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Varbergs kommun utvecklas positivt. Befolkningen 

fortsätter att öka och var vid årsskiftet 59 186, en 

ökning med 610 personer. 

Kommunens verksamhet visar ett överskott med 

114 mnkr för 2012. 

Årets största investeringsprojekt är den nya ishallen 

på Håsten, som står klar hösten 2013. 

Visionen för år 2025 – Västkustens kreativa mitt-

punkt – börjar omsättas i verkligheten. Den nya 

Badhusplatsen och ”Tyck Om Varberg” är två kon-

kreta exempel och fler är på gång.
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Varbergs kommun 2012
Vision för utveckling och 
fortsatt bra verksamhet

Ekonomikontoret, 432 80 Varberg. Tel: 0340-880 00.
Ekonomichef Magnus Widén E-post: magnus.widen@varberg.se  

www.varberg.se
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Verksamhetens intäkter 542,8
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar -2 891,8
Avskrivningar -90,6
Verksamhetens nettokostnad -2 439,6

Skatteintäkter 2 145,3
Statsbidrag 389,1
Finansiella intäkter 82,0
Finansiella kostnader -63,2
Resultat 113,6

Gemensam verksamhet 97,2
Parker, gator och trafik 96,3
Kultur och fritid 128,8
Utbildning 809,8
Barnomsorg 394,0
Äldreomsorg 558,8
LSS Handikappomsorg 147,5
Individ- och familjeomsorg 138,6
Miljö/räddning/stadsbyggnad 68,6
Verksamhetens nettokostnad 2 439,6
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Årsredovisning 2012 - kortversion
I kommunens budget för 2012, som fastställdes av 
kommunfullmäktige i november 2011, anges mål för 
verksamheten och hur mycket pengar styrelser och 
nämnder har för att utföra sina uppgifter. I årsredovis-
ningen för 2012 redovisas det ekonomiska resultatet 
och en uppföljning av målen. Fullmäktige fastställer 
årsredovisningen den 16 april 2013.

Kommunfullmäktige tog beslutet om Vision 2025 
– ”Västkustens kreativa mittpunkt” den 15 november 
2011. Under 2012 har arbetet fortsatt med att fast-
ställa mål och strategiska inriktningar.

Resultat för 2012
Varbergs kommun redovisar ett överskott på 114 
miljoner kronor för 2012, vilket är ett resultat som 
överstiger den antagna budgeten med 75 miljoner 
kronor. Den främsta orsaken till den positiva av-
vikelsen är en återbetalning på nära 45 mnkr från 
AFA Försäkring, för premier till avtalsförsäkringar 
inbetalda 2007 och 2008. Finansnettot, d.v.s. skill-
naden mellan ränteintäkter och räntekostnader, 
fördubblades dessutom till 19 mnkr, jämfört med 
budget. 

Kommunen har uppnått det finansiella mål som 
Kommunfullmäktige beslutat, d.v.s. att resultatet 
uppgår till minst 1 % av intäkter från skatter och 
statsbidrag samt att investeringarna är till 100 % 
finansierade med egna medel.

Resultatet på 114 miljoner kronor kan verka 
högt, men skulle bara räcka till 17 dagars normal 
verksamhetsdrift i kommunen.

Hur verksamheten finansieras
En del av kommunens kostnader betalas delvis 
av var och en som utnyttjar olika kommunala 
tjänster, genom t.ex. barnomsorgsavgifter, avgift 
för bygglov eller entré till simhallar. Den kostnad 
som sedan återstår kallas nettodriftkostnad och 
bekostas gemensamt av alla som betalar skatt till 
kommunen. 

Skattesatsen i Varberg är relativt låg, 20:33 kr 
på varje intjänad hundralapp. Kommunalskatten 
är den viktigaste intäkten och uppgick till 2 145 
miljoner kronor. Under året har kommunen 
också fått 389 miljoner kronor i statsbidrag. 
Statsbidragen utjämnar skillnaden mellan landets 
kommuner för att skapa likartade förutsättningar 
för kommunal verksamhet. 

 
Verksamhetens kostnader
Av de nettokostnader som kommunen har, består 
hela 85 % av kostnader för verksamheter som 
regleras av olika lagar. De obligatoriska verksam-
heterna är barnomsorg, utbildning (grundskola 
och gymnasium), äldre-, handikapp- samt individ- 
och familjeomsorg, men också räddningstjänst, 
bygglovs- och planverksamhet samt miljö- och 
hälsoskydd. 

Den övriga verksamheten som inte är lagstad-
gad, är väl så viktig för kommunens medborgare. 
Hit hör alla kommunens idrottsanläggningar, 
bibliotek och kulturskola, liksom kommunens 
parker, gatuskötsel och snöröjning. Gemensam 
verksamhet avser dels politisk verksamhet, men 
även kostnader för sysselsättningsåtgärder och 
näringslivsfrämjande insatser.

2012 i sammandrag
Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter. Den 
31 december hade kommunen 59 186 invånare, en 
ökning med 1 %.

”Varberg Kreativa” 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 
att kommunens gemensamma vision för år 2025 
ska vara ”Västkustens kreativa mittpunkt”. Arbetet 
med att presentera och föra ut visionen, som ska 
vara styrande för kommunens utveckling, har skett 
såväl internt som till allmänheten. Formerna för 
kommunens mål- och inriktningsarbete har utveck-
lats parallellt. 

Två nummer av tidningen ”Varberg Kreativa”, 
som distribuerats till alla hushåll inklusive 
fritidshus, har skapat positiv uppmärksamhet kring 
Varberg och visionen. 

Digitala Varberg
Sedan i september 2012 sänds Kommunfullmäktiges 
sammanträden i webb-TV. Kommunfullmäktige 
och större nämnder har under året fått läsplattor 
där kallelser och handlingar kan läsas.

Fem nya e-tjänster som förenklar föräldrars och 
företagares kontakter med kommunen har intro-
ducerats. Anmäla barn till simskolan, ställa sig i 
tomt- eller bostadsrättskön, och göra anmälan om 
serveringsansvarig personal är exempel på nya e-tjänster. 

Alla elever från årskurs 6 i grundskolan till 
årskurs 3 i gymnasieskolan, inklusive särskolorna, 
har nu en egen dator som verktyg i sitt lärande. 
Detta är början i en långsiktig förändringsprocess 
som ska utveckla arbetsformer och gör IT till ett 
pedagogiskt lärverktyg.

Investeringar
Årets största investeringsprojekt är den nya ishal-
len på Håsten, med fullstor rink och 500 åskådar-
platser. Kostnaden beräknas uppgå till 64,5 mil-
joner, varav 24 miljoner belastar 2012.

Under året har förskolan i Åskloster, 
gruppboendet på Vipvägen i Veddige och 
ungdomsgården på Håsten färdigställts. 
Projektering av förskolor i kommunen och en 
ny skola i Träslövsläge har inletts. Totalt har 
investeringar gjorts för nära 151 miljoner kronor, 
men ambitionen var att genomföra investeringar 
för hela 258 miljoner.
 

Utbildning 
Den nya läroplanen har införts inom grundskolan 
och under 2012 har de första betygen satts med den 
nya betygsskalan, A-F, där A-E står för godkända 
resultat. 
Barn i förskolan ska kunna föra resonemang med 
hjälp av språk, matematik, naturvetenskap och 
teknik, enligt den nya skollagen. Förskollärarna 
har det pedagogiska ansvaret. Barnens lärande och 
utveckling ska dokumenteras. 

Vuxenutbildningen har haft 500 årsstudieplatser 
på gymnasienivå och 100 platser inom grundläg-
gande vuxenutbildning. Yrkes- och lärlingsutbildn-
ing har startats inom omvårdnad, fordon, industri, 
yrkesfiske, bageri och restaurang. 

Yrkeshögskoleutbildningar för järnvägsprojek-
törer och elkonstruktörer har startat vid Campus 
Varberg. Till utbildningarna av för- och grund-
skollärare skedde även intagning på vårterminen.  

Valfrihet
Från och med 2012 erbjuder socialförvaltningen råd 
och stöd till utsatta för våld i nära relationer. Det 
krävs ingen formell behovsprövning. 

Fritt val inom särskilda boende för äldre tilläm-
pas i Varberg.

Utveckling av varumärket och höjd kvalitet inom 
kommunens egen utförarorganisation syftar till att 
stärka konkurrensen med de privata alternativen 
som erbjuds.

Kultur och fritid 
Kulturhuset Komedianten hade över 6 000 
besökande under invigningshelgen i januari 2012. 
Bokutlåningen har ökat, både på stads- och lokal-
biblioteken. Kulturskolans utbud har breddats, med 
bl.a. film och foto. 

Påskbergsvallen uppfyller kraven för fotboll på 
elitnivå och kommunens tredje konstgräsplan har 
anlagts i Tvååker. 

Varbergs hamn och torg
Hamnverksamheten koncentreras till Fare-
hamnen, enligt ett nytt inriktningsbeslut. De 
områden som hamnen lämnar blir tillgängliga för 
stadsutveckling. 

Tillsammans med småbåtshamnarna på 
Getterön, i Träslövsläge och Bua marknadsförs 
gästhamnen i Varberg, för att öka antalet gästnätter.

Ett gemensamt drifts- och servicebolag för 
Halmstads och Varbergs hamnar bildades vid 
årsskiftet 2012/13. Hallands Hamnar blir en av 
landets större hamnar och bolaget ska sköta den 

löpande verksamheten, marknadsföring m. m. 

För att locka fler torghandlare till Varberg har sär-
skilda marknadsdagar genomförts. International 
Street Markets besök i oktober var ett lyckat 
exempel.

Räddningstjänsten Väst 
Falkenbergs och Varbergs kommuner har bildat 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst, 
med uppdraget att verka för trygghet genom 
skydd mot oönskade händelser. Förbundet tog 
över verksamheten den 1 januari 2013. 
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Antal invånare 31 december 58 084 58 576 59 186

Arbetslösa i %
16-64 år,december

3,3 3,0 3,3

Program med aktivitetsstöd % 
16-64 år, december

2,2 1,8 1,9

Arbetslösa i % 
18-24 år, december

4,8 4,3 4,5

Program med aktivitetsstöd % 
18-24 år, december

5,3 3,8 3,9

Kommunalt tillsvidareaställda 3 895 3 795 4 001

Därav män % 18,5 18,1 17,9

Därav kvinnor % 81,5 81,9 82,1

Lärande
Förskoleverksamhet, 
antal barn

2 946 3 022 3 120

F-9 skola antal elever 6 223 6 265 6 347

Gymnasieelever, antal elever 1 876 1 738 1 679

Vård och omsorg
Antal inskrivna i hemsjukvård 
i eget och särskilt boende

1 634 1 734 1 754

Antal personer med insatser 
enligt Socialtjänstlagen

2 196 2 324 2 366

Andel äldreomsorg utförd i 
extern regi %

28 29 28

Förvaltad yta, tusen m2
Ägda 280,3 281,7 292,7
Inhyrda lokaler 41,9 44,0 43,7
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