 
 Hamnen redovisar ett överskott på 5,4 mnkr, 
vilket huvudsakligen förklaras av verksamheterna 
färjeläge, farled och upplagsytor. Intäkterna har 
ökat tack vare fler gästnätter i innerhamnen. Det är 
viktigt att hamnen visar överskott de år som verk
samheten inte belastas med extraordinära kostnader 
för exempelvis muddring.

Resultat från hamn- och gatunämndens 
egna verksamhetsmål

Mål: Utveckla kommunens kustliv och aktiviteter  
kopplade till havet året om. 
Resultat: Antal genomförda kustrelaterade  
evenemang och markupplåtelser har ökat från 12 till 
18 jämfört med 2014. Med kustrelaterade evenemang 
och markupplåtelser menas aktiviteter som på ett 
direkt sätt nyttjar strand och vatten. Antalet gästnätter  
i Varbergs innerhamn har ökat med 19 % jämfört  
med 2014.   

Mål: Kommunens gröna och blå stråk ska utvecklas 
för att i högre grad kunna främja biologisk mångfald, 
rekreation och social samvaro.
Resultat: Under 2015 har Trädförnyelseprojektet  
genomfört en föryngring av trädbeståndet längs  
förlängningen av Östra Vallgatan och inom projektet 
Gröna huvudgångsstråk har en satsning gjorts på 
gångstråket vid Landeriet (mellan Falkenbergsgatan  
och Påskbergsskogen).  

Mål: Säkerheten och tryggheten för våra oskyddade 
trafikanter ska öka.
Resultat: Förvaltningen har under 2015 bidragit till en 
trafiksäkrare och tryggare miljö för oskyddade  
trafikanter genom att genomföra hastighetssäkra-
de passager, nya gång- och cykelvägar separerade 
från biltrafiken, ny belysning längs med cykelvägar, 
tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade och 
hastighetsanpassning enligt beslutad hastighetsplan.  

Mål: Det offentliga rummet ska i högre grad bidra till  
en mer levande innerstad.
Resultat: Antalet genomförda evenemang och aktivi-
teter ökade med 25 % jämfört med 2014, från 83 till 
104 stycken. Olika typer av markupplåtelser ökade 
med 23 %, från 175 till 215 ärenden. 
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EVad gör kultur- och fritidsnämnden?
Kultur och fritidsnämnden erbjuder verksamhet 
inom kultur och fritidsområdet. I ansvaret ingår 
att stödja föreningar och se till att det finns funge
rande anläggningar att driva verksamhet i samt att 
organisera olika aktiviteter, framför allt för alla barn 
och unga. Till ansvarsområdet hör också bibliotek, 
utställningar, inköp av konst och konstnärlig gestalt
ning, kulturarrangemang samt kulturskola och 
ungdomsgårdar.

Hänt i verksamheten
VARBERG CALLING med mera
Året har präglats av VARBERG CALLING for Peace 
med syfte att skapa deltagande och delaktighet för 
att belysa demokrati, mänskliga rättigheter, kulturell 
förståelse, hållbar miljö, näring och kommunikation. 
Hela förvaltningen har också deltagit i kommunens 
integrationsarbete för asylsökande och nyanlända. 
Bland annat har språkcaféer och Låna en svensk 
varit uppskattade initiativ där kontakter har knutits 
mellan asylsökande, nyanlända och Varbergsbor.
 En kulturplan har under året tagits fram i samarbe
te med barn och utbildningsnämnden och i december 
hölls en spridningskonferens om det jämställdhets
arbete som kultur och fritidsnämnden har bedrivit 
sedan 2013. Målsättningen med jämställdhetsarbetet 
är att alla invånare, oavsett kön, ska få lika stor del av 
resurserna inom kultur och fritidsområdet. 

Fritidsområdet – satsningar för bredd
Verksamheten Junior startade under våren och har 
blivit en uppskattad verksamhet för barn som har 
behov av att röra mer på sig. Satsningen på konståk
ning har resulterat i att det nu finns en konståknings
förening i kommunen. Inom fritid för funktionsned-
satta pågår ett utvecklingsarbete med målet att fånga 
upp fler barn och unga i den målgruppen. Under som
maren genomfördes Varberg Summer Horse Show 
som blev ett lyckat arrangemang med stor publik. 

Kulturområdet  
– bibliotek, utställningar och arrangemang
Ett nytt bibliotek har öppnat i Träslövsläge och 
investeringar har gjorts i Rolfstorps bibliotek. 
 Tolv olika utställningar har arrangerats, många 
med fokus på jämställdhet. Hamnmagasinet har 
visat skolelevers bilder med fredstema och fler 
gymnasieelever har nåtts av konstpedagogiken. 
Vid sidan av VARBERG CALLING for Peace 
har arrangemang som nationaldagsfirandet, Park
musiken och Change Music Festival anordnats. 
Kulturhelger med fokus på barnkonventionen har 
genomförts för målgruppen barn och unga. 

Ungdomsområdet – utveckling och HBTQ-certifiering 
Nya arbetstidsramar för kulturskolans lärare har 
möjliggjort ett ökat elevintag. Förändringen är en 

del av utvecklingsarbetet med att försöka korta 
kulturskolans köer. 
 Ungdomsgårdarna har utökat samarbetet med 
MUVE (mobil ungdomsverksamhet), som i sin tur 
har samverkat med fler aktörer för att nå ut till 
en bredare målgrupp. Centralen har fokuserat på 
verksamhetsutveckling och arbete med kommun 
utvecklare, feriearbetare och gatumusikanter. Under 
våren blev alla verksamheter inom ungdomsområdet 
HBTQcertifierade.

Framtid
Stora anläggningsinvesteringar planeras för kom
mande år, närmast väntar multisportanläggning och 
simhall. Jämställdhetsarbetet ska utvecklas vidare 
genom breddning och analys och integrationsarbetet 
kommer även fortsättningsvis att involvera hela 
förvaltningen.
 Under 2016 ska kommunen samverka med 
regionen kring en ny regional kulturplan. En stor 
händelse är också att den regionala satsningen Art 
Inside Out ska lanseras. Varberg kommer inom 
ramen för detta att få ett kulturresidens – en mobil 
plats för möten mellan konstnär och publik – med 
sex konstnärer som ska bidra till Stadsutvecklings
projektet.

Fritidsområdet – folkhälsa och föreningsutveckling
Satsningar som väntar inom fritidsområdet är ett 
kommunövergripande folkhälsoarbete samt ett utö
kat folkhälsoarbete med fokus på målgrupper med 
funktionsnedsättningar. Föreningsutvecklingen står 
samtidigt inför stora utmaningar och kommer att 
behöva både analys och stöttning från kommunen. 
 Inför kommande utbyggnader av kommunens 
fotbollsplaner bör en utvärdering av hybridgräs 
göras, eftersom det är ett alternativ som har ersatt 
konstgräs i flera delar av landet. 

Kultur- och fritidsnämnd

Junior är nystartad verksamhet för barn och unga i åldrarna 
9-15 år som vill komma igång och röra på sig mer.
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Resultat

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto  
2015

Budget 
2015

Budget–
avvikelse

Netto 
2014

Kultur- och fritidsnämnd 0,0 -1,2 -1,2 -1,0 -0,2 -0,9

Förvaltningsledning och stab 1,1 -8,8 -7,7 -8,6 0,9 -5,7

Fritid 16,3 -74,8 -58,5 -57,1 -1,4 -54,1

Kultur 3,1 -44,1 -41,0 -40,7 -0,3 -41,4

Ungdom 2,6 -28,9 -26,3 -26,6 0,3 -26,3

Summa 23,1 -157,8 -134,7 -134,0 -0,7 -128,4

Kulturområdet – lagändring och fokus på tillgänglighet
Kulturverksamheten förbereder sig på att barnkon
ventionen kan bli lag under 2016, vilket skulle kräva 
anpassningar av både verksamhet och lokaler.
 Nästa år väntar också ett aktivt arbete för ökad 
tillgänglighet och ökat deltagande i kulturaktiviteter 
på landsbygden. Arbetet med ökad tillgänglighet till 
bibliotek fortsätter dessutom genom utveckling av 
mobila bokresurser och meröppna bibliotek.

Ungdomsområdet – fler unga ska nås
Ett utökat samarbete planeras med barn och utbild
ningsnämndens verksamheter för att kulturskolan 
ska nå alla grundskolans elever vid något tillfälle 
under deras skolgång. Rosenfredsskolan utvecklas 
för att kunna blir en samlingspunkt för barn och 
ungdomskultur och för en aktiv fritid.

Resultat och ekonomisk analys
Årets nettokostnad uppgår till 134,6 mnkr, vilket 
kan jämföras med 128,4 mnkr föregående år.
Ökningen beror främst på att VARBERG CALLING 
for Peace, som ligger under förvaltningsledningen, 
har genererat kostnader på cirka 4 mnkr. Till detta 
kommer även kommunfullmäktiges beslut att 
belasta nämndens budgetram med 0,7 mnkr för det 
oavskrivna restvärdet vid utrangering av befintlig 
anläggning i samband med omläggning av Påsk
bergsvallens konstgräsplan. 
 Nämndens intäkter har ökat från 20,8 mnkr till 
23,1 mnkr. Anledningen är bland annat att förvalt
ningsledningen erhållit ett bidrag på 1,6 mnkr från 
Sparbanksstiftelsen för projektet VARBERG  
CALLING for Peace. Intäkterna för bad och 
simanläggningar är 0,2 mnkr högre än budgeterat. 
 Årets resultat visar ett underskott mot budget på 
0,7 mnkr. Den främsta förklaringen är att nämnden 
inte fick ramkompensation för den utrangering som 
återstod för Påskbergsvallens gamla konstgräsplan.

Jämförelsetal

2015 2014 2013

Nyttjandegrad %

Idrottshallar 58 53 56

Gymnastiksalar 39 41 39

Ishallar 60 63 61

Konstgräsplaner 23 25 27

Simanläggningar, antal tusen besök

Håstens simhall 149 169 160

Veddige simhall 21 21 24

Simstadion 47 46 31

Simskoleverksamhet

Antal elever som deltagit i simskolan 2 020 1 555 1 682

Föreningar

Antal registrerade föreningar 383 425 438

Kultur

Kulturarrangemang 438 420 483

Antal utställningar i konsthall och 
Hamnmagasinet

12 13 12

Bibliotek

Antal utlån folkbibliotekten 437 438 445

Antal program/evenemang 61 66 45

Kulturskolan

Antal elever 1 203 1 074 962

Resultat från kultur- och fritidsnämndens 
egna verksamhetsmål

Mål: 20 utlån per elev (skolbibliotek)
Resultat: 21 utlån

Mål: 50 ungdomsproducerade aktiviteter 
Resultat: 101 ungdomsproducerade aktiviteter

Mål: 2 000 besökare till friskvårdsaktiviteter  
i anläggningarna
Resultat: 2 895 besökare

Mål: 35 000 besökare av ungdomsverksamhet
Resultat: 32 975 besökare 

Mål: 180 kulturaktiviteter för barn,  
ungdomar och vuxna 
Resultat: 421 aktiviteter 

Mål: 1 200 elever på kulturskolan 
Resultat: 1 203 elever     
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Vad gör servicenämnden?
Servicenämndens uppdrag är att leverera de många 
olika interna tjänster som behövs i kommunens 
verksamhet. På serviceförvaltningen finns omkring 
360 anställda som servar alla politiska nämnder 
och förvaltningar med tjänster inom it, telefonväxel, 
kost, städ, fordon samt lokal och fastighetsskötsel. 
 Nämndens mål är miljö, delaktighet, stolthet och 
att vara i framkant. Målarbetet är avgörande för 
hur prioriteringar görs i verksamheten och löpande 
omvärldsbevakning sker av både offentliga och 
privata serviceorganisationer.  

Hänt i verksamheten
Kundfokus och kommunikation
Samarbetet och dialogen har förbättrats och inten 
sifierats under året, både internt inom service 
förvaltningen och med övriga förvaltningar och 
bolag. Ett internt projekt har dessutom startats för 
att ytterligare utveckla kommunikation, processer 
och ledtider. 
 Förberedelser har startats upp för att lägga grun
den till en kommungemensam kundservice, både 

genom arbete med projektdirektiv och genom att 
förbereda organisationen internt. 

Digital utveckling 
En ny styrmodell och nytt arbetssätt har etablerats 
för kommunens digitala utveckling och kommun
fullmäktige har antagit en digital policy och en 
digital agenda. Antalet samtidiga användare i tråd
lösa nät har nästan fördubblats. Förberedelse och 
utbildning har under året pågått för att kommunen 
ska stå väl rustad och kunna införa nya molntjänster 
när juridiken tillåter detta. Det centrala ansvaret för 
kommunens etjänster har flyttats från kommunsty
relsen till servicenämnden.  

Servicenämnd

Jämförelsetal

Fastighetsförvaltning 2015 2014 2013

Förvaltad yta, tusen m2

Ägda lokaler 320 293 297

Inhyrda lokaler 44 43 46

Elbilsanvändningen tog ordentlig fart under 2015, här syns en del av teamet som arbetar för fossilfria transporter i kommunen.
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gästnät att kunna erbjudas, samt en uppdaterad 
systemplattform med senaste versioner av Windows 
och Office. 
 Under 2016 kommer också arbetet inför en 
kommungemensam kundservice att intensifieras, 
bland annat genom fortsatt skapande av en god 
servicekultur där kunden ska känna trygghet med 
det som levereras och uppleva ett ökat värde med 
en kommungemensam service. 
 Trönninge förskola kommer under året att bli den 
första av kommunens egna förskolor som får eget 
tillagningskök. 

Resultat och ekonomisk analys 
Årets resultat är cirka 1 mnkr bättre än budgete
rat. Intäkterna har ökat till 567 mnkr, att jämföra 
med 556 mnkr 2014. Ökningen beror främst på 
nytillkomna objekt på fastighetssidan men också på 
indexuppräkningar av priser. De nya fastigheterna 
har samtidigt genererat en ökning av verksamhets
kostnader. Även tidigarelagt underhåll har bidragit 
till ökade kostnader, vilket resulterat i ett resultat i 
linje med budget för fastighetsavdelningen.
 Nämndens personalkostnader är cirka 4,4 mnkr 
lägre än budget, vilket främst beror på vakanser. 
Fastighetsavdelningen har nu anställt två projektle
dare och ska även utföra en bemanningsutredning 
för att säkerställa rätt bemanning. Som en följd av 
de vakanta tjänsterna har kostnaderna för konsult
tjänster ökat. 

Hållbart arbete på flera fronter
Bilpoolen utökades under året med två nya geo
grafiska platser och på en av dessa finns två elbilar. 
31 nya elbilar köptes också in till verksamheterna 
och nämndens mål om energieffektiva nyinköp på 
fordonssidan överträffades. Förvaltningen arbetar 
aktivt med rådgivning för att främja de miljövänliga 
och fossilfria transportalternativ som finns, och 
2015 blev året när elbilsanvändningen tog fart på 
allvar. Elbilarna används inte bara i stadskärnan 
utan ett växande intresse finns i hela kommunen. 
 I innovationsköket på Bockstensskolan har 
arbetet med att skapa goda vegetariska rätter inten
sifierats i enlighet med kostpolicyn. Under året har 
också drygt 40 nya kök börjat sortera sitt matavfall, 
som sedan skickas till rötning och tillverkning av 
biogas. Nämndens mål om 35 procent ekologiska 
livsmedelsinköp uppnåddes nästan.
 Energieffektiviseringsprogrammet för kommu
nens fastigheter fortsätter att generera en avsevärd 
minskning av CO2.
 En funktionskravslista har tagits fram för att 
säkerställa att rätt krav ställs vid kommunal byggna
tion. Listan ger goda förutsättningar för att effektivt 
kunna sköta drift och underhåll, samtidigt som den 
underlättar samarbetet med andra aktörer. Årets 
största nytillkomna fastighet var Ankarskolan. Sko
lans lokaler togs i bruk i februari och verksamheten 
kunde komma igång vid höstterminens start. Maten 
som lagas i skolans nya, moderna tillagningskök har 
blivit mycket uppskattad.
 I slutet av året stod arbetet med kommunens 
flyktingmottagande i fokus för förvaltningens verk
samhet, då bland annat lokalomsorg, möblering och 
måltider skulle hanteras med kort framförhållning. 

Framtid
Miljöarbetet är i ständigt fokus och 2016 ska 
avfallshanteringen i de kommunala byggnaderna 
inventeras. Inom projektet Miljösmart kommunika
tion kommer kommunens växel att bytas ut, vilket 
bland annat ger utökade möjligheter att mötas och 
arbeta på distans. 
 För att säkerställa en fortsatt trygg internetför
bindelse och förbättra kommunens ITsäkerhet 
installeras en ny brandväggslösning i början av 
2016. Dessutom kommer ett nytt, förbättrat trådlöst 

Resultat

Mnkr Intäkt 
2015

Kostnad 
2015

Netto  
2015

Budget 
2015

Budget–
avvikelse

Netto 
2014

Servicenämnd 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0 -0,6

Serviceförvaltning exkl. fastighetsavdelning 227,1 -239,5 -12,4 -13,4 1,0 -15,6

Fastighetsavdelning 340,3 -342,9 -2,6 -2,6 0,0 5,6

Summa 567,4 -583,2 -15,8 -16,8 1,0 -10,6

Resultat från servicenämndens egna 
verksamhetsmål 

Mål: 50 % av fordonsinköpen ska bestå av fordon som 
drivs av förnybar energi.
Resultat: 80 % av årets nyinköpta fordon drivs av förny-
bar energi, målet har uppnåtts med god marginal.           

Mål: 35 % av kommunens livsmedelsinköp ska vara 
ekologiska 
Resultat: 33,3 %. Under året har uppföljningar gjorts 
kvartalsvis och varje enskild enhet har kunnat följa  
sin egen utveckling för att se hur deras egna  
ansträngningar har påverkat resultatet.
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EBolagen i Varbergs Stadshus AB är en del av kommu-
nens organisation och har till uppgift att erbjuda olika 
slags service och tjänster för att tillgodose behoven 
hos kommunens invånare.

Varbergs Stadshus AB bildades år 2005. I koncer
nen ingår Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, 
Varbergs Fastighets AB, Hallands Hamnar Varberg 
AB, Varberg Event AB och Varberg Vatten AB  
(år 2010) samt under perioden 20142015 Marknad 
Varberg AB*. 

Verksamhet
Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan  
fungerar endast som ägare till dotterbolagen.  
I moderbolaget finns ett externt lån som finansie
rade förvärvet av aktierna i dotterbolagen från Var
bergs kommun. På lånet betalas en borgensavgift om 
0,50 % till kommunen. Dotterbolagen finansierar sig 
via kommunens internbank och kommunen lånar 
upp motsvarande belopp på den externa markna
den. I samband med utlåningen tar kommunen ut 
en administrationsavgift på 0,35 % av lånebeloppet 
från bolagen.  

Ekonomi
Koncernens rörelseresultat för 2015 är 158,7 mnkr, 
att jämföra med 167,6 mnkr föregående år. Resul
tatet efter finansiella poster uppgår till 68,6 mnkr, 
detta ligger ungefär i nivå med 2014 och är det näst 
bästa resultatet koncernen någonsin presterat. En 
skillnad mot föregående år är att Varberg Energi 
höjt sitt resultat med 17 mnkr till följd av ändrad 
intäktsredovisning, samtidigt som Varbergs Bostad 
har tappat efter att 2014 haft en reavinst på  
20 mnkr. Marknad Varberg AB, som flyttat över 
verksamheten till kommunen, redovisar ett under
skott på 2,9 mnkr. 

Moderbolaget finansieras via koncernbidrag från 
dotterbolagen och har under året mottagit koncern
bidrag från Varbergs Bostads AB (43,2 mnkr), 
Varberg Energi AB (9,9 mnkr), Hallands Hamnar 
Varberg AB (3,2 mnkr) och Varbergs Fastighets AB 
(4,9 mnkr). Samtidigt har koncernbidrag lämnats 
från moderbolaget till Varberg Vatten AB  
(49,2 mnkr), Varberg Event AB (2,7 mnkr) och 
Marknad Varberg AB (2,6 mnkr). Dessutom har 
aktieägartillskott lämnats till Varbergs Bostads AB 
(33,6 mnkr) samt en mindre summa till Varberg 
Event AB. Balansomslutningen i koncernen har 
ökat med 256,8 mnkr och det egna kapitalet med 
55,0 mnkr. Soliditeten har ökat med 0,4 %. 

Varbergs Stadshus AB

Resultat, koncernen

Mnkr 2015 2014 2013

Intäkter 1 218,8 1 240,8 1 116,3

Kostnader -872,2 -902,5 -819,5

Avskrivningar -188,0 -170,7 -158,8

Rörelseresultat 158,7 167,6 138,0

Finansnetto -90,1 -95,9 -95,8

Resultat efter finansiella poster 68,6 71,7 42,2

Balansomslutning 4 190,0 3 933,2 3 791,7

Soliditet % 15,5 15,1 14,1

Investeringar 326,3 297,9 498,8

Antal anställda, medeltal 236 241 213

Resultat, moderbolag

Mnkr 2015 2014 2013

Kostnader -1,2 -0,9 -0,9

Rörelseresultat -1,2 -0,9 -0,9

Finansnetto -6,4 -9,0 -11,4

Resultat efter finansiella poster -7,7 -9,9 -12,3

Balansomslutning 852,6 801,8 758,0

Soliditet % 26,1 27,8 28,8

Vår fredslykta i natten – VARBERG CALLING for Peace 
arrangerade mörkeruppstigning av luftballong på torget.  
I förgrunden Badande ungdom av Bror Marklund. 
Foto: Leif Fryle

*Från och med september 2015 har Marknad Varbergs verksamhet bedrivits i förvaltningsform.
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Styrelseordförande Annsofi Aurell satte grävskopan i marken när bygget av Håstens Terrasser fick sin start i oktober månad.

Med 5 200 hyreslägenheter och 160 affärs- och kon-
torslokaler är Varbergs Bostads AB Varbergs största 
bostadsföretag. Bolaget äger totalt 85 fastigheter i 
Varbergs tätort, Bua, Väröbacka, Veddige, Träslövsläge 
och Tvååker. 

Varbergs Bostad ska enligt ägardirektiven främja 
bostadsförsörjningen i kommunen och verka för en 
social bostadspolitik. Verksamheten ska bedrivas 
utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. 
I uppdraget ingår att ta hänsyn till miljön, ta boende
socialt ansvar och främja kundernas boendekvalitet.  

Verksamhet 
Efterfrågan på bostäder i Varberg är fortsatt mycket 
hög och den genomsnittliga väntetiden för en lägen
het är 10,3 år. Under året hyrdes 515 lägenheter ut 
i befintligt bestånd, att jämföra med 490 föregående 
år. 148 lägenheter gällde omflyttning bland befintliga 
hyresgäster (155 föregående år) och 32 förmedla
des via den med socialförvaltningen gemensamma 
boendeenheten (44 föregående år). Byggnationen av 

43 nya hyresrätter påbörjades vid Håstens torg och 
inflyttning beräknas till september 2016. 
 Bolaget bedriver ett aktivt CSRarbete (Corporate 
Social Responsibility) för att bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle, och är certifierat enligt  
ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001. Under året har 
bland annat en utökning av antalet laddstationer för 
elfordon genomförts.

Ekonomi 
Årets resultat efter finansiella poster är 25,8 mnkr, 
vilket kan jämföras med 44,3 mnkr föregående år. 
Soliditeten är 40,6 %, föregående år var den 40,4 %. 
Det minskade resultatet beror huvudsakligen på att 
försäljningen av en kommersiell fastighet påverkade 
resultatet 2014. Årets investeringar uppgår till  
54,8 mnkr (107,1 mnkr föregående år) och består 
främst av aktiverade underhållskostnader samt 
Håstens Terrasser.

Framtid
Detaljplanen för de 200 lägenheter som planeras 
för uppförande mellan Sörsedammsområdet och 
Södra vägen har vunnit laga kraft. Nybyggnationen 
kommer att innebära att bolagets fastigheter inom 
området binds ihop till en helhet. Byggstart är 
planerad till kvartal 1 år 2017, men som alltid finns 
viss osäkerhet kopplad till eventuella överklaganden 
av upphandling. 
 Planerna fortskrider för 200 nya lägenheter på 
södra Sörse och 150180 nya lägenheter på Brunns
berg. Detaljplan inväntas för Sörse, men Brunnsberg 
har blivit överklagat och försenas därmed minst 
sex månader. Begäran om detaljplaneändring är 
inlämnad för 50 nya ungdomslägenheter på Kvar
teret Kvarnliden och parallellt pågår arbete med att 
försöka få fram ytterligare byggnation i olika mindre 
förtätningsprojekt. Totalt finns planer för byggnation 
av 800 lägenheter de kommande åren, någon tidsan
givelse för dessa planer kan inte ges på grund av 
möjligheterna att överklaga i flera led i processen.

Varbergs Bostads AB

Resultat

Mnkr 2015 2014 2013

Intäkter 347,7 361,6 338,1

Kostnader -237,0 -235,8 -249,2

Avskrivningar -61,2 -56,3 -53,1

Rörelseresultat 49,5 69,5 35,8

Finansnetto -23,7 -25,1 -26,5

Resultat efter finansiella poster 25,8 44,3 9,3

Balansomslutning 1 352,4 1 324,0 1294,2

Soliditet % 40,6 40,4 38,3

Investeringar 54,8 107,1 107,5

Antal anställda, medeltal 105 105 103
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panncentralen i Tvååker är omlokaliserad och 
under upphandling. Nya gaspannor för reserv och 
spetslast kommer att installeras vid sjukhuset 2016. 
Planer pågår för att uppföra två nya vindkraftverk 
vid Bäckagård istället för de tidigare sju mindre. 
Bredbandsutbyggnaden kommer att fortsätta under 
de närmaste åren, främst för fiberföreningar samt på 
landsbygden för att uppnå Post och Telestyrelsens 
mål om 90 % anslutning år 2020.

Varberg Energi var en av de sponsorer som möjliggjorde 
sommarens besök av Ostindiefararen Götheborg.

Resultat

Mnkr 2015 2014 2013

Intäkter 441,0 420,3 449,3

Kostnader -284,0 -293,5 -325,3

Avskrivningar -84,3 -70,7 -60,3

Rörelseresultat 72,8 56,2 63,7

Finansnetto -30,0 -30,7 -28,2

Resultat efter finansiella poster 42,8 25,4 35,5

Balansomslutning 1 471,4 1 446,9 1 430,4

Soliditet, % 32,2 31,8 30,6

Investeringar 83,7 58,8 226,7

Antal anställda, medeltal 99 98 96

Varberg Energi AB, VEAB, verkar inom områdena elnät, 
naturgas, fjärrvärme, bredband och IT-tjänster. I det 
helägda dotterbolaget Varberg Energimarknad AB, VEM, 
bedrivs elhandel, elproduktion och naturgashandel.

Verksamhet
Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot 
uppgick 2015 till 20 öre/kWh. Det är det lägsta 
genomsnittspriset sedan år 2000 och kan jämföras 
med föregående års 27 öre/kWh.
 Enligt en undersökning från Svenskt Kvalitets
index har Varberg Energikoncernen landets mest 
nöjda företagskunder på elhandelssidan, där man 
upplevs vara det bolag som är mest måna om kun
derna. I undersökningen anges att bolaget är bra på 
att informera, har ett stort samhällsengagemang och 
tar ansvar för miljöfrågor. I motsvarande mätning på 
privatkundssidan uppnåddes plats fem.
 De två återstående vindkraftverken vid Värö och 
åtta andra mindre verk monterades ned och såldes 
under året. Sju nya elbilsladdstationer installerades 
och ytterligare 18 planeras. 11 solcellspaket såldes 
och det finns ett fortsatt stort intresse för solcells 
paketen.
 Träslövsläges fjärrvärmenät anslöts till det cen
trala nätet under hösten. Nya interna och externa 
resurser har tillsatts inom bredbandsverksamheten, 
vilket har medfört att många fler kunder än tidigare 
har kunnat anslutas. Tillgängligheten i bolagets 
eldistributionsnät har varit mycket god med endast 
7.35 minuters avbrottstid per kund och år, trots fyra 
stormar med orkanvindar över Västkusten. 
 Energimarknadsinspektionen fastställde elnätets 
intäktsram för perioden 20162019 till 465 mnkr, 
vilket bedöms vara tillräckligt.

Ekonomi
Koncernresultatet uppgår till 42,8 mnkr, vilket är 
något bättre än budget. Det milda året medförde en 
väsentligt lägre försäljning av fjärrvärme och el.  
Resultatpåverkan är stor för fjärrvärmeverksam
heten där kostnaderna till stor del är fasta. De 
sjunkande elpriserna medför svårigheter att nå 
lönsamhet inom elproduktionen, värdena på anlägg
ningarna har därför skrivits ned med 11,7 mnkr. 
Anslutningsintäkter för nya fiberkunder intäktsförs 
i sin helhet, vilket innebär en avsevärd resultatför
stärkning. 

Framtid 
Arbetet med certifiering inom socialt ansvarsta
gande (ISO 26000) pågår och beräknas vara klart 
under kvartal 3 år 2016. Efter omlokalisering av 
den planerade solcellsparken är bygglovsansökan 
inlämnad och upphandling pågår. Även den nya 

Varberg Energikoncernen
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2 900 besökare, TVsända Antikrundan med rekord 
på värderingar under en vardag, Stora loppisdagen 
vid två tillfällen med sammanlagt 3 000 besökare 
samt stor Ringhalsövning och julkonserten Christ
mas Night.

Ekonomi
Årets driftskostnad uppgår till totalt 18,7 mnkr  
(20,2 mnkr 2014). Med rörelseintäkter på 8,8 mnkr 
(10,6 mnkr föregående år) ger det en självfinansie
ringsgrad på 47 % (52 % föregående år), vilket kan 
jämföras med liknande anläggningar som brukar ha 
en självfinansieringsgrad på mellan 6 % och 25 %.  

Framtid
En genomlysning av företaget gjordes under hösten, 
vilket mynnat ut i en ny affärsmodell och affärsplan 
för 2016.

Varberg Event AB har i uppdrag att medverka i kom-
munens, medborgarnas och näringslivets utveckling 
genom att marknadsföra Varbergs kommun som evene-
mangs- och mässort. 

Verksamhet 
Bolaget ska tillhandahålla lokaler och koncept samt 
genomföra attraktiva arrangemang för kommun, 
invånare och näringsliv. Arrangemangsarenan 
Sparbankshallen används även dagligen av idrotts
föreningar. En positiv effekt av Varberg Events 
verksamhet är de intäkter som genom besöken 
till konferens, nöjes, mäss och sportevenemang 
genereras till bland annat hotell, restauranger, trans
porter och shopping i Varberg. 2015 uppgick dessa 
intäkter till cirka 10 mnkr.
 Under året har Sparbankshallen, i samverkan  
med flera olika aktörer, genomfört totalt 87 konfe
rensdagar, 41 mässdagar, 44 nöjesarrangemang och  
26 dagars sportevenemang. Detta har totalt genere
rat 74 375 besök (exklusive 20 000 träningsbesök) 
vilket är en ökning med mer än 11 % jämfört med 
2014 års besökstal (66 742). Besökens fördelning 
mellan affärsområdena var: konferens 9 607, mässa 
23 867, nöje 20 031 och sport 20 840. 

Sparbankshallen har nyttjats dagligen under  
inomhussäsongen septemberapril. 118 dagar har den 
varit bokad för arrangemang och övriga 140 dagar 
har den nyttjats kvällstid för träning i olika idrotter. 
Beläggningen för de bokningsbara träningstimmarna 
har varit 74 %, vilket kan jämföras med 57 % före
gående år. Exempel på event från 2015 är: inköps
dagar för skor vid två tillfällen – totalt tolv dagar, 
LANparty för ungdomar vid tre tillfällen, Varberg 
Blanka Choir Festival med 1 000 sångare och 1 400 i 
publiken, två sommarkonserter med sammanlagt  

Varberg Event AB

Resultat

Mnkr 2015 2014 2013

Intäkter 16,2 17,8 12,9

Kostnader -18,7 -20,1 -15,6

Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1

Rörelseresultat -2,7 -2,4 -2,8

Finansnetto 0,0 -0,1 0,0

Resultat efter finansiella poster -2,7 -2,5 -2,8

Balansomslutning 5,6 4,9 4,7

Soliditet % 26,7 30,3 31,4

Investeringar 0,4 0,1 0,2

Antal anställda, medeltal 5 7 7

Premiären av Varberg Events nya 
koncept Home Sweet Home, hem- 
och trädgårdsmässa blev en succé 
som lockade många besökare och 
utställare. 
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Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar affärsfastig-
heter och specialfastigheter samt svarar för verkställ-
igheten av kommunens byggnation. 

Till bolagets fastigheter hör: Kvarteret Läkaren, 
Societén, Campus, Åkulla Friluftsgård, Sparbanks 
hallen, Hamnpaviljongen, Rådhuset, Kvarteret 
Björnen, Varmbadhuset, Kvarteret Postmästaren, 
Getakärr 9:9, ApelvikStrand, parkeringshusen 
Lorensberg, Kanngjutaren, Briggen och Kyrkoher
den samt ett antal hamnfastigheter. 

Verksamhet 
Bolagets projektorganisation har fortsatt växa och 
har utökats med två projektledare för att kunna 
möta kommunens ökade investeringar. Verksam
heten har också stärkts upp med en kommunikatör 
och en hållbarhetsansvarig. Arbetet med kontinu
erlig översyn av hyreskontrakten har fortsatt för att 
säkerställa marknadsmässiga hyror och öka bolagets 
intäkter.
 Av de investeringar som gjorts under året är 
tillbyggnaden av Sparbankshallens entré den största 
som färdigställts. När det gäller kommunala projekt 
var det största Ankarskolan som invigdes i augusti.

Ekonomi 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till  
8,1 mnkr, vilket är 1,6 mnkr sämre än 2014 men i 
linje med de prognoser som bolaget tidigare lämnat. 
Den största anledningen till resultatförsämringen är 
att projektverksamheten åt kommunen har minskat 
med 36 mnkr jämfört med föregående år samtidigt 
som organisationen utökats för att klara en högre 
beställningsvolym. Dessutom har en del projekte

ringskostnader för Fästningsterrassen kostnadsförts 
före färdigställandet.
 Bolaget har skickat koncernbidrag till moder
bolaget på 4,9 mnkr. Efter detta uppgår soliditeten 
till 10,3 % vilket innebär en minskning med 0,5 %. 
Om de betydande övervärden som finns i fastighets
beståndet räknas in har bolaget istället en justerad 
soliditet på 34 %. 

Framtid
Varbergs Fastighets AB befinner sig i en kraftig 
investeringsperiod där egna projekt som Fäst
ningsterrasen, ombyggnation av Kunskapsskolan, 
parkeringshuset Kvarteret Trädgården och Rådhuset 
ska sammanfalla med kommunens utökade inves
teringar. Detta ställer stora krav på bolaget och 
organisationen kommer därmed att fortsätta växa.

Varbergs Fastighets AB

Resultat

Mnkr 2015 2014 2013

Intäkter 239,3 270,1 160,0

Kostnader -196,0 -225,8 -121,2

Avskrivningar -17,1 -15,9 -13,8

Rörelseresultat 26,2 28,4 25,0

Finansnetto -18,0 -18,6 -18,6

Resultat efter finansiella poster 8,1 9,7 6,4

Balansomslutning 652,3 602,3 585,3

Soliditet % 10,3 10,9 10,6

Investeringar 45,4 44,7 49,4

Antal anställda, medeltal 18 15 12

I oktober var grundläggningen till den nya skolan i Trönninge 
klar. Skola och nytt idrottscentrum är tillsammans den största 
investeringen hittills i Varbergs kommun. Varbergs Fastighets 
AB projektleder arbetet.
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Hallands Hamnar Varbergs AB tillhandahåller hamn-, 
stuveri- och logistiktjänster.  Verksamhetens bas är 
hanteringen av skogsprodukter, främst sågade träva-
ror, pappersmassa, massaved och sågtimmer.

I oktober 2012 beslutades att Hallands Hamnar 
skulle bildas vid årsskiftet 2012/2013. Beslutet inne
bar att personal från Varbergs Hamn AB och Halm
stad Hamn AB övergick till det nybildade Hallands 
Hamnar AB, vilket ägs till 50 % av vartdera bolaget. 
Syftet med Hallands Hamnar AB är att stärka den 
regionala utvecklingen och förbättra användandet 
av befintliga hamnresurser. Bolaget ska verka för 
ökad kostnadseffektivitet och kundnytta, utveckla 
hamnarna till moderna och attraktiva arbetsplat
ser samt stärka de regionala förutsättningarna för 
positiv utveckling av företagsetableringar. 
 Hamnens fysiska utveckling och förändring utgör 
en del av Varbergs stadsutveckling. Hallands Ham
nar ska vara delaktiga i att skapa förutsättningar för 
tillväxt i Varbergs kommun på ett sätt som över
ensstämmer med innehållet i Vision 2025: ”För att 
lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och 
mod.”

Verksamhet
Segmentet skogsprodukter har haft ett nytt starkt år, 
bolaget har hanterat över 950 000 m3 sågade träva
ror. Det innebär 4 % mer än 2014 och under 2016 
kan gränsen 1 000 000 m3 uppnås. Hanteringen av 
pappersmassa har legat på en lägre volym än nor
malt, med 181 000 m3 jämfört med föregående års 
233 000 m3. Nedgången motsvarar 23 % och nivån 
för pappersmassavolymen förväntas vara densamma 
under nästa år, för att sedan öka väsentligt under 
2017.

Ekonomi
Bolaget redovisar en vinst med 4,5 mnkr, vilket är 
en liten försämring mot föregående års resultat på 
5 mnkr. Soliditeten uppgår till 49,7 % och avkast
ningen på både eget och totalt kapital har ökat. 
Årets investeringar uppgår till 10,9 mnkr och består 
främst av investeringar i maskiner som finansierats 
med egna medel.

Framtid
De större investeringar som genomförs hos kunder 
som Södra Cell Värö och Derome ger förutsätt
ningar för ökad produktion och möjligheter till 
ökade volymer för Hallands Hamnar. Planering har 
påbörjats för att flytta delar av Varbergs hamn 
anläggning till en ny hamndel, där ambitionen är att 
kunna bygga Norra Europas modernaste skogs
hamn. Huvudman för projektet är Varbergs kom
mun och Hallands Hamnar AB kommer att vara 
djupt involverade och ta en aktiv roll i processen 
under många år framöver.

Hallands Hamnar Varberg AB

Resultat

Mnkr 2015 2014 2013

Intäkter 100,8 95,1 96,0

Kostnader -87,9 -81,6 -84,9

Avskrivningar -8,1 -7,9 -5,9

Rörelseresultat 4,8 5,6 5,2

Finansnetto -0,4 -0,6 -0,3

Resultat efter finansiella poster 4,5 5,0 4,9

Balansomslutning 75,2 61,0 59,1

Soliditet, % 49,7 59,6 61,0

Investeringar 10,9 9,6 21,7

Lastning av sågat virke till brittiska öarna. Foto: Hidvi Group
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EVarberg Vatten AB äger vatten- och avloppsanlägg-
ningarna och återvinningscentralerna i Varbergs 
kommun. Bolaget är huvudman för den allmänna 
vatten- och avloppsverksamheten samt har ansvar för 
den kommunala renhållningen.

Verksamhet
Vatten och avlopp (VA)
Investeringen i ett nytt reningssteg vid Kvarnagår
dens vattenverk är i sin slutfas, vilket kommer att 
säkerställa dricksvattenkvaliteten genom förbätt
rad barriärverkan mot mikrobiologisk påverkan. 
VAdriften har levererat enligt plan, utan några 
större avbrott eller läckage. Verksamheten fortsätter 
som tidigare att reinvestera i ledningar och anlägg
ningar för att upprätthålla en god standard. Investe
ring i Stämmet och Arboretum pågår och har utgjort 
årets största exploateringar.

Avfall
Utsortering av matavfall införs successivt i kommu
nen sedan 2014 och beräknas vara helt infört 2016. 
Det utsorterade matavfallet används för biogaspro
duktion. 
 Sluttäckningsarbetena av Bösarps deponi har 
påbörjats och den första etappen av tre är klar.

Ekonomi
Bolaget gör ett nollresultat, där kärnverksamhe
ternas resultat bokförs som skuld till respektive 
abonnentkollektiv. VAverksamheten redovisar ett 
positivt resultat om 2,5 mnkr. 
 Hanteringen av periodiserade anläggningsavgifter 
har under året justerats och kommer från 2015 och 
framåt att intäktsföras med en lägre andel. Trots 
denna justering redovisar verksamheten en högre 
omsättning som beror på ökade VAleveranser. 
Det goda finansiella ränteläget gör att verksam
hetens räntekostnader hålls nere samtidigt som 
viss tidsförskjutning av investeringar medför lägre 
avskrivningar. Avfallsverksamheten visar ett positivt 
resultat på 0,7 mnkr där både intäkter och kostna
der ökat mot budget. Förklaringen är fler abonnen
ter och därmed ökade vikter. 
 Bolagets investeringar har delvis finansierats 
genom upptag av ett nytt lån på 120 mnkr. Årets 
investeringar på VAsidan uppgår till 120,2 mnkr 
och på avfallssidan till 4,0 mnkr. 

Framtid
Bolagets styrelse antog i början av året budget 
för investeringsprojektet Bua överföringsledning, 
en av bolagets största investeringar i modern tid. 
Projektet har till syfte att överföra avloppsvatten 
från Bua och Norra kusten till Getteröverket, där 
avloppsvattenrening sker. Vid färdigställande kan 
Bua reningsverk läggas ned och kapacitet i befintligt 

ledningsnät frigöras för att möjliggöra kommande 
exploateringar.
 Under året förväntas markberedning och viss 
byggnation av bolagets nya återvinningscentral 
på Östra Holmagärde ta fart. En ny och modern 
återvinningscentral planeras öppna under 2017.

Varberg Vatten AB

Resultat

Mnkr 2015 2014 2013

Intäkter 151,7 146,3 143,4

Kostnader -122,3 -118,4 – 119,0

Avskrivningar -16,9 -16,0 -13,8

Rörelseresultat 12,5 11,9 10,6

Finansnetto -12,5 -11,9 -10,6

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 730,0 555,8 461,5

Soliditet % 11,7 8,5 4,1

Investeringar 124,2 74,7 71,8

83 % av Varbergs hushåll bidrar till en bättre miljö genom 
att sortera ut sitt matavfall för omvandling till biogas.



Revisorerna       2016-04-11
Varbergs kommun    

Till kommunfullmäktige i Varbergs kommun

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer, som är av Varbergs kommunfullmäktige utsedda att granska kommunens räkenskaper 
och förvaltning för år 2015, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och räkenskaper för 
2015. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har även granskning skett av Varbergs Stadshus AB, Varbergs 
Bostads AB, Varberg Energi AB med dotterbolag, Varberg Event AB, Varbergs Fastighet AB, Marknad Varberg 
AB, Hallands hamnar AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Vatten AB samt VIVAB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

KPMG har biträtt kommunrevisionen. I verksamhetsredogörelse  som biläggs denna revisionsberättelse fram-
går kortfattat resultatet från granskningarna under 2015. Under 2015 har vi gjort en övergripande granskning 
av alla nämnder och styrelsen samt en riskanalys inför 2016. Vi har likaså granskat delårsbokslutet 2015. För 
samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd nämnd/styrelse för yttrande. 
Revisionsrapporterna har även skickats till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom. Utöver 
verksamhetsredogörelsen lämnas även granskningsrapport avseende bokslutet som bilaga. Till revisionsbe-
rättelsen hör utöver ovan angivna revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för 
bolagen.

Revisorerna vill särskilt uppmärksamma på följande:

Av kommunens årsredovisning för 2015 framgår att ett av två finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt 
har uppnåtts nämligen resultatmålet. Målet om självfinansiering av investeringar uppnås inte. Vi rekommende-
rar därför kommunen att upprätta en handlingsplan för att målet skall uppnås kommande år.

Vi bedömer att kommunens resultat är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige 
uppställt för 2015.

Utifrån vår granskning anser vi vidare att kommunallagens balanskrav har uppfyllts för 2015.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2015 godkänns. Årsredovisningen  uppfyller 
kraven enligt den kommunala redovisningslagen.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i 
gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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Besöksadress: Engelbrektsgatan 15        Östra Vallgatan 12  
Postadress: 432 80 Varberg   Telefon, växel: 0340-880 00  

E-post: ks@varberg.se  Webbplats: www.varberg.se

Den 15 november 2011 beslutade fullmäktige i Varberg 
att kommunens gemensamma vision för 2025 ska vara 
Västkustens kreativa mittpunkt.  
 
Visionen är ledstjärnan för kommunens utveckling och 
fungerar som riktmärke i arbetet med målformuleringar, 
budget och handlingsplaner. Läs gärna mer om kommu-
nens vision: www.varberg2025.se.


