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Alliansens budgetkommentar 

 

Budget 2013 – Ansvarsfulla 

investeringar för framtiden  

 

Vision 2025 – Varberg 

Västkustens kreativa mittpunkt. 
 

Visionen arbetades fram genom en omfattande dialog 

med Varbergsbor och beslutades i full enighet i 

kommunfullmäktige 15 november 2011. Nu har vi tolv år 

kvar att förverkliga den. 

 

Fokus på kreativitet 
 

Världen och Varberg är ställda under ett omvandlings-

tryck inom flera områden, något som skapar ett 

förändringstryck.  

 

Exempel på områden som skapar detta behov till 

förändring är klimatfrågan, globaliseringen med en allt 

tuffare internationell konkurrens, demografin och 

teknikskiften, för att nämna några. 

 

Vår övertygelse är att kommuner, företag, organisationer 

och människor som är kreativa kommer att se fler 

möjligheter än hot i denna förändringsprocess. Kan vi 

som kommun bidra till att skapa förutsättningar för att 

kreativiteten kan blomstra, då har vi möjliggjort en bra 

framtid för kommunen, näringslivet, organisationerna och 

inte minst människorna i Varberg. 

 

En kundfokuserad verksamhetsidé 
 

Vår verksamhetsidé ”Vi ska underlätta för människor i 

deras vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar” 

uttrycker tydligt att vi som kommun är till för människor. 

Kommunen är en serviceorganisation som har en viktig 

roll i många, för att inte säga alla, människors vardag.  

 

Kommunfullmäktiges strategiska mål  
 

För en fortsatt tillväxt i hela kommunen, ordning och reda 

i ekonomin kombinerat med låga skatter, en tro på 

individens egen förmåga och för att konkretisera visionen 

ytterligare har kommunfullmäktige beslutat om fyra 

strategiska målområden: 

 

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet 

2. Bättre företagsklimat för fler jobb 

3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg 

4. Fokus på välfärdens kärna 

 

Nedan presenteras ett axplock av de insatser, 

investeringar och målbilder som ska säkerställa att vi 

levererar på de strategiska målen. 

 

Ökat ansvar för miljön och klimatet  
 

Enskildas och organisationers ansvarstagande för 

klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat 

beteende. 

 

 

 

Under 2013 påbörjas arbetet i kommunstyrelsens 

förvaltning med att införa och utveckla ett systematiskt 

arbete för hållbar utveckling. Ett arbete inom skolan 

påbörjas med att lyfta fram och sprida goda exempel i 

miljö- och klimatansvar, detaljplaner som bidrar till 

förtätning och effektivt mark- och resursutnyttjande ska 

tas fram i stadsområdet. Vattenkvaliteten ska förbättras 

genom ökad takt i inventeringen och krav på åtgärder för 

enskilda avlopp. Antalet boende som utsätts för hälso-

skadligt buller från vägar, spår, hamn och flyg ska 

minska. En grönstrategi är under framtagande. Andelen 

hållbara godstransporter och arbetsresor ska öka. Vi 

fortsätter arbetet med energieffektiviseringar i 

kommunens fastigheter samt ökar andelen förnyelsebara 

drivmedel i fordonsflottan. För att öka kvaliteten 

ytterligare på maten i äldreboende och skolor enligt 

intentionerna i kostpolicyn tillförs köpande nämnder 

resurser. 

 

Bättre företagsklimat för fler jobb. 
 

Antalet arbetstillfällen och företagare ska öka. Arbetet 

med att förbättra bemötande, tillgänglighet och 

effektivitet med fokus på näringslivet är påbörjat och ska 

fortsätta generellt i kommunen, byggnadsnämnden 

prioriterar att förkorta handläggningstider för verksam-

heter och nya bostäder. En modern form av PRAO ska 

införas. Ett arbete med att ytterligare förbättra företags-

lotsen fortsätter, en översyn av anmälnings- och 

ansökningsblanketter görs och mer e-tjänster tillkommer. 

Fortsatt satsning på kulturella och kreativa näringar. 

Under 2013 kommer en ny näringslivspolicy och en 

näringslivsstrategi att tas fram. Dessutom pågår ett arbete 

med framtagande av en konkurrenspolicy. Utöver detta 

kommer upphandling av näringslivsservice att ske under 

året. 

 

Fler bostäder för ett attraktivare 

Varbergs kommun 
 

Planberedskapen ska öka och likaså antalet färdigställda 

bostäder. Översynen i samhällsbyggnadsprocessen måste 

nu landa i konkreta förbättringar och effektiviseringar. Ett 

flertal förtätningsprojekt tillsammans med planering av 

nya stadsdelar skapar förutsättningar för en hållbar 

tillväxt. På landsbygden prövas kontinuerligt förfråg-

ningar om ny bostadsbyggnation. Varberg Bostad är en 

stor aktör på hyresmarknaden och har senaste åren ökat 

nyproduktionstakten. En långsiktig planering är på gång 

inom flera nämnder för att säkerställa att den kommunala 

servicen växlar upp när bostadsbyggandet ökar. 

 

Fokus på välfärdens kärna 
 

Kunskapsresultaten i skolan och tryggheten i omsorgen 

ska öka.  Lässatsning i årskurs 2, matematiksatsning i 

årskurs 2 och 3 och intensivmatematik i årskurs 7,8 och 9 

ska förbättra skolresultaten. Utbildningsnivån bland 

vuxna ska höjas genom individanpassade erbjudanden 

inom vuxenutbildningen, SFI och vägledningsverksam-

heten. En satsning för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa med inriktning på barn och unga då flera 

förvaltningar är delaktiga startas. Vi har för avsikt att 
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inom de närmaste åren bygga ett nytt äldreboende men 

först avvaktar vi resultatet av en lokalförsörjningsplan. 

 

 

Omfördelningar för att nå 

kommunfullmäktiges prioriterade 

mål 
 
I samband med att vi tog beslut om ramarna beslutades 

också om att effektivisera 1 % av nämndernas ramar för 

att kunna omprioritera resurser för att nå kommun-

fullmäktiges mål snabbare. Nedan följer hur vi riktar 

2013 års omprioriteringsresurser. 

 

Överförmyndarverksamheten kommer att förbättras de 

närmsta åren. Ett samarbete med Falkenbergs kommun 

planeras. Resurser tillförs för en chef för verksamheten 

(375 tkr i ram). 

 

Läs- och matematiksatsning för årskurs två och tre ska 

fortsätta för att öka kunskapsnivån för eleverna. Detta 

kan komma att fortsätta även 2014 men ska först 

utvärderas (1400 tkr). 

 

En satsning på lärlingsutbildning på gymnasiet tillförs 

resurser. Bedömningen är att programmet Restaurang och 

livsmedel bör vara lämpligt för lärlingsplatser initialt. Det 

är en viktig bransch för Varberg som skapar arbets-

tillfällen för många, inte minst ungdomar (2000 tkr). 

 

En arbetsmarknadssatsning för att hjälpa ungdomar 16-20 

år med ett mer genomtänkt, strukturerat och individuellt 

arbetssätt lanseras. Det är ett tvärsektoriellt samarbete 

mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 

och kultur- och fritidsnämnden, med syfte att bygga upp 

ett långtidsstöd för deltagarna till egenförsörjning. 

Satsningen bygger på metoden ”Supported 

Employment/Supported Education” (3000 tkr). 

 

Med Psynk, Psykisk hälsa - barn och unga, ska vi skapa 

en Varbergsmodell med syfte att främja hälsa och 

förebygga ohälsa hos barn och ungdomar mellan 0-22 år. 

Medel för Psynk ska gå till resurser för uppbyggnad, 

metodutveckling, arbetsverktyg och utbildning. Under 

året kommer riskområden/målgrupper att identifieras och 

prioriteras gemensamt av socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Vi 

lägger samtidigt ett utredningsuppdrag om att skapa en 

social investeringsfond för att finansiera Varbergs-

modellens framtid och med målbild att investera bort 

utanförskap (5000 tkr för 2013, 3000 tkr för 2014 och 

2000 tkr för 2015). 

 

Komediantens första år har varit en succé som i hög 

utsträckning bidrar till att Varbergs ska bli västkustens 

kreativa mittpunkt. För att möta den höga efterfrågan 

tillförs resurser som kultur- och fritidsnämndens får 

prioritera (500 tkr). Resurser tillförs också nämnden för 

ersättningar till konstnärer vid utställningar, enligt MU-

avtalet (150 tkr).  

 

Vi avsätter medel för en nysatsning på Ungdomens hus i 

samband med flytten till Rosenfredsskolan (500 tkr vilket 

ökas med ytterligare 500 tkr 2014) 

 

För att öka kvaliteten ytterligare på maten i äldreboende 

och skolor enligt intentionerna i kostpolicyn tillförs 

köpande nämnder resurser (450 tkr). 

 

Vi ökar resurserna för IT så att nämndernas behov kan 

tillgodoses. (1400 tkr). Resurser för ett nytt valsystem 

tillförs också valnämnden (50 tkr). 

 

Vi ökar resurserna för städ av allmänna platser och vill 

samtidigt att människor görs mer ansvariga och delaktiga 

i att hålla snyggt omkring sig (engångssatsning 500 tkr). 

En trädföryngringsinsats görs också (200 tkr även den 

som engångssatsning). 

 

De senaste åren har det varit uppenbart att hamn- och 

gatunämndens budget för vinterväghållning inte varit 

tillräckligt tilltagen. Nu tillförs medel för att nämnden ska 

ha förutsättningar att bättre hålla budget (totalt tillförs 

2100 tkr). 

 

Med syfte att förbättra vattenkvalitén vill vi öka tempot 

när det gäller inventeringar och krav på åtgärder för 

enskilda avlopp som inte uppfyller dagens krav. Arbetet 

kommer också att bedrivas tillsamman med övriga 

hallandskommuner för att finna nya sätt att få människor 

att frivilligt åtgärda sina avlopp(ram ökas med 300 tkr). 

Arbetet kommer även att finansieras med intäkts-

förstärkningar. 

 

 

Ekonomiskt ansvar 
 

Tuffare tider i vår omvärld 

 

Sverige är en del av ett skuldtungt Europa. Som ett 

exportberoende land påverkas vår ekonomi av Europas 

kris. Vi ser nu hur varsel ökar. När sysselsättningen viker 

påverkas den kommunala ekonomin. Sveriges ekonomi är 

stark i jämförelse med andra europeiska länder.  

 

Varbergs kommuns ekonomi är också stark och ska så 

vara. Vårt uppdrag är att ansvarsfullt förvalta de medel vi 

har så att vi får ut största möjliga nytta. En god 

samhällsekonomi handlar inte bara om att skapa resurser. 

Det handlar om att resurser ska finnas kvar hos 

hushållen. För 2013 ligger skatten kvar oförändrad på 

20,33%. 

 

Resultatet 
 

Det budgeterade resultatet för 2013 ligger något under 

den nivå som vi tidigare år budgeterat. Vi ligger väl över 

kommunfullmäktiges mål om att kommunen bör nå ett 

resultat på minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag. 

Den något minskade bufferten anses motiverbar mot 

bakgrund av att vi avser att införa en välfärdsfond.  

 

Välfärdsfond 
 

En statlig utredning har presenterat ett förslag till system 

med kommunala resultatutjämningsreserver för att ge 

kommunerna möjlighet att sätta av överskott i goda tider 

och använda dessa pengar i sämre tider. I Varberg har vi 

de senaste åren haft goda år och vi har därför bra 

möjlighet att göra avsättningar till en fond. Prognosen för 
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2012 ser även den god ut. I skrivande stund har riksdagen 

inte antagit den proposition som möjliggör införandet av 

en välfärdsfond. I och med denna budget ger kommun-

fullmäktige ett uppdrag att införa en välfärdsfond, under 

förutsättning att riksdagen kommer att ge kommunerna 

denna möjlighet. I utredningen ingår även att ta fram 

föreskrifter som bör innehålla en strategi för uppbyggnad 

och utjämning, kriterier för resultatreservering, hur stor 

reserven får vara samt hur den får användas. 

 

Investeringsnivån 
 

Den budgeterade investeringsnivån för de kommande 

åren ligger högre än tidigare år.  

 

Den avsevärt största delen av investeringsbudgeten ligger 

på barn- och utbildningsnämnden. Dessa investeringar 

gör vi för att möta upp behovet på platser inom förskolor 

och skolor i de flesta av kommunens delar under 

budgetperioden. Det pågår ett arbete med att säkerställa 

att vi använder befintliga lokaler optimalt och justeringar 

kan komma i investeringsbudgeten efter det arbetets 

slutförande. 

Kommunfullmäktiges mål om att investeringarna, 

exklusive taxefinansierad verksamhet och affärs-

verksamhet, bör egenfinansieras kommer inte att nås för 

2013. Målet om 100 % egenfinansiering bör dock ses på 

längre sikt. Av den anledningen är det av stor vikt att 

säkerställa att den höjda nivå vi har i denna period kan 

komma ner på en hållbar nivå.   Arbete pågår med att 

skapa en investeringsprocess som stödjer oss i det arbetet. 

Sammantaget kommer de stora investeringarna att 

föranleda ökade kapital- och driftskostnader. Det är 

angeläget att vi söker lösningar som medverkar till att 

hålla nere dessa kostnader, t ex genom medfinansiering 

och/eller insatser från berörda föreningar när det gäller 

investeringar inom den frivilliga sektorn. 
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Vision Varberg 2025 
 

Den 15 november 2011 beslutade fullmäktige i Varberg 

att kommunens gemensamma vision för 2025 ska vara: 

Västkustens kreativa mittpunkt. 

 

Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss 

att gå åt samma håll. Den ska vara styrande för 

kommunens utveckling som helhet och i kommunens 

arbete ska visionen vara vägledande i allt från mål-

formuleringar till handlingsplaner. 

 

Till visionen hör också verksamhetsidén och 

förhållningssätten.  

 

Vision 
 

Västkustens kreativa mittpunkt 

 

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och 

naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg 

utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att 

lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. 

Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela 

kommunen och en fantastisk livsmiljö. 

 

”Kreativitet är en kognitiv egenskap och praktisk 

förmåga, att frambringa nya skapelser, vare sig produkten 

är av konstnärlig, politisk, akademisk eller teknisk art, 

eller hör till affärslivet. I kreativitet ingår att frambringa 

nya idéer, vara originell, lösa problem, genomföra 

idéerna och att bearbeta dem.Kreativitet som fenomen 

och egenskap studeras inom skilda fält, med olika 

utgångspunkter.” 

 

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. 

 

Sammanfattande nulägesanalys 
 

Sociala dimensionen 
 

Varbergs kommun har haft en historiskt stark 

befolkningstillväxt. I arbetet med visionen framkom att 

fokusgrupperna rangordnade god tillgång till bostäder 

högt. Boendemiljön blir allt viktigare i relation till var en 

person har sin arbetsplats, detta beror på förbättrade 

pendlingsmöjligheter och att informationsteknologin 

möjliggör arbete hemifrån. För en fortsatt god tillväxt är 

fler bostäder avgörande.  

 
 
 

Det finns en trend att människor i allt mindre grad inrättar 

sig i givna strukturer och roller, det handlar till exempel 

om en ökad mångfald i hur människor väljer att leva sina 

liv och förväntar sig att bli bemötta utifrån sina 

förutsättningar. Detta ökar kraven på skräddarsydda 

lösningar inom bland annat skola och omsorg. 

Informationstillgången bidrar till att människor blir mer 

kunniga och ställer högre krav.  

 

En stor andel av de anställda i Varbergs kommun 

kommer att gå i pension den närmaste tioårsperioden 

samtidigt som behoven ökar i skola och äldreomsorg. För 

en hållbar samhällsutveckling är folkhälsan viktig. 

Folkhälsa och ekonomisk tillväxt påverkar varandra 

ömsesidigt. De omfattande pensioneringarna leder till 

snabb förlust av kompetens och erfarenhet i den 

offentliga sektorn men även i den privata. Konkurrensen 

om personal kommer att öka. Det är en utmaning för 

dagens utbildningssystem att förbereda för ett arbetsliv 

som vi ännu inte vet helt hur det kommer att se ut 

eftersom utvecklingen efterhand skapar arbetstillfällen 

och teknik som idag inte finns. I Varberg är 

kunskapsnivån god i relation till riket, men för att bli 

Västkustens kreativa mittpunkt bör den vara mycket 

bättre.  

 

Campus Varberg har ett stort utbud av högskoleprogram 

samt yrkeshögskoleprogram och kurser. Totalt finns 

1400-1500 studenter på högre utbildning i Varberg. På 

Campus Varberg finns även Alexandersoninstitutet som 

fungerar som en plattform för utvecklingsprojekt. Dock 

är innovationsgraden bland företagen lägre än vad den 

borde vara.  

 

Kairos Future har undersökt dagens ungdomsgeneration 

(födda 1985-1994) och funnit att dessa står för ett 

värderingsmässigt trendbrott. De drömmer om familjeliv 

med barn och fint hus, vill inte offra familjen för den 

professionella karriären även om det är viktigt att ha ett 

bra jobb. Balans mellan familjeliv och arbete verkar vara 

nyckeln till livskvalité när unga tänker på sin framtid. Det 

är även denna generation som har vuxit upp med Internet 

och den stora informationsmängd som finns. Även om de 

flesta ungdomar idag mår bra har den psykiska ohälsan 

ökat på senare år, inte minst när det gäller kvinnor. 

 

Det nyligen invigda kulturhuset Komedianten är en 

kreativ mötesplats som ska fyllas av visionens fyra 

ledord; framåtanda, nytänkande, kunskap och mod. 

 

Varbergs kommun bör än mer se värdet av det civila 

samhällets betydelse. Små gemenskaper och 

nätverksbildande är viktigt för välbefinnande och 

trygghet. Lokalt engagemang hos föreningar och 

allmänhet är en stark drivkraft som kommunen ska ta 

tillvara på i utvecklingen. 

 

Ekonomiska dimensionen 
 

Förutsättningarna för tillväxt är goda i Varberg. 

Befolkningsökningen ligger kontinuerligt på en hög nivå, 

främst genom inflyttning. Fler invånare ger nya 

skatteintäkter till kommunen men också ökade åtaganden. 

Medelskattekraften har den senaste tiden ökat och 
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kommunens ekonomi får anses som mycket god. 

Kommunens planerade investeringar är emellertid 

mycket stora, en hårdare prioritering måste göras. 

Samtidigt finns det stora behov av utbyggnad av framför 

allt förskolor, men även skolor. 

 

Med några få undantag består näringslivet av små och 

medelstora arbetsgivare. Arbetsmarknaden är alltså inte 

speciellt sårbar. Arbetslösheten är lägre i Varberg är på 

många andra håll, detta gäller även ungdomsarbetslös-

heten. Samtidigt måste mer göras för att fler ska komma i 

arbete. Sysselsättningen spås vika närmsta året/åren 

framöver. Insatser som förhindrar detta måste göras, 

speciellt avseende ungdomsarbetslösheten. 

 

En tillväxtfaktor, för såväl kommunen som för 

näringslivet, är möjligheten att rekrytera kompetenta 

medarbetare. Här måste skolsystemet, från förskola till 

Campus Varberg, ytterligare förbättras. Västkustbanans 

dragning i tunnel under Varbergs stad, med en centralt 

belägen station, kommer att öka kommunens attraktivitet 

som inflyttningsort för både människor och företag. 

 

Den kommunala effektiviteten och bemötandet, inte 

minst när det gäller näringslivsfrågor, har fått kritik, 

vilket bekräftas i undersökningar. Tillgången på planlagd 

verksamhetsmark kan komma att bli en flaskhals för 

nyetableringar och expansioner. 

 

Varberg är en stark besöksnäringskommun. Med 

varumärket ”Varberg – Sveriges kurort” har vi 

positionerat oss som en kommun för salta bad, rekreation 

och hälsa. Brist på hotellrum och effektiva butiksytor 

riskerar att hindra tillväxten inom denna framtidsbransch. 

 

Ekologiska dimensionen 
 

Vädrets makter gör sig allt oftare påminda. 

Klimatutmaningen är global och lokal, till exempel kan 

en höjd havsnivå komma att påverka kustboendet och 

upplevelseindustrin negativt. Varberg är medlem i 

Sveriges ekokommuner, en ideell förening som arbetar 

för att alla Sveriges kommuner ska bli hållbara.  

 

Vi har behov av ett fortsatt arbete med hållbar 

stadsplanering. Både in- och utpendlingen fortsätter att 

öka, inte minst på Västkustbanan. Busstrafiken har ett 

oförändrat resande. Varberg blev 2008 utsedd till Årets  

 

Cykelkommun, bland annat på grund av våra välutbyggda 

cykelbanor och den höga andelen vardagscyklister. 

Exploatering sker till alltför stor del på jordbruksmark. 

Genom förtätning och byggnation på lågproduktiva 

marker använder vi marken så effektivt som möjligt. Vi 

har utmaningar när det gäller hanteringen av dagvatten. 

Kommunen ser gärna en ännu grönare stad med till 

exempel gröntak och stadsnära odling. Det kommunala 

energibolaget har under åren gjort stora satsningar på 

fjärrvärmen som är baserad på biobränsle och spillvärme. 

Detta tillsammans med en väl utbyggd vindkraft bidrar 

till ett mer hållbart Varberg. Kommunen arbetar aktivt 

med åtgärder för minskad energianvändning. För den 

största energianvändningen står byggnader inom 

verksamheter för skola, omsorg, kultur och fritid. 

Gatubelysning samt vatten- och avloppsverksamhet står 

också för en betydande energianvändning. Ett 

helhetsperspektiv saknas för byggnaders totala 

livscykelkostnad. Det finns riktlinjer för tjänsteresor och 

en central bilpool, men en stor potential att minska 

användandet av egen bil i tjänsten. Det finns tillgång till 

fordonsgas i centrala Varberg samtidigt som det finns 

mer att göra när det gäller energieffektiva miljöbilar. 

Miljöaspekten vägs till viss del in vid upphandlingar. 

Kommunen har tagit fram en kostpolicy för att 

tillhandahålla god mat med hög kvalitet och 

hållbarhetsfokus. Koldioxidutsläppet per person är för 

högt och utvecklingen går åt fel håll. 

 

 

Fyra strategiska målområden 
 

För en fortsatt tillväxt i hela kommunen, fokus på 

välfärdens kärna, ordning och reda i ekonomin 

kombinerat med låga skatter och en tro på individens 

egen förmåga, ska kommunen arbeta med fyra strategiska 

målområden: 

 

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet 

2. Bättre företagsklimat för fler jobb 

3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg 

4. Fokus på välfärdens kärna 

 

1. Ökat ansvar för miljön och 

klimatet  
 

Bakgrund 
 

Klimatförändringen och miljöproblemen hör till vår tids 

stora globala utmaningar. Därför har vi i Varbergs vision 

fokuserat på hållbarhetsperspektivet. 

 

Inriktningar 
 

Utmaningen är global, men lösningen är delvis lokal. All 

miljö- och klimatpåverkan sker i en kommun. Varberg 

ska agera genom främst tre inriktningar: 

 

För det första måste miljö- och klimatfrågorna vara en 

naturlig och integrerad del i hela 

samhällsbyggnadsprocessen för att lösa de utmaningar 

som beskrivs under nulägesanalysen.  

 

För det andra ska miljöansvaret i den egna verksamheten 

fokuseras mot fortsatta energieffektiviseringar och 

hållbara transporter.  Vi måste jobba aktivt för att minska 

fossilbränsleanvändningen i transporter som kommunal 

verksamhet genererar. Vidare ska livscykelsanalyser ur 

ett hållbarhetsperspektiv inkluderas i investeringsbeslut. 

 

För det tredje ska det successivt bli lättare och lättare för 

människor och företag att göra miljömässigt rätt. Det ska 

finnas incitament för att stimulera hållbart beteende. En 

välfungerande kollektivtrafik är en av förutsättningarna 

för ett hållbart agerande. 

 

Prioriterat mål 
 

Enskildas och organisationers ansvarstagande för 

klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat 

beteende.  

 

Detta ska mätas genom att CO2 per person ska minska. 
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2. Bättre företagsklimat för fler 

jobb  
 

Bakgrund 
 

Det är människors arbete som lägger grunden för vår 

gemensamma skattefinansierade välfärd där en 

omtänksam vård och en kunskapsfokuserad skola utgör 

kärnan. Genom arbete och egen försörjning stärks 

människors självkänsla, men även delaktighet och 

sammanhållningen i samhället ökar. Kreativa företagare 

skapar jobb. Vi vill underlätta för företag att starta och 

växa i Varberg.  

 

Inriktningar 
 

Företagsklimatet i Varberg ska förbättras, det innebär att 

attityden till företagande ska förbättras och det ska bli 

lättare att starta och växa.  Entreprenörskap ska 

uppmuntras från tidig ålder. För att underlätta för unga att 

ta sig in på arbetsmarknaden ska grund- och 

gymnasieskolan säkerställa att eleverna i mycket högre 

utsträckning klarar kunskapsmålen i skolan. Övergången 

från skola till näringsliv ska underlättas, där en kreativ 

och modern uppföljare till PRAO ska finnas tillgänglig 

för alla elever. Gymnasieskolan ska utveckla fler 

lärlingsprogram. Campus roll som motor för tillväxt, 

innovation och entreprenörskap bör stärkas. 

 

Vidare så ska kommunen byta myndighetsperspektiv till 

ett tydligare serviceperspektiv, samt öka sin effektivitet i 

tillståndsärenden. Kommunen ska undvika snedvridande 

konkurrens. Konkurrenspolicyn ska stimulera fler 

växande företag. Vi ska ha en god framförhållning på 

planlagd verksamhetsmark. Vi vill speciellt se en offensiv 

satsning på kulturella och kreativa näringar, där framför 

allt besöksnäringen har stor framtidspotential i Varberg 

 

Prioriterat mål 
Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska  

öka.  

 

 

3. Fler bostäder för ökad 

attraktivet  
 

Bakgrund 
 

För att Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt, är 

det viktigt att människor som bor här väljer att stanna 

kvar och att fler väljer att flytta till Varberg. Kommunen 

är attraktiv att bo, besöka och verka i. Det är viktigt att vi 

fortsätter att vara det. Brist på bostäder är ett problem 

som sätter gränser för befolkningsutvecklingen och 

människors möjlighet att uppnå sina drömmar. 

 

Inriktningar 
 

Varje del av kommunen ska ges förutsättningar att 

utvecklas på bästa sätt. Kommunens största utbyggnad 

ska främst ske i staden, i serviceorterna och i samhällen 

längst regionala kollektivtrafikstråk. I övriga samhällen 

och dess omgivningar kan mindre kompletteringar ske i 

form av bostäder och verksamheter för att utveckla en 

levande landsbygd och ge underlag för befintlig service. 

Fler bostäder måste tillkomma. En blandad bebyggelse, 

med hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och 

småhus, ska eftersträvas. Även byggnation i attraktiva 

lägen behöver möjliggöras. Planberedskapen måste bli 

bättre i kommunen. Tryggheten i bostadsområden såväl 

som i hela kommunen ska öka. Den sociala 

sammanhållningen ska stärkas, med många mötesplatser.  

 

I Varberg ska man kunna känna sig trygg när man går 

hem på kvällen, inga mörka prång ska kännas hotande. 

Belysningen ska vara genomtänkt. 

 

Prioriterat mål 
Antalet nyproducerade bostäder ska öka. 

 

 

4. Fokus på välfärdens kärna  
 

Bakgrund 
 

Kreativa människor vill bo och arbeta på attraktiva 

platser. Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, 

besöka och verka i, därför är det viktigt att välfärdens 

kärna, skola och omsorg, håller hög kvalitet. Den 

kommunala servicen ska vara god.  

 

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är 

nyckeln till framgång och personlig utveckling. 

 

Kommunen har ett stort socialt ansvar som sträcker sig 

ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att 

ge människor med funktionsnedsättning och äldre en 

trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet.  

 

För att uppnå hög livskvalitet behövs en god balans 

mellan familjeliv och arbete. Då är det viktigt att 

kommunens kärnverksamheter fungerar. Det handlar om 

en väl fungerande och trygg äldreomsorg, en barnomsorg 

och skola som håller hög kvalititet och hjälper barn och 

unga i kommunen att lyckas. 

 

Inriktningar 
 

Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet och 

lust att lära. Grunden till kunskapsskolan läggs redan i 

förskoleåldern. 

I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för 

att utvecklas. För elever som behöver extra stöd ska 

insatser sättas in tidigt. Vi ska arbeta för nolltolerans mot 

mobbning och andra kränkningar, bråk eller hot mot 

andra elever. Insatser mot mobbning ska bygga på 

forskningsbaserade åtgärder.  

 

Barn och unga ska må bättre. Det är tydligt att större 

fokus på förebyggande insatser och ökad samverkan 

mellan olika förvaltningar och aktörer leder till bättre 

resultat för barn och unga i riskgrupper. Klart är att 

utbildning är den viktigaste skyddsfaktorn för att få ett 

bra liv. Idrottens och föreningslivets betydelse i dessa 

sammanhang kan vara avgörande. 

 

Ansträngningar ska göras för att i högre grad engagera 

föräldrarna i elevernas skolgång. Engagemanget från 

föräldrar kommer dock alltid att variera. Läxhjälp på 

fritids kan göra stor nytta för många elever. 
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En modern skola måste våga följa upp och utvärdera 

såväl elever som lärare och skolledning kontinuerligt. 

Pedagogiska metoder med hjälp av IT-teknik ska 

utvecklas.  

 

Varberg ska vara en bra kommun att åldras i. Man ska 

känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. 

Rätten att välja och möjligheten till självbestämmande 

vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt 

åldrande. Omsorgen ska hålla hög kvalitet. 

 

Även om alla människor har ett ansvar för sitt eget liv 

klarar vi oss inte alltid själva eller så orkar vi inte ta 

ansvar för våra närmaste. Då behövs skyddsnät som ger 

trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att kunna 

ta sig ur problemen. Vi ska bidra till att bryta både 

utanförskap och bidragsberoende. Det är viktigt att ställa 

krav, motivera och att ge människor verktyg så att de 

själva kan ta sig ur problemen av egen kraft.  

 

De ideella insatserna inom det sociala området är en stor 

tillgång för kommunen och det är en kraft som måste 

stödjas och uppmuntras av samhället. 

 

Kommunen ska stimulera tillkomsten av seniorboende 

och trygghetsboende.  

 

Prioriterat mål 
 

Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller 

kunskapsmålen ska öka. 

Tryggheten i omsorgen ska öka 

 

 

Strategiska inriktningar 
 

För att säkerställa en hög måluppfyllelse inom våra 

målområden har vi definierat två avgörande strategiska 

inriktningar: 

 

Valfrihet och kvalitetskonkurrens  
 

Vi tror på individen och på hennes förmåga att ta rätt 

beslut för sig och sin familj. Medborgarnas delaktighet 

och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i 

säkrandet av bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra 

verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. 

Fristående och kommunala utförare ska verka på samma 

villkor. De kommunala utförarna ska ges stort mått av 

självständighet att forma den egna verksamheten. 

Kommunens roll blir att underlätta kundvalen, skapa 

rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem samt 

att kvalitetsgranska verksamheterna och göra 

informationen om skillnaderna lättillgängliga för 

medborgarna. 

 

Kommunen som attraktiv arbetsgivare  
 

Det är viktigt att kommunens arbete hela tiden strävar 

efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet klimat, där nya 

idéer möts av nyfikenhet och entusiasm. Det kräver 

utveckling genom tvärsektoriellt och samarbetsinriktat 

arbete.  

 

Korta beslutsvägar och delegerat ansvar är viktiga 

faktorer för att skapa attraktiva arbetsplatser. 

Medarbetarna ska känna att deras idéer kan bli verklighet 

genom delaktighet och närhet till beslutade chef. 

Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande 

är avgörande för kvaliteten i verksamheten. 

Kompetensutveckling och möjlighet till fortbildning är 

därför viktigt. Vägen till engagerade och positiva 

medarbetare stavas öppenhet, delaktighet, korta 

beslutsvägar och gott ledarskap. Det ska finnas goda 

karriärmöjligheter inom kommunen. 

 

Eftersom medarbetarna är verksamheternas viktigaste 

tillgång är arbetet med att ta tillvara erfarenheter och 

talanger avgörande. Det handlar dels om att tillvarata de 

erfarenheter och kunskaper som äldre i organisationen 

har, men också att locka unga människor till kommunen. 

Det sistnämnda är inte minst viktigt med tanke på den 

stora generationsväxling vi står inför. Kommunen bör 

aktivt arbeta med praktikplatser. Det är viktigt att 

kompetens, ansvar och arbetsinsats påverkar lönen och 

andra förmåner. Arbetet med att komma till rätta med 

skevheter mellan såväl olika yrkesgrupper som 

traditionell könsmässig lönesättning ska fortsätta. 

 

För många anställda, främst inom kvinnodominerade 

yrken, är arbetstid och sysselsättningsgrad mycket viktig. 

Många medarbetare arbetar deltid men önskar heltid, för 

andra är situationen omvänd. Anställda som vill gå upp 

till heltid ska ha möjlighet till det, för övrigt ska det 

finnas goda möjligheter att anpassa sysselsättningsgraden 

efter medarbetarens önskemål. Detta bygger på 

flexibilitet från både arbetstagare och arbetsgivare. 
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Finansiella mål 
 

Enligt Kommunallagen ska budget upprättas detaljerat för 

kommande året och en plan för de därpå följande två åren 

som ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten 

samt finansiella mål. Valet av finansiella målsättningar 

avgörs bland annat av: 

 Kommunens ekonomiska utgångsläge 

 Osäkerhetsgraden i driftskostnaderna 

 Skatteintäkternas fluktuation 

 Investeringsnivån 

 Befolkningsförändringar 

 Statliga beslut och åtgärder 

 

 

 

Förslaget till finansiella mål i årets budget är att 

kommunen bör nå ett resultat på minst 1 % av skatter och 

utjämningsbidrag samt att investeringarna exklusive 

taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet till  

100 % bör finansieras med egna medel. Med egna medel 

avses summan av resultat och avskrivning. Målen är 

oförändrade. 

 

Resultatmålet nås i budgetförslaget men nivån på 

investeringar är så hög att dessa inte kan egenfinansieras 

helt. Målet om 100 % egenfinansiering bör dock rimligen 

ses på längre sikt. 
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Omvärldsanalys 

Svensk ekonomi har under första halvåret 2012 visat 

stark motståndskraft mot den svaga internationella 

konjunkturen framför allt i södra Europa. En fortsatt 

finansiell oro och en svag internationell konjunktur 

dämpar prognoserna för svensk tillväxt 2012 och 2013. 

BNP beräknas bli ca 1,5% i år och ca 2% 2013.  

Det dämpade konjunkturläget gör att arbetsmarknaden 

utvecklas svagt. Antalet arbetade timmar, som är den 

starkast bidragande faktorn till kommunernas 

skattetillväxt, beräknas utvecklas mycket svagt eller 

negativt nästa år. Den svaga utvecklingen på 

arbetsmarknaden gör att inflationen beräknas bli 

rekordlåg både i år och nästa år. En svagare utveckling av 

sysselsättning och löner innebär en sämre utveckling av 

kommunernas skatteintäkter. Låg inflation och låga 

lönekostnadsökningar ger dock en real ökning av 

skatteintäkterna även under 2013. 

Från och med 2014 antas farten i svensk ekonomi öka. 

Resursutnyttjandet i  

 

 

 

 

 

ekonomin normaliseras innebärande att arbetslösheten 

sjunker, produktion och sysselsättning ökar samtidigt 

som löner och priser stiger i snabbare takt. Jämvikt nås 

2016 med arbetsmarknad och löneutveckling i samklang 

med en inflation på 2 %. 

 

Ett avgörande villkor för ovanstående bedömning av den 

ekonomiska utvecklingen är att skuldkrisen i Europa 

löser sig under ordnade former och att oron för finansiellt 

sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse. 

 

Tillväxten i inte minst Sydeuropa kommer dock att bli 

begränsad under flera år framöver. Det påverkar en liten 

och exportberoende ekonomi som den svenska. När det 

blir bättre fart i Europa kommer även svensk ekonomi att 

påverkas positivt. 

 

Statens ekonomi och kommunernas är i gott skick trots 

lågkonjunkturen vilket ger svensk ekonomi goda 

förutsättningar att växa snabbt när utvecklingen i euro-

området stabiliserats.

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BNP* 5,9 4,0 1,8 2,0 3,5 3,8 3,5 

Sysselsättning, timmar* 2,6 2,3 0,2 –0,1 1,1 1,4 1,0 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,6 7,6 7,8 7,3 6,8 6,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 0,3 2,6 3,4 2,9 3,2 3,6 3,9 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,2 2,8 2,8 3,4 3,9 

Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,2 1,1 1,4 1,6 1,7 

Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 1,1 1,0 1,8 2,5 2,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Källa: SKL, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 

 

Befolkningsprognos  
 

Varberg har med sitt läge förutsättningar att skapa 

attraktiva bostadsområden och en hållbar befolkning-

stillväxt. Befolkningstillväxten har varit positiv under 

hela 2000-talet och i befolkningsprognosen är 

utgångsläget att Varberg fortsätter ha en ökad inflyttning 

och positivt födelsenetto. Utvecklingen och samman-

sättning av befolkningen har betydelse för lokalisering 

och dimensionering av olika kommunala verksamheter 

t.ex. bostäder, skolor, barnomsorg och 

fritidsanläggningar. Befolkningsutvecklingen är också ett 

viktigt instrument för beräkning av skatteunderlag.  

 

 

 

 

Ålder 2011 2012 2015 2020 

0-5 4 225 4 284 4 487 4 861 

6-15 6 320 6 420 6 941 7 712 

16-18 2 228 2 086 1 819 2 105 

19-24 4 393 4 488 4 258 3 574 

25-64 29 250 29 355 29 904 31 174 

65-79 8 708 9 021 10 030 11 132 

80-w 3 452 3 506 3 610 3 916 

Summa 58 576 59 161 61 049 64 474 

 
För att uppnå beräknad befolkningstillväxt bör bostads-

byggandet ligga på en nivå med 350 – 400 nya bostäder 

per år. 



 

 

10 

 

Arbetsmarknad relaterat till 

befolkningsutveckling 
 

Varbergs kommun integreras alltmer i en större arbets-

marknadsregion i Västsverige. Den större rörligheten på 

arbetsmarknaden gynnar Varberg som har bra möjligheter 

till pendling, speciellt via Västkustbanan. Att Varberg är 

attraktivt som bostadsort framgår av att fler förvärvs-

arbetande pendlar ut från kommunen än personer som 

pendlar in till Varberg för att arbeta här. Av antalet 

förvärvsarbetande boende i Varbergs kommun hade hela 

22 % sin arbetsplats utanför kommunen.  

 

För de flesta näringsgrenar är utpendlingen större än 

inpendlingen, med några få undantag. Den näringsgren 

där Varberg har störst inpendling är inom Energi och 

miljö, där Ringhals är en stor arbetsgivare. 

 

Kommunal service relaterat till 

befolkningsutveckling 
 

Ur ett kommunalt perspektiv är det intressant att dela upp 

befolkningen i tre åldersgrupper, 0-18 år, 19-64 år och 65 

år och äldre. Anledningen till grupperingen är att en stor 

del av den kommunala servicen konsumeras av brukare i 

den yngsta och äldsta åldersgruppen. Utvecklingen av 

antalet invånare i den mellersta grupperingen kan ge en 

fingervisning om hur skatteunderlaget kommer att 

utvecklas.  

 

Befolkningsprognosen visar att både andelen yngre och 

äldre ökar i en högre takt än andelen i förvärvsarbetande 

ålder. Andelen äldre invånare är redan idag högre i 

Varberg jämfört med genomsnittet i riket och enligt 

prognosen sker den största ökningen inom denna grupp. 

Utvecklingen pekar mot att mer resurser kommer att 

behövas för att bibehålla servicen till de äldre i framtiden.  

 

Faktorer som påverkar den kommunala 

verksamheten 
 

I nämndernas analys av faktorer som påverkar den 

kommunala verksamheten de närmaste åren, betonas 

främst följande orsaker: 

 Demografi med ökad efterfrågan på kommunal 

service 

 Teknisk utveckling 

 Internationella och nationella beslut och 

lagändringar 

 Regionala och lokala beslut 

 Världsekonomin 

 

Demografi 
 

Den ökade inflyttningen medför att efterfrågan av alla 

boende- och upplåtelseformer är fortsatt hög i 

kommunen, och då särskilt inom stadsområdet. God 

framförhållning i förvärv av strategisk mark, liksom att 

bygga upp en planberedskap för verksamhets- och 

bostadsförsörjning är därför mycket angelägna frågor. 

Efterfrågan på nya bostäder påverkar alla förvaltningar 

som arbetar med samhällsplanerings processer. 

 

Demografiska förändringar inom befolkningen såsom 

ökat antal barn och äldre medför också ett markant ökat 

behov av lokalinvesteringar inom främst förskole- och 

skolverksamheten men även inom omsorgsverksamheten 

och inom kultur- och fritidsverksamheten. Barn- och 

utbildningsförvaltningen förväntas kunna hantera en 

expansion inom förskola, grundskola och fritidshem, när 

antalet barn och elever i de yngre åldrarna ökar. 

Samtidigt krävs anpassningar inom gymnasiet på grund 

av ett minskande elevantal efter att 90-talets ”babyboom” 

passerat verksamheten. 

 

Medborgarnas arbetsvanor med en större andel 

förvärvsarbetande med arbetsplats utanför kommunen, 

bidrar också till att vistelsetiderna inom förskole- och 

fritidsverksamheten ökar. 

 

Teknisk utveckling 
 

Den tekniska utvecklingen har på många sätt förenklat 

människors vardag, men det bidrar också till att 

förväntningarna på den kommunala servicen höjs 

avseende ökad tillgänglighet och e-tjänster. Inte bara 

ungdomar och elever anser att digitala verktyg, såsom 

datorer och läsplattor, är ett naturligt hjälpmedel i dagens 

undervisning, utan även inom äldreomsorgen uppstår allt 

fler användningsområden som kräver ökad IT-utbyggnad. 

Hela kommun-Sverige brottas med problemet att försöka 

hinna bygga ut i samma takt som utvecklingen inom IT 

har. 

 

Internationella och nationella beslut och 

lagändringar 
 

EU:s vattendirektiv ställer ökade krav på kommunen på 

olika slag av åtgärder för att säkerställa en förbättrad 

vattenstatus. Fokus har på senare år förskjutits från större 

industrier till mindre men många verksamheter i form av 

enskilda avlopp och skötseln av odlad mark.  

 

Nya riktvärden och nationella miljömål för buller 

kommer att ställa större krav på åtgärder för att minska 

trafikbullrets påverkan på människors hälsa. Krav 

bedöms även i högre grad komma att ställas om 

kompensationsåtgärder för hotade arter och 

bibehållen/ökad biologisk mångfald. 

 

Om tillåtligheten för dubbelspårsprojektet kommer under 

hösten/vintern 2012/13 kommer särskilda insatser att 

krävas under 2013. 

 

Under sommaren har nya föreskrifter och allmänna råd 

angående bemanningskrav inom äldreomsorgens 

särskilda boenden beslutats av socialstyrelsen. De nya 

föreskrifterna gäller boenden där personer med 

demenssjukdom finns.  

 

Det pågår även en statlig utredning avseende huvud-

mannaskap vid missbruksinsatser. Vad utredningen 

kommer att visa är ännu okänt, men kan påverka 

socialförvaltningens verksamhet. 

 

Den förändrade skollagen medför ökade krav på 

kompetens och legitimationskrav på lärare. Bedömning 

av elevernas prestationer och betygsättande blir mer 

omfattande. 
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En parlamentarisk sammansatt kommitté utreder för 

tillfället delar av valsystemet. Bland annat ska de se över 

frågor som rör kommunens uppgifter vid val. Kommittén 

ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2013.  

 

Regionala och kommunala beslut 
 

Förhandlingar förs mellan Region Halland och Hallands 

kommuner angående hemsjukvården. Utgången av 

förhandlingen är ännu oviss.  

 

Beslutet om att utveckla hamnområdet och flytta hamn-

verksamheten ut till Farehamnen kommer innebära nya 

utvecklingsmöjligheter, men även kräva särskilda insatser 

med början 2013. 

 

Ytterligare beslut som kommer att påverka den 

kommunala organisationen, är dels bildandet av ett 

kommunalförbund för räddningstjänst tillsammans med 

Falkenberg kommun och dels att bilda en gemensam 

nämnd för överförmyndarverksamhet tillsammans med 

Falkenberg. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst 

kommer att ha sitt säte i Varberg.  

 

Diskussioner förs med Region Halland om utökning av 

den kollektiva stadstrafiken. Det kan komma att påverka 

framtida kostnader. 

 

Halmstad och Varbergs kommuner kommer att samverka 

från 1 januari 2013 i ett gemensamat driftbolag, Hallands 

Hamnar AB, för hamnverksamheten i de båda 

kommunerna. Syftet med samarbetet är att utveckla 

hamnverksamheten, stärka den regionala utvecklingen, få 

en effektivare resursanvändning, ökad kostnads-

effektivitet, möjliggöra moderna arbetsplatser, dra nytta 

av gjorda investeringar och ge förutsättningar för ökad 

volym i hamnarna. 

 

 

Världsekonomin 
 

Hamnverksamheten påverkas direkt av det internationella 

ekonomiska läget och har under en tid haft en viss 

nedgång. Utmaningen de närmsta åren är att utveckla 

hamnen i dess nya läge i Farehamnen på sätt som ger 

förutsättningar för Varbergs Hamn AB att fortsatt ha den 

relation till befintliga kunder som man önskar och 

samtidigt kunna möta och erbjuda nya kunder möjlighet 

till goda affärer.  
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Budgetförutsättningar år 2013 
 

Kommunens skatteintäkter 
 

I samband med att Region Halland övertog ansvaret för 

den regionala kollektivtrafiken 2012 gjordes en 

skatteväxling med 0,20 mellan Regionen och Hallands 

kommuner. Det innebär att från och med 2012 är 

Varbergs skattesats 20,33. Skattesatsen används för 

beskattning av kommunens skatteunderlag. 

Skatteunderlaget består av kommunmedborgarnas 

inkomster i form av löneinkomster, pensioner eller 

sociala ersättningar. Skatteunderlaget påverkas av 

löneökningar och förändringar i medborgarnas 

sysselsättning.  

 

Skatteintäkterna är kommunens största inkomstkälla och 

motsvarar drygt 65 % av kommunens inkomster. 

Kommunens skatteintäkter periodiseras så att preliminära 

månatliga utbetalningar från skatteverket kommer in i 

kommunkassan det år de avser. I själva verket är 

skatteintäkterna preliminära fram till dess taxeringen är 

slutgranskad i december påföljande år. Om avvikelser 

föreligger justeras det med hjälp av slutavräkning i 

januari två år efter inkomståret.  

 

Eftersom det finns en betydande osäkerhet om hur stora 

skatteintäkterna blir, spelar prognoser över skatte-

underlagets tillväxt en viktig roll i kommunens 

ekonomiska planering. Varbergs kommun använder sig 

av de prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) gör över skatteunderlagets tillväxt. Enligt cirkulär 

12:46 (12-10-11) prognostiserar SKL för de kommande 

tre åren en tillväxt på 3,2 % år 2013, 3,7 % år 2014 och 

4,4 % år 2015.  

 

Kommunal utjämning och 

fastighetsavgift 
 

Utöver skatteintäkterna är det kommunala utjämnings-

systemet och den kommunala fastighetsavgiften en viktig 

inkomstskälla för Varberg, drygt 17 % av kommunens 

totala inkomster. Utjämningssystemet omfattar 

inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning, 

kommunal fastighetsavgift och regleringsbidrag/avgift. 

Vissa av utjämningssystemens delar genererar bidrag till 

kommunen andra medför avgifter.  

 

Inkomstutjämningen justerar för olikheter mellan olika 

kommuners medborgares genomsnittsinkomster (så 

kallad skattekraft). Samtidigt skjuter staten till medel så 

att varje kommun är garanterad en inkomstnivå som 

motsvarar 115 % av medelskattekraften i Sverige. Vid 

2011 års taxering var genomsnittsinkomsten i Varberg 

96,4 % av medelskattekraften i riket. År 2012 erhåller 

Varberg ett bidrag i inkomstutjämningen som är 6 612 

kr/invånare. 

 

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för 

strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan 

kommuner, såsom skillnader i andelen barn och andelen 

äldre. Systemet ska däremot inte utjämna för skillnader i 

vald servicenivå, avgiftssättning eller effektivitet. 

Varberg har en gynnsam struktur, vilket innebär att 

kommunen betalar en avgift i kostnadsutjämningen. 2012 

motsvarar avgiften 1 231 kr/invånare.  

 

LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas kostnader 

för LSS-lagstiftningen. Den viktigaste parametern för 

denna utjämning är antalet personer inom kommunen 

som har insatser inom LSS. Varberg betalar en avgift som 

motsvarar 935 kr/invånare år 2012. 

 

Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008, 

fördelades från början ut som ett lika stort belopp per 

invånare i Sverige. Vid senare fastighetstaxeringar har 

intäktsförändringar tillförts respektive kommun. 

Intäktsförändringen fördelar sig olika mellan 

kommunerna beroende på prisläget och fastighets-

beståndet. Kommuner med stort antal fritidshus får 

generellt stora intäktsökningar.  

 

Regleringsbidrag/avgift beräknas på totalnivån. Nettot av 

utjämningsbidrag, LSS-utjämning och kommunal 

fastighetsavgift jämförs med de av staten anslagna 

medlen för kommunal utjämning. Beroende på om de 

anslagna medlen är högre eller lägre än nettot genererar 

det ett bidrag eller en avgift. 

 

 
 (Tkr) 

Prognos 2012 Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 

Skatteintäkter         

Preliminära skatteinkomster 2 118 523 2 251 969 2 310 654 2 412 323 

Slutavräkning 2011 4 236       

Slutavräkning 2012 30 335       

Slutavräkning 2013   -24 819     

Summa skatteintäkter 2 153 094 2 227 150 2 310 654 2 412 323 

Statsbidrag         

Inkomstutjämning 386 458 402 955 415 620 439 364 

Kostnadsutjämning -71 949 -74 634 -75 377 -76 193 

Regleringsbidrag/-avgift 28 756 27 199 11 641 -7 316 

LSS-utjämning -54 631 -74 187 -74 926 -75 737 

Statsbidrag maxtaxa  18 600 18 600 18 600 18 600 

Fastighetsavgift 103 019 103 019 103 019 103 019 

Summa statsbidrag 410 253 402 952 398 577 401 737 

     

Summa skatter och statsbidrag 2 563 347 2 630 102 2 709 231 2 814 060 
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Finansnetto och internränta 
 

Finansnettot är resultatet av kommunens finansiella 

aktiviteter. De finansiella kostnaderna består till största 

del av kommunkoncernens upplåningskostnader. 

Eftersom kommunen bedriver en internbank så sker hela 

kommunkoncernens upplåning via den. Internbanken 

administrerar därmed alla räntetransaktioner och 

debiterar därför bolagen en genomsnittsränta (3,95 % för 

2013) plus en administrationskostnad (f.n. 0,35 %).  

Fram till idag så har kommunen haft en själv-

finansieringsgrad på 100 % vilket medför att kommunen 

inte har några skulder utöver de som motsvarar bolagens 

interna reverser. Skulle kommunen ha investeringar 

högre än summan av årets resultat och avskrivningar 

skulle det innebära att kommunen ökar sina kostnader 

med överstigande belopp gånger internbanksräntan.   

 

De finansiella intäkterna motsvarar till största del 

ränteintäkter från de interna reverserna. Så länge 

kommunen har över 100 % i självfinansieringsgrad så 

täcker ränteintäkterna från internbankens reverser alla 

finansiella kostnader. Utöver internbankens reverser så 

har kommunen reverser för bland annat renhållnings-

anläggningar, Va-anläggningar och olika fastigheter. 

Andra större intäkter är borgensavgiften som Varbergs 

Stadshus AB erlägger (0,50 % på 500 mnkr) samt 

Kommuninvests medlemsåterbäring.        

 

Det finns en betydande osäkerhet på kommunkoncernens 

investeringsplaner samt på framtida marknadsräntor som 

medför att finansnettot är svår prognosticerat och kan 

generera en större avvikelse mellan budget och verkligt 

utfall.  

 

År 2010 sänktes den interna räntan i kommunen som 

används vid beräkningar av nämndernas kapitalkostnader 

ned till 3,5 %. År 2013 är den även fortsättningsvis satt 

till 3,5 %. Med hänsyn taget till den genomsnittsränta 

som internbanken har just nu, kan den anses vara en 

aning låg. Men fördelen med att ha en stabil internränta 

överväger mot att göra årliga justeringar. Dessutom är 

marknadsräntorna just nu på en låg nivå, så en 

nyupplåning snarare sänker än höjer kommunens 

genomsnittsränta. 

 

Arbetsgivaravgifter och övriga 

personalomkostnader 
 

Från och med budgetåret 2012 övergick kommunen från 

ett generellt påslag för personalomkostnader i ekonomi-

systemet till differentierade påslag kopplat till respektive 

individ i lönesystemet. Med det differentierade påslaget 

kan nivån på arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och 

pensionsavgifter anpassas beroende på medarbetarnas 

ålder och lönenivå. Kommunens lönestruktur medför att 

de totala personalomkostnader 2012 beräknas motsvara 

ett påslag med 38,26 %. Skillnader i personalens ålder 

och lönenivå medför skillnader i påslag mellan förvalt-

ningarna i kommunen, där serviceförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 

ligger lägre än kommunens genomsnittliga påslag, medan 

övriga förvaltningar ligger högre.  

 

Inför år 2013 avviserar AFA att man inte tänker ta ut 

några premier för sina avtalsförsäkringar, vilket medför 

att påslaget kan sänkas med 0,61 procentenheter. Det 

beräknade totala genomsnittliga påslaget förväntas 

därmed 2013 hamna på 37,65 %. Den totala kostnaden 

sänks med drygt 6 mnkr. Beräkning är gjord per 

förvaltning och nämndernas ramar är justerade med 

belopp som motsvarar respektive nämnds kostnads-

minskning. 

 

Pensionskostnad 
 

År 1997 ändrades det kommunala pensionssystemet från 

en helt förmånsbaserad tjänstepension till en 

avgiftsbestämd tjänstepension med årliga avsättningar. 

Förändringen medförde att den kommunala ekonomin i 

nuläget belastas både med kostnaden för 

pensionsutbetalningar för pension enligt det gamla 

systemet och också kostnaden för avgifter för nyintjänad 

pension för dagens anställda. Budgetmässigt läggs 

kostnaden för pensionsutbetalningar centralt under 

kommunstyrelsen. Pensionsavgiften för dagens anställda 

budgeteras på förvaltningarnas kostnadsställen och ingår 

som en del av personalomkostnadspåslaget som 

diskuteras ovan.  

 

De centralt budgeterade pensionsutbetalningarna från det 

tidigare pensionssystemet kommer att växa inom de 

närmaste åren och kommer enligt prognos att vara som 

störst år 2022. Därefter minskar denna del av pensions-

kostnaden eftersom nytillkomna pensionärer kommer att 

ha en större del av sin tjänstepension intjänad i det nya 

systemet.  

 

Volymjusteringar 
 

Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens 

ramar är justerade för demografiska förändringar.  

 

Omfördelning mål och inriktning 
 

Inför rambeslut 2013 under våren 2012, beslöt 

fullmäktige att nämndernas ramar skulle justeras ned med 

1 %. Genom detta frigjordes resurser motsvarande 24,9 

mnkr för att omfördela vid höstens budgetberedning. Från 

denna omfördelningsreserv lyftes i juni 2012 8,1 mnkr 

som Barn- och utbildningsnämnden erhöll som 

kompensation för tidigare års felberäknade volym-

förändringar. Inför höstens omfördelning återstod därmed 

16, 8 mnkr att omfördela. 

 

Prioritet vid fördelning är att medel ska ges till åtgärder 

som bidrar till måluppfyllelse av fullmäktiges över-

gripande mål. Bland de områden som prioriterats är ett 

samprojekt mellan socialförvaltning, barn- och 

utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning 

som har en social-ekonomisk dimension främst riktad 

mot ungdomar och yngre vuxna. Ytterligare ett 

samprojekt enligt ”PSYNK-modell” mellan social-

förvaltning och barn- och utbildningsförvaltning erhåller 

medel. 

 

Kompensation för prisökning 
 

Kompensationen för prisökningar utgår från SKL:s 

prognos för KPI med fast del för bostadsräntor (KPIF). 

Som underlag till beräkningen återfinns nämndernas 

nettokostnader vid senaste bokslut exkl. personal- och 
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kapitalkostnader. För den del som består av köp av 

huvudverksamhet inom personalintensiv verksamhet har 

kostnaden till 70 % beräknats med personalkostnads-

ökning och till 30 % med KPIF. Beräknad 

kostnadsökning är tillförd respektive nämnds ram 2013. 

 

Kompensation för löneökning 
 

För år 2013 avsätts medel till löneökningar centralt i 

kommunstyrelsens ofördelade medel, för att senare 

fördelas ut när lokala förhandlingar är avslutade. Den 

centrala avsättningen grundar sig på den prognostiserade 

prisökning för arbetskraftskostnader som SKL anger i 

cirkulär 12:46 från 12-10-11. Nämndernas budgetramar 

är justerade till 2012 års lönenivå.  

 

Justering för drift- och kapitalkostnader 

vid investeringar 
 

I samband med investeringsbeslut avsätts i budget medel 

för drift- och kapitalkostnader. Dessa medel återfinns 

inom kommunstyrelsens ofördelade anslag. Det 

budgeterade driftsanslaget förs över från kommun-

styrelsen till berörd nämnd när investeringen är 

genomförd och objektet tas i bruk. Liksom medel för 

kapitalkostnader överförs när kapitalkostnader för 

objektet börjar debiteras. I överensstämmelse med denna 

princip justeras nämndernas ramar årligen i samband med 

att avskrivningsunderlagen för äldre investeringar sjunker 

och nämndernas kapitalkostnader minskar.  

 

Kapitalkostnader som tillkommer efter mindre 

anpassningar inom redan befintliga hyresobjekt justeras 

inte. När nya lokaler tas i bruk, där lokalkostnader ingår 

som en del av normala volymjusteringar, måste 

kapitalkostnadsjusteringen avgöras från fall till fall. 

Nettotillskott kan ske om det bedöms att det inte ryms 

inom normal volymjustering. 

 

På motsvarande sätt ska även tillkommande 

driftskostnader i samband med nyexploatering tillföras i 

nämndernas driftbudget fortsättningsvis. 

 

Övriga centralt budgeterade poster 
 

En central regleringspost har avsatts för ökade 

personalskulder (semester- och övertidsskuld) Medlen är 

avsatta för att kompensera för den värdeökning som 

löneökningarna medför på sparade semesterdagar och 

redan inarbetad tid. Övriga förändringar inom 

semesterskulden hanteras av nämnderna då avsättningen 

till skulden kostnadsredovisas hos dem i samband med att 

semestern arbetas in. 

 

Förutsättning för ramar 2014 och plan 

2015 
 

 Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas 

utifrån den prognos som SKL presenterar den 11 

oktober 2012.  

 Volymjustering för demografiska förändringar är 

beräknade och tillförda Barn- och 

utbildningsnämndens och Socialnämndens ramar. 

 Internräntans nivå är fortsatt beräknad till 3,5 %. 

 Ingen förändring av arbetsgivaravgifter, premier för 

avtalsförsäkringar eller pensionsavgifter är 

beräknad i ramarna för 2014 och 2015. 

 Den centralt budgeterade pensionskostnaden för 

pensionsutbetalningar följer de prognoser som KPA 

har beräknat för Varbergs kommun. Den högre 

utbetalning som förväntas år 2014 beror på att 

”Bromsen” slår till i det allmänna pensions-

systemet, vilket medför att de som inom sin 

tjänstepension har garantipensionsavtal istället får 

högre utbetalningar via tjänstepensionen. 

 Även 2014 och 2015 har ramarna justerats med en 

generell effektivisering med 1 % på ingående 

budgetram. 

 Löneökningarna är beräknade efter SKL:s prognos 

för kostnadsökningar för arbetskraft och är tillförda 

respektive nämnd i ram. Samtidigt är även ram 

2014 och plan 2015 justerade med förväntad 

lönenivåhöjning för år 2013 för att ge rimligare 

ramar att planera verksamheten efter. Skulle utfallet 

skilja sig mycket ifrån beräkningen, finns möjlighet 

att göra justeringar nästa år. 

 Övriga kostnadsökningar utgår från den SKL:s 

prognos för respektive år som ingår i PKV. Dessa 

prisökningar är tillförda samtliga nämnders ramar 

för 2014 och 2015. 

 Tillkommande drift- och kapitalkostnader för 

beslutade investeringar och exploateringar som tas i 

bruk, ligger budgeterade centralt inom Kommun-

styrelsens ofördelade.   

 

  



 

 

15 

 

Ekonomistyrningsprinciper 

 

Varbergs kommun har sedan tidigare en mål- och 

ramstyrning som grund för ledning och styrning av 

nämnder och styrelser i syfte att uppnå kommunallagens 

krav om god ekonomisk hushållning. Styrmodellen har 

kompletterats efter att fullmäktige antagit en vision samt 

kopplat till visionen ett mål- och inriktningsdokument för 

åren 2013-2015.  

 

Nämnder och styrelser arbetar dessutom fram egna mål- 

och inriktningsdokument utifrån  

 

- Uppdraget från fullmäktige 

- Nulägesanalys, viktiga planeringsförutsättningar 

- Viktiga fokusområden utifrån fullmäktiges vision och 

mål 

- Egna prioriterade mål 

 

Den nya styrmodellen har fokus och tonvikt på 

uppföljning och analys.  

 

Nämnder och bolagstyrelser rapporterar sina resultat till 

kommunstyrelsen utifrån fullmäktiges vision, mål och 

budget och dels utifrån nämndens/styrelsens mål och 

budget. Bolagen rapporterar via Varbergs Stadshus AB. 

Kommunstyrelsen rapporterar sedan vidare till full-

mäktige utifrån fullmäktiges vision, mål och budget samt 

övrigt av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. 

 

 

 

Rapporter av utfall lämnas till kommunstyrelsen som 

månadsrapporter efter februari, mars, maj, september och 

oktober månader. I månadsrapporten lämnas information 

om avvikelser från planerad verksamhet och ekonomiskt 

utfall samt en analys med kommentarer. Dessutom 

lämnas en utförligare tertialrapport för årets fyra första 

månader samt en delårsrapport för perioden fram till och 

med augusti. 

 

Rapporteringen kompletteras med dialogsamtal mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnds-

/bolagspresidier. Dialogsamtalen är behovsstyrda med 

hänsyn till vilka nämnder som har avvikelse i planerad 

verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall. 

 

I november fastställer fullmäktige budget för 

nästkommande år samt ramar för det därefter kommande 

året. Genom ett tidigt rambeslut ges nämnderna 

förutsättningar att planera sin verksamhet och ha god 

framförhållning. Månadsvis uppföljning ger förut-

sättningar för en effektiv målstyrning med uppföljning av 

fullmäktiges prioriterade mål, basverksamheten och 

ekonomi.
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Resultatbudget  
 
Resultaträkning 2011 - 2015 (tkr) Utfall 

2011 

Budget 

2012 

Budget 2013  Ram 

2014 

 Plan 2015 

Kf, valnämnd, revision och överförmyndare -6 962 -6 692 -7 087 -8 306 -7 409 

Kommunstyrelsen*  -222 941 -165 037 -139 868 -140 453 -142 892 

Barn- o utbildningsnämnd -1 145 297 -1 135 220 -1 180 354 -1 217 361 -1 250 095 

Socialnämnd  -799 834 -871 010 -903 335 -930 773 -955 851 

Byggnadsnämnd -9 704 -10 168 -10 565 -11 380 -11 809 

Miljö- och räddningsnämnd / Miljö- och 

hälsoskyddsnämnd -50 883 -51 377 -8 627 -9 026 -9 220 

Hamn- och gatunämnd -73 667 -74 873 -76 508 -75 900 -76 247 

Kultur- och fritidsnämnd -96 079 -111 140 -115 403 -117 533 -117 859 

Servicenämnd  -16 015 -15 124 -15 165 -14 800 -15 001 

Summa nämndernas ramar -2 421 382 -2 440 641 -2 456 912 -2 525 532 -2 586 383 

Externa poster           

Kommungemensamma kostnader*     -37 000 -37 740 -38 495 

Bidrag till kommunförbundet Räddningstjänsten Väst     -52 291 -53 904 -55 822 

Pensionskostnader utbetalningar -58 892 -57 000 -54 300 -60 500 -52 500 

Ökning semesterlöneskuld -6 507 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Avskrivningar -84 892 -90 376 -92 341 -104 094 -112 936 

Avkastning extra pensionsavsättning     3 500 3 500 3 500 

Interna poster           

Interna kapitalkostnader 143 240 151 602 152 349 170 962 183 230 

Kommunstyrelsens ofördelade   -68 553 -64 657 -67 547 -102 446 

Verksamhetens nettokostnad -2 420 348 -2 509 968 -2 606 651 -2 679 855 -2 766 852 

Skatteintäkter  2 085 592 2 127 680 2 227 150 2 310 654 2 412 323 

Generella statsbidrag  418 577 419 321 402 952 398 577 401 737 

Finansiella intäkter 70 650 77 761 87 082 99 622 111 479 

Finansiella kostnader -63 103 -68 443 -75 538 -93 838 -113 027 

Resultat 91 368 46 351 34 995 35 160 45 660 

 

*Från och med 2013 särredovisas kommungemensamma kostnader såsom avsättning medfinansiering järnvägstunnel och 

medlemsavgifter till SKL, Region Halland etc. som en kommungemensam kostnad under externa poster. 
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Resultaträkning      
      
(Mnkr) Bokslut 

2011 

Budget 2012 Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 

      
Verksamhetens intäkter och kostnader -2 335,4 -2 427,7 -2 514,3 -2 575,7 -2 653,9 

Avskrivningar -84,9 -90,4 -92,3 -104,1 -112,9 

Verksamhetens nettokostnad -2 420,3 -2 518,1 -2 606,6 -2 679,8 -2 766,8 

Skatteintäkter 2 085,6 2 127,7 2 227,2 2 310,7 2 412,3 

Statsbidrag inkl. fastighetsavgift 418,6 419,3 402,9 398,6 401,7 

Finansiella intäkter 70,6 77,8 87,1 99,6 111,5 

Finansiella kostnader -63,1 -68,4 -75,3 -93,8 -113,0 

Resultat 91,4 38,3 35,0 35,2 45,7 

 

 

 
Avräkning medel för omfördelning 2013 2014 2015 

Tillgängliga medel genom besparing -24 916 9 -2 091 

Tilläggsanslag Barn- och utbildningsnämnd juni 2012  8 100   

Prioriteringar    

Halv tjänst chef överförmyndare 375   

Valsystem Valnämnd 50   

Val 2014  1 000 -1 000 

Strategisk plan och exploatering 1 tjänst 2014 KS  500  

Läs- och matematiksatsning åk 2 och 3 år 2013. Utvärderas  

före fortsättning 2014 BUN 1 400 -1 400  

Socialekonomisk dimension- Samprojekt med SOC, BUN och KoF 3 000   

Psynk- Samprojekt med SOC och BUN 5 000 -2 000 -1 000 

Inspektörstjänst MoH för enskilda avlopp, halvt intäktsfinansierad 300   

Ökat städ av allmän plats engångssatsning HGN 500 -500  

Ökad trädföryngring engångssatsning HGN 200 -200  

Ökat anslag och tjänst bibliotek KoF 500   

MU-avtal KoF 150   

Ökade IT-kostnader OBS! läggs ut hos köpare 1 400   

Snöröjning HGN 1 000   

Lärlingsutbildning BUN 2 000   

Ungdomens hus Rosenfredsskolan (halvår 2013) KoF 500 500  

Ökad kvalitet mat OBS! läggs ut hos köpare 450   

Summa medel för prioritering 9 -2 091 -4 091 

Effektivisering 2014 1 % på ingående ram  -24 569 -24 569 

Effektivisering 2015 1 % på ingående ram   -25 255 
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Balansbudget 2011 – 2015  
Balansbudget 2011 - 2015 (mnkr) Bokslut 

2011 

Budget 

2012 

 Budget 2013 Ram 2014  Plan 2015 

TILLGÅNGAR           

            

Materiella anläggningstillgångar 1 777,2 1 848,8 2 058,4 2 147,4 2 443,8 

Finansiella anläggningstillgångar 439,3 439,3 439,3 439,3 439,3 

Långfristiga fordringar 1 707,5 1 707,5 2 058,5 2 308,5 2 470,5 

Anläggningstillgångar 3 924,0 3 995,6 4 556,2 4 895,2 5 353,6 

            

Bidrag statlig infrastruktur 255,2 243,6 232,0 220,4 208,8 

            

Förråd och exploateringsområden 92,7 109,6 114,8 115,6 139,1 

Kortfristiga fordringar 211,5 131,9 131,9 131,9 132,9 

Likvida medel 269,8 269,8 269,8 269,8 269,8 

Omsättningstillgångar 574,0 511,3 516,5 517,3 541,8 

            

SUMMA TILLGÅNGAR 4 753,2 4 750,5 5 304,8 5 632,9 6 104,2 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Ingående eget kapital 2 150,9 2 242,3 2 288,7 2 323,7 2 358,9 

Periodens resultat 91,4 46,4 35,0 35,2 45,7 

Utgående eget kapital 2 242,3 2 288,7 2 323,7 2 358,9 2 404,6 

            

Avsättningar 520,1 526,1 532,1 538,1 544,1 

            

Långfristiga skulder 1 551,4 1 496,3 2 009,6 2 296,6 2 716,1 

Kortfristiga skulder 439,4 439,4 439,4 439,4 439,4 

Summa skulder 1 990,8 1 935,7 2 449,0 2 736,0 3 155,5 

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 4 753,2 4 750,5 5 304,8 5 632,9 6 104,2 
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Modell för finansiell analys 

 
För att kartlägga och analysera kommunens resultat, 

utveckling och ställning används en finansiell 

analysmodell utvecklad av KommunForskning i 

Västsverige, KFi. Modellen utgår från fyra viktiga 

aspekter ur ett övergripande finansiellt perspektiv: 

• Kontroll över den finansiella utvecklingen 

• Långsiktig betalningsberedskap/kapacitet 

• Kortsiktig betalningsberedskap/kapacitet 

• Riskförhållande 

 

Resultat och kapacitet 
 

Resultatutveckling 
 

KFi rekommenderar att resultatet över en längre period 

ligger på ca 2 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag för att säkra det egna kapitalet och bygga upp 

medel för reinvesteringar. Det överstiger Fullmäktiges 

första finansiella mål med en procentenhet. Den 

genomsnittliga resultatnivån under de senaste tre åren har 

legat på 95 mnkr, vilket motsvarar ca 4 % av skatte-

intäkter och generella statsbidrag. Prognos för år 2012 

pekar mot ett resultat på 111 mnkr, vilket motsvarar 4 % 

av årets skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultatet för 2013 enligt budgetförslaget är 34 mnkr 

eller 1,3 %, vilket väl uppfyller fullmäktiges mål. För 

ramförslaget 2014 och plan 2015 anges 36 mnkr 

respektive 47 mnkr. Resultatet de kommande åren ligger 

på en nivå som är drygt en procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. För perioden 2009-2015 ligger 

resultatet i genomsnitt på drygt 70 mnkr vilket är knappt 

3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 

Självfinansieringsgrad av investeringar 
 

Självfinansieringsgraden av årets nettoinvesteringar 

mäter hur stor andel av årets nettoinvesteringar, som kan 

finansieras med internt tillförda medel (summan av 

avskrivningar och resultat). En självfinansieringsgrad på 

100 % och däröver innebär att de egna internt tillförda 

medlen räcker till att finansiera investeringarna och att 

kommunen inte behöver låna till dessa. Fullmäktige har 

satt ett andra finansiellt mål att kommunens investeringar 

skall vara självfinansierade. De senaste åren har målet 

uppnåtts men för de kommande åren är investeringarna 

betydligt högre. Självfinansieringsgraden av 

finansieringar ligger för perioden 2009-2015 på ca 77 % 

vilket inte är i nivå med fullmäktiges mål att kommunen 

skall vara självfinansierande, d.v.s. att självfinansierings-

graden skall vara 100 %. 

 

Enligt investeringsprognosen för 2012 kommer även 

årets kommunala investeringar att kunna finansieras utan 

en ökad upplåning. De kommande årens investeringsplan 

innebär dock att kommunen har behov av extern 

upplåning för att finansiera investeringarna. 

 

Soliditet och skuldsättningsgrad 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 

Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har 

kommunen. Soliditetens utveckling beror på två faktorer, 

dels det årliga resultatet och dels tillgångsförändringen. 

För oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i 

samma takt som värdet på tillgångarna.  

 

Kommunens soliditet var 47 % vid ingången av året 

(exkl. pensionsskulden). När soliditeten i Varbergs 

kommun jämförs med andra kommuner, bör det dock 

noteras att upplägget med en internbank, där man har 

dotterbolagens skulder i balansräkningen samt fordringar 

på bolagen, gör att balansräkningen ökar och soliditeten 

som är ett relativt mått minskar. Inför budgetåret 2013 

bedöms soliditeten vara i stort sett oförändrad. De 

kommande årens investeringsplaner i kommun och bolag 

innebär att soliditeten kommer att sjunka till ca 40% 

2015. 

 

Kommunalskatt 
 

Skattesatsen kommunens långsiktiga handlingsberedskap. 

Varbergs kommun har, bortsett från skatteväxlingar, haft 

oförändrad kommunal utdebitering med 20,33 % sedan 

1990. Tillsammans med Region Hallands skattesats 

10,42% har Varberg en skattesats som är 30,75%. 

Motsvarande medeltal för riket är 31,60%. Varbergs 

skattesats är lägst i Halland och Västra Götalands län.  

 

Skattekraften, genomsnittsinkomsten per invånare, i 

Varberg är 96,4 % av genomsnittet för riket enligt senast 

kända uppgifter. Varberg har sedan 2008 haft en 

snabbare ökning av skatteunderlaget per invånare, 

jämfört med riket i övrigt. Kommunens låga skattesats är 

en styrka för det finansiella handlingsutrymmet. 

 

Risk och kontroll 
 

Likviditet 
 

Kassalikviditeten är ett mått på den kortsiktiga 

betalningsberedskapen. Normalt bör ett likviditetsmått 

uppgå till minst 100 % av de kortfristiga skulderna, men 

för kommuner brukar det uppgå till 70-80 %. I samband 

med bedömning av likviditeten skall nämnas att 

kommunen har outnyttjade checkräkningskrediter på 250 

mnkr, vilket höjer kassalikviditeten till det dubbla. 

Varbergs kommun har god likviditet samt goda 

möjligheter att förstärka den om så skulle behövas. 

 

Borgensåtagande 
 

Borgensåtaganden är viktiga när en kommun skall 

bedömas ur ett riskperspektiv. Av kommunens 

borgensåtagande är huvuddelen ett borgensåtagande på 

500 mnkr för Varbergs Stadshus AB lån. I övrigt har 

kommunen genom internbanken skulder för 

dotterbolagen på ca 1700 mnkr. 

 

Risken för dotterbolagens skulder får bedömas som liten, 

då bolagen som har skulder visar ett gott resultat, har 

positivt kassaflöde samt innehåller betydande över-

värden. De kommunala bolagen har dessutom god 

budgetföljsamhet vilket innebär att kommunen har 

kontroll på bolagen. 
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Balanskravet 
 

Kommunallagen säger att kommunen måste ha en 

ekonomi i balans. Bortsett från realisationsvinster måste 

intäkterna överstiga kostnaderna. Ett positivt resultat 

krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp 

medel för reinvesteringar. Varbergs kommun har uppfyllt 

balanskravet sedan det infördes 2000. Nya regler från 

2013 ger kommunen möjlighet att kunna utnyttja 

överskott fr.o.m. 2010 på ca 200 mnkr. 

 

Ekonomin på sikt 
 

Skatteunderlagen växer under perioden fram till 2015 i 

god takt. I reala termer uppgår tillväxten till 1,5-1,8% 

årligen. Det är en bättre utveckling än normalt och hänger 

för åren 2014-2015 samman med den förbättring av 

arbetsmarknaden som då beräknas ske.  
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Investeringsplan 2013 – 2017  
Investeringsplan  

2013 -2017 (tkr) 

                                                                       

Ansvarig nämnd/projekt 

Projekt-

kalkyl/ 

löpande 

under 

planperiod 

Prognos 

utfall 

tom 

2012 

Prognos 

överföring 

tidigare 

beslut 

Budget 

2013 exkl. 

överföring 

Plan 

2013 

Plan 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016 

Plan 

2017 

Kommunstyrelse 62 134 1 850 5 350 4 150 4 000 22 384 10 500 14 000 0 

Påbörjade projekt                   

Naturrum p-platser 1 000 600 100 300           

Kattegattsleden                 22 000 1 000 4 500 

 

  8 000 8 500     

Lottastugan 850 100 750             

Projekt kända sedan tidigare budget                   

Ny station Väröbacka           14 000             14 000   

Nya projekt                   

Ny brandstation i Tvååker 14 284 50   1 850   12 384       

Investeringsram KS verksamhet 10 000     2 000  4 000 2 000 2 000     

Barn- och utbildningsnämnd 877 900 24 160 21 167 97 480 0 193 090 194 450 128 050 99 900 

Påbörjade projekt                    

Bolmens förskola (KS) 700 150 550             

Göthriks förskola 3 avdelningar (KS)    18 800 2 210 13 420 3 170           

Förskola Galtabäck/Träslövsläge (KS) 14 150 5 000   9 150           

Ankarskolan omb. Skola, förskola (KS) 163 150 5 500 2 997 34 650   60 000 60 000     

Väröbacka skola ombyggnad (KS) 14 900 8 000 2 000 4 900           

Inventarier Väröbackaskolan 500     500           

Furubergsskolan ombyggnad (KS) 2 700 500 2 200             

Teknikcollege 2 400 800   800   800       

Projekt kända sedan tidigare budget                   

Rolfstorp/Skällinge skola/förskola 

om/utbyggnad 11 150     2 000   9 150       

Trönninge förskola 8 avdelningar 42 800     3 000   26 000 13 800     

Hajvägens förskola 3 avdelningar 13 550     

 

  13 550       

Årnäs förskola 4 avdelningar           22 050         

 

3 000 19 050 

 
Tvååker förskola 4 avdelningar         22 050     

 

  3 000 19 050     

Breared förskola 5 avdelningar         28 450 2 000   26 450           

Furuberg  21 600     
 

  10 000 11 600     

Träslövs by förskola 8 avd. 42 800             3 000 19 900 

Vidhöge förskola 3 avd. 17 200     2 460   14 740       

Nya projekt                   

Anpassning Centralskolan 400   400      

Boken/Ugglans förskola 6 avdelning 31 800     3 000   28 100       

Trönninge/Bläshammar skola 189 000     5 000   10 000 80 000 94 000   

Breareds skola 189 000             10 000 80 000 

Bosgård/Växthuset utbyggnad 15 750         15 750       

Inventarier Skolor 5 000           5 000     

Ram för mindre 

verksamhetsinvesteringar 8 000     2 000   2 000 2 000 2 000   
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                  Investeringsplan  

2013 -2017 (tkr) 

                                                                       

Ansvarig nämnd/projekt 

Projekt-

kalkyl/ 

löpande 

under 

planperiod 

Prognos 

utfall 

tom 

2012 

Prognos 

överföring 

tidigare 

beslut 

Budget 

2013 exkl. 

överföring 

Plan 

2013 

Plan 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016 

Plan 

2017 

Socialnämnd 49 200 4 200 15 500 20 500 0 3 000 3 000 3 000 0 

Påbörjade projekt                    

Gruppbostad LSS (Gasellen) 15 200 700 14 500             

Ombyggnation kök               4 000 1 500   2 500           

Utemiljö vid äldreboenden     3 000 2 000 1 000             

Nya projekt                   

Nybyggnation Daglig verksamhet 15 000     15 000   

  

    

Ram för mindre 

verksamhetsinvesteringar 12 000     3 000   3 000 3 000 3 000   

                    

Hamn- och gatunämnd 202 6500 5 550  300 24 900 20 000 34 200 49 200 38 850 27 100 

Påbörjade projekt                    

Östra Långgatan/Centrumåtgärder 750 250   250   250 0     

Lekplatser                     23 100     5 000   8 100 4 000 3 000 3 000 

Norrgatan ombyggnad till 
gångfartsområde     5 000 200 300 2 200   2 300       

LISA stadsdelspark 800 400   400           

Strandpromenaden 100 år 5 050 1 550   1 000   1 000   1 500   

Fästningsbadet                 12 300 400   200   400 11 300 
  

Projekt kända sedan tidigare budget                   

Buavägen, vändplats 1 000     200   800       

Ombyggnad av korsningar 12 000     300   2 700 3 000 3 000 3 000 

Brunnsparken-Kyrkogatan        3 900     500   1 400 2 000     

Tvååker, central park          2 350     
 

  100 200 2 050   

Motionsspår vid Sjukhuset/Breared och 

upprustning av befintliga spår 5 900     1 000   900 900 900 2 200 

Offentliga toaletter i centrum     300     300   

 

      

Trafikmiljöåtgärder (Löpande)      7 500     1 500   1 500 1 500 1 500 1 500 

Förnyelse av trafikvägvisning i 

centralorten 2 500     150   1 250 1 100     

Enkelt avhjälpta hinder (Löpande) 8 000     1 000   1 500 1 500 2 000 2 000 

Rolfstorp, gc-väg           1 200     1 200           

Lindberg-Trönninge, gång o cykelväg    19 400 2 100   1 000   6 500 9 800     

Veddige, gång- o cykelväg     4 000     

 

  

 

400 3 600   

Åkullaleden, gång- och cykelväg             10 100     

 

  

 

100 500 6 300 

Södra Näsvägen, gång- och cykelväg             3 000     1 500   1 500 

 

    

Väg 845, gc-väg Löftabro - Stråvalla 3 900             3 900   

Väg 815, gc-väg FH Rolfstorp-

Skällinge  10 800         
 

1 000 4 900 4 900 

Parkavdelning arbetsmaskiner 
(löpande) 2 100     700   700 700     
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Investeringsplan  

2013 -2017 (tkr) 

                                                                       

Ansvarig nämnd/projekt 

Projekt-

kalkyl/ 

löpande 

under 

planperiod 

Prognos 

utfall 

tom 

2012 

Prognos 

överföring 

tidigare 

beslut 

Budget 

2013 exkl. 

överföring 

Plan 

2013 

Plan 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016 

Plan 

2017 

Hamn- och gatunämnd forts.          

Nya projekt                   

Bulleråtgärder (Löpande) 8 500     1 000   1 000 1 000 4 500 1 000 

Omskyltning rätt fart i staden 2 200     200   1 000 1 000     

Kollektivtrafik 23 000     3 000 20 000         

Teaterplatsen 9 000     300   300 3 200 3 200 2 000 

Belysning längs gång- och cykelvägar 1 000         500 500     

Kvarteret Kilen 1 500          300 1 200 

Flygfältet staket 1 000           1 000     

Flygfältet beläggning 1 500     1 500           

Åtgärder Lassabacka 10 000     500   500 5 000 4 000   

Hamninvesteringar 164 000 0 0 17 000 0 18 000 42 000 43 500 43 500 

Nya projekt                   

Åtgärder hamnutveckling 104 000     5 000   6 000 30 000 31 500 31 500 

Utveckling Varbergs innerhamn och 
hamnen i Träslövsläge (Löpande) 10 000     2 000   2 000 2 000 2 000 2 000 

Hamninvestering vid affärsbehov 50 000     10 000 
 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Kultur- och fritidsnämnd 117 050 22 661 43 989 15 550 1 700 2 500 3 500 32 000 0 

Påbörjade byggprojekt                    

Ishall                         64 500 21 811 40 189 2 500           

Inventarier ishall 1 400   1 400             

Projekt kända sedan tidigare budget                   

Konstnärlig utsmyckning 500     

 

500         

Ismaskin Veddige ishall 1 200     

 

1 200         

Konstgräsplan (Ankarvallen) 6 000     6 000           

Sjöaremossen - kylkompressor 5 200   2 400 2 800           

Sjöaremossen - ny ban bädd 2 500           2 500     

Trådlöst ljudanläggning, 

VarbergsTeater 300   300      

Sjöaremossen  ny brunn 250   250      

Sjöaremossen omklädningsrum 1 500     1 500    

Nya projekt                   

Lokalanpassning 

Rosenfred/Ungdomens hus 1 500     1 500           

Ljudanläggning Påskbergsvallen 1 200     1 200           

Framtida konstgräsplan (okänd 
placering) 6 000           

 

6 000   

Friidrottshall 10 000         10 000       

Friidrottshall intäkt -10 000         -10 000       

Idrottshall Trönninge 25 000       25 000  

Ram för mindre 

verksamhetsinvesteringar 4 000      1 000   1 000 1 000 1 000   

Projekt som saknar beräkning                   

Simanläggningar Okänd 850               

Sjöaremossen - ny avloppsanläggning Okänd             
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Investeringsplan  

2013 -2017 (tkr) 

                                                                       

Ansvarig nämnd/projekt 

Projekt-

kalkyl/ 

löpande 

under 

planperiod 

Prognos 

utfall 

tom 

2012 

Prognos 

överföring 

tidigare 

beslut 

Budget 

2013 exkl. 

överföring  

Plan 

2013 

Plan 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016 

Plan 

2017 

Servicenämnd 74 400 8 700 4 850 14 600 2 500 14 400 13 950 8 500 9 400 

Påbörjade projekt                    

Trådlöst nätverk WiFi 2 400 600   1 500   600 600     

Trådburet nätverk 4 400     2 000   1 000 1 000   2 000 

Kost- och städavdelning inventarier        5 300     1 050   1 100 1 350 900 900 

Integrerad kommunikation 6 800 1 000 500 

 

  2 700 1 500 1 100   

Energieffektivisering fastigheter 9 200   300 2 600   1 500 1 500 1 500 1 500 

Anpassning fastighet 23 000   1 500 4 000   4 000 4 000 4 000 4 000 

Stadshus B ombyggnad       8 800 7 100 1 700             

Soprum för sopsortering 850   850             

Nya projekt                   

Stadshus B sammanträdesrum 

inventarier 350     350           

Backup 700     700           

Public 360 200     200           

SAN Hårdvara för lagring av filer 700     700           

Utveckling IT-service 5 000     1 000   1 000 1 000 1 000 1 000 

Virtuella Servrar 500     500           

Grävlastare Fordon och logistik 2 500     

 

2 500          

Lastväxlare Fordon och logistik 2 500         2 500       

Grävare Fordon och logistik 3 000           3 000     

SUMMA INVESTERINGAR 1 547 334  67 121 91 156 194 180  28 200 287 574 316 600 267 900 179 900 

Markförvärv                    60 000     15 000   15 000 10 000 10 000 10 000 

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

SUMMA INKL. FÖRÄNDRING 

MARKRESERV 1 595 334 67 121 91 156 208 680 28 200 302 074 326 100 277 400 189 400 
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Kommentarer till investeringsbudget 
 

 

Kommunstyrelse 
 

Kattegattsleden 

 

Beskrivning: 

Kattegattleden ska bli en havsnära cykelled mellan 

Göteborg och Helsingborg. Leden går genom tre regioner 

och tio kommuner och kommer att vara ca 32 mil lång. 

Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. 

Finansiärer och projektägare är kommunerna längs leden, 

Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, 

Trafikverket samt Europeiska Unionen (EU).  

 

2013 är ambitionen att klargöra ramar för projektet, 

delsträckningar, projektering och genomförande av ett 

antal enklare åtgärder. Gång- och cykelväg längs Södra 

Näsvägen kommer också att färdigställas 2013/14. Den del 

som hör till Kattegattleden bedöms till 1 000 tkr.  

 

Ny räddningsstation i Tvååker 

 

Tvååkers brandstation är i stort behov av renovering och 

underhåll. Stationen är i dåligt skick och uppfyller inte 

dagens krav och behov. En ombyggnad av befintlig station 

anses inte ekonomiskt försvarbar. Kommunstyrelsen 

agerar här som fastighetsägare och hyresvärd till 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst. 

 

Övriga lokalanpassningar av räddningsstationer är 

under utredning 

 

Investeringsram KS verksamhet 
 

Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar som 

nämnden ansvar för och fördelar. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnd 
 

Göthriks förskola 

 

En förskola med 3 avd. projekteras och uppförs på tomt 

mellan skolan och den nya vägens dragning. En ny 

parkering för skolan och förskolan utförs samtidigt. 

Förskolan behöver vara klar för inflyttning 201401. 

Dyrare markkostnad p g a dagvattenhantering. 

 

Förskola Galtabäck/Lerjan 

 

Ersättningslokaler till befintlig verksamhet vid Lerjans 

fristående förskola anskaffas genom att Varbergs kommun 

förvärvar fastigheten samt köp av omkringliggande mark 

för utbyggnad. Projektering för om och tillbyggnad av 

befintligt kök samt tillbyggnad med två avdelningar. Inga 

inventariekostnader tillkommer projektet. 

 

Ankarskolan utbyggnad/ombyggnad 

 

Projektering och byggnation av en ny- alt. tillbyggnad av 

Ankarskolan för 600 elever samt intilliggande flexibel  

förskola 4 avd.(68 förskoleplatser/ 80 - 100 skola). En 

flexibilitet i lokalerna bör eftersträvas mot bakgrund av att 

det kan ske förändringar i elevunderlaget över tid. 

Planarbete pågår för området och berör även annan 

kommunal service som tillagningskök, bibliotek, 

fritidsgård, idrottsytor, idrottshall, uppvärmning av 

fastigheter. Vägar, VA, angöring och parkeringar ingår 

också i projektet. Ett samutnyttjande och en multi-

funktionalitet eftersträvas i den framtida lösningen. 

 

Väröbackaskolan ombyggnad 

 

Projektering och ombyggnad av hus B som omfattar den 

gamla gymnastiksalen, slöjdsalar och omklädningsrum. 

Bild och musiksalar flyttar ut till hus B som då blir en 

enhet för praktisk/estetisk verksamhet. Biblioteket flyttar 

till f.d. musiksal, också grupprum för mediatek för de 

yngre skapas. Nya bygglovsbestämmelser ställer högre 

energikrav på ombyggnader vilket beräknas medföra 

högre kostnader för projektet. 

 

Rolfstorp/Skällinge ut- och ombyggnad skola/förskola 

 

Rolfstorp/Skällinge: Projektering och uppförande av 

tillbyggnad av flexibla lokaler för fritids, förskola, 

förskoleklass. Alternativt att den nyare delen av skolan 

anpassas till att inrymma skola för f-3 och lokaler för 

fritids och förskola. 

 

Trönninge förskola 8 avdelningar 

 

Projektering och uppförande av förskola med 6 alternativt 

8 avdelningar på anvisad tomt i Trönninge. Planarbetet 

pågår på Stadsbyggnadskontoret och förväntas vara klart 

under våren 2013. Förskolan kan projekteras under våren 

2013 och byggnation 2014. Förskolan kan tas i bruk 

troligtvis tidigast januari 2015. De planerade 

investeringsobjekten Bläshammar/Trönningenäs förskola, 

Trönninge förskola och Lindbergs förskola i förra årets 

investeringsbudget 2012 slås samman till ett objekt.  

 

Hajvägens förskola 3 avdelningar 

 

Projektering och uppförande av en utbyggnad av befintlig 

förskola med 3 avd. Objektet ersätter tillsammans med 

utbyggnad av Lerjans förskola, Gamla Köpstads förskola 4 

avdelningar.  

 

Årnäs förskola 4 avdelningar 

 

En förskola (dimensionering kan ev. ändras) projekteras 

och uppförs på anvisad tomt enligt Översiktsplanen. 

Igångsättning av projektet sker när området detaljplaneras 

och bebyggelse av tomterna startar. Enligt Strategisk 

bebyggelse- och utvecklingsplan beräknas byggnationen 

starta tidigast 2014 ca 40 villor och på längre sikt med 

totalt 150 villor. 
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Tvååker förskola 4 avdelningar 

 

En förskola med 4 avdelningar projekteras och uppförs på 

kommunal tomt i det nya bostadsområdet "Stenen" vid 

Övrevi idrottsplats. Projektering och byggstart beräknas 

starta 2013 då vägar och VA planeras för området. 

 

Breareds förskola 5 avdelningar 

 

En förskola med 5 avd. projekteras och uppförs på anvisad 

kommunal tomt i Breared. På den aktuella tomten är 

förutsättningar för väg och VA klara. Programarbete har 

påbörjats. Lokalerna kommer att erbjudas Breareds 

personalkooperativ som har enligt beslut i BUN beviljats 

utökning med 2 avd. 

 

Furuberg, centrum förskola 6 avdelningar 

 

Projektering och uppförande av en förskola i centrum med 

6 avd. Omfattningen beroende av hur utvecklingen blir vid 

Österängens förskola. Ev. byggnation i två plan och 

ombyggnation av delar av skolan. Ev. utnyttjas före detta 

förskola samt kök. 

 

Träslövs by förskola 8 avdelningar 

 

Programarbete för ett nytt bostadsområde i Östra Träslöv 

om ca 1000 bostäder pågår. Utbyggnadsår beräknas till 

tidigast 2016 för den första etappen och med fortsättning 

av en andra etapp fram till 2020. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har uttalat önskemål om en 

förskoletomt i etapp 1 och med placering på ett sådant sätt 

att byggstarten kan ske innan bostäderna har uppförts. 

 

Vidhöge förskola 3 avdelningar 

 

Projektering och uppförande av en utbyggnad av befintlig 

förskola med 3 avd. Totalt kan 5 avdelningar integreras 

med Vidhögeskolans lokaler. Anpassning av ett klassrum 

pågår för att ersätta 1 avdelning i paviljong där bygglovet 

upphör ht 2012. Utbyggnad planeras med flexibla lokaler 

för framtida ålders- och organisationsförändringar. 

 

Trönninge Bläshammar skola 

 

En ny skola projekteras och uppförs på anvisad tomt i det 

nya bostadsområdet i Trönninge. Skolan kan byggas som f 

- 9 alt. 4 - 9 eller 6 - 9 beroende på hur elevökningarna 

klaras på de angränsande skolorna Bläshammar, Lindberg 

och Håsten. Skolan bör planeras för 600 elever, inrymma 

tillagningskök och idrottshall alt. närhet till en sådan. 

Bläshammar skola i 2012 års investeringsbudget där totalt 

30 milj.kr. var avsatt, dels för projektering 4,5 under 2012 

och för utbyggnad; 25,5 i plan 2013. 

 

Bosgårdsskolan utbyggnad 

 

Projektering och utbyggnad av Bosgårdsskolan 

motsvarande 4 klassrum med tillhörande grupprum, 

toaletter och entréer. Ersätter paviljongen Växthuset som 

idag inrymmer ca 90 elever i åk f-3 och 10 personal. 

Elevutvecklingen i upptagningsområdet är enligt 

prognosen stabil. 

 

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar 

 

Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar som 

nämnden ansvar för och fördelar. 

 

 

Socialnämnd 
 

Gruppbostad LSS Gasellgatan 

 

Nybyggnation av LSS boende för 6 personer 

Personalbemanning: två-tre personer dagtid. En person 

nattetid (vaken eller sovande jour beroende på vårdtyngd).  

Hyreskostnad: 1,3 mkr helår  

Drift personal: 4,5 mkr helår.  

Socialtjänsten har ansvar för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver. Personer som fått ett beslut om 

boende enligt LSS måste verkställas, annars får 

kommunen betala sanktionsavgift till socialstyrelsen. 

 

Ombyggnad kök äldreomsorg 

 

Genomförd tillsyn av Miljö & Hälsa resulterade i krav på 

åtgärder i köken för att uppfylla lagar och riktlinjer. Det 

finns ett pågående investeringsprojekt där 1 500 tkr finns 

beviljat sedan tidigare och ombyggnation kommer 

fortsätta under 2013. 

 

Nybyggnation äldreboende (avvaktar 

lokalförsörjningsplan) 

 

Nybyggnation av äldreboende för att möta befolknings-

utvecklingen i kommunen. Befolkningsströmmar och 

bosättning sker främst i Varberg, Träslövsläge och Bua. 

Ekonomiskt uppstår skärningspunkt där det är gynn-

sammare att bygga nytt jämfört med att renovera befintliga 

boenden som istället får ny verksamhetsinriktning. 

Avvaktar lokalförsörjningsplan. 

 

Nybyggnation Gruppbostad LSS (avvaktar 

lokalförsörjningsplan) 

 

Nybyggnation av LSS-boende för 6 personer. Avvaktar 

lokalförsörjningsplan. 

 

 

Nybyggnation Daglig verksamhet 

 

Daglig verksamhet har delar av sin verksamhet i lokaler på 

fastigheten Mandarinen. Verksamheten får inte vara kvar 

där p.g.a. ändrad detaljplan, området ska bebyggas med 

bostäder. Socialförvaltningen har undersökt möjligheten 

att få ersättningslokaler i befintliga fastigheter men ej 

lyckats. Socialförvaltningen förespråkar därför 

nybyggnation.  

 

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar 

 

Diverse upprustning av LSS-boenden, Äldreboenden, 

utemiljö LSS och brandskydd. Avser åtgärder för att 

uppfylla lagar och riktlinjer inom brandsäkerhet och 

vårdhygien samt kvalitetshöjande åtgärder såsom 

förbättrad verksamhetsfunktion, säkerhet och trivsel. Ram 

anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar som 

nämnden ansvar för och fördelar. 
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Hamn- och gatunämnd 
 

Centrumåtgärder 

 

Under 2012 har samarbete mellan kommunen, Marknad 

Varberg, fastighetsägare och handlare påbörjats. Gruppen 

har enats kring en gemensam riktning och identitet för 

gatan och mindre fysiska åtgärder och evenemang har 

genomförts. För 2013 föreslås samverkansgruppen 

fortsätta arbetet med att med små fysiska åtgärder med 

gemensamma krafter förbättra gatumiljön längs Östra 

Långgatan eller andra innerstadsgator. De fysiska 

åtgärderna finansieras till 50 % av kommunen, till 50 % av 

fastighetsägare och handlare. Avvaktar med fysiska 

åtgärder till kostnadsberäkningar finns. 

 

Lekplatser 

 

2013 anläggning av naturlek i Påskbergsskogen, enligt 

bifallen motion från Kommunfullmäktige 2008-06-17. 

Naturleken föreslås ingå som delar i den utveckling av ett 

lekstråk/parkstråk från Påskberget till Sörse, där också 

parkyta i centrum av Sörse och upprustning av stadsdels-

lekplatsen i Sörse ingår för att öka möjlighet till aktiviteter 

och upplevelser längs stråket och för att utveckla området 

i en grön riktning. Projektet görs i samverkan med 

Varbergs Bostad och i dialog med boende i området 

 

Projektering och anläggning av tätortslek på central plats i 

Kungssäter. Lekplatsen samplaneras med LISA-projekt 

och kostnaden bedöms till 1 000 tkr.  

 

2014 anläggning av Multipark Varberg - en aktivitetspark 

med ungdomar som främsta målgrupp. Skate är en 

huvudaktivitet, men även andra aktiviteter, såsom 

klättring, streetbasket, parcour mm kan bli aktuella som 

delar av parken 

 

En tätortslek anläggs i någon av serviceorterna. 

Totalkostnad bedöms till 1 500 tkr (2014 1 300 tkr 

anläggning, 2013 200 tkr projektering) Projektering av 

stadsdelslek Håsten och tätortslek med anläggande 2015, 

500 tkr. 

 

2015 anläggs en stadsdelslek med tillhörande utveckling 

av fritidsområdet i Håsten 

 

2016-2017 projektering och anläggning av en stadsdelslek 

och en tätortslek om året. 

 

Omgestaltning Norrgatan 

 

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska gatorna innanför 

Vallgatorna ha gatstensbeläggning. Norrgatan är den sista 

av gatorna som inte har det utan asfalt. Beläggningen är 

sliten och gropig. Gatan har inte heller som flera när-

liggande gator utformningen av en gårdsgata, som ger en 

bättre trafikföring och inbjuder till vistelse och handel.  

 

Ombyggnaden rör två kvarter (Västra Vallgatan – 

Drottninggatan) och omfattar ca 2000 m2. Efter fullgjord 

projektering under vintern 2012 är det möjligt att göra en 

mer giltig kostnadsberäkning. Samordning av projektet 

genomförs med ledningsägare. Dialog kring funktion och 

utformning förs med handlare och fastighetsägare längs 

gatan. Projektet är anmält till Trafikverket för ansökan om 

medfinansiering. Bidraget är preliminärt beviljat till 50 % 

av kostnaden. 

 

LISA stadsdelspark Kungsäter 

 

2013 Efter invånardialog och stormöte i Kungsäter har 

man enats om plats och åtgärder som vore önskvärda för 

att stödja lokalsamhället. Det rör sig om att med skyltning 

på central plats vid affären visa upp de målpunkter och 

kvaliteter som Kungsäter har, samtidigt som man skapar 

en mötesplats med enklare sittmöbler mm. Projektet sker i 

samverkan med Kungsäter byalag. 

 

Strandpromenaden 100 år 

 

2013 anläggs nya möbler, skyltning och entréplatser och 

eventuellt utegym längs Strandpromenaden från Sim-

stadion till Apelviken. 2016 belysning av Strand-

promenaden mellan Ankaret och Kåsa 

 

Fästningsbadet 

 

I Strandvisionen 2015, föreslås att Barnens badstrand 

utvecklas ytterligare med sol och baddäck utmed piren, för 

möjlighet till bad på djupt vatten. En idé till ett nytt 

bryggbad placerat utmed piren är framtagen. I förslaget 

ingår soldäck, promenad/badbrygga, 

soltrappa/hopptornstrappa, kombinerat soldäck/badbrygga, 

sittplatser och yta för ev. försäljning.  

Under 2011 togs även idéförslag fram för en tillhörande 

toalettbyggnad, då ett nytt fästningsbad med största 

sannolikhet skulle locka att stort antal besökare och de 

befintliga toaletterna vid Barnens badstrand inte antas 

räcka till. Idéförslaget är kommunicerat och accepterat av 

Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet 

 

Buavägen, bussvändplats 

 

Bussrutten ändras från att bland annat trafikera 

Ingemarsvägen till att gå via Buavägen och vända i Bua 

hamn. Flytten medför behov av vändplats för bussen och 

flytt av busshållplatser.  

 

Ombyggnad korsningar 

 

Ett antal korsningar är i behov av ombyggnad för att få ett 

bättre trafikflöde och en ökad säkerhet framförallt med 

avseende på oskyddade trafikanter. Bland annat gäller 

detta korsningen Södra vägen - Kattegattsvägen, 

Rosenfredsgatan - Ringvägen, Träslövsvägen - 

Västkustsvägen och tre korsningar på Västkustvägen förbi 

Träslövsläge 

 

Brunnsparken- Kyrkogatan 

 

Ett beslut om nytt stadslinjenät skulle innebära att 

busshållsplatserna försvinner vid Brunnsparken. En sådan 

förändring ändrar förutsättningarna för trafikmiljön på 

Kyrkogatan och för Brunnsparken och gatan som plats för 

vistelse och folkliv. Innehåll och utformning av 

Brunnsparken bör ses i en helhet tillsammans med en 

utveckling av torget, platsen runt kyrkan och de 

intilliggande gatumiljöerna, vilket beskrivs som ett särskilt 

projekt.  
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Tvååker central park 

 

Södra delen av det gamla järnvägsområdet är planlagt 

naturmark och har legat för fäfot sedanjärnvägen försvann. 

Utformningen bör skapa en centrumpark som fungerar 

som mötesplats, för lek, vila, upplevelse och aktivitet. I 

projektet ingår även c:a 250 lpm gång- och cykelväg från 

nya verksamhetsområdet ner till befintlig gc-väg vid 

Pilgatan och anslutning till Skolvägen.  

 

Motionsspår 

 

Kommunen har totalt 9 stycken motionsspår som samtliga 

behöver upprustas. Samtidigt finns önskemål om nytt och 

längre centralt spår genom utbyggnad av spår bakom 

sjukhuset motion Dnr KS 2011/0102. Samtliga befintliga 

spår har en ålder av ca 30 år och har de flesta har luftburna 

ledningar, vilket medför hög energiförbrukning, stora 

underhållskostnader och brister i ljusflödet. Genom att 

gräva ned ledningarna minskar energiförbrukningen och 

de kabelbrott som kan uppstå vid stormar förhindras. I 

samband med renoveringen läggs nytt slitlager ut och 

samtliga diken och trummor ses över.  

 

Offentliga toaletter i centrum 

 

Information som hänvisar till toaletter som allmänheten 

kan nyttja. 

 

Trafikmiljöåtgärder 

 

Fortsättning på det arbete som pågått under flera år med 

att ändra utformningen på bostadsgator för att 

åstadkomma lägre hastighet på fordonstrafiken och ibland 

separerade trafikslag. 2013 lågfartsområde Västra Lugnet 

(Skogsgatan m.fl.) och förstudie/projektering av åtgärder 

kommande år - 200 tkr.  

2014-2017 Bostadsgatorna i Lilla Träslöv föreslås få ny 

utformning enligt riktlinje för lågfartsområden. 

Bandholtzgatan, Danska vägen och Kattegattsvägen är 

idag genomfartsgator  

 

Centralorten vägvisning 

 

Den befintliga vägvisningen behöver ses över, sådant som 

är inaktuellt behöver rensas bort och nytt behöver komma 

till för att få en uppdaterad och tydlig trafikvägvisning och 

därmed bättre flöden och styrning av trafiken.  

 

Enkelt avhjälpta hinder 

 

Under 2012 togs en ny handlingsplan för bättre 

tillgänglighet i det offentliga rummet fram. Under 2013 

avses att gå vidare och utföra föreslagna arbeten utifrån 

planen. Det första året planeras för att kunna utföra 

enklare åtgärder samt projektera kommande års 

anläggning, 1 000 tkr. 2014 görs en vidare utredning för 

tillgänglighet inom andra områden exempelvis bad. 

Med tanke på att flera åtgärder kan vara även 

trafiksäkerhetsåtgärder kan medfinansiering från 

Trafikverket vara aktuell. 

 

Rolfstorp, gång- och cykelväg 

 

Projektet är ett samordningsprojekt som syftar till att öka 

trafiksäkerheten i samhället. Bland annat består åtgärderna 

i en cykelväg i samband med skolan och korsningar av väg 

153 och Skällingevägen. Projektet drivs av Trafikverket 

och medfinansieras av Varbergs kommun.  

 

Lindberg/Trönninge, gång- och cykelväg  

 

Projektet handlar om att anlägga en gång- och cykelväg 

längs Lindbergsvägen separerad från körbanan för att 

trafiksäkra de oskyddade trafikanterna. I dagsläget pågår 

arbete med arbetsplan och detaljplan. Upprättande av 

bygghandlingar för gång- och cykelvägen sker under 

hösten och vintern 2012. Handlingar för gc-bron beställs 

under vår/sommar 2013. Tidigast möjliga byggstart är 

hösten 2013 med förväntat färdigställande höst/vinter 

2014.  

 

Veddige gång- och cykelväg 

 

Gång- och cykelväg föreslås utmed Skolgatan på delen 

Syllingevägen - Västra Ringvägen, längs Västra 

Ringvägen på delen Viskastigen - Pilvägen, och längs 

Syllingevägen på delen Viskastigen - Skolgatan. De 

föreslagna sträckningarna är ca 1500 meter.  

 

Åkullaleden gång- och cykelväg  

 

Utbyggnaden av gång- och cykelbanor följer cykelplanen 

för Varbergs kommun. Utbyggnad av gång- och cykelbana 

mellan Varberg och Grimetons stationssamhälle är en 

prioriterad sträckning enligt planen.  

 

2014 projekteras den valda sträckan. 

2015 föreslås gång- och cykelväg utmed delen 

Skultagården - Grimetons stationssamhälle.  

2016 föreslås gång- och cykelväg från Grimetons 

stationssamhälle till Gödestad. 

 

Södra Näsvägen gång- och cykelväg  

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Södra 

Näsvägen, från Ägovägen – Svartekärrsvägen. Sträckan är 

i sin helhet 1620 m lång. Del av sträckan, Nygårdsvägen - 

Olas gata, är en del av Kattegattsleden och kommer att 

finansieras inom ramen av det projektet.  

 

Väg 845 Löftabro-Stråvalla gång- och cykelväg  

 

Sträckningen är drygt 1300 m och går utmed väg 845 från 

befintlig gång- och cykelväg vid Kapelliden söderut till 

Stråvalla. Nyexploatering på båda sidor om väg 845 är 

aktuell genom att detaljplaner vunnit laga kraft. Projektet 

föreslås för genomförande en bit fram i tiden för att kunna 

samordnas med utbyggnaden av de nya bostadsområdena. 

En del av kostnaden för GC-vägen bör även kunna läggas 

på exploateringen.  
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Väg 815 Rolfstorp-Skällinge gång- och cykelväg 

 

Utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Rolfstorp och 

Skällinge är en prioriterad sträcka enligt Cykelplanen för 

Varbergs kommun. Gång och cykelbanan är viktig för 

skolbarnen som reser mellan Rolfstorp och Skällinge. 

Kostnadskalkyl för investering och drift fördjupas i 

samband med förstudie. 

 

Parkavdelningen maskiner 

 

Parkavdelningens arbetsmaskiner byts löpande ut under 

åren, beroende på vad som händer. 

 

Bulleråtgärder 

 

Efter översyn av bullersituationen i Varberg kommer 

etapp 1 (åtgärder för fastigheter som har över 65 dB(A) 

vid fasad, med fokus på inomhusvärden att slutföras under 

2012. I etapp 2 och 3 ingår att se över och åtgärda 

fastigheter som har över 60 dB(A) respektive 55 dB(A) 

vid fasad, med fokus på utomhusvärden. Beslut om vilka 

bullerskyddsåtgärder som föreslås genomföras kommer att 

grunda sig på en bedömning om åtgärden är 

samhällsekonomiskt, ekologiskt och tekniskt rimlig att 

genomföra.  

 

Omskyltning Rätt fart i staden 

 

Under 2013 påbörjas omskyltning enligt hastighetsplanen 

"Rätt fart i staden" som ett försöksområde i en av våra 

serviceorter. 2014 och 2015 fortsätter arbetet med 

omskyltning och eventuella trafikmiljöåtgärder i 

centralorten och resterande serviceorter. 

 

Kollektivtrafik 

 

För att öka andelen resor med kollektivtrafiken behövs det 

skapas ett helt nytt linjenät för stadstrafiken i Varberg. 

Hallandstrafiken vill börja trafikera ett nytt stadslinjenät 

under trafikåret 2014 dvs. med trafikstart i december 2013. 

Projektet kan delas upp i 6 olika delar som omfattar 

infrastrukturåtgärder på Västra Vallgatan, Östra Vallgatan, 

Engelbrektsgatan, Västkustvägen (Sjukhuset). En sista del 

handlar om anpassning av hållplatser på övrigt vägnät.  

 

Teaterplatsen 

 

För att utveckla området föreslås en helhetsutformning av 

torgyta (på befintlig parkeringsplats) och shared space yta 

(där olika trafikslag - gång- cykel, kollektivtrafik och bilar 

- färdas på samma villkor) längs Engelbrektsgatan. 

Samtidigt ersätts parkeringsplatser som tas bort med nya 

platser på närliggande gator. På torget kan förslagsvis det 

norra kvarterets kulturella kvaliteter lyftas fram, med nya 

spännande anläggningar som t.ex. utomhusteater, 

trädplantering, offentlig konst och effektbelysning. Då 

turistbyråverksamhet planeras i lokalerna kommer platsen 

troligtvis i större utsträckning att fungera som en entré till 

stadskärnan och bör ges den digniteten i utformning och 

innehåll.  

 

Arbetet föreslås fortsätta i etapper och samordnas med 

byggnation enligt Lagmannen 18 samt med eventuell 

omläggning av stadslinjenätet för kollektivtrafik, och de 

konsekvenser får för trafik och parkering i området. Som 

del av förslaget, och som en första etapp, byggs gång och 

cykelväg längs Engelbrektsgatan mellan Kungsgatan och 

Västra Vallgatan.  

 

Belysning 

 

Det finns behov av bättre belysningen längs vissa gång- 

och cykelvägar i Varbergs tätort. På vissa ställen där 

gatans belysning tidigare räckt har träden vuxit upp i 

grönremsan mellan gata och cykelväg. På andra ställen har 

användningen av gång- och cykelvägen ökat och därmed 

behoven likaså, exempelvis i och med ny bebyggelse. En 

investering för att komplettera det befintliga gång- och 

cykelvägnätet med belysning (där enklare åtgärder som 

röjning och gallring inte är tillräckligt) föreslås därför.  

 

Kv. Kilen 

 

Kommunfullmäktige beslöt i mars 2012 att området ska 

iordningställas till ett trevligt grönområde. Området är ca 

2500 m2 stort. Hamn- och gatuförvaltningen bedömer att 

området med enkla medel, i form av gångstig, sittplatser, 

röjning och plantering kan upplevas som en mer tilltalande 

och inbjudande plats att passera förbi eller stanna till på.  

 

Flygfältet staket 

 

Enligt nya bestämmelser från Transportstyrelsen, så ska 

alla flygplatser vara inhägnade från och med den 10:e 

oktober 2015. Omkretsmåttet på nuvarande flygplats-

område är 1979,2 meter med viss reservation för hur 

staketdragningen ska gå vid befintliga byggnader inom 

området ( hangar, klubbhus).  

 

Flygfältet beläggning 

 

Asfaltering av manöverområde på Varbergs flygplats. 

Projektet innebär en markant förbättring av säkerheten 

kring start och landning av flygplan, dessutom ökas 

tillgängligheten av flygplatsen under alla årstider. Om inte 

det genomförs en beläggning av asfalt så är flygfältet i 

behov av en grundligare renovering av manöverområdet 

såsom dressning, ringvältning, hålpipning etc. Projektetet 

genomförs i samfinansiering med privata aktörer.  

1 500 tkr avser kommunens del i projektet. 

 

Åtgärder Lassabacka 

 

Ytterligare studier av trafiksystemet i Lassabackaområdet 

genomförs under hösten 2012. Baserat på resultaten av 

dessa studier kommer förslag till etappvisa åtgärder att tas 

fram. 

 

Åtgärder hamnutveckling 

 

I enligt med beslut i kommunfullmäktige i juni 2012 

startar under hösten dels ett stadsutvecklingsprojekt och 

dels ett hamnutvecklingsprojekt i syfte att verkställa en 

flytt av hamnverksamheten ut till Farehamnen och 

succesivt ta sig an de områden som lämnas för att bygga 

nya stadsdelar och utvidga centrala staden. 

Hamnutvecklingsprojektet kommer att fördjupa sig i en 

rad olika frågor angelägna för att möjliggöra ambitionerna 

i KFs beslut. En detaljerad åtgärdsplan, tidsplan och 

kostnadsplan kommer bl.a. att tas fram och kommer beröra 

åtgärder en bra bit in på 2020-talet. 

 



 

 

30 

 

Utveckling Varbergs innerhamn och hamnen 

Träslövsläge 

 

Åtgärder för att successivt utveckla Varbergs innerhamn 

och hamnen i Träslövsläge i syfte att göra Varberg än mer 

attraktivt för boende och besökare. 

 

 

Kultur och fritidsnämnd 
 

Trådlöst ljudsystem, mobil ljudanläggning 

 

En stor del av teaterns utrustning är gammal och omodern 

och måste bytas ut helt. Det saknas den tekniska utrustning 

som krävs vid t ex rockkonserter vilket är en förutsättning 

för att nå en yngre publik. För att göra teatern mer 

publikvänlig och till en effektiv arbetsplats är en 

modernisering och upprustning nödvändig.  

 

Konstnärlig utsmyckning enligt motion 

 

Motion KFN 2006/0214 - Svar på motion om utsmyckning 

av Rosenfredskolans entré. 

 

Upprustning filialbiblioteken 

 

Med stöd i erfarenheten av det framgångsrika arbetet med 

det nya stadsbiblioteket vill vi förbättra servicen i hela 

kommunen. I det arbetet behöver lokakbiblioteken lyftas 

till en ny nivå. Förändringen rör många områden med 

miljö och inredning som viktiga framgångsfaktorer. Får 

ingå i nämndens investeringsram för mindre 

verksamhetsinvesteringar. 

 

Ismaskin Veddige 

 

En renovering eller inköp av ny ismaskin Veddige ishall 

behöver aktualiseras de närmaste åren en kostnad på 1,2 

miljoner. 

 

Konstgräsplan Ankarvallen 

 

Förvaltningen ser behovet av mer kontsgräsplaner i 

Varbergs kommun för att möta föreningarnas krav på fler 

tider. Ingår som en del i arbetet med investeringsprojekt 

för Ankarskolan. Planen anläggs i början av projektet för 

att möjliggöra nybyggnation av skola. 

 

Sjöaremossen – kylkompressor 

 

I genomgången av anläggningens status som upprättades 

våren 2010 så poängterades behovet av statushöjning 

gällande bl.a. kylkompressor. 

 

Sjöaremossen ny brunn 

 

I genomgången av anläggningens status som upprättades 

våren 2010 så poängterades behovet av statushöjning 

gällande bl.a. ny brunn.  

 

Sjöaremossen - ny bandbädd 

 

I genomgången av anläggningens status som upprättades 

våren 2010 så poängterades behovet av statushöjning 

gällande bl.a. ny banbädd. 

 

 

Sjöaremossen nytt omklädningsrum 

 

I den enkla genomgången av anläggningens status som 

upprättades våren 2010 så poängterades behovet av 

statushöjning gällande bl.a. omklädningsbyggnad. 

 

Lokalanpassningar Ungdomens hus – Rosenfred 

 

Investeringsbeloppet avser anpassningar i Rosenfreds-

skolan för att skapa förutsättningar till en långsiktlig 

lösning för att tillgodose behovet av nya lokaler för 

Ungdomens hus verksamheter. Åtgärder som behöver 

göras är invändiga anpassningar såsom bl.a. möjligheter 

att bedriva caféverksamhet samt enklare scen samt egen 

entré. Vidare behöver viss anpassning av utemiljön i 

anslutning till entré göras. Eventuellt erfordras även viss 

anpassning så nuvarande verksamheter kan flyttas ut ex 

förråd för instrument samt kallförråd för rekvisita etc.  

 

Ljudanläggning Påskbergsvallen 

 

Framtida konstgräsplan - okänd plats 

 

Förvaltningen ser behovet av mer kontsgräsplaner i 

Varbergs kommun för att möta föreningarnas krav på fler 

tider. 

 

Friidrottshall 

 

En friidrottshall inomhus skulle göra så att fler ungdomar 

fick möjlighet att utöva friidrott i och med att det är 

möjligt att träna året runt. Det skulle även ge bättre 

förutsättningar för de som är aktiva idag. Idag tränar och 

tävlar man på Påskbergsvallen i konkurrens om tider med 

fotbollslagen Varberg GIF och Varberg Bois. 

 

Simanläggning 

 

Under 2012 kommer en utredning att klargöra 

reinvesteringsbehov/investeringsbehov av kommunens 

bad och simanläggningar. De tre anläggningar som 

kommer att utredas är Håstens simhall, Veddige simhall 

samt simstadion. Osäkerheten är stor på hur stort 

investeringsbelopp som kommer att äskas. Det är troligt 

att investeringsbehovet kommer att fördelas ut på fler år 

med anledning av att det är tre anläggningar. 

 

Sjöaremossen – avloppsanläggning 

 

I genomgången av anläggningens status som upprättades 

våren 2010 så poängterades behovet av statushöjning 

gällande ny avloppsanläggning. 

 

Nytt bibliotek i Träslövsläge 

 

Bibliotek i Träslövsläge ingår som del av projekt 

Ankarskolan. 
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Servicenämnd 
 

Trådlöst nätverk Wifi 

 

Utbyggnad av trådlöst nätverk för att säkerställa 

användandet bärbara datorer, läsplattor etc. 

 

Trådburet nätverk 

 

Återanskaffning och uppgradering av samtlig 

nätverksutrustning i kommunen. Nödvändig för att kunna 

säkerställa datakommunikation i kommunens nät. 

 

Kost & Städ 

 

I nuvarande prismodell finns möjlighet att investera 700 

tkr inom kost samt 200 tkr inom städ årligen. 

Investeringarna inom kost rör endast tillagningsköken. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar 

kostpolicyn behövs ytterligare värmefack i serverings-

linjerna för att klara en ytterligare maträtt. För att inte 

införandet ska vara kostnadsdrivande föreslås ett 

successivt införande under tre år fördelat enligt följande; 

år 2013 - 150 tkr, år 2014 - 200 tkr, år 2015 - 450 tkr. 

Observera att detta äskande inte innehåller reinvesteringar 

avseende mottagningsköken. Här är investeringsbehovet 

stort och just nu pågår en inventering och 

kostnadsberäkning. 

 

Projekt Integrerad kommunikation 

 

Nuvarande växellösning kommer att behöva bytas ut. Den 

tekniska utvecklingen går fort framåt och en ny 

kommunikationslösning för kommunen omfattar en 

integrerad lösning med telefoni, växel, mail, chatt, 

kalender, video och olika typer av konferensmöjligheter.  

 

Energieffektivisering fastigheter 

 

Investeringskonto "Energieffektivisering fastighet" är ett 

generellt konto för energieffektiviserande åtgärder i 

kommunens fastigheter. För 2013 planeras värme-

konvertering Derome skola, Sibbarps förskola och 

Spannarps skola. Dessutom planeras byte till effektivare 

gaspannor på Nedregårdens och Prästakullens förskolor. 

 

Sammanträdesrum B-huset 

 

Stadshus B renoveras. I samband med renoveringen 

skapas ytterligare två, gemensamma sammanträdesrum. 

Dessa rum behöver utrustas med möbler, utrustning och 

kopplas mot lås- och bokningssystem. 

 

Backup 

 

Återanskaffning och utökning av miljön för 

säkerhetskopiering. 

 

Public 360 

 

Förstärkning av miljön för Public 360 

 

SAN 

 

Återanskaffning och utökning av hårdvara för lagring av 

filer. Miljön måste också utökas jämfört med dagens nivå 

för att möta de behov som verksamheterna har. 

Utveckling IT-service 

 

Investeringskonto "Utveckling IT-Service" är ett generellt 

konto avsett för mindre anpassningsåtgärder initierat av 

nyttjande förvaltning. Kapitalkostnaden kommer att 

belasta beställande förvaltning via prislistan för de ökade 

tjänster förvaltningen köper av IT-Service. 

Avskrivningstiden bedöms från fall till fall men är 

maximalt 5 år. 

 

Virtuella servrar 

 

Återanskaffning och utökning av miljön för virtuella 

servrar. Hårdvaran för virtuella servrar har fallit för 

åldersstrecket och måste återanskaffas. Inom några år 

behöver miljön också utökas för att motsvara de framtida 

behoven. 

 

Grävlastare 

 

I den dagliga verksamheten inom Fordon & Logistik har 

kunden, Hamn & Gata, ett löpande behov av grävlastare. 

Nuvarande grävlastare måste bytas ut. 

 

Lastväxlare 

I den dagliga verksamheten inom Fordon & Logistik har 

kunden, Hamn & Gata, ett löpande behov av lastväxlare. 

Nuvarande lastväxlare måste bytas ut. 

 

Grävare 

 

I den dagliga verksamheten inom Fordon & Logistik har 

kunden, Hamn & Gata, ett löpande behov av grävare. 

Nuvarande grävare måste bytas ut. 
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 Exploateringsplan 

2013- -2016     2013     

  

Ingående 

balans 

Budget 2012 Inkomster 

2013 

Mark 2013 Admin 2013 Gator m.m. 

2013 

VA 2013 Nettobudget 

exkl. VA 

Nettobudget Nettobudget 

Objekt 2012-01-01 2012 3xxx 94xx 95xx 96xx 98xx 2013 2014 2015-2016 

Lorensberg/Kanngjutaren -15 549 2 000       15 500 850 15 500     

Kv. Trädgården 232       50     50     

Atle -5 2 000           0 2 000   

Stockrosgatan -2 336 600     50 50   100     

Ryttaren 17-18     -1 000   50 50   -900     

Sörse, VB (Rundgården) 19 -2 400     100 1 000 1 500 1 100 1 000   

Brunnsberg   1 200           0 -2 300 1 100 

Kv. Kavalleristen         50 50   100   -100 

Håsten -5 874 -3 000     100 500   600 500   

Kv. Mandarinen 10       50 50   100     

Träslöv, Kapellgatan (VH)         50 50   100     

Östra Träslöv 28       50 50   100     

Breared 5 315 2 600 -5 000   100 2 500 1 000 -2 400 100 5 100 

Träslövsläge, Grytåsvägen m.fl.. 1 2 226     250 2 000   2 250 200 800 

T-läge, öster, Ankarskolan           9 000   9 000     

Tvååker, Stenen, etapp 1 1 915 735 -2 500   200 4 500   2 200 1 000 1 000 

Tvååker, Bjällemad 31   -1 650   50 1 600 1 640 0     

Tvååker, Smeakalles, E 2           500   500     

Himle, N Lantmannavägen 121             0     

Göingegården 24 100   -21 700     1 000   -20 700     

Trönninge 7:5, Hallagården 38   -3 200   500 2 700 2 200 0     

Trönninge, Göingegården 5 3 058         1 000   1 000     

Trönninge 5:11 0       70 3 330   3 400     

Trönningenäs 5:29, A2 2 701   -3 300         -3 300     

Trönninge, Göingegården 6     -4 000   100 7 000   3 100 -7 100   
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Ingående 

balans 

Budget 2012 

 

Inkomster 

2013 

Mark 2013 Admin 2013 Gator m.m. 

2013 

VA 2013  Nettobudget 

exkl. VA   

Nettobudget   Nettobudget 

Objekt 2012-01-01 2012 3xxx 94xx 95xx 96xx 98xx 2013 2014 2015-2016 

Åsby, Smedjestigen 374 2 000 -800   100     -700 -800 -400 

Åskloster, Ås-Bäck 2:2 6             0     

Östra Årnäs 97       100     100     

Duveslätt 1:3 m.fl.     -1 000     1 000   0     

Veddige, Vipvägen 1 192   -450         -450 -450 550 

Bua, Kvarndammsvägen 4 966 5 400 -4 000         -4 000 -4 000 -3 000 

Bua 8:42, Frigert 22   -1 771     1 771 648 0     

Bua 10:90, Guttaredshöjden     -3 400   100 1 100   -2 200     

Övriga bostadsområden 20 955             0     

Hamnen, Öster, Ö Hamnvägen 413 1 500       150   150     

Hamnen, Väster, Ö Hamnvägen 522       50 100   150     

Kv. Hajen -218   -6 000     2 130   -3 870     

Kv. Rockan     -150   50 100   0     

Södra Hamnterminalområdet           2 000   2 000     

Nedregården, etapp 4 3 887   -5 000         -5 000 -5 000 -5 000 

Holmagärde Öster 34 459 2 000     1 000     1 000 25 000 48 000 

Jonstaka, handel 144   -3 500         -3 500     

Träslövsläge, Söder Tångvägen 5 666   -1 500         -1 500 -1 000   

Omlastningsstation Spannarp           11 200   11 200     

Gunnestorp Västra -5 677 -2 000 -2 000         -2 000 -2 000 -1 000 

Veddige, Disseflat 6 183         800   800     

Bua öst 315   -500     500   0     

Övriga Verksamhetsområden -4 711             0     

                0     

Summa (Tkr) 82 402 14 861 -77 021 1 200 3 220 77 881 7 838 5 280 750 47 050 
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Kommentarer till 

exploateringsredovisning  
 

Lorensberg/Kanngjutaren 

Kv. Kanngjutaren färdigställt. Byggnation pågår i kv. 

Lorensberg. Försäljning pågår av bostadsrätter. Hus C 

och D kommer beräknas vara klara 2013. Gator runt 

kvarteret Lorensberg ordnas med bussfickor, gång-

fartsväger med mera. (Ny busshållplats Träslövsvägen). 

 

Atle 1 

Planerad byggnation av flerbostadshus. Ägare av marken 

Göran Lindeberg och kommunen. Ny infart (vänster-

sväng) 2000000 samt dagvattenmagasin 500000. Ej klart 

med tomtpriset. Plan görs färdig. Oklart när utbyggnad av 

detaljplanen kan ske. 

 

Stockrosgatan 

Omvandling av p-platser till 9 st. småhustomter varav 4 

är sålda. Nya p-platser anordnas samt iordningsställande 

för återvinningsstation. 

 

Sörse (Rundgården) 

Tomt för flerbostadshus vid Rundgården, Sörse. Tomten 

köp av Varbergs Bostads AB. Dagvattenmagasin ska 

byggas. 

 

Brunnsberg 

Plan för tomt för flerbostadshus på ängen öster om 

Varbergs Bostads hus. 

 

Kv. Kavalleristen 4, Södra Vägen 

Flerbostadshus 

 

Håsten 

Plan för ett flerbostadshus med verksamhet i 

bottenvåning vid Håstens Torg. Byggherre Varbergs 

Bostads AB. Efter försäljning minskar kostnader för till 

samfälligheten. Borttagning av cirkulation (investering). 

Ny väg Statoil. 

 

Kv. Mandarinen 1-2, Träslövsvägen 

Flerbostadshus. Privat och kommunalt 

 

Träslöv, Kapellgatan (VH) 

 

Breared 

Mark för två flerbostadstomter. Arbetet med mark-

anvisningar pågår. Kvar finns yta för skoltomt, 

förskoletomt samt yta för fotbollsplan 

 

Träslövsläge, Grytåsvägen m.fl. 

I ordningsställande av gator, grönytor med mera. En 

dagvattendamm planeras för fördröjning av dagvatten. 

Intäkterna ej klara. 

 

Tvååker, Stenen Etapp 1 (B-C) 

Parhus, förskoletomt. Ägare kommunen.  Nytt beslut om 

pris krävs. 

 

Bjällemad, Tvååker 

Småhustomter, Privat 

 

Smeakalles, område 2 

Arbetsplan GC-väg m.m. 

 

Göingegården 

Privat område, Derome Mark och Bostad. Färdigställa 

torget 

 

 

 

 

Hallagården Trönninge 7:5 

Området är privat och består av 10 tomter för småhus och 

parhus. Området är beläget på en ängsslutning som lutar 

åt närliggande alsumpskogen mellan Grytvägen, 

Hallagårdsvägen och Klastorpsvägen (nära Lindgården). 

Exploateringsavtal. 

 

Göingegården, etapp 5 

Privat område, Derome Mark och Bostad. 

Toppbeläggning 

 

Göingegården, etapp 6 

Privat område, Derome Mark och Bostad. 

 

Trönningenäs C1-CA, Lindhov 1:22 

Privat. Förskoletomt?. Pris för va ej klart. 

Exploateringsavtal. 

 

Åsby, Smedjestigen 

Nytt bostadsområde i Derome. Utbyggnad av gata och va. 

Ägare kommunen. Pris ej fastställt. 

 

Ås-Bäck 2:2 

Planerad byggnation för småhus i Åskloster (väg mot 

Derome). Privat exploatör. 

 

Veddige, Vipvägen 

Elva tomter i detaljplanen, varav en såld. Ägare 

kommunen. Byggnation av ca 40 hyreslägenheter pågår. 

Säljs i etapper. 

 

Bua, Kvarndammsvägen 

Försäljning pågår. Ägare kommunen. Toppbeläggning 

 

Bua 8:42, Friggert 

Planerad byggnation för småhus i Bua (öster om 

fotbollsplanen). Privat exploatör. Exploateringsavtal. 

 

Bua 10:90, Guttaredshöjd 

Tomt för flerbostadshus. Förslag på köpare finns. 

 

Öster, Östra Hamnvägen 

Varberg Energi nya energianläggning. 

 

Väster, Östra Hamnvägen 

Detaljplanering för utbyggnad av hamnområdet. Påbörja 

skyddsvall. 

 

Kv. Hajen 

Sanering Hajen 11, Gata, p-plats. Ägare kommunen. 

 

Södra Hamnterminalområdet 

 

Holmagärde Östra 

Inkl. industrispår 

 

Gunnestorp västra 

Försäljning pågår. Ägare kommunen. Toppbeläggning. 

 

Disseflat, Veddige 

Förstudie/Arbetsplan 

 

Bua Öst 

Verksamhetsområde vid infarten till Bua. Kvartersgata 

byggs ut. 
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Uppdrag i Budget 2013 

 

Uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en 

resultatutjämningsreserv. 

 

Uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en 

social investeringsfond 

 
Uppdra åt nämnder och styrelser att under budgetåret särskilt beakta åtgärder enligt 

fullmäktiges strategiska inriktningar gällande valfrihet och kvalitetskonkurrens, och 

kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
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