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Inledning

INLEDNING

Sammanfattning

Omvärldsanalys

I delårsrapporten redovisas hur förvaltningar och
bolag arbetar i riktning mot kommunens uppsatta
mål. En mängd initiativ och aktiviteter från årets åtta
första månader visar hur dessa mål är vägledande för
de olika verksamheterna. Effekterna av arbetet kommer att presenteras i årsredovisningen.

Den ekonomiska utvecklingen har under året varit
fortsatt svag, både i Sverige och internationellt. Allt
mer tyder dock på att konjunkturen ska vända inom
en relativt snar framtid. I Europa förväntas en vändning komma redan i höst. De sydeuropeiska länder
som brottas med statsfinansiella problem spås en försiktigt positiv utveckling nästa år, medan en tydligare
svängning väntas i norra Europa.

De två finansiella mål som sattes i budgeten för 2013
är uppfyllda under delåret, men prognosen visar att
målet om självfinansierade investeringar troligtvis
inte kommer att nås för helåret.

Resultat
Kommunens resultat för delåret uppgår till drygt
92 mnkr, vilket är en normal resultatnivå för perioden. Prognosen för helåret visar ett överskott
på 74 mnkr; en positiv avvikelse mot budget med
42 mnkr. Den största orsaken till skillnaden mot
budget är återbetalade personalförsäkringsavgifter för 2005 och 2006 som stärker prognosen med
40 mnkr. Nämndernas gemensamma prognos för
helåret visar på en negativ avvikelse mot budget med
19 mnkr, av dessa står barn- och utbildningsnämnden
för 21 mnkr. Skatteintäkter och finansnetto kommer
enligt prognosen att bli totalt 25 mnkr bättre än
budgeterat.

Verksamhet
För att ge en samlad bild av verksamhetens utveckling i kommunen, redovisar alla nämnder uppkomna
avvikelser mot planerad verksamhet i delårsrapporten. Nämnderna har också beskrivit sitt arbete med
de politiska prioriteringar som kommunfullmäktige
har valt att satsa extra på i årets budget.

Kommunkoncernen
Kommunens delårsrapport innehåller även en sammanställd redovisning av kommunkoncernen och de
kommunala bolagens ekonomiska ställning visas på
samma detaljnivå som kommunens nämnder.
Kommunkoncernens resultat för perioden uppgår
till 131 mnkr.

I USA har återhämtningen av konjunkturen kommit
längre, med stigande sysselsättning och stabilare
arbetsmarknad. De så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har däremot fått en
kraftig inbromsning av sin starka tillväxtökning, på
grund av en minskad efterfrågan från omvärlden.
Kinas BNP-tillväxt förväntas minska markant till
drygt sju procent för 2013 och kommande år.
I Sverige märks en god utveckling inom byggproduktion och privat tjänstesektor, den offentliga konsumtionen bidrar också positivt till tillväxttalen. Som
starkt exportberoende påverkas vi dock i hög grad av
den svaga tillväxten i omvärlden, och först från 2015
förväntas det bli bättre fart i svensk ekonomi.
Trots en svag konjunktur har den svenska sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökat både 2012
och 2013. Ökningen är dock svagare än tidigare och
arbetslösheten kommer att ligga kvar på runt åtta
procent fram till 2014, då en tydlig förbättring väntas.
Tidigare bedömningar står fast, om att svensk ekonomi först år 2016 tros uppnå konjunkturell balans med
en arbetslöshet på 6,5 procent. Det kan uppfattas
som en hög nivå, men 6,5 procent innebär så kallad
jämviktsarbetslöshet, det vill säga en bedömd optimal
balans mellan arbetskraftsutnyttjande och inflation.
Kommunernas skatteunderlag växer realt cirka
1,5 procent under 2013 och 0,9 procent under 2014.
Trots den svaga tillväxten blir påverkan på den reala
skatteunderlagstillväxten relativt måttlig, eftersom
inflationen är mycket låg till följd av en stark krona.
När arbetsmarknaden vänder, och därmed tillväxten,
kommer skatteunderlagstillväxten att öka ytterligare,
främst nominellt men även realt. Från år 2015 blir
den reala ökningen av skatteunderlaget cirka två
procent.
Källa: SKL, Makronytt, augusti 2013

Förvaltningsberättelse
Målredovisning

Prioriterade mål

Fullmäktige i Varbergs kommun har fastställt fyra
strategiska målinriktningar för perioden 2013-2015
och två finansiella mål för 2013.

Ökat ansvar för miljön och klimatet

Till varje målinriktning hör ett prioriterat mål,
dessutom har kommunfullmäktige angett två strategiska inriktningar som ska säkerställa en hög
måluppfyllelse.
I målredovisningen beskrivs hur de olika verksamheterna arbetar för att kommunen ska röra sig i riktning
mot målen.

Målinriktningarna och de

är:

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet.
Prioriterat mål: Enskilda och organisationers ansvarstagande för klimatet och
miljön ska öka genom förändrat beteende.
Detta ska mätas genom att CO2 per person
ska minska.
2. Bättre företagsklimat för fler jobb.
Prioriterat mål: Antalet arbetstillfällen och
egenföretagare i Varberg ska öka.
3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg.
Prioriterat mål: Antalet nyproducerade
bostäder ska öka.
4. Fokus på välfärdens kärna.
Prioriterat mål: Andelen elever som når
sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i omsorgen ska
öka.
De

är:

• Valfrihet och kvalitetskonkurrens.
• Kommunen som attraktiv arbetsgivare.
De finansiella målen är:
1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1
procent av skatter och utjämningsbidrag*.
2. Investeringar exklusive taxefinansierad
verksamhet och affärsverksamhet bör till 100
procent finansieras med egna medel.

*Statligt bidrag för att utjämna skillnader i
förutsättningar mellan landets kommuner.

Förvaltningar och bolag arbetar systematiskt för att
nå kommunens miljömål. Långsiktigt arbete med
strategier och samverkansgrupper löper parallellt med
åtgärder som ger mer direkta resultat.
Ett viktigt initiativ i riktning mot miljömålet är den
trafikstrategi som tas fram för hela kommunen, med
samordning av strategi för parkering och kollektivtrafik. I arbetet med strategin ingår undersökning av
resvanor och mätning av pendlingstrafik, både biloch cykeltrafik omfattas.
Trafikstrategin är ett exempel på hur kommunen kan
underlätta för invånarna att bidra till miljömålet om
minskat CO2 per person. Ett annat exempel är initiativet med fri energi- och klimatrådgivning som erbjuds alla privatpersoner, organisationer och företag.
Efter sommaren startar även erbjudanden om energirådgivning till föreningar som driver verksamhet i
egna lokaler.
I syfte att marknadsföra det hållbara resandet har
två velomobiler köpts in, de ska prövas som tjänstefordon inom kommunen och samtidigt fungera som
budbärare för visionen om Varberg som Västkustens
kreativa mittpunkt.
Till hållbara transporter som går genom kommunen
hör godstrafiken i Varbergs hamn. Under 2013 beräknas godsvolymen som passerar kaj öka med 10 procent jämfört med 2012.
Kommunen har höjt sina hållbarhetskrav för exploateringsprojekt och under 2013 har markanvisningar
enbart tilldelats projekt som uppfyller kraven och
bidrar till en hållbar utveckling. I det löpande arbetet
med markanvisningar är målsättningen en markanvisning minst var sjätte månad.
Nya resurser har tillförts för att öka kontrollen av enskilda avlopp, en handläggare är rekryterad och arbetet kommer att starta under hösten. Även kontrollen
av lantbrukets belastning på miljön kommer att kunna öka under hösten.
Det finns flera exempel på vad som har gjorts för att
öka miljöansvaret i kommunens egen verksamhet.
All IT-utrustning i kommunens nätverk har under de
senaste åren bytts ut mot nya, mer strömsnåla verktyg. Tydliga miljökrav ställs numera alltid vid inköp av
nya datorer och förbrukade maskiner skrotas på ett
miljövänligare sätt än tidigare. Det totala antalet servrar har minskats och förbrukningen av el i kommunens serverhall ligger på bibehållen eller sänkt nivå.
Minskat har också den totala energiförbrukningen i
kommunens fastigheter. Samtidigt har fossila utsläpp
från kommunens egna fordon sänkts genom en om-
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ställning till energieffektiva inköp; sedan i våras är
20 procent av alla fordon som köps in av kommunen antingen gas- eller elbilar.
Varberg Energis nya fliseldade värmeverk i hamnen är bolagets största investering någonsin och
kommer att kunna ha en fjärrvärmeproduktion
som är näst intill helt förnybar. Det innebär att de
totala utsläppen av växthusgaser från uppvärmning
i kommunen halveras jämfört med 1998 (då luftvårdsmätning gjordes). Växthusgaserna har minskat
med 750 kg per person och år tack vare bolagets
fjärrvärmeutbyggnad.
Kommunen är aktiv i flera samverkansprojekt,
både mellan olika förvaltningar och tillsammans
med externa aktörer. Varbergs Bostads AB har valt
att delta i Skåneinitiativet, där målsättningen är
att minska energianvändningen med 20 procent
fram till år 2016. Ett annat exempel på samverkan
är vattenråden, där flera intressenter möts i dialog
om en hållbar vattenförvaltning. I projektet kring
Skuttran samarbetar kommunen med markägare,
Naturskyddsföreningen, Viskans vattenråd och
länsstyrelsen för att hitta konkreta åtgärder för hållbar vattenförvaltning som accepteras av alla parter.
Genom Energi- och Miljöcentrum (EMC) ordnas
aktiviteter för näringslivet där kommunen regelbundet deltar. Under våren har 50 företag besökt
dessa aktiviteter och fått information från bland
andra Varbergs kommun. I ett samarbete mellan
kultur- och fritidsförvaltningen, Studieförbundet
Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Agenda 21 anordnades i början av året Varberg ställer om, en dag
för alla åldrar med ett brett utbud av aktiviteter som
gav möten för tankar och idéer om hållbarhet.
Barn och unga nås även genom det lokala miljöarbetet i förskolor och skolor, den verksamheten
kommer att följas upp under hösten. Målet med
uppföljningen är att få fram underlag för att se hur
en fortsatt utveckling av miljöarbetet kan se ut.
Både grönstrategi och VA-policy har varit ute på
remiss under våren och ska behandlas av kommunfullmäktige under hösten.
Nya utredningar som har startats av kommunen
under 2013 handlar om en kretsloppspark och om
Varbergs förutsättningar för ekoturism. Ett annat
pågående arbete är dagvattenhandboken, som
planeras vara klar för remiss i slutet av sommaren.
Planeringskontoret kommer under hösten att bli
betatestare av BREEAM, ett certifieringssystem för
stadsdelar och ett viktigt projekt för arbetet med
hållbar samhällsutveckling.
Under hösten påbörjas även ett utredningsarbete
för att se om miljöledningssystem kan fungera som
verktyg för ett strukturerat och effektivt miljöarbete
inom kommunen. Extra resurser skulle i så fall krävas under 2014.

I januari månad startade arbetet med att ta fram
nya miljömål för Varbergs kommun. Projektet löper
till och med december 2014 och målen ska gälla för
perioden 2015-2025.

Bättre företagsklimat för fler jobb
Kommunfullmäktige antog i februari en ny näringslivspolicy som anger vad medarbetare aktivt
ska sträva efter i kontakten med företagare, för att
förenkla näringslivets vardag. Policyn har under
året kompletterats med en strategi, dessutom är
förslag till en handelspolicy framtaget och klart för
beslut i fullmäktige under våren 2014.
Handels- och näringslivsfrågor är en naturlig och
integrerad del i arbetet med samhällsplanering;
kommunen har blivit mer synlig som part på fastighetsmarknaden och förvärvar aktivt mark som är
strategiskt intressant.
En speciell kontaktperson för näringslivsfrågor
finns som ny service på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, och på stadsbyggnadskontoret har två
nya återkommande interna mötestider införts för
att underlätta avstämningar och förkorta handläggningstiden för verksamheter och nyproduktion. Åtta
detaljplaner har hittills antagits under året.
Samarbetet mellan kommunens förvaltningar och
Marknad Varberg har utvecklats. Projekt Värdskapet är ett exempel, arbetet med Nyföretagarcentrum
ett annat. Företagslotsen fortsätter att utvecklas och
arbetar för att få SIS-standardisering. Alla gästhamnar i kommunen marknadsförs nu genom Marknad
Varberg för en ökning av antalet gästnätter i Varbergs innerhamn. Åtta ställplatser för husbilar har
anordnats i gästhamnen och prognosen för 2013
är att antalet gästnätter ska öka med fem procent.
Hamn- och gatuförvaltningen arbetar tillsammans
med Marknad Varberg för att på sikt förbättra vägvisningsinformationen om var service och affärer
finns i staden.
Två utvecklingsprojekt har påbörjats i innerstaden,
i bred samverkan och med fokus på dialog kring
idéer för vistelse och aktivitet. Projekten gäller
Norrgatan samt området kring torget, Brunnsparken och kyrkans tomt.
Näringslivsutvecklarna har tagit fram en handlingsplan för samarbetet mellan skola och näringsliv.
Planen presenterar bland annat en strategi för att
utveckla det entreprenöriella lärandet i grund- och
gymnasieskolan.
I ett utökat samarbete med Ung Företagsamhet
planeras nu regionens årliga UF-mässa i Varberg.
Här kommer kommunen att lyfta fram de elever
som drivit företag under året och presentera deras

arbete för lokala företagare. Insatsen är även tänkt
att inspirera fler ungdomar att driva UF-företag.
På Campus Varberg startar under höstterminen nio
högskoleutbildningar, av dessa är sex stycken yrkeshögskoleutbildningar.

der 2013 kommer 43 lägenheter att färdigställas.
Till ett attraktivt boende hör också utsmyckning.
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag
på riktlinjer för konstnärlig gestaltning i samband
med ny bebyggelse. Förvaltningen är även delaktig i
flera pågående planarbeten, exempelvis i Trönninge
och i Brunnsparken.

Genom CLL (Centrum för Livslångt Lärande)
pågår ständigt samarbete med näringslivet via en
mängd olika nätverk och projekt. Bland annat pågår ett nytt innovativt mentorsprogram och projekt
med inriktning mot entreprenörskap för studenter.

Fokus på välfärdens kärna

Vuxenutbildningen i Varbergs kommun har för 2013
tagit del av riktade statliga medel för yrkesvuxutbildningar och lärlingsutbildning för vuxna. Kommunens satsning på lärlingsutbildning fortsätter att
utvecklas på olika sätt, och arbete med förändringar inom vuxenutbildningen pågår.

Fokus på omsorg
Inom kommunens omsorg genomförs en mängd
olika insatser för att ge kunderna ökad trygghet
och olika kundundersökningar om bemötande görs
regelbundet för att användas i verksamhetens värdegrundsarbete.

Kommunen har även samverkat med Region Halland för att utveckla ett basutbud av stöd till företag, en insats som nu är under upphandling.

Som en kvalitetshöjande insats erbjuds personal
inom både kommunal och externt utförd omsorg
under hösten att utbilda sig till värdegrundsledare.

Fler bostäder för ökad attraktivitet

Kvalitetsdeklarationer ska införas inom äldreomsorgen för att komplettera kvalitetsarbetet och
tydliggöra vilka förväntningar som kan ställas på
verksamheten.

Arbetet för en ökad bostadsproduktion berör
många delar av kommunens verksamhet, effektiva
former för samarbete mellan förvaltningar och bolag är därför nödvändigt. Under året har arbetssätt
och samarbetsformer för olika processer dokumenterats för att det ska bli tydligt hur uppdrag, ansvar
och roller fördelas och vad som kan göras mer
effektivt. Rutiner inom förvaltningar har också setts
över, med ökat fokus på en snabbare hantering av
ärenden.
Kommunen har blivit en aktivare part på fastighetsmarknaden. Hittills i år har 77 hektar mark
förvärvats, av dessa är 70 hektar obebyggd mark
och sju hektar bebyggd mark som ska utvecklas.
Markförhandlingar som pågår förväntas leda till att
ytterligare drygt 70 hektar mark förvärvas.
Detaljplaner för 163 lägenheter har antagits under året. Som en del av arbetet med förtätning av
stadsområdet har planarbete påbörjats för bland
annat Sörse, Svärdfisken och Södra vägen. Planering pågår också för nya stadsdelar i södra Trönninge och Bläshammar. Detaljprövning är påbörjad
för detta, liksom för nytt attraktivt boende i centralorten och i serviceorter som Bua, Tvååker, Veddige
och Rolfstorp. Kommunen tar även emot en jämn
ström av förfrågningar för prövning om ny bostadsbebyggelse på landsbyggden. Vanligtvis gäller
dessa förfrågningar enbostadshus, vilket är positivt
eftersom det ligger i linje med översiktsplanen.
Varbergs Bostads AB har som målsättning att i genomsnitt producera 50 hyreslägenheter per år. Un-

Täckningsgraden för riskbedömningar har ökat
väsentligt inom omsorgen i samband med satsning
på olika förebyggande kvalitetsregister.
Ett projekt för trygg och säker demensvård pågår i
samverkan mellan Varbergs kommun, Region Halland och övriga halländska kommuner.
Insatsen hjälp med dusch är en ny satsning som
prövas under 2013, och som ger exempel på ett
rehabiliterande förhållningssätt med fokus på kundens självständighet i hemmet. Den som söker
hjälp till dusch i hemmet får först ett hembesök av
arbetsterapeut och sjukgymnast som tillsammans
med kunden gör en behovsbedömning. Insatsen
kan vara avgörande för kundens bevarade integritet
och självständighet.
Ett nytt seniorcenter för social samvaro och fysisk
aktivitet öppnar i september i Tvååker.
I samarbete med studieförbund genomförs hälsofrämjande studiecirklar för olika målgrupper,
bland annat för unga med funktionsnedsättning.
Kommunens barn- och tonårsverksamhet har utökats till att även omfatta barn och unga som lever i
svårigheter med separerade föräldrar.
Insatserna för hjälp vid våld i nära relationer har
stärkts. Både den våldsutsatta och den våldsutövande personen ska få hjälp genom bland annat rådgivande samtal och behandling.
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En strategisk utvecklingsplan för kommunens
försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser tas
fram. Planen ska göra det enklare att se framtida
utvecklingsbehov, den ska också vara till hjälp i
strävan att minska tiderna mellan utredning och
placering i lämplig arbetsmarknadsinsats.
I en revisionsrapport gällande granskning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete beskriver KPMG i juni 2013 kommunens rutiner för att
matcha individer mot rätt åtgärd som goda: ”Vi ser
denna verksamhet som väldigt positiv och att det
ger Varbergs kommun goda förutsättningar att ge
individer bra stöd i situationer av arbetslöshet”
står det att läsa i rapporten.
En ny arbetsmodell startas upp under hösten, med
ökad satsning på stöd för kunderna att komma
närmare ett normalt arbetsliv. Modellen bygger på
dialog med privata företag och kommunala arbetsplatser, och ett personellt stöd i form av arbetsanpassare ute på arbetsplatserna.
Kommunen driver respektive deltar i samverkansprojekten Steget vidare, Set Up och På G, som alla
handlar om att ge människor i olika åldersgrupper
stöd kring utbildning, praktik eller arbete. Det bedrivs också ett aktivt rekryteringsarbete för att höja
utbildningsnivån bland vuxna i kommunen, detta
görs via årlig mässa, utbildningskataloger och kostnadsfri studievägledning.
Antalet kulturella aktiviteter som erbjuds äldre
har utökats och omfattar till exempel musikundervisning via Kulturskolan och hembesök med biblioteksböcker. Planer finns även på fysiska aktiviteter i
kommunens bad- och simanläggningar.
Bäring och Psynk är två ambitiösa samverkansprojekt som ska fungera stödjande för kommunens
barn och unga. Under våren har en nyintroduktion
av Bäring planerats och i höst startas det arbetet
upp med mobila stödteam för elever ute i skolorna. Psynk löper under en treårsperiod och syftar till
att skapa en Varbergsmodell för att främja hälsa
och förebygga ohälsa i åldrarna 0-22 år.
Det pågår också en lång rad kulturella projekt och
satsningar för de yngre invånarna. För gruppen
unga vuxna ordnas under året bland annat biblioteksvisningar och skrivarworkshops. Initiativ har
tagits för att uppmuntra skolungdomar att pröva
olika former av idrott och fysisk aktivitet. Exempel
på andra aktiviteter som planeras och genomförs
under 2013 är tjejkvällar, HBTQ-aftnar och filmläger för funktionsnedsatta. Besöken på kommunens
ungdomsgårdar har ökat med 15,6 procent. Tio
olika projekt ska innan årsskiftet behandla ungdomsinflytande på olika nivåer. Bland annat arbetar ungdomsavdelningen med förslag på former för
dialog mellan unga och politiker.

Antal besökare av offentlig barnkultur har ökat
kraftigt under året, främst beroende på evenemang
som Rosenfredsfestivalen, Varbergs konsthalls
konsttävling och invigningen av Spöökitetsparken.
Besökstalet för Komedianten har ökat.
Fokus på elever och kunskapsmål
Ett förslag på långsiktig strategi för skolans arbete
har tagits fram, med fokus på kvalitetshöjande investeringar över tid för att stärka och utveckla lärares pedagogiska ledarskap. Ett nytt måldokument
har dessutom skapats för kommunens fritidshem,
där lekens stora betydelse för elevens inlärning betonas.
För att underlätta skolsköterskornas uppföljning
av elevhälsosamtal har ett nytt IT-verktyg köpts in.
Verktyget ska bidra till ökad kvalitet i underlagen
om elevernas trygghet och trivsel; en säkrare mätning av måluppfyllnad kommer också att kunna
nås.
Med start i augusti införs Trivselledarprogrammet
i Varbergs skolor. Målet är att bidra till att minska
mobbning och höja trivseln i skolan.
Skolans matematiksatsning för årskurs 1-3 och
lässatsningen för årskurs 2 visar båda på goda resultat. Satsningarna föreslås därför få fortsätta som
permanenta delar av arbetet för att fler elever ska
nå sin fulla potential gällande kunskapsmålen.
Andelen behöriga elever till nationellt gymnasium
har enligt statistik från gymnasieintagningen ökat
från föregående år. Andelen ej behöriga elever har
minskat både till yrkesprogam och högskoleförberedande program.

Strategiska inriktningar
Valfrihet och kvalitetskonkurrens
På nya varberg.se ska invånarna enklare än idag
kunna söka och finna information, göra ärenden,
kommunicera med kommunen och delta i öppen
dialog. Webbplatsen är därför ett viktigt verktyg i
kommunens arbete med att främja tillgänglighet,
delaktighet och förenkling av kundval.
Webbprojektet kommer under hösten att slås samman med utvecklingen av kommunens e-tjänster.
Ett antal nya e-tjänster har startats under 2013 och
arbete pågår för att kunna erbjuda fler. Bland annat
kommer synpunktskanalen Tyck Om Varberg att
lanseras som e-tjänst för att bli ännu mer tillgänglig
för allmänheten. E-tjänsten Nattfrid har permanentats, den innebär en alternativ nattillsyn med
installerad kamera i hemmet för den som inte önskar bli störd av traditionell nattillsyn. De planerade
e-tjänsterna för förskolan får eventuellt en försenad
driftstart eftersom upphandlingen av tjänsterna har
överklagats.

Inom både förskola och skola krävs tillgänglig och
transparent information för att ge kunderna valfrihet. Kommunen satsar därför på att förse vårdnadshavare, barn och elever med lättillgänglig information och bra verktyg för jämförelse mellan olika
verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen
arbetar också aktivt med att stimulera till erfarenhetsutbyte och sprida organisatoriska innovationer
mellan verksamheterna.
Inom socialtjänsten har en plan fastställts för kvalitetsrevision 2013-2014. Nu tas en kommunikationsplan också fram, för information till kunder och
omvärld om resultat från kvalitetsrevisioner.
Under våren har familjerådgivning och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar konkurrensutsatts för att kundval ska kunna
erbjudas.
I augusti fattades beslut om att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av daglig verksamhet i lantlig miljö.

Rekryteringläget har under året varit besvärligt när
det gäller sjuksköterskor under sommarperioden
och allmänt beträffande lärare (matematik, naturorienterande ämnen) gymnasielärare i yrkesämnen,
förskollärare, specialpedagoger, speciallärare och
fritidspedagoger. Hamn- och gatuförvaltningen har
haft många rekryteringar och svårt att finna erfarna
chefer och tekniska specialister och projektledare.
Stadsbyggnadskontoret har haft och har rekryteringsbehov inom plan, bygglov och lantmäteri, och
det har visat sig svårt att rekrytera personal med
längre yrkeserfarenhet. Generellt märks ökade
svårigheter att rekrytera chefer och högskoleutbildad personal inom flera områden.
Insatserna inom bemötande och kommunens arbete enligt värdskapsmodellen har kommit igång
på ett strukturerat sätt. Socialförvaltningen arbetar
med insatser enligt värdskapsmodellen tillsammans
med enhetschefer och medarbetare inom Varbergs
Omsorg. Bland annat har 25 värdskapsambassadörer utsetts som nu arbetar vidare med värdskapstanken.

Ett sätt att möta olika behov hos äldre invånare är
att införa fler profilerade boendeplatser på äldreboenden. Alla kommunens äldreboenden ska därför
skapa en profileringsplan under 2013.

Andra utbildningar i bemötande har också genomförts inom förvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har utvecklat ett mål- och inspirationsdokument för alla medarbetare, Bästa möjliga möte
för lärande, och ett trivselledarprogram för ökad
trivsel på rasterna.

Kommunen som attraktiv arbetsgivare

Kultur- och fritidsförvaltningen har förberett sitt arbete med att implementera värdskapstanken bland
sina medarbetare. Serviceförvaltningen håller på att
genomföra sin service- och bemötandeutbildning
för både chefer och medarbetare. Stadsbyggnadskontoret genomförde 2012 utbildning i bemötande
med all personal. Effekterna av detta mäts bland
annat två gånger om året och har visat ett gott resultat.

Personal- och kompetensförsörjning
Inom personal- och kompetensförsörjningsområdet
har de kommungemensamma insatserna genomförts som planerat med till exempel traineeprogram, chefsmöten, utbildning för blivande chefer,
utveckling av rekryteringsverktyget Offentliga jobb,
ökade rekryteringsinsatser och förbättrad information på webbplatsen.
Arbetet med att utveckla olika personalförmåner och personalens arbetsvillkor för att kunna
behålla befintliga medarbetare och attrahera nya
medarbetare pågår. Till exempel har ett uppskattat samarbete med Hallandstrafiken inletts där de
anställda erbjuds att köpa ett rabatterat årskort på
Hallandstrafiken och betala detta månadsvis till
kommunen. Kommunen har erbjudit de fackliga
organisationerna att teckna lokalt kollektivavtal
om löneväxling för pension, vilket också de flesta
organisationer gjort. En uttalad satsning på information samt deltagande i ett nationellt AFA-projekt
har inneburit förbättrade rutiner när det gäller AFA
försäkringar.
Arbetet med att utveckla den långsiktiga lönestrategin har inletts och är centralt för att kommunen i
framtiden ska kunna behålla duktiga medarbetare
samtidigt som generationsväxlingen medför ökad
konkurrens om nya medarbetare.

Hela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gått
bemötandeutbildning inom EU-projektet Tillsynsutveckling Väst, som riktar sig till myndighetspersonal. För att underlätta kommunikationen och
mötet med medborgarna har hamn- och gatuförvaltningen utvecklat olika e-tjänster och förbättrat
skyltningen på offentlig plats.
Inom socialförvaltningen pågår omvårdnadslyftet
för cirka 100 medarbetare inom omsorgen och andra utbildningar har genomförts inom till exempel
LSS-området.
Arbetet med kompetensstrategier för planering av
långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser har inletts. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har
ett flertal olika ledarutvecklingsinsatser genomförts
och ett stort utbud av kompetensutveckling för
medarbetarna. Många av medarbetarna inom serviceförvaltningens kost- och städverksamhet deltar
i en omfattande utbildningsinsats via SKY-projek-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10
tet. Hela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
deltagit i ett flertal olika utbildningar inom det så
kallade TUV-projektet både under 2012 och 2013.
Dessutom har många medarbetare på olika förvaltningar under året deltagit i kommunens projektledarutbildning.
Önskad sysselsättningsgrad och timmar som utförs av timavlönad personal
Insatserna kring önskad sysselsättningsgrad har
genomförts som planerat och personalkontoret
har haft täta kontakter med förvaltningarnas ledningsgrupper och chefer. När det gäller att utveckla
användningen av personalsystemen för bemanning
och schemaläggning har cheferna fått extra stöd.
Utbildningar och information i bemanningsekonomi har genomförts för att underlätta arbetet med
önskad sysselsättningsgrad, utveckling av ökad
grundbemanning och bemanningspooler samt anställande av fast personal som ”internvikarier”.
Kommunens chefer har tillsammans med personalkontoret haft kontakt med de medarbetare som
önskat utökning av sysselsättningsgrad och diskuterat olika lösningar. Vid halvårsskiftet hade alla
anställda fått den sysselsättningsgrad de önskat,
utifrån de förutsättningar som kommunens riktlinjer satt upp. Socialförvaltningen, som haft många
deltidsanställda i sin verksamhet har varit föregångare inom området och genom kreativa lösningar
gjort det möjligt för sin personal att få sin önskade
sysselsättningsgrad.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har ett
flertal anställda endast önskat utökning på sin nuvarande arbetsplats och det finns en mindre grupp
anställda som därför fått tidsbegränsad utökning.
Förvaltningen har tagit fram en aktivitetsplan som
kommer att underlätta det löpande arbetet med
önskad sysselsättningsgrad framöver och en utveckling av personalpooler har inletts. Serviceförvaltningens stora grupp deltidsanställda har samtliga
kunnat erbjudas den sysselsättningsgrad som de
önskat, genom att förvaltningen använt både vakanta tjänster och vikariat för att tillmötesgå utökningsönskemålen.
Fördjupade dialoger har också förts mellan förvaltningarna och personalkontoret om förslag på
åtgärder för att organisera arbetet på ett sådant
sätt att anlitandet av timavlönad personal minskar.
Socialförvaltningen har kommit långt i sitt arbete och minskat behovet av timavlönad personal
kraftigt genom ökad grundbemanning av ordinarie
personal och ett nära samarbete med förvaltningens bemanningsenhet, som dels har egen anställd
vikariepersonal att tillgå och som också säkerställer
att alla befintliga resurser nyttjas innan timanställningar blir aktuella.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har en

liten minskning av de timavlönade skett och förvaltningen har tagit fram en strategi inför hösten
där frågan fokuseras på flera sätt och även kopplas
till önskad sysselsättningsgrad och utvecklingen av
personalpooler. Kultur- och fritidsförvaltningen har
även framåt ett visst behov av timavlönad personal,
framför allt ferieanställda och anlitande av artister,
men har inlett en översyn och nya rutiner när det
gäller timavlönade i den ordinarie verksamheten.
Inom serviceförvaltningen ligger nivån för timavlönade på i princip samma nivå som föregående år,
men ett arbete för att förändra detta pågår.
Sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda har
ökat från 90,8 % i juni 2011 till 91,57 % i augusti
2012 och till 92,22 % i augusti 2013.
Antalet arbetstimmar som utförts av timavlönad
personal har minskat markant, från 235 107 timmar
under perioden januari–juli 2012 till 201 089 timmar under perioden januari–juli 2013. Merparten
av minskningen har skett inom socialförvaltningen.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under perioden januari–
juli 2013 var 5,5 % och detta är en markant ökning,
med en procentenhet, jämfört med motsvarande
period 2012. Andelen långtidssjuka med frånvaro
längre än 60 dagar har minskat från 31,7% 2012 till
29,8 % 2013, medan den korta frånvaron ökat.
Samtidigt har antalet anställda utan sjukfrånvaro
minskat från 45,4 % till 39,4 %. Ökningen är störst
bland kvinnor under 30 år. Kommunens utveckling
följer utvecklingen i samhället i övrigt och är ett
nationellt problem som just nu uppmärksammas
på olika sätt och där man försöker hitta orsaker till
utvecklingen.
Med anledning av den kraftigt ökade sjukfrånvaron
har kommunhälsan påbörjat planeringen av insatser för att öka chefernas kunskap om sin personals
hälsosituation och sjukfrånvaro och för att identifiera orsaker till att sjukfrånvaron ökar och att fler
av de anställda är sjuka. Målet är att hitta nya sätt
att stärka hälsan och förebygga sjukdom. Kommunens chefer har tillsammans med kommunhälsan
arbetat aktivt under året för att upptäcka tidiga
signaler på sjukdom och ohälsa, men detta arbete
måste nu förstärkas ytterligare.
De anställda har tagit del av många olika hälsoförebyggande insatser under året i form av till exempel
olika gruppinsatser, hälsoprofiler, ergonomisk rådgivning, medicinsk och beteendevetenskaplig rådgivning, stödsamtal och olika individuella insatser.
Tiderna för kommunhälsans telefonrådgivning har
utökats. Inom hälsoområdet har kommunhälsan
också genomfört ett stort antal utbildningar; basutbildning i arbetsmiljö, riktad arbetsmiljöutbildning

till barn- och utbildningsförvaltningen, stresshanteringskurser, temagrupper som en del i rehabiliteringsarbetet, sömnkurser, rökavvänjning, kost- och viktgrupper samt ett antal hälsoseminarier. Efterfrågan
på utvecklande gruppinsatser och konflikthantering
har också varit stor.
Socialförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro med
0,9 procentenheter och har den senaste 12-månadersperioden haft 6,6 % sjukfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron har ökat och den långa minskat. Frisknärvaron har minskat något, men är ändå 46,7 %, vilket
är positivt. Barn- och utbildningsförvaltningen har de
senaste 12-månadersperioderna ökat sjukfrånvaron
från 4,1 % till 4,7 % och frisknärvaron har minskat
från 37,2 % till 34,3 %. Förvaltningen ser på olika sätt
över chefernas och personalens arbetsbelastning för
att identifiera kopplingen till ohälsa, samt utvecklar
beställningen av insatser från kommunhälsan och
genomför olika insatser inom hälso- och arbetsmiljöområdet.
Hamn- och gatuförvaltningen noterar i princip
oförändrad sjukfrånvaro och frisknärvaro, men en
minskning om sju procentenheter av den långa frånvaron. Kultur- och fritidsförvaltningen har i princip
oförändrad sjukfrånvaro och en frisknärvaro på hela
66,1 %. Serviceförvaltningens sjukfrånvaro ligger
på 6,8 % varav de långtidssjuka ökat, främst inom
kost- och städ, och nu utgör 34,3 %. Frisknärvaron
är låg, 30,3 %, vilket innebär att en stor del av de anställda haft någon frånvaro under året. Förvaltningen
arbetar för att underlätta arbetet inom kost och städ
med olika hjälpmedel och metoder och har fokus
på utvecklingen. Stadsbyggnadskontoret, miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och kommunstyrelsen har
fortsatt låg sjukfrånvaro, men bevakar utvecklingen.
Personalöversikt
Pensionsavgångarna ligger på en fortsatt hög nivå.
Under 2013 och fram till och med den sista augusti,
har 99 personer slutat med pension jämfört med 92
under motsvarande period 2012. Genomsnittsåldern
bland dem som gick i pension var 64,9 år. 2012 var
motsvarande ålder 64,8 år och året innan 64,5 år.
Arbetade timmar
I tidsutvärderingen i personalsystemet läggs utförda
arbetade timmar in med en månads eftersläpning,
för att alla avvikelser ska hinna rapporteras in. Det
betyder att de timmar som anges som den senaste
12-månadersperioden avser augusti 2012–juli 2013.
Dessa jämförs med motsvarande tid ett, två och tre år
tillbaka. En markant minskning av timmar som utförs
av timavlönad personal kan konstateras mellan de två
sista 12 perioderna.
Personalkostnaden per timme innehåller, förutom arbetsgivaravgifter och andra lagstadgade avgifter, även
kostnader för ej arbetad tid, som till exempel semester
och sjuklön.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron påverkas av antalet sjukfrånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid.
Under den senaste 12-månadersperioden har sjukfrånvaron ökat markant. Främst är det den korta
sjukfrånvaron som ökat, sjukfrånvaron längre än
60 dagar har minskat. Andelen månadsanställda som
helt saknar sjukfrånvaro har minskat med hela
4,4 procentenheter.

Antal arbetade timmar, tusental
Mätperiod augusti-juli
Tidsorsak

201208201307

201108201207

201008201107

200908201007

Månadslön

5 731,0

5 511,8

5 543,1

5 557,7

400,7

442,8

436,6

438,6

Fyllnadslön

51,2

55,1

67,8

57,0

Övertid

29,4

30,4

27,0

26,3

5,5

11,3

10,9

11,2

6 217,8

6 051,4

6 085,4

6 090,8

1 676 019

1 579 446

1 533 689

1 500 096

269,6

261,0

252,0

246,3

Timlön

Arvode (deltidsbrandmän*)
Summa
Personalkostnader
inkl. PO, tkr

Kostnad/tim, kr

*Gruppen deltidsbrandmän övergick till Räddningstjänsten Väst från och med
2013-01-01.

Sjukfrånvaro i procent
201208201307

201108201207

201008201107

200908201007

29 år och yngre

7,0

4,8

3,1

2,9

30 – 49 år

5,5

4,8

4,5

4,8

50 år och äldre

6,0

5,6

5,6

6,0

Totalt kvinnor

5,8

5,2

4,9

5,3

29 år och yngre

2,6

2,1

1,5

2,2

30 – 49 år

2,7

2,1

2,1

2,4

50 år och äldre

4,8

4,7

4,1

4,0

Totalt män

3,8

3,4

3,1

3,3

Totalt samtliga

5,4

4,8

4,5

4,9

Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr)
av total sjukfrånvaro

30,4

31,5

33,3

40,1

Andel månadsanställda som helt
saknar sjukfrånvaro

31,8

36,2

36,8

37,8

Mätperiod augusti-juli
Åldergrupp/kön
Kvinnor

Män
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Antal anställda och utveckling av sysselsättningsgraden
Sysselsättningsgraden bland de tillsvidareanställda
har ökat med 0.65 procentenheter, viket är en effekt
av kommunens arbete med att erbjuda de anställda
önskad sysselsättningsgrad.

Tillsvidareanställda

2013-08-31

2012-08-31

Heltid

2 657

2 702

Deltid

1 280

1 290

92,22 %

91,57 %

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

Finansiell analys
Balanskravsresultat
I kommunallagen står det att varje kommun ska
ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att
intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta
ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning,
där årets resultat med olika avdrag och tillägg visas
i ett balanskravsresultat. Varbergs kommun har alla
år uppvisat ett positivt balanskravsresultat, och har
därför inga underskott att återställa. För 2013 års
åtta första månader är kommunens balanskravsresultat 90,6 mnkr, medan prognosen för helåret visar
ett balanskravsresultat på cirka 72 mnkr. Prognosen är således att balanskravet kommer att uppfyllas även för 2013.

Soliditet

Finansiella mål
Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent
av skatter och utjämningsbidrag*.
Resultatet för delåret uppgår till drygt 5 procent av
intäkterna från skatter och utjämningsbidrag. Det
innebär att målet gott och väl är uppnått, även om
siffran är något lägre än vid samma tidpunkt förra
året (då det finansiella målet var detsamma).
För helåret beräknas resultatet bli 2,8 procent av
skatter och utjämningsbidrag; prognosen är alltså
att målet kommer att hållas med viss marginal.
Utan en mottagen återbetalning av personalförsäkringsavgifter skulle marginalen till målet dock
endast vara 0,1 procent.

Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet
och affärsverksamhet bör till 100 procent finansieras med egna medel.
För att detta mål ska uppnås måste summan av
periodens resultat och avskrivningar överstiga de
samlade investeringarna. Kommunen har i delårsbokslutet investerat för 110 mnkr. Eftersom periodens resultat uppgår till 93 mnkr och avskrivningarna till 60 mnkr nås delårsmålet med bred marginal.
På helårsbasis är förhållandet det omvända, summan av årets investeringar beräknas till 200 mnkr,
medan resultat och avskrivningar uppgår till
163 mnkr. Målet ser alltså inte ut att nås för 2013,
men målet med självfinansierade investeringar ska
ses över en längre period, och kommunen har klarat målet de senaste sex åren.

Under perioden januari-augusti har kommunens soliditet (andelen tillgångar som finansieras med egna
medel) minskat från 47,8 % till 47,3 %. Minskningen beror på ökad utlåning till de kommunala bolagen, som delvis har finansierats med externa lån.

Pensionsmedelsförvaltning
Ansvarsförbindelsen för den förmånsbaserade pensionen (enligt det gamla pensionsavtalet fram till
1998) uppgår till 1 371,7 mnkr. Summan av ansvarsförbindelsen har ökat med 87,8 mnkr sedan årsskiftet, vilket beror på den förändrade RIPS-räntan. För
att minska framtida resultatpåverkan av pensionsutbetalningarna har kommunen gjort extra avsättningar om 146,1 mnkr. Dessutom finns avsättningar
om 63,5 mnkr enligt det nya pensionsavtalet, vilket
ger en total avsättning på 209,6 mnkr.
För att kunna möta framtidens ökade pensionsutbetalningar har kommunen placerat 165,6 mnkr i
en värdepappersportfölj, resterande återfinns i kassalikviditeten. Placeringarna har ett marknadsvärde
om 170,8 mnkr och består till 83 % av strukturerade
produkter med minst 100 % kapitalskydd, med
rating om minst A (S&P). Av portföljens innehåll är
16 % placerade i svenska aktier, som alla är listade
på OMX Large Cap. Resterande 1 % är placerad i
ränteprodukter. Värdet i portföljen har ökat med
2,8 % under årets första åtta månader och har dessutom haft en avkastning på 1,2 %. Portföljen anses
ha en god riskspridning; den absolut största delen
är placerad i kapitalskyddade produkter hos kreditinstitut med höga kreditbetyg och aktierna är väl
fördelade i olika bolagskategorier.

Borgensåtagande och skuldsättning
Borgensåtaganden är viktiga vid bedömning av
kommuner ur riskperspektiv. Varbergs kommun har
i dagsläget borgensåtagande på 566 mnkr, varav
500 mnkr avser Varbergs Stadshus AB:s lån. Det
finns även skulder för dotterbolagen på 1 831 mnkr
via kommunens internbank. Risken för dotterbolagens skulder får bedömas som liten, då bolagen

*Statligt bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan landets kommuner.

har ett positivt kassaflöde och innehåller betydande
övervärden. Vid sidan av detta har kommunen tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder.
Kommunens andel av dessa skulder är 0,76 %. På
balansdagen överstiger dock Kommuninvests tillgångar de totala skulderna (se Årsredovisning 2012 för
ytterligare beskrivning).
Kommunkoncernens lån uppgår till 2 331 mnkr och
har en genomsnittsränta på 3,39 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 4,4 år. Inom den
kommande tolvmånadersperioden kommer 15 % av
låneskulden att omsättas. Detta är hälften av vad som
tillåts enligt gällande policy, kommunens refinansieringsrisk får därför anses vara låg.

Driftsredovisning
Periodens resultat
Det samlade resultatet för perioden januari-augusti
är 92,6 mnkr. Det är inte ovanligt med ett stort överskott vid delårsrapporteringen, eftersom kommunens
största kostnadspost (personalkostnaderna) är lägre
under sommaren medan den största intäkten (kommunalskatten) är jämnt fördelad över året.
Resultatet innebär en viss minskning jämfört med
förra årets delårsperiod. Detta beror på att intäkterna
för återbetalade personalförsäkringsavgifter räknades med i delårsrapporten 2012, medan de i årets
redovisning tas upp först i tertial tre. Bortsett från
denna skillnad är verksamhetens intäkter i stort sett
oförändrade från föregående år. Räddningstjänstens
flytt, till eget kommunalförbund, har inneburit en
minskning av kommunens lönekostnader, men även
en ökning av kostnaderna för lämnade bidrag. Skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämningsbidrag
har ökat med cirka 50 mnkr och finansnettot är något
svagare än vid förra årets delårsbokslut.

Nämndernas prognos
När kommunens nämnder efter åtta månader gör en
prognos för helåret 2013, är det tre av dem som bedömer att de inte kommer att lyckas hålla sin budget.
Övriga nämnder räknar med att följa budget eller få
ett mindre överskott, men sammanräknat blir prognosen för nämnderna ett underskott på -19,2 mnkr.
Kommunfullmäktige visar i sin helårsbudget en positiv avvikelse på 0,2 mnkr.
Kommunstyrelsen beräknas få ett överskott på
0,8 mnkr, vilket beror på att personalkontoret, planeringskontoret och strategisk utveckling har positiva
avvikelser medan övriga avdelningar håller budget.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar i sin
prognos ett underskott på 21,4 mnkr, varav gymnasieskolan svarar för 15 mnkr. Det åtgärdspaket

som under våren presenterades för gymnasieskolan
innebar stora personalneddragningar och har därför
inte genomförts fullt ut; fullmäktige har godkänt att
gymnasiet har fram till år 2016 på sig för att komma i
balans. Grundskolans datorsatsning En till en står för
4,3 mnkr av nämndens underskott, denna del finansieras med hjälp av barn- och utbildningsnämndens
resultatreserv.
Socialnämnden räknar med ett överskott för helåret på totalt 4 mnkr. De projekt som nämnden
samordnar och driver tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
beräknas ge en positiv avvikelse på 6 mnkr, samtidigt
som försörjningsstödet ger en negativ avvikelse på
2 mnkr. I nämndens övriga verksamheter finns både
plus- och minusposter som sammantaget beräknas
rymmas inom budgeten.
Byggnadsnämnen har ett beräknat överskott på
0,3 mnkr, som en följd av ökade intäkter från bygglov.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller enligt prognosen sin budget och har inga avvikelser.
Inom hamn- och gatunämnden beräknas flera verksamheter ge underskott för 2013. Hamnavdelningen
kommer under året att genomföra muddring i industrihamnen, fortsätta renoveringen av Tullhuset samt
reparera pirhuvuden på Klöven och Fästningen.
Sammantaget resulterar detta i en beräknad negativ
avvikelse för hamnen på 1,2 mnkr. Industrispåren
befaras också göra ett underskott, eftersom årets
verksamhet belastas med kostnader från föregående
års urspårning och byte av slipers. Budgeten för vinterväghållning har överskridits på grund av en intensiv period av halkbekämpning vid årets början, och
flygverksamheten får en negativ avvikelse efter att
nödvändiga säkerhetsåtgärder har behövt utföras på
flygfältet. Den totala prognosen för hamn- och gatunämnden är ett underskott på 2,3 mnkr.
Kultur- och fritidsnämndens prognos visar däremot på
1 mnkr i överskott. Detta beror dels på att det under
året har funnits ett antal vakanser inom kulturavdelningen, dels på att medel avsatta för oförutsedda händelser inte helt kommer att förbrukas.
Servicenämnden räknar med en negativ avvikelse för
året på 0,7 mnkr. Underskottet beror bland annat på
avvecklingen av reproverksamheten och höga personalkostnader på kost- och städavdelningen.

Övriga externa poster
De kommungemensamma kostnaderna för 2013 blir
enligt prognosen 5,7 mnkr lägre än budgeterat. En
orsak är att den bidragshöjning som hade aviserats
för museet kommer att ske först nästa år, när ombyggnaden i fästningens lokaler är klar. En annan orsak
är att årets indexuppräkning för tunnelavsättningen
kommer att bli mycket låg.
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Driftsuppföljning och prognos 2013, tkr

Kommunfullmäktige, valnämnd, överförmyndare och
kommunens revisorer
Kommunstyrelse exkl. kommungemensamma kostnader

Utfall 31/8
2013

Utfall 31/8
2012

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
2013

-3 865

-3 985

-6 925

-6 714

211

-82 510

-104 046

-147 308

-146 458

850

Barn- och utbildningsnämnd

-771 501

-750 458

-1 210 324

-1 231 724

-21 400

Socialnämnd exkl. försörjningsstöd

-562 473

-550 844

-886 943

-880 943

6 000

Försörjningsstöd

-19 599

-19 083

-28 000

-30 000

-2 000

Byggnadsnämnd

-3 299

-5 927

-10 908

-10 603

305

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-2 538

-30 993

-8 821

-8 821

0

-53 958

-63 587

-79 382

-81 707

-2 325

-966

-4 415

0

-1 200

-1 200

Kultur- och fritidsnämnd

-78 366

-76 471

-119 935

-118 935

1 000

Servicenämnd exkl. fastighetsavdelning

-15 832

-20 657

-13 378

-14 078

-700

-4 303

2 599

-2 703

-2 703

0

-1 599 210

-1 627 866

-2 514 627

-2 533 886

-19 259

Kommungemensamma kostnader

-17 999

0

-35 720

-30 000

5 720

Räddningstjänsten Väst

-37 375

0

-52 291

-55 000

-2 709

Kostnader pensionsutbetalningar

-42 866

-42 746

-54 300

-59 667

-5 367

2 050

0

3 500

3 000

-500

0

0

-5 000

-4 555

445

9 485

9 293

18 600

18 970

370

-14 224

-11 293

0

0

0

Hamn- och gatunämnd exkl. hamnavdelning
Hamnavdelning

Fastighetsavdelning
Nämnder inkl. avskrivning och ränta
Övriga externa poster:

Avkastning extra pensionsavsättning*
Förändring semesterlöneskuld
Statsbidrag maxtaxa
Interna poster:
Arbetsgivaravgifter
Personalförsäkringar**
Pensionsavgifter***
Internränta

72

48 814

0

43 765

43 765

-15 429

-7 811

0

-7 650

-7 650

41 452

40 765

60 009

62 200

2 191

0

-14 400

-11 623

-11 623

0

-1 674 043

-1 605 243

-2 591 452

-2 574 446

17 006

1 500 084

1 441 786

2 227 150

2 246 870

19 720

253 598

264 200

384 352

380 400

-3 952

Övrigt:
Kommunstyrelsens ofördelade medel
Verksamhetens nettokostnad inkl. avskrivningar
Finansiering
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter*

62 438

51 498

87 082

93 800

6 718

Finansiella kostnader

-49 307

-38 780

-75 538

-72 900

2 638

92 771

113 461

31 594

73 724

42 130

Resultat inklusive avskrivningar

* I den externa resultaträkningen räknas avkastningen på den extra pensionsavsättningen till finansiella intäkter.
** Prognos personalförsäkringar omfattar återbetalning av AFA-premier för år 2005 och 2006.
*** Den negativa prognosen beror till viss del på en förändrad diskonteringsränta, denna återfinns som en jämförelsestörande finansiell kostnad i
den externa resultaträkningen.

En negativ budgetavvikelse på 2,7 mnkr kommer från
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst, som
bildades vid årsskiftet. Utöver ett budgeterat bidrag
från kommunen till verksamheten, belastas kommunen med kostnader för räddningstjänst som avser
2012 men som debiterats i år.
Årets pensionsutbetalningar beräknas överstiga budget med 5,7 mnkr. Denna kostnad är medvetet snålt
budgeterad, eftersom det under flera år har avsatts
extra medel för att möta de ökande utbetalningar
som väntar för kommunens pensionsskuld. När utbetalningarna inom de kommande åren närmar sig
sin kulmen, bör alltså en del av pensionskostnaden
kunna täckas av redan avsatta medel. Avkastningen
från den extra pensionsavsättningen beräknas bli
0,5 mnkr lägre än budgeterat.

Finansiering
Årets skatteintäkter blir enligt prognosen högre än
förväntat. Detta beror på att kommunens budget
och prognos görs enligt beräkningar från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), som nu har räknat
upp skatteunderlagstillväxten för både 2012 och 2013
jämfört med sina tidigare bedömningar. Det är främst
underlaget från 2012 som har räknats upp, till följd av
det preliminära taxeringsutfallet i riket. Tillsammans
med de statliga utjämningsbidragen resulterar det i en
prognos där skatteintäkterna för Varbergs kommun
2013 blir drygt 15 mnkr högre än budgeterat.

Interna poster

Även årets finansnetto förväntas landa högre än i
budget; intäkterna från koncernkontot är högre och
kommunen har ännu inte behövt låna för egna investeringar. Totalt prognostiseras finansnettot till knappt
21 mnkr, det är en positiv avvikelse från budget på
drygt 9 mnkr.

Kommunens personalförsäkringar kommer för helåret
att uppvisa ett överskott på 43,5 mnkr. Den positiva
avvikelsen beror på ett beslut från AFA Försäkrings
styrelse om återbetalning av försäkringspremier för
åren 2005 och 2006. Beslutet fattades i början av
september och påverkar därför inte delårets resultat,
utan endast prognosen för helåret.

Delårsrapportens sammanlagda prognos för årets resultat är drygt 73,7 mnkr. Det är 42,1 mnkr högre än
det budgeterade resultatet. (I budget uppgår resultatet, efter att fullmäktige beviljat ett tilläggsanslag till
barn- och utbildningsnämnden, till 31,6 mnkr.)

De interna poster som reglerar kalkylerade pensionsavgifter mot verkliga, beräknas i prognosen ge en negativ avvikelse på drygt 7,6 mnkr. En orsak till detta
är att skulden för inarbetade förmånspensioner måste
räknas upp under året till följd av en sänkt diskonteringsränta. Dessutom har kostnaderna justerats upp
med 2 mnkr på grund av en oväntat hög faktura för
den individuella delen av pensionsavgiften 2012.
Internräntan avviker också från budget, då det i samband med bokslutet aktiverades fler investeringar än
vad som planerats. Detta påverkar inte årets resultat,
eftersom nämndernas kostnadsbudget har utökats
med samma belopp som intäkten ökat med. Om
kommunen hade behövt låna i samband med investeringarna skulle en negativ avvikelse i form av högre
extern räntekostnad ha uppstått, tack vare en god
likviditet har dock inga lån behövts.

Övrigt
De kostnader som förvaltningarna under året har för
löneökningar kompenseras genom potten för ofördelade medel. De pengar som nu finns kvar där, ska
bland annat användas till hyra, drift och verksamhet
i Håstens ishall (som invigs i slutet av september).
Dessutom återstår en del av den pott som kommunstyrelsen har att använda för kostnader som uppstår
under året, det vill säga kostnader som inte kunnat
förutses när beslut om budget togs. Eftersom dessa
pengar kommer att behöva fördelas i verksamheten
före årets slut, beräknas ingen avvikelse från budget.

Sammanfattning

Enligt delårsrapportens prognos uppnår kommunen
det finansiella målet om ett resultat på minst en procent av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag.
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Investerings- och
exploateringsredovisning

då man bygger om och anpassar befintliga lokaler
för daglig verksamhet istället för att bygga nytt. Till
nämndens avvikelse hör också en periodisering
av utgifter på 1 mnkr från 2012, där budgetmedlen
lagts till 2013.

Investering
Efter årets åtta första månader har kommunen
gjort investeringar för drygt 110 mnkr. Investeringstakten är densamma som under det första
kvartalet, då nettoutgifterna för investeringar var
54 mnkr. Helårets investeringar kommer enligt
prognosen att landa på knappt 201 mnkr, vilket
är cirka 60 procent av årets totala investeringsbudget.
Den största delen av periodens investeringar
(71 mnkr) är kopplade till nybyggnation av kommunala fastigheter. Dessa utgifter tillhör kommunstyrelsen, som är budgetansvarig och motpart till
Varbergs Fastighets AB. Merparten av kommunens
byggnadsprojekt har dock inte lett till förväntade
utgifter under året, eftersom de befinner sig i projekteringsstadiet eller är överklagade och väntar
på beslut. Detta är en förklaring till att endast
60 procent av årets investeringsutrymme kommer
att nyttjas. Byggnationen av Håstens ishall är däremot snart slutförd, ombyggnaden av Väröbackaskolans tidigare slöjd- och gymnastikbyggnad pågår
och arbetet med Ankarvallen konstgräsplan har
påbörjats. En annan viktig del av periodens investeringar är markförvärv för 23 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden har gjort omprioriteringar i sin investeringsbudget. Den nya skolorganisationen har inneburit att mindre anpassningar
behöver göras på fyra av kommunens skolor, därför
har två andra planerade projekt skjutits framåt i
tiden.
Socialnämnden räknar med en avvikelse på
16 mnkr mot helårets budgeterade investeringar.
Avvikelsen beror till stor del på en omprioritering,

Hamn- och gatunämndens beräknade budgetavvikelse är främst kopplad till hamnavdelningens
olika projekt. Ett av dessa finns som beredskap för
att kunna användas vid uppkomna affärsbehov, en
inventering görs dessutom av kommande investeringsbehov inför det framtida hamnutvecklingsprojektet. Till nämndens avvikelse hör även utebliven
asfaltering av banan på Getteröns flygfält och
fördröjd ombyggnad av Norrgatan på grund av ledningsarbeten. Besked avvaktas också om investeringar kopplade till stadslinjenätet.
Kultur- och fritidsnämnden har en avvikelse som
gäller investeringar på Sjöaremossens bandyanläggning. Eftersom planering av framtida investeringar
inom projektet pågår är det oklart hur stora delar
som kommer att genomföras under 2013.
Servicenämndens investeringar förväntas överstiga
budget med 2 mnkr. Avvikelsen beror på att ombyggnaden av Stadshus B blev dyrare än beräknat.
En stor del av nämndens budget har dessutom använts till förändringar av skol- och förskolelokaler i
samband med den nya skolorganisationen.
En samlad bedömning av helårets investeringar är
att de kommer att uppgå till en ännu mindre del av
investeringsbudgeten än vad aktuell prognos visar,
till följd av de fördröjningar som har nämnts ovan.
Försenade byggnadsprojekt medför ofta dyrare
byggnation, dessutom ökar kostnaderna i verksamheten då tillfälliga lösningar måste användas; detta
är värt att ha med i beräkningen inför nästa års
investeringsbudget.

Investeringsuppföljning, tkr

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Hamn- och gatunämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Servicenämnd
Totalt

Utfall 31/8 2013

Budget 2013

Prognos 2013

Budgetavvikelse
mot prognos

71 564

205 677

114 089

91 588

446

17 479

9 954

7 525

3 068

22 907

6 907

16 000

11 055

50 969

32 643

18 326

965

12 665

6 748

5 917

23 744

28 952

31 05831 058

-2 106

110 842

338 649

201 399

137 250

Exploatering
Syftet med kommunens exploateringsverksamhet är
att omvandla så kallad råmark, som är glest bebyggd
eller obebyggd, till mark där människor kan bo eller
bedriva verksamhet. Under årets åtta första månader
har inte mindre än 60 olika exploateringsområden
genererat utgifter och/eller inkomster för kommunen.

De flesta exploateringar löper över flera år och innebär till en början stora utgifter, för att generera inkomster i slutfasen när marken är klar att sälja. De tre
projekt som under perioden har gett störst inkomster
är Göingegården, Gunnestorp och Trönningenäs,
medan Lorensberg/Kanngjutaren, Göingegården och
Trönninge (norr om Pilgatan) har inneburit de största
utgifterna.

Exploateringsuppföljning, tkr

Bostadsmark
Verksamhetsmark
Totalt

Inkomster

Utgifter

Netto

Budget

Avvikelse

19 856,1

-24 735,6

-4 876,6

-5 850,0

973,4

8 735,3

-3 391,5

5 343,8

570,0

4 773,8

28 591,4

-28 127,1

467,3

-5 280,0

5 747,3
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, mnkr
Not

Kommunen
jan-aug 2013

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Upplösning av infrastrukturell investering
Avskrivningar

1
2
3
4

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatter och extraordinära poster

5
6
7
8

Koncernen

jan-aug 2012

jan-aug 2013

315,0
-1 918,8
-7,7
-59,8

359,7
-1 897,0
-7,7
-57,0

944,1
-2 352,3
-7,7
-154,7

996,1
-2 315,2
-7,7
-147,9

-1 671,4

-1 602,0

-1 570,7

-1 474,8

1 500,1
253,6
64,5
-54,2

1 441,8
261,1
51,6
-39,1

1 500,1
253,6
5,9
-58,2

1 441,8
261,1
5,2
-44,2

92,6

113,5

130,7

189,2

Uppskjuten skatt

Periodens resultat

jan-aug 2012

0,1

92,6

								
								

113,5

130,7

189,2

Balansräkning, mnkr
Not
Tillgångar
Mark, fastigheter och anläggningar
Inventarier
Aktier och andelar
Långfristiga fordringar

9
10
11
12

Summa anläggningstillgångar

Kommunen
jan-aug 2013
jan-dec 2012

Koncernen
jan-aug 2013
jan-dec 2012

1 803,5
70,3
272,3
2 073,4

1 760,4
93,2
272,3
1 850,1

3 907,3
1 482,5
5,7
34,4

3 934,5
1 219,8
8,2
32,2

4 219,5

3 976,0

5 430,0

5 194,7

Bidrag till statlig infrastruktur

3

235,9

243,6

235,9

243,6

Förråd
Exploateringsområden
Kortfristiga fordringar
Pensionsmedelsportfölj
Likvida medel

13
14
15
16
17

1,6
82,1
220,0
165,6
402,0

0,8
85,8
202,7
167,0
254,8

11,1
82,1
281,8
165,6
268,5

7,7
85,8
320,1
167,0
115,9

871,3

711,1

809,0

696,5

5 326,6

4 930,7

6 474,9

6 134,8

Ingående eget kapital
Periodens förändring, resultat

2 355,9
92,6

2 242,3
113,6

2 611,2
130,7

2 433,5
177,7

Summa eget kapital

2 448,5

2 355,9

2 741,9

2 611,2

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder

Avsättningar

18

543,4

544,5

681,7

692,7

Långfristiga lån

19

1 669,8

1 425,6

2 272,9

2 021,8

1 669,8

1 425,6

2 272,9

2 021,8

531,7
94,9
38,4

414,5
136,7
53,5

645,1
94,9
38,4

601,2
154,3
53,5

665,0

604,7

778,4

809,0

5 326,6

4 930,7

6 474,9

6 134,8

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Upplupen pensionskostnad

20
21

Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser

22

1 371,7

1 283,9

1 371,7

1 283,9

Borgensåtaganden

23

565,0

565,1

66,8

63,9
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Noter till resultat- och balansräkning, mnkr

EKONOMISK REDOVISNING

Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen
jan-aug 2013
jan-aug 2012

Koncernen
jan-aug 2013
jan-aug 2012

Försäljning av varor och tjänster

62,0

71,6

662,4

71,6

Taxor och avgifter

73,0

71,8

68,1

71,8

Hyror och arrenden

66,5

61,5

32,2

61,5

Bidrag

99,1

98,9

99,1

98,9

Aktiverade interna intäkter avseende investering och exploatering

13,5

7,4

73,3

7,4

2,2

4,2

10,5

640,5
44,5

Övriga intäkter1
Jämförelsestörande intäkter2
Motpartsdifferens
Summa

0,0

44,5

0,0

-1,4

0,0

-1,4

0,0

315,0

359,7

944,1

996,1

För Varbergs Stadshuskoncernen finns ingen uppgift på fördelning av verksamhetens intäkter för 2012, allt återfinns under Övriga intäkter.

1
2

Återbäring AFA 2007-2008

44,5
Kommunen

Not 2 Verksamhetens kostnader

44,5
Koncernen

jan-aug 2013

jan-aug 2012

jan-aug 2013

jan-aug 2012

Löner

-783,0

-809,9

-888,7

-809,9

Sociala avgifter

-270,0

-263,8

-270,0

-263,8

-82,5

-78,5

-82,5

-78,5

Entreprenad och köp av verksamhet

-372,9

-367,0

-362,6

-367,0

Lämnade bidrag

-112,3

-77,9

-112,3

-77,9

Lokalkostnader

-57,6

-53,9

-23,3

-53,9

Bränsle / Energi

-48,3

-49,1

-21,4

-49,1

0,0

0,0

-198,5

0,0

-192,3

-196,8

-393,0

-615,1

Pensionskostnader

Handelsvaror
Övriga kostnader1
Jämförelsestörande kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

Motpartsdifferens

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-1 918,8

-1 897,0

-2 352,3

-2 315,2

Summa
1

För Varbergs Stadshuskoncernen finns ingen uppgift på fördelning av verksamhetens kostnader för 2012, allt återfinns under Övriga kostnader.
Kommunen

Koncernen

Not 3 Upplösning av statlig infrastrukturell investering
jan-aug 2013
jan-aug 2012
jan-aug 2013
jan-aug 2012
Upplösningen avser den av kommunfullmäktige, med stöd av lag 2009:47, beslutade medfinansieringen av järnvägstunnel under Varberg på Västkustbanan.
Medfinansieringsbeloppet, som uppgår till 290 mnkr, kommer att lösas upp under 25 år. Beslutet om medfinansiering fattades i kommunfullmäktige 2009.
Beslutad medfinansiering

290,0

290,0

290,0

290,0

Upplösning tidigare år

-46,4

-34,8

-46,4

-34,8

Periodens upplösning

-7,7

-7,7

-7,7

-7,7

-11,6

0,0

-11,6

243,6

235,9

243,6

Årets upplösning
Återstår att lösa upp

235,9

Not 4 Avskrivningar

jan-aug 2013

jan-aug 2012

jan-aug 2013

jan-aug 2012

-51,2

-48,7

-139,4

-132,6

-8,7

-8,3

-15,3

-15,3

-59,8

-57,0

-154,7

-147,9

jan-aug 2013

jan-aug 2012

jan-aug 2013

jan-aug 2012

1 504,2

1 412,3

1 504,2

1 412,3

6,5

6,3

6,5

6,3

-10,6

23,1

-10,6

23,1

1 500,1

1 441,8

1 500,1

1 441,8

jan-aug 2013

jan-aug 2012

jan-aug 2013

jan-aug 2012

Inkomstutjämning

266,5

257,6

266,5

257,6

Kostnadsutjämning

-50,7

-48,0

-50,7

-48,0

LSS-utjämning

-49,6

-36,4

-49,6

-36,4

Regleringsbidrag

18,0

19,2

18,0

19,2

Fastighetsavgift

69,6

68,7

69,6

68,7

0,0

0,0

0,0

0,0

253,6

261,1

253,6

261,1

Kommunen
Byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa

Koncernen

Kommunen
Not 5 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Definitiv slutavräkning
Preliminär slutavräkning
Summa

Koncernen

Kommunen
Not 6 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Övriga skatter
Summa

Koncernen
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Utdelning på aktier och andelar

Kommunen
jan-aug 2013
jan-aug 2012

Koncernen
jan-aug 2013
jan-aug 2012

2,6

5,5

2,6

5,5

53,0

42,9

3,2

-0,8

8,8

3,3

0,1

0,5

64,5

51,6

5,9

5,2

jan-aug 2013

jan-aug 2012

jan-aug 2013

jan-aug 2012

-54,5

-38,8

-67,4

-35,2

0,3

-0,3

9,1

-9,0

-54,2

-39,1

-58,2

-44,2

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

Ackumulerade investeringar

2 513,3

2 379,9

5 683,5

5 624,0

Ackumulerade avskrivningar

-765,9

-686,5

-1 556,5

-1 436,4

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa

Kommunen
Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncernen

Kommunen
Not 9 Mark, fastigheter och anläggningar

Ackumulerade justeringar
Ingående balans
Periodens utgifter
Periodens inkomster
Periodens avskrivningar
Periodens justeringar

Koncernen
jan-dec 2012

13,0

14,1

-509,2

-505,8

1 760,4

1 707,5

3 617,8

3 681,8

102,7

133,4

393,4

469,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-51,2

-79,4

-95,4

-146,7

-8,4

-1,1

-8,4

-70,1

Utgående balans

1 803,5

1 760,4

3 907,3

3 934,5

Avskrivningstid

5-50 år

5-50 år

5-50 år

5-50 år

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012

Ackumulerade investeringar

230,0

194,6

2 431,4

1 988,6

Ackumulerade avskrivningar

-139,3

-128,5

-926,5

-847,1

2,5

3,5

-13,1

-7,6

93,2

69,6

1 491,8

1 133,9

Periodens utgifter

9,1

35,4

54,5

159,1

Periodens inkomster

0,0

0,0

0,0

0,0

-8,7

-10,8

-55,9

-80,4

Linjär avskrivning tillämpas för alla tillgångar utom hamnanläggningar som löper med annuiteter på 20-50 år.
Kommunen
Not 10 Inventarier

Ackumulerade justeringar
Ingående balans

Periodens avskrivningar
Periodens justeringar
Utgående balans
Avskrivningstid

Koncernen

-23,3

-1,0

-7,9

7,2

70,3

93,2

1 482,5

1 219,8

3-25 år

3-25 år

3-25 år

3-25 år

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

269,7

269,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

Linjär avskrivning tillämpas på alla inventarier.
Kommunen
Not 11 Aktier och andelar

Koncernen
jan-dec 2012

Aktier
Varbergs Stadshus AB
AB Hallands kulturhistoriska Museum
Andelar
Kommuninvest Ekonomisk Förening

2,6

1,8

2,6

Övriga andelar

0,0

0,8

3,1

6,4

272,3

272,3

5,7

8,2

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

6,4

6,4

6,4

6,4

25,7

25,8

25,7

25,8

Summa

Kommunen
Not 12 Långfristiga fordringar
Kommuninvest Ekonomisk Förening
VA-lån

Koncernen
jan-dec 2012

Varbergs Bostads AB

677,2

668,6

0,0

0,0

Varberg Energi AB

706,0

566,0

0,0

0,0

Varbergs Fastighets AB

418,0

348,0

0,0

0,0

Varberg Vatten AB

240,0

235,4

0,0

0,0

Övrig utlåning
Summa

0,0

0,0

2,3

0,0

2 073,4

1 850,1

34,4

32,2
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Not 7 Finansiella intäkter
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Kommunen
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Not 13 Förråd

Koncernen

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

Gatsten och matjord

0,8

0,5

0,8

jan-dec 2012
0,5

Drivmedel

0,8

0,3

0,8

0,3

Övrigt förråd

0,0

0,0

9,5

6,9

Summa

1,6

0,8

11,1

7,7

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012

Bostadsmark

41,4

42,3

41,4

42,3

Verksamhetsmark

37,2

37,2

37,2

37,2

3,9

3,9

3,9

3,9

Pågående arbete

-0,5

2,4

-0,5

2,4

Summa

82,1

85,8

82,1

85,8

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012

Fakturafordringar

46,7

39,8

68,7

155,8

Fordringar på staten

73,5

112,3

95,1

120,7

Momsavräkning

11,9

1,2

11,9

1,2

Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter

58,7

40,8

67,0

52,7

Kommunen
Not 14 Exploateringsområden

Färdigexploaterad mark

Koncernen

Kommunen
Not 15 Kortfristiga fordringar

Koncernen

Fordringar kommunala bolag

0,0

6,1

0,0

0,0

Övriga kortfristiga fordringar

29,2

2,4

39,2

-10,4

220,0

202,7

281,8

320,1

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012

Placerade pensionsmedel, bokfört värde

165,6

167,0

165,6

167,0

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde

170,8

172,4

170,8

172,4

5,2

5,4

5,2

5,4

Summa

Kommunen
Not 16 Förvaltning av kommunens pensionsmedel

Orealiserat över-/undervärde i portföljen

Koncernen

Hur kommunens pensionsmedelsportfölj förvaltas beskrivs i förvaltningsberättelsen.
Kommunen

Koncernen

Not 17 Likvida medel
Kommunen och de kommunala bolagen har avtal om finansiella tjänster med Varberg Sparbank AB, avtalet omfattar sedvanliga banktjänster inklusive hantering och likvida medel via koncernkonto samt koncernkredit på 250 mnkr.
Kommunen

Koncernen

Not 18 Avsättningar

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

Pensionsavsättning

63,4

63,3

63,4

63,3

Extra pensionsavsättning

146,1

146,1

146,1

146,1

Återställande av deponier

26,9

27,5

26,9

27,5

5,9

5,9

5,9

5,9

301,0

301,7

301,0

301,7

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver

0,0

0,0

105,7

115,6

Övriga avsättningar

0,0

0,0

32,6

32,6

543,4

544,5

681,7

692,7

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012
1 222,4

Parkeringsplatser
Järnvägstunnel

Summa

Kommunen
Not 19 Långfristig upplåning

jan-aug 2013

jan-dec 2012

Koncernen

Kommunen tillämpar huvudmetoden, vilket innebär att lånekostnaderna belastar resultatet för den period de hänför sig till.
Kommuninvest

1 467,0

1 222,4

1 467,0

99,1

99,6

99,1

99,6

103,6

103,6

103,6

103,6

Nordea

0,0

0,0

500,0

500,0

Övriga långivare

0,0

0,0

103,1

96,2

1 669,8

1 425,6

2 272,9

2 021,8

Stadshypotek
Swedbank

Summa
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Koncernen

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012

Leverantörsskulder

84,1

98,2

134,3

225,7

Arbetsgivaravgifter och skatter

26,7

29,3

40,3

38,0

Kortfristig del av långfristiga skulder

161,0

180,0

161,0

173,9

Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter

217,9

83,5

263,4

145,3

42,1

23,5

46,0

18,3

531,7

414,5

645,1

601,2

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012

Innestående semester

71,7

96,0

71,7

113,6

Upparbetad ferielöneskuld, lärare

15,0

29,3

15,0

29,3

8,2

11,5

8,2

11,5

94,9

136,7

94,9

154,3

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

jan-dec 2012

1 283,9

1 281,4

1 283,9

1 281,4

-6,9

-7,8

-6,9

-7,8

9,0

17,1

9,0

17,1

Övriga kortfristiga skulder
Summa

Kommunen
Not 21 Semesterlöneskuld

Inarbetad tid
Summa

Koncernen

Kommunen
Not 22 Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelse
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning

Koncernen

26,8

46,4

26,8

46,4

101,2

0,0

101,2

0,0

Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

-3,6

3,9

-3,6

3,9

Sänkning av diskonteringsränta

Årets utbetalningar
Utgående ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad

-38,7

-57,1

-38,7

-57,1

1 371,7

1 283,9

1 371,7

1 283,9

91 %

86 %

91 %

86 %

Kommunen

Koncernen

Not 23 Borgensförbindelser

jan-aug 2013

jan-dec 2012

jan-aug 2013

Egnahem och bostadsrätter

1,1

1,1

1,1

1,1

32,3

32,4

32,3

32,4

Riksbyggen (avser förhyrda gruppbostäder)
Varbergs Bostad AB
Varbergs Stadshus AB
Övriga borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
Summa

jan-dec 2012

1,2

1,2

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

30,4

30,4

33,4

30,4

565,0

565,1

66,8

63,9

Varbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2013-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
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Kommunen
Not 20 Kortfristiga skulder
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Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning följer Lagen om kommunal redovisning. I huvudsak tillämpas de
rekommendationer som ges av RKR (Rådet för
Kommunal Redovisning). Vissa avvikelser från
rekommendationerna har gjorts, dessa återfinns
under rubriken Avvikelser från RKR:s rekommendationer.
Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till och med den 31 augusti 2013.
Kommunens anläggningstillgångar är upptagna
till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. Eventuella inkomster och
investeringsbidrag periodiseras från och med redovisningsåret 2010.
För samtliga anläggningstillgångar används linjär
avskrivning vid beräkning av kapitalkostnaderna.
Komponentavskrivning har i flera fall använts för
nya investeringar från och med 2012. Målsättningen är att alla nya investeringar skall komponentavskrivas framöver.
Kommunens leasingavtal, som främst avser bilar
och datorer, har löptider på högst tre år. De betraktas därmed som operationella och tas därför inte
upp som anläggningstillgångar.
Från och med 2002 beräknas en semesterlöneavsättning i personalsystemet. Semesterlöneavsättningen belastar den aktuella verksamheten, när
lönen bokförs, och tillgodogörs samtidigt semesterlöneskulden. Uttagen och inrapporterad semester,
inklusive personalomkostnadspålägg, belastar
semesterlöneskulden.
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.
Detta innebär att den pension som intjänats till
och med verksamhetsåret 1997 behandlas som en
ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner
intjänade från och med 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen och som en kortfristig
skuld i balansräkningen. Den under ett år intjänade
pensionsförmånen utbetalas under nästkommande
år till de anställdas individuellt valda pensionsförvaltare.
Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser
bland annat garanti- och efterlevandepension.
Såväl kostnad som avsättning har belastats med
löneskatt på 24,26 procent. Utbetalningen av pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som
en kostnad i resultaträkningen.
Vid beräkningen av de preliminära skatteintäkterna för 2013 har den av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) framtagna augustiprognosen
använts.

Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter avslutas från och med redovisningsåret 2010
enligt tankegångarna i idéskriften Redovisning av
kommunal markexploatering från RKR (Rådet för
Kommunal Redovisning).
Finansiella skulder som förfaller till betalning
inom tolv månader och där refinansiering inte är
överenskommen, räknas från och med 2012 som
kortfristig skuld.
Internräntan har under årets första åtta månader
varit 3,5 procent.
Det interna personalomkostnadspålägget är differentierat. Beroende på ålder och lön varierar det
mellan 14,72 procent och 56,75 procent.
Den sammanställda redovisningen är gjord enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade bolaget elimineras vid förvärvstidpunkten,
i redovisningen ingår därefter endast kapital som
intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att det i redovisningen endast ingår
så stor del av företagets resultat- och balansräkning
som svarar mot kommunens ägarandel.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Aktivering på balansräkningen görs vid anskaffningsvärden för inventarier som överstiger 100 tkr,
samt vid anskaffningsvärden för fastigheter och
anläggningar som överstiger 500 tkr. Tillgångens
varaktighet ska dessutom uppgå till minst fem år,
för datorutrustning gäller minst tre år.
Avskrivning påbörjas året efter att en investering
gjorts. Undantag görs för större fastighetsprojekt,
där avskrivningarna påbörjas under anskaffningsrespektive färdigställandeåret. Avvikelsen görs då vi
inte anser att ökningen av kvalitet på redovisningen
står i rimlig proportion till den arbetsinsats som
krävs.
För att möta framtida toppar i pensionsutbetalningar avseende ansvarsförbindelsen är en extra
pensionsavsättning gjord de år som det interna
personalomkostnadspålägget visat överskott. Nya
avsättningar kommer inte att göras och befintlig
avsättning löses upp kommande år.
Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen
varierar marginellt mellan olika år.

Verksamhetsberättelse

Under denna rubrik redovisas väsentliga avvikelser
från planerad verksamhet, det vill säga arbete som
inte har uträttats enligt plan, eller ny verksamhet
som har tillkommit under perioden.

Kommunstyrelse
Regeringens tillåtlighetsbeslut för projekt Varbergstunneln kom den 21 mars. Beslutet innebar ett startskott – och högsta prioritet – för de två projekt som
fullmäktige antog inriktningsbeslut om 2012: att omvandla stora delar av hamnområdet för stadsutveckling och att nyetablera hamnverksamhet i Farehamnen. Samhällsbyggandet ska till stor del inriktas så att
de unika möjligheter som nu finns för en hållbar och
attraktiv stad kan nyttjas till fullo.

ning avgöra om muddring fortfarande behöver göras
under hösten/vintern eller om den kan skjutas på
framtiden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har haft svårt
att rekrytera personal till sina inspektörstjänster,
nämndens plan för tillsynsärenden har därför inte
kunnat följas under perioden. Eftersom tjänsterna nu
är tillsatta förväntas planen för helåret ändå i huvudsak kunna följas.

Byggnadsnämnd
Färdigställandet av kommunens detaljplaner är försenade enligt plan, som en följd av fördröjningar i
remisser och utredningar från andra berörda i samhällsbyggnadsprocessen.

Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsförvaltningen har hanterat uppkomna problem med fukt- och mögelangrepp som
uppstått i Österängens förskola.
Antalet asylsökande barn och elever som tagits emot
inom förskola och grundskola har under perioden
varit färre än beräknat.

Socialnämnd
Kommunen har svårt att möta det ökande behovet
av insatser som krävs enligt LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade). Efter beslut om
satsning på en ny gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder, har byggprocessen avstannat
på grund av överklagande. Beslut har också fattats
om att förhyra tio lägenheter avsedda för bostad med
särskild service för vuxna, men i detta ärende har
byggprocessen försenats.

Hamn- och gatunämnd
Vid årets besiktning av industrispåren visade det sig
att ungefär 350 slipers behöver bytas, detta går utanför det normala slitage och underhåll som ingår i
budget.
Många och långa perioder av halka under årets första
månader innebar utökade insatser för kommunens
vinterväghållning.
På kommunens flygplats har nödvändiga åtgärder
satts in för att möta Transportstyrelsens säkerhetskrav. Spolning av befintlig dränering har gjorts för att
öka ytans hållbarhet på flygfältet.
Sponten på Klövens och Fästningens pirhuvud har
rostat sönder, en utredning görs om varför skadorna
har uppkommit.
Revisionsmuddringen i industrihamnen har fördröjts
eftersom nämnden inte haft något tillstånd att tippa
muddermassorna förrän i februari i år. Under tiden
har istället ramningsarbete utförts, och nu ska mät-

Politiska prioriteringar
I kommunens budget 2013 beslutades att varje
nämnds budget skulle effektiviseras med en procent. Dessa pengar har istället fördelats mellan
särskilt prioriterade områden, där de bäst har ansetts behövas för att kommunen snabbare ska nå de
strategiska målinriktningarna. Nedan redovisas de
prioriterade områdena och hur de extra resurserna
har använts.
Halv chefstjänst (överförmyndare) 375 tkr
Överförmyndarverksamheten ska förbättras de kommande åren, bland annat genom den nya organisationen som drivs i samarbete med Falkenbergs
kommun. En ny verksamhetschef påbörjade sin tjänst
i mitten av augusti.

Valsystem (valnämnd) 50 tkr
Kommunens valnämnd hade planerat att införa valdatasystemet Vals, men det visade sig att systemet inte
uppfyllde kommunens tekniska krav på IT-system.
Läs- och matematiksatsning åk 2 och 3
(BUN) 1,4 mnkr
Matematikutvecklarna har arbetat med projektet
RIV (Räkna i Varberg) för att stärka elevernas räknefärdigheter i årskurs 1-3. LIV (Läslyftet i Varberg)
syftar till att ge alla elever i årskurs 2 förutsättningar
att utveckla en god läsförmåga. Positiva effekter har
via elevtester kunnat uppvisas för både RIV och LIV.
Socialekonomisk dimension
(SOC, BUN och KoF) 3 mnkr
I Steget vidare samverkar kommunen med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland
för att ta ett helhetsgrepp om gruppen ungdomar i
åldern 16-20 år som inte kan eller vill tillgodogöra
sig den ordinarie gymnasieskolan. Kartläggning och
analys görs av varje individs möjligheter och förutsättningar. Utöver ett personligt stöd till ungdomarna
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ska ett strukturerat samarbete kring målgruppen
utvecklas mellan de samverkande parterna.
Psynk – samprojekt (SOC, BUN och KoF) 5 mnkr
Psynk är ett projekt som ska främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar i åldern 0-22
år. Syftet är att skapa en gemensam och övergripande Varbergsmodell för detta. Totalt har 10 mnkr
avsatts i budget för åren 2013-2015, pengarna
ska användas för uppbyggnad, metodutveckling,
arbetsverktyg och utbildning. De 5 mnkr som är
avsatta för 2013 beräknas inte förbrukas under året
eftersom projektet fortfarande är i uppbyggnadsfas.
Önskvärt är att de medel som inte används i år kan
föras över till 2014.
Inspektörstjänst enskilda avlopp,
halvt intäktsfinansierad (MoH) 300 tkr
Rekryteringen av inspektör för enskilda avlopp tog
längre tid än beräknat och det är osäkert om den
planerade inventeringen av cirka 350 avlopp kommer att hinna genomföras innan årets slut.
Ökat städ av allmän plats, engångssatsning
(HGN) 500 tkr
Tillskottet av medel för ökat städ av allmän plats
ska enligt plan användas till nya sopkärl längs
strandpromenaden och en större sopstation vid
i första hand Ankaret, senare eventuellt även vid
Kåsa och simstadion. Ett helhetsförslag kommer
att presenteras som en del av utvecklingsplanen för
strandpromenaden.
Ökad trädföryngring, engångssatsning (HGN) 200 tkr
En förenklad modell för kommunens trädinventering kommer att tas fram och tätortens träd ska inventeras för en god överblick av nuläget. Strategi för
trädstruktur och en plan för successiv förnyelse av
trädplantering ska också presenteras. Egna resurser
eller konsulttjänst kommer att användas.
Ökat anslag och tjänst biblioteket (KoF) 500 tkr
Det ökade utrymmet för biblioteksverksamheten
har använts till att säkra drift och öppethållande av
stadsbiblioteket och att stärka insatserna riktade till
barn och unga. En enhetlig ledning för barn- och
ungdomsverksamheten har etablerats och antalet
barnbibliotekarietimar vid stadsbiblioteket har ökat.
Tre medarbetares sysselsättningsgrad har därmed
ökats.
MU-avtal (KoF) 150 tkr
Varbergs konsthall kvalitetssäkrar verksamheten
och höjer sin status genom att följa det statliga
MU-avtalet om ersättning till utställare. Samtidigt
är detta en förutsättning för att få etablerade konstnärer att ställa ut. Total kostnad för utställningsersättningar 2013 beräknas bli 158 tkr. Dessutom
betalas 50 tkr för hyra av utställningen Hjärta Spel
från Datamuseet i Linköping.

Lärlingsutbildning
(BUN) 2 mnkr
En lärlingselev läser samma kurser och får betyg på
samma sätt som vid skolförlagd utbildning, skillnaden är att drygt två tredjedelar av utbildningen
genomförs på en arbetsplats. Under vårterminen
studerade ett trettiotal lärlingar inom vuxenutbildningen i Varberg till yrken som: bagare, kock, yrkesfiskare, lastvagnstekniker, sågverksoperatör och
olika omvårdnadsyrken.
Ungdomens hus, Rosenfredsskolan, halvår 2013
(KoF) 500 tkr
Två samordnare för Ungdomens hus har anställts
och skall under höstterminen arbeta med att utveckla plattformar för ungdomsverksamhet i kommunen, med fokus på landsbygd och ungdomsinflytande.

Varberg Stadshuskoncernen
fört ett ökat lånebehov och betydande ökning av räntekostnaderna. Varberg Energikoncernen beräknas
trots delårsresultatet få ett överskott på 3,5 mnkr mot
budget, vilket framför allt beror på resultatförbättringar inom elnät och fjärrvärme.

Moderbolaget Varbergs Stadshus AB hade under 2012
en engångsintäkt på 6 mnkr efter ett öppet yrkande
till Skatteverket om avdrag för en räntekostnad från
2009 till Varbergs kommun. Yrkandet godkändes inte,
räntekostnaderna reducerades därför, med motsvarande justering av kommunens ränteintäkter.

Varbergs Fastighets AB har minskat sitt resultat med
-7,2 mnkr. Till stor del beror detta på att inte alla
kostnader för det nya parkeringshuset vid Lorensberg
kompenseras under 2013, samtidigt som man har
utfört större underhållsinsatser än planerat. Kostnaderna för avskrivningar och räntor har dessutom ökat
i takt med nya investeringar.

Varbergs Bostad visar en resultatförsämring för perioden på -15,5 mnkr. Det beror framför allt på ökade
kostnader för reparationer och ej planerat underhåll,
men även på höjda kostnader för uppvärmning. Bolaget har ändå ett beräknat överskott mot helårsbudget
på 4,3 mnkr och prognostiserar därmed bäst av koncernens bolag i förhållande till budget. Överskottet
beror främst på att ingen hyreshöjning är inarbetad i
budgeten.

Hallands Hamnar Varberg AB står istället för en resultatförbättring på 5,5 mnkr. En orsak till detta är att
bolaget har tagit emot ersättning för intäktsbortfall
från kund som inte kommit upp i kontrakterade volymer. Bolaget har också kunnat öka sina intäkter genom en stark utveckling i segmentet skogsprodukter.
Engångsintäkter och en stark utveckling har bidragit
till intäktsuppgångar och ett prognostiserat resultat
för helåret som är 4 mnkr bättre än budget.

Varberg Energikoncernen har försämrat sitt resultat
för perioden med -20,8 mnkr. En tydlig sänkning av
vind- och vattenkraftsproduktionen har tillsammans
med låga elpriser lett till kraftigt minskade intäkter.
Gashandeln och gasnätet har haft lägre försäljningsvolymer till följd av lägre produktion av fjärrvärme
med naturgas, dessutom har stora investeringar med-

Trots att koncernens delårsresultat är betydligt sämre än för motsvarande period 2012, ser det ljust ut
för helåret. Prognosen visar ett resultat för 2013 på
47,9 mnkr, vilket är 6,2 mnkr bättre än budget. Även
om prognosen infaller når man inte upp till resultatet
för 2012, men väl till 2011 och 2010 års nivå.

Varberg Stadshuskoncernen
Bolag

Delår 2013

Delår 2012 Prognos 2013

Budget 2013

Differens

Varbergs Stadshus AB

-8 204

-3 714

-12 650

-13 950

1 300

Varbergs Bostads AB

24 482

34 934

19 276

15 000

4 276

Varberg Energikoncernen

18 631

39 463

37 000

33 521

3 479

Varberg Event AB

-1 210

-1 105

-1 668

-825

-843

239

7 489

1 378

5 806

-4 428

4 173

-1 372

4 563

544

4 019

0

0

0

1 601

-1 601

38 111

75 695

47 899

41 697

6 202

Varbergs Fastighets AB
Hallands Hamnar Varberg AB
Varberg Vatten AB

Totalt

VARBERG STADSHUSKONCERNEN

Varberg Stadshuskoncernen visar efter åtta månader ett resultat på 38,1 mnkr, vilket nästan är en
halvering jämfört med motsvarande period 2012.
Det finns flera förklaringar till det minskade resultatet och prognosen för helåret 2013 är trots delårets lägre utfall positiv.
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Den 15 november 2011 beslutade fullmäktige i Varberg
att kommunens gemensamma vision för 2025 ska vara
Västkustens kreativa mittpunkt.
Visionen ska vara styrande för kommunens utveckling
och vägledande i målformuleringar och handlingsplaner.
De prioriterade mål och strategiska inriktningar som följs
upp i delårsrapporten är därmed utformade med sikte på
visionen. Läs gärna mer om kommunens vision:
www.varberg2025.se.

