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Bildtema kreativitet
Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i
årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland
och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter
visats upp.
Årets utvalda tema är kreativitet. Vi har bland annat vänt
oss till kreativa fotoelever på Peder Skrivares skola och
Ljud- och Bildskolan och bett dem bidra med bilder. Foton
från kommunens egen verksamhet kommer exempelvis

från Stadsutvecklingsprojektet samt från Visionsdagarna
i Sparbankshallen i november, då förvaltningar och bolag
visade upp hur man arbetar i visionens anda. Omslagsbilden kommer från invigningen av Centralen, kommunens
nya mötesplats för unga som öppnade i oktober.
Fotografernas namn anges vid bilder som inte är tagna
av kommunens personal, för fotoeleverna anges även
vilken skola de tillhör.

Foto: Line Skaugrud Landevik, Ljud- och Bildskolan

Om årsredovisningen
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till
kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi under 2014.
Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till partner, kreditgivare och leverantörer som samarbetar med Varbergs
kommun. Här kan du läsa om vilka mål som har satts
upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts under året.

långt arbetet har kommit och hur det går med måluppfyllelsen. De två strategiska inriktningarna beskrivs
också närmare. Direkt efter målredovisningen följer en
mer ingående beskrivning av kommunens finansiella
situation; hur inkomster och utgifter fördelats, hur det
har gått med de finansiella målen och hur arbetet med
investeringar och exploateringar har sett ut. En sammanfattande beskrivning ges också av årets verksamhet för
förvaltningar och bolag och för kommunkoncernen som
helhet.

De olika avsnittens innehåll:

Ekonomisk redovisning

Inledning

I detta avsnitt finns resultaträkning, kassaflödesanalys,
balansräkning och tillhörande noter.

Allra först ges en kort sammanfattning av årsredovisningens innehåll. Därefter kommer förord från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, följt av
en text om Vision 2025 samt kommunledningskontorets
omvärldsanalys. Kommunens resultat i aktuella kvalitetsmätningar sammanfattas i en särskild text, därpå
ges en kort beskrivning av uppstartade Demokratiforum
för ungdomar. En separat miljöredovisning berättar om
kommunens hållbarhetsarbete, och Stadsutvecklingsprojektet presenteras sedan under en egen rubrik.

Förvaltningsberättelse
Här presenteras de fyra strategiska målområden och de
två strategiska inriktningar som kommunfullmäktige har
fastställt för perioden 2013–2015. Därefter redovisas
ett målområde i taget utifrån vad som har gjorts, hur

Verksamhetsberättelse
Avslutningsvis presenteras en kortfattad verksamhetsberättelse för varje nämnd och varje bolag.

Revisionsberättelse
Allra sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen,
undertecknad av kommunens revisorer.
Produktion: Kommunledningskontoret och
Adekvat Form AB, Tollered
Omslagsbild: Invigning av Centralen,
Varbergs nya mötesplats för unga,
foto: Alice Faxerin
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri 2015
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2014 i sammandrag
Varbergs starka tillväxt har på flera sätt präglat verksamhetsåret 2014. Kommunen har ökat sin investeringstakt, det stora Stadsutvecklingsprojektet har
startat på allvar och samtliga förvaltningar och bolag
har fortsatt sitt arbete i riktning mot Vision 2025.
Befolkningen i kommunen ökade under året med
totalt 481 personer. Det var 2 124 personer som flyttade från Varberg men 2 537 som valde att flytta hit,
samtidigt var det 68 fler som föddes än som avled.
Totalt var antalet kommuninvånare vid årsskiftet
uppe i 60 422 personer.

Ekonomiskt överskott igen
2014 blev ännu ett år med starkt ekonomiskt resultat
för Varbergs kommun. Totalt uppgår resultatet till
nästan 98 mnkr, vilket är en positiv avvikelse från
budget med 66 mnkr. Nämndernas samlade resultat bidrar till budgetavvikelsen med 23 mnkr, men
framför allt visar de kommungemensamma posterna
ett budgetöverskott på 26 mnkr. Merparten av det
överskottet kommer från årets exploateringsverksamhet.

Minskad självfinansieringsgrad
Kommunfullmäktiges första finansiella mål är att det
ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den
genomsnittliga resultatnivån för de fyra senaste åren
ligger på 4 procent, målet är därmed uppfyllt med
marginal.
Fullmäktiges andra finansiella mål är en hundraprocentig självfinansiering av kommunens investeringar. Årets självfinansieringsgrad uppgår till
67 procent och målet uppnås alltså inte. Detta är
ett mål som ska ses över en längre period och som
tidigare uppnåtts under många år. Problemet är att
stora investeringar väntar framöver, vilket gör att
det kommer att dröja innan målet åter kan uppnås.
Kommunfullmäktige har lämnat i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda vilka konsekvenser detta får.

Övervägande positiv måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden
för perioden 2013–2015 handlar om miljöansvar,
företagsklimat, bostäder, skola och omsorg. Målområdena är utvalda för att leda kommunen i riktning
mot Vision 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt.
I årsredovisningen sammanfattas förvaltningarnas
och bolagens arbete inom de fyra målområdena, och
i sammanställningen konstateras att de prioriterade
mål som satts för året inom respektive område är

uppnådda, utom målet om fler bostäder. Eftersom
målområdena gäller till och med 2015 görs en slutgiltig målavstämning för hela perioden först i nästa
årsredovisning.

Större andel investeringar genomförs
Kommunen lyckas allt bättre med att genomföra
planerade investeringar, vilket har lett till att investeringsutgifterna för 2014 är de högsta någonsin. Tre
fjärdedelar av årets investeringsbudget har använts
och den samlade nettoutgiften för investeringar blev
drygt 292 mnkr. Årets största byggprojekt är Ankarskolan i Träslövsläge, som planeras stå klar för inflyttning våren 2015.

Stort rekryteringsbehov
Antalet tillsvidareanställda i kommunen var vid
årets slut 4 065 personer och den genomsnittliga
sysselsättningsgraden, som fortsätter att öka, är uppe
i 92,8 procent. Generationsväxlingen bland personalen märks nu tydligt. Genomsnittsåldern bland
de kommunanställda är 47,7 år, men åldersgruppen
under 30 år fortsätter att växa och de senaste fem
åren har i snitt 129 anställda per år gått i pension.
I kombination med kommunens snabba tillväxt
skapar generationsskiftet bland de anställda ett stort
rekryteringsbehov. Kommunen arbetar aktivt för att
lyckas vara en attraktiv arbetsgivare som kan behålla sina medarbetare och attrahera ny kompetent
personal.

Stadsutveckling med delaktighet
Varbergs stora stadsutvecklingsprojekt har startats
upp under 2014. Till projektet hör en ny järnvägstunnel under Varbergs stad samt flytt av Industrihamnen och utveckling av en ny havsnära stadsdel. I
enlighet med Vision 2025 är delaktighet en viktig del
av stadsutvecklingen. Medborgardialoger kommer
därför att löpa genom hela projektet och ge invånare,
företagare och besökare möjlighet att påverka det
som händer.
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Möjligheter
genom tillväxt
Det händer mycket i Varberg och vi är på god väg mot
Vision 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt!
Delaktighet – vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt. Så står det i Vision 2025, och
delaktighet från medarbetare, invånare och företagare
är en avgörande framgångsfaktor för vårt visionsarbete. Därför är lättillgänglig information och öppen
dialog en oerhört viktig del av verksamheten. Under
året har vi genomfört ett antal medborgardialoger,
bland annat om stadsutvecklingen och Varbergs nya
stadsdel Västerport. Gensvaret var mycket stort och
mängder av idéer, tankar och förslag strömmade in.
Andra exempel på dialogprojekt som nu börjar närma sig politiska beslut är Apelviken i mitt hjärta och
Kyrkan, torget och Brunnsparken.

Växtkraft i hela kommunen
Stadsutvecklingsprojektet, som inte bara innefattar en
ny stadsdel utan även flytt av Industrihamnen och ett
nytt järnvägsspår i tunnel genom Varberg, har under
2014 gått in i ett betydligt mer operativt skede. Projektet innebär fantastiskt spännande möjligheter för Varberg! Samtidigt ska vi öka antalet bostäder och göra
stora investeringar i skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Att vi är en tillväxtkommun – med allt fler
invånare och med många framgångsrika företag som
genererar ökade skatteintäkter – gör allt detta möjligt.
Den starka växtkraften finns även utanför Varbergs
centralort. Stora investeringar görs på förskolor och
skolor i våra tätorter. Den efterlängtade cykelvägen
Lindberg-Trönninge och rondellen på Västkustvägen
vid Träslövsläge är två bra exempel på satsningar för
trafiksäkerhet och cykelfrämjande. Den goda strategin 1 lekplats i centrum = 1 lekplats i lämplig tätort
har lett till att Skällinge fått en ny lekplats.

Bättre företagsklimat för fler jobb
Vi är nu över 60 400 invånare i Varberg och även
näringslivet i kommunen växer. När företagen satsar
leder det till fler jobb och detta syns väldigt tydligt
på Varbergs låga arbetslöshetssiffror – inte minst för
den så viktiga gruppen ungdomar. I december 2014
låg den totala arbetslösheten i Varberg på 5,1 procent,
att jämföra med 8,1 procent för hela riket.

Bra utbildning och god omsorg
En bra förskola och skola är den bästa starten vi kan
ge våra barn och unga. Under året har vi satsat på
det pedagogiska ledarskapet och på att utbilda fler
förstelärare. Samtidigt byggs flera nya förskolor för

att barngrupperna ska kunna minskas. Trygghetsbostäder är en annan prioriterad satsning. I Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de äldre
om omsorgen? får Varberg goda betyg inom både
bemötande, förtroende och trygghet.

Fler bostäder
Byggkranar har blivit en vanlig syn i Varberg. Under
2014 har vi fortsatt vårt idoga arbete för fler bostäder
och ett stort antal detaljplaner och bygglov är på
gång. I planeringen ligger drygt 5 000 bostäder. Jag
är övertygad om att detta snart kommer att ge utväxling och synas i Varbergs bostadsstatistik.

Kompetens inom kommunkoncernen
Varbergs kommunkoncern har cirka 4 700 anställda
och omsätter totalt nästan 4,1 miljarder kronor. Bakom dessa siffror finns en imponerande samling kompetens som levererar verksamhet av god kvalitet. För
att kunna fortsätta attrahera kompetenta medarbetare och leverera bra välfärd måste vi också fortsätta
satsningen på kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Ansvar för integration
Det råder turbulens i vår omvärld, massor av människor är på flykt undan krig och våld. Detta ställer
krav på alla som haft turen att födas i fredliga delar
av världen, att ställa upp allt efter förmåga. Varberg
– mitt i den expansiva Västkustregionen – måste ta
sitt ansvar för att underlätta en snabb integration av
nyanlända. Öppenhet och nyfikenhet rimmar bra med
vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt!
Tack – alla medarbetare och beslutsfattare som gjort
2014 till ett år att vara stolt över!

Ann-Charlotte Stenkil, KS ordförande (m)
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Att leva visionen – det kan göras både i det lilla och
det stora. Men vad är kreativitet för mig och hur kan
just jag göra skillnad? Med den frågan inspirerar
visionen till nytänkande och mod, såväl i vardagens
rutiner som när vi ställs inför svåra beslut.
Nu har det gått tre år sedan visionen formulerades
och mycket har hunnit hända sedan dess. Visionsdagarna i november gav goda exempel på detta; här
fanns både djup och bredd i uppvisningen av verksamhetsutveckling. Samtidigt var det som presenterades bara ett axplock av allt som är på gång just nu!

Fler invånare, fler bostäder
Vi är en kommun i stark tillväxt. Näringslivet utvecklas, företagen blir fler, befolkningen ökar och
behovet av bostäder likaså. Det råder fortfarande
bostadsbrist, men byggandet har växlats upp och vi
synar samhällsbyggnadsprocessen i sömmarna för
att ytterligare kunna höja farten i genomförandet.

utmaning inte minst när det gäller att kunna erbjuda
bostäder. Barn- och utbildningsförvaltningen har
inrättat en särskild enhet för att samordna insatserna
runt flyktingmottagningen och en styrgrupp med
ledande politiker och chefer är kopplad till enheten.

Service och bemötande

Stadsutvecklingsprojektet är igång

När antalet invånare och företag stiger ökar också
behovet av kommunal service. Det ingår i vårt uppdrag att leverera våra tjänster med ett gott bemötande, och under 2014 har vi genomfört ett värdskapsprojekt för att bli bättre på just detta.

Uppstarten av Stadsutvecklingsprojektet har präglat
året för ett antal medarbetare i vår organisation. Planeringen för Varbergstunneln är i full gång, flytten av
hamnen börjar konkretiseras och allt fler kommer att
påverkas av det som är på väg att hända i kommunen.

Ny investeringsprocess och fokus på styrning

Fokus på ett hälsosamt arbetsliv

I Träslövsläge står den nya Ankarskolan snart klar,
och ett intensivt arbete pågår för att skapa fler och
bättre lokaler till förskola och skola. Den nya investeringsprocess som har introducerats 2014 är till god
hjälp, genom den får vi fram fler och mer realistiska
förstudier som leder till att en större andel investeringar kan genomföras inom utsatt tid.
Renoveringen av Stadshus B var ett projekt som
drog ut på tiden och som det blåste en del kring
under året. Ombyggnaden i sig blev mycket bra, och
för att vara en gammal byggnad i det skicket faktiskt
inte så dyr. Däremot borde processen ha sett annorlunda ut, och vi tar en nyttig lärdom om intern
styrning och samordning med oss in i 2015.

Snabb tillväxt och ett stort antal utvecklingsprojekt
gör Varberg till en spännande kommun att arbeta
i. För många innebär det också intensiva dagar och
det är viktigt att vi lyfter friskfaktorerna på våra
arbetsplatser. Under 2014 har vi genomfört Hälsosamt arbetsliv, där samtliga anställda tillsammans
med sina närmaste kollegor har fått välja mellan ett
tjugotal olika aktiviteter inom friskvård och hälsa.
Att vi kan erbjuda en god personalpolitik och en
bra arbetsmiljö påverkar även våra möjligheter att
rekrytera nya medarbetare, något vi är i stort behov
av när Varberg växer och generationsväxlingen bland
personalen når sin topp.

Samordning av insatser för nyanlända
Med den ökade flyktingströmmen i världen följer ett
ökat mottagande av nyanlända till vår kommun. Varberg är historiskt sett bra på integration, det finns gott
om erfarenhet och kompetens i våra verksamheter
och vi har ett väl fungerande samarbete mellan socialförvaltning och arbetsförmedling. Samtidigt handlar
det nu om ett större antal individer, vi står inför en

Avslutningsvis vill jag stämma in i det tack som
kommunstyrelsens ordförande riktar till samtliga
medarbetare. Tack också till alla som utanför vår
organisation – via upphandling eller valfrihet – är
med och bidrar till verksamheten.

Annbritt Ulfgren, kommundirektör
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Liv i luckan med blandad publik på årets visionsdagar.

Vision Varberg 2025

I riktning mot visionen
Från projekt till löpande verksamhet

Koncernledningsgruppens arbete

I november 2011 klubbade kommunfullmäktige
visionen om Varberg som Västkustens kreativa
mittpunkt år 2025. De två första åren drevs visionen som ett projekt och mycket arbete lades ned på
att förankra innehållet i organisationen och sprida
information till invånare, företagare och föreningar.
Bland annat användes särskilda arbetsböcker för
att få igång tankar och idéer kring hur visionen ska
kunna uppnås.
Under 2014 har visionsarbetet övergått till att helt
drivas inom de olika verksamheternas löpande arbete. Visionen utgör inte bara grunden för kommunens fyra strategiska målområden, utan syns också
i de egna mål som har formulerats av nämnder och
bolag. Den finns med som ledstjärna i planering och
utveckling av verksamhet, bland annat genom ökat
fokus på bemötande och service till invånare och
kunder. Under 2014 har exempelvis tema värdskap
genomförts inom alla förvaltningar.
På förvaltningarna ingår visionen också i medarbetarnas individuella utvecklingssamtal, där egenskaper som framåtanda och mod finns med som
punkter för avstämning. I kommunens arbete kring
ledarskap ingår visionens förhållningssätt delaktighet och hållbarhet, vilket ska visa sig i utveckling av
arbetsgivarpolicyer, arbetsvillkor och samverkan.

Under 2013 startades ett workshoparbete om visionen med kommunstyrelsen, ordföranden och vice
ordföranden i nämnder och styrelser samt förvaltningschefer och bolags-vd:ar. Med hjälp av analysföretaget Kairos Future skapades då strategiska målbilder för det fortsatta visionsarbetet. I augusti 2014
hölls en ny workshop med koncernledningsgruppen
(förvaltningschefer och bolags-vd:ar), där ett första
steg togs i arbetet med att bryta ned målbilderna i
mätbara områden och göra avgränsningar för vägen
framåt.

Visionsdagar med öppet för allmänheten
I mitten av november firades Visionsdagarna för
tredje året i rad. Visionsdagarna är ett sätt att påminna om visionen och uppmärksamma det arbete
som görs i kommunens organisation. Förvaltningar
och bolag fyllde 34 mässmontrar i Sparbankshallen
och visade upp hur man arbetar i visionens anda.
Diskussioner, intervjuer och scensamtal samt underhållning av Kulturskolan ingick också i programmet.
Nytt för året var att allmänheten bjöds in till
mässan. För att väcka intresse och sprida information i förväg genomfördes marknadsföringsinsatser
av olika slag. Vid sidan av annonsering på varberg.se,
i lokalpress och i sociala medier delades visions-

ballonger ut till centrala butikers skyltfönster. Orangefärgade paraplyer hängdes upp i träd på stan och i
en särskild aktivitet med förskolebarn skapades en
visionscirkel med handavtryck till torget. I den medborgarundersökning bland kommunens invånare
som Statistiska centralbyrån genomförde i slutet av
året var det 50 procent av de tillfrågade som kände
till visionen, det finns alltså anledning att fortsätta
arbeta utåtriktat för att öka kännedomen.

Premiär för visionsutmärkelser
Under Visionsdagarna var det också premiär för två
nya utmärkelser. För att lyfta goda exempel i visionens anda kommer Årets kreativa medarbetare och
Årets värdskapare att utses och belönas varje år.
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Visionens verksamhetsidé
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem
att uppnå sina drömmar.

Visionens förhållningssätt
Hållbarhet
Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Delaktighet
Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande
och omtanke.

Årets kreativa företagare
Kommunen delar ut ett visionspris även utanför den
egna organisationen. För tredje året i rad utsågs
Årets Kreativa Företagare, en utmärkelse som ska gå
till en företagare som uppvisat särskild kreativitet.
Årets vinnare blev Monica Kylén. Hon är grundare av företaget L:a Bruket, som haft en fantastisk
utveckling från egentillverkning av tvål i den egna
källaren till en verksamhet med försäljning på fyra
kontinenter.

Kanaler för synpunkter
och förslag
Invånare som vill lämna
synpunkter och idéer om
visionen har olika kanaler att
välja mellan. På visionswebbsidan varberg2025.se
finns information samt möjlighet att bidra till kommunens visionslista.
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Synpunktskanalen Tyck Om Varberg är också
öppen för tankar, idéer och förslag. Här registrerades 252 inlägg under 2014. 136 av dessa gällde
hamn- och gatunämndens verksamhetsområde och
var bland annat frågor om farthinder, hastighet och
hundrastplatser. Många inlägg var även riktade till
kommunstyrelsen (66), varav de flesta handlade om
placeringen av den planerade multiparken. Därefter
riktades flest inlägg till kultur- och fritidsnämnden
(23) och socialnämnden (13). Av de 252 inkomna
inläggen bestod 101 av idéer eller förslag. 128 var
klagomål, 6 var beröm och 17 gällde något annat.
Tyck Om Varberg når du via startsidan på varberg.se.
Det går även bra att lämna synpunkter och frågor
via kommunens sociala mediekanaler Facebook och
Twitter, via e-post till adressen kreativa@ varberg.se,
eller via traditionell post och telefon.
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sig bättre än sina nordiska grannländer, där läget har
varit sämst för Finland. Den svaga utvecklingen i de
nordiska länderna väntas dock vända under nästa år.
För världen som helhet beräknas BNP-tillväxten
uppgå till 3,5 procent 2014 och 3,8 procent 2015,
vilket kan jämföras med 3,0 procent 2013.
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Dämpad svensk tillväxt, ökad arbetskraft

Foto: Isabell Töllborg, Ljud- och Bildskolan

Omvärldsanalys

Ökat sparande, låg löneutveckling

Stor skillnad på tillväxt
Konjunkturåterhämtningen i omvärlden fortsätter,
men skillnaden är stor mellan olika länder. Medan
USA och Storbritannien har en tillväxt på omkring
3 procent, lider euroländerna av ett fortsatt mycket
svagt ekonomiskt läge och en inhemsk efterfrågan
som är för låg inom både offentlig och privat konsumtion.
I USA, Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten återgått till mer normalt läge, men i flera andra
länder verkar den ha stannat på höga nivåer. I euroområdet som helhet ligger den på strax under 12 procent,
att jämföra med 7,5 procent före finanskrisen.
Det kraftigt fallande oljepriset bedöms ge viss
stimulans åt många länders tillväxt, medan oljeproducerande länder som Ryssland och i någon mån
Norge påverkas negativt. Norge har trots detta klarat

8000

Antal

Hushållens reala disponibla inkomster har mellan
2005 och 2013 vuxit med i genomsnitt 3,2 procent
per år, medan konsumtionsutgifterna under samma
period endast har ökat med 1,9 procent per år. Hushållens sparande har därmed ökat kraftigt.
Den långvariga lågkonjunkturen har satt tydliga
avtryck i lönebildningen och löneavtalen hamnade
under 2,5 procent för både 2013 och 2014.

Sänkta ränteprognoser
Stora skillnader i återhämtningstakt betyder också
att ränteutvecklingen kommer att gå i otakt i USA
respektive euroområdet. Lägre inflation och svagare
återhämtning leder till att de långa räntorna i euroområdet vänder upp betydligt senare än vad som
tidigare prognostiserats.
Även globalt är inflationen låg och löne- och
prisökningar hålls tillbaka av utdragen lågkonjunk-

1–18-åringar 1990–2014,
prognos 2015–2020

Invånare 80 år och äldre 1990–2014
samt prognos 2015–2020

Antal
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Efter en stark avslutning på 2013 har den svenska
ekonomin under 2014 utvecklats förhållandevis
svagt, med en BNP-ökning på endast 2,1 procent.
Det främsta skälet är den fortsatt svaga internationella utvecklingen som har påverkat landets export.
Inför 2015 ser förutsättningarna bättre ut, med en
förväntad BNP-ökning på 2,9 procent.
Sysselsättningen har under året utvecklats betydligt bättre än BNP. Samtidigt har arbetskraften ökat
kraftigt, vilket inneburit att arbetslösheten bitit sig
fast kring 8 procent. Successivt kommer arbetslösheten dock att minska ned till omkring 6,5 procent
år 2016.
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tur med åtföljande arbetslöshet. Därtill kommer att
det råvarudrivna inflationstrycket har minskat.
I Sverige leder de lägre ränteprognoserna och den
svagare underliggande prisutvecklingen till att prognosen för KPI (konsumentprisindex) har sänkts. På
kort sikt bidrar de låga oljepriserna till att hålla nere
inflationen. På lite längre sikt kommer importpriserna istället att ge ett positivt bidrag till prisutvecklingen, bland annat till följd av en fortsatt svag krona.
Inflationen mätt som KPIF (konsumentprisindex
med fast ränta) beräknas stiga till knappt 2 procent
från 2016, vilket är Riksbankens inflationsmål.

ökningstal långt över genomsnittet kan väntas. Trots
detta når inte Sveriges kommuner tillräckligt goda
resultat de närmaste åren. Den politiska situationen ger en viss osäkerhet när det gäller ekonomiska
bedömningar för den kommunala sektorn, men klart
är att kommunerna står inför stora utmaningar.
Demografiska förändringar med fler yngre och
äldre invånare ger ökade kostnader för barnomsorg,
grundskola och äldreomsorg. Ett ökat antal asylsökande leder till krav på utökat integrationsarbete.
Samtidigt fortsätter investeringarna att stiga, både
för att verksamhetens volym utökas och för att investeringar från 70- och 80-talen nu behöver bytas ut.
Kostnaderna i kommunsektorn beräknas för åren
2016–2017 öka med demografin plus ett påslag på
0,8 procent. Statliga beslut ska kommunerna normalt kompenseras för enligt den så kallade finansieringsprincipen, men det blir allt svårare för kommunerna att klara sin finansiering på grund av ökade
statliga krav. Om Sveriges kommuner ska klara sina
åtaganden och samtidigt ha en budget i balans, talar
mycket för att skatterna kommer att behöva höjas de
närmaste åren.

Stora utmaningar för Sveriges kommuner
Det beräknade sammanlagda resultatet för Sveriges kommuner uppgår 2014 till 5 miljarder kronor,
vilket är 10 miljarder kronor sämre än föregående år.
Främsta orsak till detta är den återbetalning på
8 miljarder kronor som kommunerna under 2013
fick från AFA Försäkring.
Kommunernas samlade resultatnivå för 2014
beräknas till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, 2015 beräknas nivån sjunka något.
För fjärde året i rad har den reala skatteunderlagstillväxten varit stark, och ytterligare ett par år med

Källa: SKL och Riksbanken

Åldersfördelning

Ant inv
65000

Varberg
2014

Varberg
1990

Andel %
Varberg
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riket

0–5

4 266

4 078

7,1

7,2

55000

6–15

6 714

6 099

11,1

11,1

50000

16–18

1 877

2 023

3,1

3,2

19–64

34 079

27 955

56,4
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Befolkningsutveckling i Varberg
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Varberg enligt rikets tillväxttakt

Folkmängdsförändringar
Mnkr

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Inflyttade

2 537

2 430

2 150

2 153

2 127

2 178

Utflyttade

2 124

1 823

1 606

1 769

1 640

1 549

Netto

413

607

544

384

487

629

Födda

639
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627

671
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Döda

571

538

562

565

557

527

Netto

68

144

65
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158

140

481

751

610*

492*

645

766*

Överskott
*Justering gjord av SCB
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Kvalitetsmätningar under året
Kommunens Kvalitet i Korthet

Effektivitet

Varje år undersöker Sveriges kommuner och landsting (SKL) vad olika kommuners invånare tycker om
den kvalitet och service som erbjuds där de bor. Undersökningen heter Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK) och 2015 deltog 225 svenska kommuner.
KKiK består av olika externa delundersökningar
samt av självskattning från kommunerna. Resultatet
presenteras utifrån fem olika perspektiv: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet och Kommunen som samhällsutvecklare.
Resultatet från KKiK är ett sätt att se hur effektivt
skattemedlen används och vilka kvalitativa resultat
som uppnås i kommunen.

Kommunens effektivitet mäts i kostnader och
uppnått resultat inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Jämförelsen visar att
kommunens kostnader har ökat.
Kommunens omsorgs- och serviceutbud inom
LSS, grupp- och serviceboende samt hemtjänst
finansierad av kommunen minskar. En tydlig positiv
förändring syns för andel ungdomar i åldern 13–20
år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett
år efter avslutad utredning och/eller insats. Denna
grupp har ökat från 68 procent till 81 procent, vilket
placerar Varberg över genomsnittet för de deltagande
kommunerna.

Tillgänglighet
Tillgängligheten mäts bland annat genom en undersökning via telefon och e-post, där syftet är att ta
reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet
kommunen svarar på de frågor som ställs. Varbergs
kommun har alltid fått bra betyg för bemötande,
men årets resultat visar en försämring från 94 procent
till 87 procent, trots att kommunen under året arbetat med tema värdskap.
Jämfört med motsvarande mätning föregående år
har resultatet för svar via telefon och svar via e-post
förbättrats, och Varberg befinner sig en bra bit över
genomsnittet för de deltagande kommunerna.
Andra faktorer som visar på god tillgänglighet är
att kommunens öppettider för bibliotek, simhall och
återvinningscentraler har förlängts. Andelen sökande
till förskola som erbjudits plats på önskat datum
har ökat från 81 procent till 93 procent, dessutom
har väntetiden för dem som inte fått plats på önskat
placeringsdatum minskat. Detta beror på att barnoch utbildningsförvaltningen startade en tillfällig
förskola i centrala Varberg under våren och att det
dessutom fanns lediga platser på andra förskolor. Att
en andel ändå fick vänta berodde på viss fördröjning
i samband med nyanställning av personal. Väntetiden för att få plats på ett äldreboende har också
minskat sedan föregående mätning.

Trygghet samt Delaktighet och information
Inom området Trygghet visar resultaten ingen större
skillnad mot föregående år och Varbergs resultat ligger lägre än genomsnittet av deltagande kommuner.
Under området Invånarens delaktighet och kommunens information syns förbättringar som kopplas
till ökat antal medborgardialoger och effektivare
synpunktshantering. Dessutom mättes valdeltagandet i kommunvalet till 86,3 procent, vilket innebär
en placering bland de 40 kommuner som har högst
valdeltagande.

Kommunen som samhällsutvecklare
Varberg är bland de 20 främsta deltagande kommunerna gällande andel förvärvsarbetande invånare
i gruppen 20–64 år. Det är också en låg andel av
kommunens befolkning som får försörjningsstöd,
och sjukpenningtalet bland kommunens invånare
är lägre än genomsnittet trots att det ökat sedan
föregående mätning.
Andelen invånare som återvinner material av hushållsavfall har ökat från 31 procent till 35 procent,
men trots ökningen ligger Varberg här under genomsnittet för de deltagande kommunerna.

Statistiska centralbyråns
medborgarundersökning
Hösten 2014 deltog Varbergs kommun för fjärde gången i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i åldern
18–84 år fick i ett antal frågor gradera sin nöjdhet med
kommunens service och med kvaliteten i kommunens
verksamheter. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent.
Resultatet visar att Varberg är en bra kommun att
leva och bo i jämfört med de totalt 130 kommuner
som deltog. De prioriteringsområden som kommunen har att arbeta vidare med är byggnation och
utbud av bostäder samt hur trygga invånare känner
sig vid vistelse utomhus.
Varbergs kommun valde även att skicka med
specifika tilläggsfrågor i undersökningen, frågor
som endast gäller den egna kommunen och som
utformades tillsammans med SCB. I resultatet från
dessa frågor framkom att varannan svarande kände
till Varbergs vision, medan 71 procent av de svarande inte kände till Tyck Om Varberg (kommunens
tjänst för synpunktshantering). Av de 3 procent som
nyttjat Tyck Om Varberg ansåg 88 procent att den
var lätt att använda. En övervägande majoritet av de
svarande, 74 procent, kände till det pågående Stadsutvecklingsprojektet och utvecklingen av den nya

stadsdelen Västerport. Resultatet visade också att de
svarande ställde sig positiva till att få information
om Stadsutvecklingsprojektet via sociala medier,
stadsvandringar och aktiviteter på stan samt till att
få vara med och påverka utvecklingen av den nya
stadsdelen via workshoppar och dialogmöten.

Kommunkompassen
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering
och analys av kommunens sätt att arbeta; hur man
leder och samspelar i organisationen. Denna mätning
handlar alltså inte om att utvärdera kommunens resultat. Varbergs kommun har deltagit vid två tillfällen,
år 2009 samt i december 2013. Det senaste resultatet
presenterades i april 2014 och resultatrapporten
innehåller en poängbedömning samt en kvalitativ
beskrivning av hur kommunen fungerar. Någon helt
rättvisande jämförelse med tidigare resultat kan inte
göras eftersom utvärderingsinstrumentet har justerats.
Undersökningen baseras på intervjuer, officiella
dokument och innehållet på kommunens hemsida.
Analysen görs utifrån följande åtta huvudområden: Offentlighet och demokrati, Tillgänglighet och
brukarorientering, Politisk styrning och kontroll,
Ledarskap, ansvar och delegation, Resultat och
effektivitet, Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik, Verksamhetsutveckling samt Kommunen
som samhällsbyggare.
Varje huvudområde består av flera delområden
där ett antal frågor bidrar till att belysa styrkor och
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förbättringsområden. I rapporten finns jämförelser
med kommuner som ligger i framkant och som kan
ge inspiration. Tanken med rapporten är att det ska
vara lätt att koppla handlingsplaner till utpekade
förbättringsområden.
Varbergs kommun visar ett starkt resultat vad
gäller Kommunen som samhällsbyggare (83 %), där
styrkorna bland annat är stöd till förenings- och kulturliv, många konkreta exempel på samarbete med
civilsamhället, stöd till och samarbete med näringslivet, fokus på hållbar utveckling och lång tradition av
systematiskt miljö- och klimatarbete.
Vad gäller resultatet för Verksamhetsutveckling
(54 %) samt för Tillgänglighet och brukarorientering (57 %) påpekas att det kommunövergripande
anslaget kring kvalitetsarbete behöver bli tydligare,
och att samtliga förvaltningar som redovisar en
systematik kring genomförande och uppföljning av
nöjdhets-/brukarundersökningar även bör redovisa
resultat. Det senare gäller främst inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, där
brukare står inför valet om utförare.
I analysen för området Verksamhetsutveckling
påpekas att om Vision 2025 ska få genomslag måste
kommunen förändra arbetssättet på ett konkret
sätt, till att tydligare stödja, uppmuntra och fånga in
kreativa och goda idéer både internt och externt.
Resultatet från Kommunkompassen och KKiK
ligger tillsammans som grund för kommunens ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.

Demokratiforum för ungdomar
Ungdomars engagemang ska tas tillvara och de ska
ges möjlighet att påverka sin vardag; därför har fullmäktige beslutat att en återkommande ungdomsdialog ska genomföras i Varbergs kommun. Demokratiforum för ungdomar arrangerades för första gången
den 27 november, då 40 ungdomar och 10 politiker
samlades för samtal på Peder Skrivares gymnasiePeder Skrivares skola den 27 november.

skola. Responsen efter forumet var positiv från båda
grupper. Alla deltagande ungdomar fick svara på en
digital enkät som skickades ut via förstelärare och
som även finns på varberg.se. Politiker, sekreterare,
observatörer och arbetsgrupp hade också möjlighet
att bidra med sina reflektioner. Viss utveckling av
formen kommer därmed att kunna göras inför nästa
forum, som planeras till den 26 mars 2015.
Återrapportering från varje demokratiforum kommer att ske i tre steg. Först sammanställs en rapport
från arrangemanget. Den skickas ut till alla deltagare
samt till kommunkoncernen, Polisen, Räddningstjänsten Väst och Region Halland. Därefter får förvaltningar, bolag och samarbetspartners i uppdrag
att bemöta innehållet i rapporten och hitta kreativa
lösningar till ungdomarnas frågor, tankar, idéer, och
förslag. Demokratiforums arbetsgrupp ansvarar
för att sammanställa materialet och återrapportera
vad forumet har resulterat i, vilka frågor som har
prioriterats och varför. Detta sker under en informell
middag med alla deltagare, cirka ett halvår efter
genomfört forum.
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Foto: Sara Winbro, Ljud- och Bildskolan

Miljöredovisning
Ekokommunen Varberg strävar efter ett samhälle som
försöker minimera sin miljöpåverkan samtidigt som
människors behov tillgodoses.
Kommunens olika planer och strategier är vägledande för att styra verksamheten i hållbar riktning. De
lokala miljömålen, strategin för energieffektivisering
inom kommunkoncernens byggnader och transporter samt olika åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten utgör grund för miljöredovisningen.
Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resursanvändning är
nya inriktningar för kommunens hållbarhetsarbete
2015–2025. Inriktningarna ska brytas ner till mål
som ersätter befintliga lokala miljömål.

Klimat och luft
Jordens klimat blir allt varmare och de globala utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser fortsätter att öka. En kraftig omställning av samhället krävs
för att vända utvecklingen. Riksdagen har antagit
en vision om att Sverige år 2050 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser, detta innebär en stor
utmaning för hela samhället.
I Varbergs kommun pågår ett aktivt arbete för att
minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Enligt
kommunens miljömål skulle utsläppet av koldioxid
per invånare för perioden 2010–2012 (senast tillgängliga statistik) vara mindre än 4 ton per år. Det
målet uppnåddes; medelvärdet för perioden var

3,6 ton koldioxid per person och år. Mängden
utsläpp ligger dock fortfarande långt ifrån vad som
brukar anges som en hållbar nivå, nämligen 1 ton
koldioxidutsläpp per person och år.

Energieffektivisering
Relativt enkla och kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder har gett resultat och många av de
mål som sattes för 2014 i den kommunala energieffektiviseringsstrategin är på god väg att uppfyllas.
Exempelvis är målet att minska energianvändningen i byggnader med 10 procent jämfört med 2009
uppnått.
Vid nybyggnation ställs krav på energioptimala
lösningar och under året har gruppboendet Gasellen
samt Göthriks förskola byggts som passivhus med
solenergiproduktion.
För att nå målet om en tjugoprocentig minskning
av energianvändningen till 2020 krävs ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete. Bland annat behövs
beteendepåverkande åtgärder och mer kostsamma
investeringar i form av åtgärder för bra klimatskal
och energieffektiva tekniska installationer, både i
nybyggen och i kommunens äldre byggnader.

Förnybar energi
I kommunens fastigheter är användandet av fossila
bränslen för uppvärmning i stort sett utbytt till biobränslen, förnybar och återvunnen fjärrvärme eller
el från vind, vatten och sol. Fossilt bränsle används

endast som reservenergi och för att täcka kortvariga
höga värmebehov vintertid.
Sex nya vindkraftverk vid Västra Derome togs i
drift i början av 2014. Därmed är Varberg Energi på
god väg att nå målet som är satt för 2015, att öka kapaciteten för vindkraft från 42 GWh år 2009 till 100 GWh.
Elproduktion via solceller utreds för flera byggnader. Under 2014 har exempelvis Varbergs Bostads
nybyggnation på Lilla Drottninggatan försetts med
en solcellsanläggning. Varberg Energi har deltagit i
lanseringen av ett solcellspaket riktat till villaägare
och ett trettiotal intresseanmälningar har inkommit.

Hållbart resande
En trafikstrategi som ska bidra till att skapa ett
effektivt, säkert och hållbart trafiksystem är under
politisk behandling. En cykelstrategi har påbörjats
och ny cykelväg är byggd mellan Trönninge-Lindberg,
samt längs Södra Näsvägen.
Planering pågår för utbyggnad av Västkustbanan
till dubbelspår genom Varberg. Siktet är inställt på
byggstart 2019 och tågtrafik på det nya spåret år
2024. Den nya stationen får ett centralt läge och ska
utgöra en knutpunkt för byte mellan olika trafikslag.
Under året lanserade Varberg som första svenska
kommun en elbilspool där bilarna laddas med solenergi. Elbilspoolen är öppen för privat uthyrning på
kvällar och helger.
Flera av kommunens bolag rapporterar problem
med att uppfylla energieffektiviseringsstrategins
mål om att privata bilar från och med 2014 inte ska
köras i tjänsten.

Vatten
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från
många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk
och industrier samt från exploatering av tidigare
obebyggd mark och vattenkraftverk. Utsläppen minskar, men fortfarande hotas många sjöar och vattendrag av försurning och övergödning. I havsmiljön är
de största problemen övergödning, miljögifter, svaga
fiskbestånd och fysisk påverkan på land.
Vattenmyndigheten beslutade 2009 om ett åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. I detta
anges 38 åtgärder som bedöms vara nödvändiga för
att de beslutade miljökvalitetsnormerna för vatten
ska uppnås i tid. Kommunerna är direkt ansvariga
för sju av åtgärderna. Dessa följs upp och rapporteras till Vattenmyndigheten årligen. Samtliga sju
åtgärder är påbörjade. Exempelvis pågår arbete med
en vatten- och avloppsplan.

Vattenråd
En viktig del av arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten är de lokala vattenråden.
Vattenråd är lokala samverkansforum för intressenter inom ett avrinningsområde. I rådet bör det finnas
representanter från kommunerna, fisket, lantbruket,
skogsbruket, industrin, turismen, naturskyddsintres-
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sen och markavvattningsföretag. Varbergs kommun
är medlem i tre vattenråd: Himleåns, Viskans och
TUR:s (Törlan, Uttran och Ramsjökanal). Det saknas vattenråd för norra kustområdet. Kommunen
kommer att bli medlem i kustvattenrådet som håller
på att bildas för Hallandskusten.

Dagvatten
Ökande nederbördsmängder, exploatering av översvämningskänsliga områden och krav från vattenförvaltningen har lyft frågorna kring en hållbar dagvattenhantering, med ökad samverkan mellan olika
förvaltningar och VIVAB (Vatten och Miljö i Väst
AB). Bland annat arbetar parterna med att ta fram
en dagvattenhandbok. Nya bebyggda områden behöver skyddas mot påverkan från vattnet och vattnet
behöver skyddas mot påverkan från de nyexploaterade områdena.

Vattenburna utsläpp
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inventerar
cirka 220 enskilda avlopp per år. Syftet är att kunna
sätta in åtgärder i vattendrag och grundvatten som
är påverkade av kväve- och fosforutsläpp. Vid lantbrukstillsyn används ett så kallat fosforverktyg som
innebär att lantbrukaren lättare ska kunna ge rätt
mängd gödsel och inte överdosera.

Mark, byggande och boende
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till
en hållbar utveckling. På nationell nivå visar utvecklingen att alltfler bostäder blir mer energieffektiva.
Samtidigt utsätts fler för buller och dålig luftkvalitet
på grund av att vägtransporterna ökar. Ökar gör
också avfallsmängderna, medan grönområdena i
tätorterna minskar. Den globala konsumtionen leder
till allt större kemikalie- och varuproduktion och
ökad diffus spridning av farliga ämnen.

Hållbar samhällsplanering
Enligt miljömålet ska ny bebyggelse i ökad omfattning planeras så att det finns goda förutsättningar
att utnyttja kollektivtrafik och cykel. Det är också
inriktningen i kommunens översiktsplan från 2010.
Fler verktyg för en hållbar samhällsplanering är på
gång. I arbetet med en förtätningsstrategi utreds
förutsättningarna för att skapa en tät, blandad och
attraktiv stad. En tätortsöversikt beskriver kommunens inplanerade utbyggnad av bostäder under en
femårsperiod. Det pågår även arbete med en fördjupad översiktsplan för Norra Kusten där utbyggnadsområden föreslås utifrån befintlig infrastruktur och
hållbart resandeperspektiv.
Medborgardialog kring Varbergs nya havsnära
stadsdel, som har fått namnet Västerport, har genomförts under 2014. Syftet har bland annat varit att förankra den kommande stadsutvecklingen och att öka
medborgarnas inflytande i samhällsbyggandet.
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Förorenad mark
För att klassas som ett förorenat område ska en
plats vara så förorenad att den kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.
Riskklass 1 innebär att det föreligger en mycket hög
risk. I Varberg finns sju sådana objekt. Tre av dessa
finns i nordvästra Varbergs stad i ett område som
dränerar mot Getteröns fågelreservat, vilket gör
det till ett av de mest angelägna objekten i länet att
åtgärda.
Kommunen har gått in som huvudman för
förundersökningar av ett nytt klass 1-område vid
Trädlyckevägen där det tidigare har legat handelsträdgårdar. DDT, andra farliga bekämpningsmedel
samt eldningsolja har använts på platsen och risken
har bedömts som stor att en del av detta kan ha
nått mark och grundvatten.
För kvarteret Renen i centrala Varberg lämnades
ansökan till Naturvårdsverket om statliga bidrag för
åtgärder, och i februari 2015 kom positivt besked
som innebär att sanering kan påbörjas. Vid Industrizink i Tvååker har en fördjupad miljöteknisk markundersökning genomförts och föroreningarna på
fastigheten Traktorn 5 är nu sanerade med hjälp av
statsbidrag.

Buller
Enligt bullerberäkningar från 2012 utsätts cirka
600 fastigheter längs våra kommunala vägar för bullernivåer över 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad. De
fastigheter som är mest utsatta, med mer än 65 dBA
ekvivalentnivå vid fasad, har i etapp 1 erbjudits
bidrag för fasadåtgärder, exempelvis byte av tätningslister eller fönster. Hamn- och gatunämnden har
under 2014 tagit beslut om en etapp 2 som kommer
att genomföras under kommande år.

Årets miljöpris
Nygårds Byggåtervinning
Ur motiveringen: Kommunens miljöpris 2014 gick
till Nygårds Byggåtervinning för deras engagemang
och företagsamhet i återanvändningen av tillsynes
förbrukade hus. Företaget är ett gott exempel på
hur vi alla kan bidra med god resurshushållning, de
visar vägen mot en mer hållbar konsumtion och ett
hållbart samhälle.

Gunilla och Stefan Leander från Nygårds Byggåtervinning
tar emot kommunens miljöpris från juryns representant
Lilith Svensson och kommunfullmäktiges ordförande
Margareta Lorentzon.

kring påverkan på den biologiska mångfalden behandlats för att så bra lösningar som möjligt ska nås.
Grönstrategin Simma, lek och svärma är ett viktigt
verktyg och stöd i arbetet kring biologisk mångfald.

Kommunal mark

Inom tre år ska alla hushåll i kommunen ha erbjudits möjligheten att sortera ut sitt matavfall.
I snitt lämnar villahushållen cirka fem kilo matavfall per tömning och cirka tio kilo övrigt brännbart avfall. Av det energi- och näringsrika matavfallet görs biogas och biogödsel. Cirka 400 ton
matavfall levererades från Varberg under 2014 till
Jönköpings biogasanläggning.

Kommunalt ägda natur- och skogsområden ska vårdas så att naturvärdena säkerställs samt att värdena
för rekreation och friluftsliv bevaras och tas tillvara.
Under 2014 har en ny stadsdelspark invigts på Sörse.
Parken innehåller bland annat odlingslotter, fruktträd och en lekplats. Ett område på Hästhagaberget
har naturvårdsbränts för att ge nytt liv åt djurlivet
och växterna. Hamn- och gatunämnden rapporterar
att det finns ett stort behov av fler naturvårdsplaner
och biologkompetens i markförvaltandet.

Natur och biologisk mångfald

Naturvårdsbidrag

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta
som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera
grödor. Efterfrågan på resurser som livsmedel,
råvaror, energi och vatten ökar. Att möta de behoven
utan att överutnyttja olika ekosystem och öka pressen på olika arter är en stor utmaning. Generellt går
arbetet för att värna ekosystem och hejda förlusten
av biologisk mångfald för långsamt.
Kommunen ska aktivt arbeta för att skydda och
bevara den biologiska mångfalden. I det dagliga
arbetet med program och planprocesser har frågor

Under året har kommunala naturvårdsbidrag betalats ut till enskilda markägare som gjort insatser
för att öka eller behålla den biologiska mångfalden.
Bidrag har bland annat utgått till betesmarksröjning på Getterön samt anläggande av våtmarker.
Fyra markägare har sammanlagt anlagt 4,7 hektar
våtmark i Varberg under 2014.

Insamling av matavfall

Ekologiska livsmedel
Målsättningen att 25 procent av kommunens totala
livsmedelsinköp 2014 skulle vara ekologiska har
uppnåtts. Resultatet blev 25,6 procent.
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Stadsutvecklingsprojektet

Varberg ska växa mot havet
I många år har industrihamn, järnvägsspår och bangård varit en barriär mellan stad och hav i Varberg,
men nu ska det stängda området öppnas. Regeringens
beslut att leda Västkustbanan i tunnel under staden
och kommunens beslut att flytta hamnen gör tillsammans att ett område lika stort som dagens stadskärna kommer att bli tillgängligt för Varbergsbor och
besökare, och en helt ny stadsdel kan byggas.
Att bygga en järnvägstunnel, flytta en hamn och
bygga en ny stadsdel på den mark som frigörs kräver
god planering, en väl bemannad projektorganisation
och ett effektivt samarbete. För att hålla samman
och driva utvecklingen har kommunen under
året startat Stadsutvecklingsprojektet, som styrs av
kommunstyrelsen och består av tre delprojekt:
Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport.

Stadsutvecklingsprojektet består av
tre delar:
Varbergstunneln. Järnvägen ska ledas i en tunnel
under Varberg som en del av Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår. Trafikverket är huvudman
för projektet.
Farehamnen. Industrihamnen och färjeläget ska flyttas och en ny modern och effektiv hamn ska byggas
i nordvästlig riktning.
Västerport. Där hamn och bangård ligger idag, kommer en helt ny stadsdel att växa fram. För att få en
bild av vad som är viktigt för invånare och besökare
när staden växer mot havet, har en medborgardialog
genomförts.

Projektkontor på plats

Delprojekt i olika faser

Under våren och sommaren bemannades ett nybildat projektkontor på kommunstyrelsens förvaltning. Organisation, struktur och arbetssätt utformades och arbetsgrupper drogs igång. Projektkontoret
ska arbeta tätt ihop med kommunens verksamheter
och med samarbetspartners utanför kommunens
organisation.

• Projekt Farehamnen har under året befunnit sig i
ett utredningsskede och stor vikt har lagts vid logistisk planering och utformning.

Stadsutvecklingsprojektets tre delprojekt befinner
sig i olika faser och ska löpa parallellt under många
år framåt, med stora krav på ömsesidig anpassning
och samordning av pågående processer.

Framtidsvykort – en del av årets medborgardialog. Foto: Mikael Göthage.
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• I projekt Västerport (ny stadsdel) har förstudier
påbörjats för att tydliggöra tekniska förutsättningar
och avgränsningar. Flera utredningar har genomförts, bland annat om buller, geoteknik, höjningar av
marknivå och förstärkning av kajkanter.
• I projekt Varbergstunneln står Trafikverket som
huvudman. Projektet innebär att Västkustbanan ska
byggas ut med dubbelspår i tunnel under Varbergs
stad, och Varbergs kommuns uppdrag är att arbeta
för att lösningen ska bli så bra som möjligt ur kommunens perspektiv. Fokus har under året legat på
att ta fram detaljplaner som ska gå hand i hand med
Trafikverkets järnvägsplan. Arbetet innebär också
att titta på hur stationsområdet på bästa sätt kan
smälta samman med den befintliga stadens struktur. Tillsammans med Trafikverket, Jernhusen och
Region Halland har informationsmöten arrangerats
under året, och en folder har delats ut till kommunens hushåll.

Film som sammanfattar
Varberg utvecklas är namnet på en animerad film
som har tagits fram för att nå ut med en lättillgänglig
beskrivning av den kommande stadstutvecklingen sedd ur ett större perspektiv. Filmen finns på
varberg.se och på youtube.com. Den har framför allt
använts i medborgardialog, men även i samband
med föreläsningar, studiebesök och på olika typer av
informationsmöten.

Möjlighet att påverka
Hållbarhet och delaktighet är viktiga förhållningssätt i kommunens Vision 2025, och därmed även
i Stadsutvecklingsprojektet. Medborgardialoger
kommer därför att löpa genom hela projektet och
ge människor möjlighet att vara med och påverka
det som händer.
Syftet med den första medborgardialogen,
som genomförts under året, var att ta reda på hur
invånare, besökare, förtroendevalda och anställda
i Varbergs kommun och dess bolag ser på den kommande stadsutvecklingen och vilka förväntningar
de har. För att så många som möjligt skulle kunna
delta erbjöds flera olika kanaler: workshoppar och
dialogmöten på stan, framtidsvykort, e-post och
Facebook. Engagemanget var stort och resulterade i
ett omfattande dialogmaterial som presenterades för
allmänheten i samband med ett evenemang och en
utställning på Kulturhuset Komedianten i december. En sammanfattning av resultatet finns också i
broschyren Tillsammans skapar vi världens bästa
Varberg.

Nästa fas
Resultatet från årets dialog ska bäras med in i nästa
fas av Stadsutvecklingsprojektet. Den fasen kommer
att handla mer om förutsättningar för fortsatt planering och gestaltning. Ett inriktningsförslag ska tas fram
och beslut om förslaget ska fattas av fullmäktige.

Illustration ur filmen Varberg utvecklas, producerad av Mediabolaget.

Förvaltningsberättelse
Foto: Sara Elofsson, Ljud- och Bildskolan
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Målredovisning
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska målområden som ska vara vägledande
för all verksamhet i kommunen under perioden
2013–2015. Målen är satta utifrån Vision 2025.
De är utvalda för att leda till fortsatt tillväxt i hela
kommunen; med fokus på välfärdens kärna, ordning och reda i ekonomin, låga skatter och en tro
på individens egen förmåga.
Till varje målområde hör ett prioriterat mål, dessutom har kommunfullmäktige angett två strategiska inriktningar för det målstyrda arbetet. Uppfyllelsen av de prioriterade målen är ett tillspetsat
sätt att åskådliggöra hur arbetet går. Den kan
inte spegla allt som händer i kommunen inom de
olika målområdena, men du kan läsa om många
av de insatser som har genomförts eller påbörjats i
avsnitten nedan.
Målområdena och de prioriterade målen 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 strategiska inriktningarna är:
1. Valfrihet och kvalitetskonkurrens.
2. Kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Målområde 1

T

ATE
ÖKAT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH KLIM
Varberg visar vägen

Under året har fyra hållbarhetsinriktningar (Varberg
visar vägen) antagits av kommunfullmäktige. Detta
är ett första steg i processen att ta fram nya hållbarhetsmål för perioden 2015-2025. Inriktningarna och
de kommande målen formulerar Varbergs kommuns
ambition och vilja; att vara ett föredöme och inspirera andra att bidra till den nödvändiga omställningen
mot ett hållbart samhälle.

En naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen
Översiktsplan med hållbar inriktning
I Varbergs kommun ska miljö- och klimatfrågorna
vara en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen. Översiktsplanen har en hållbar inriktning och
slår bland annat fast att utbyggnad främst ska ske i
stadsområdet, i serviceorterna och i orter längs
regionala kollektivtrafikstråk. En tät bebyggelse
eftersträvas, liksom effektivt nyttjande av mark och
tekniska resurser. Gång samt cykel- och kollektivtrafik ska bli attraktiva val för vardagens resor.
Vid sidan av översiktsplanen är även bebyggelsestrategin och grönstrategin, samt kommande förtätningsstrategi och trafikstrategi, viktiga verktyg
i det hållbara samhällsbyggandet.

Goda byggnadsexempel
Kommunens egna byggnader ska i högre grad utgöra
goda exempel på hållbart byggande. För Varbergs
Bostad är energianvändningen den största miljöfrågan och vid nybyggnation ställs krav som motsvarar
kraven för passivhus. Bolaget deltar i det så kallade
Skåneinitiativet, vars målsättning är att minska energianvändningen med 20 procent fram till år 2016
(basår 2007).

Minskade utsläpp
I Varberg, liksom i Halland, står transporterna (inkluderat trafiken på E6) för drygt 40 procent av växthusgasutsläppen, jämfört med 34 procent i genomsnitt för Sverige. Personbilstransporterna står för den
största delen av utsläppen. I en färsk forskarrapport
från Högskolan i Halmstad (Klimatgaser i Halland)
beräknas att 81 procent av personbilarnas totala
utsläpp i Halland kommer från fordon registrerade
i regionen. E6-effekten för enbart personbilar uppskattas till motsvarande knappt 5 procent av hela
regionens klimatgasutsläpp.
Störst möjlighet har kommunen att påverka trafiken på kommunala vägar och i Varbergs stad. Ett
aktivt arbete görs för att till boende, besökande och
näringsliv kunna erbjuda alternativa miljövänliga
transportsätt, bland annat i form av fler och bättre
gång- och cykelvägar samt förbättrad infrastruktur
för kollektivtrafiken.
Betydande minskningar av utsläpp från uppvärmning och drift av byggnader har skett tack vare fjärrvärmeutbyggnaden och satsningen på förnybar
energi. Under året driftsattes vindkraftparken Västra
Derome, som består av sex verk med en beräknad
årsproduktion på 33 GWh. Parken är ett samverkansprojekt med fyra lokala intressenter: Derome, Gekås,
Varbergsortens Elkraft och Varberg Energimarknad.
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Hållbara byggnader
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning arbetar aktivt med energieffektivisering av kommunens byggnader. Detta sker dels genom värmekonvertering till
fjärrvärme och värmepumpslösningar, dels genom
byte till LED-belysning (främst utomhus). Dessutom
fortsätter arbetet med det interna projektet W3, vars
främsta syfte att driftoptimera fastigheternas tekniska installationer.
Enligt kommunens energieffektiviseringsstrategi
ska nya kommunala byggnader ha minst 30 procent
lägre specifik energianvändning än vad Boverkets
byggregler kräver. Gruppbostaden Gasellen samt
Göthriks förskola uppfördes under året och utfördes som passivhus med energiproduktion genom
solceller. Trönninge och Österängens förskolor, med
vardera åtta avdelningar, kommer att uppföras på
liknande sätt.
Varbergs nya hållbarhetsriktlinjer
Foto: Clark Oderth

Vatten och avlopp
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten och
nå ett långsiktigt och hållbart nyttjande av vattenresurser pågår arbete med en vatten- och avloppsplan
samt en dagvattenhandbok. Vatten och Miljö i Väst
AB (VIVAB) bedriver ett förebyggande arbete för att
minska mängden föroreningar i avloppsvattnet. Uppföljningen av livsmedelsverksamheter som behöver ha
fettavskiljare har förbättrats under året, och insatser
har gjorts för att hitta källorna till de förhöjda zinkhalter som finns i avloppsvattnet. Åtgärderna leder i
förlängningen till en bättre slamkvalitet med möjlighet till återanvändning.
Kommunen har ökat resurserna för inventeringar
och krav på åtgärder för enskilda avlopp. Med stöd
av geokartor har även kontrollen av lantbrukets
miljöbelastning ökat. Dessa åtgärder medför att
fosfor- och kvävebelastningen på vattendrag och på
grundvattnet minskar.

Miljöansvar i kommunens egen verksamhet
Kemikalier och livsmedel
Barn- och utbildningsnämnden vidtog under året
insatser för att rensa bort skadliga kemikalier från
förskolan. Tillsammans med servicenämnden formulerades också mål för minskat matsvinn i skolan.
Målsättningen att 25 procent av kommunens
totala livsmedelsinköp ska vara ekologiska uppnåddes under året, med resultatet 25,6 procent. Uppföljningar har gjorts kvartalsvis och varje enskild enhet
har kunnat följa sin utveckling för att se hur egna
ansträngningar har påverkat.

Fordon och förflyttning
Många nämnder uppger att de följer kommunens
reseriktlinjer. Enligt riktlinjerna ska i första hand
cykel eller kollektivtrafik användas vid kortare
resor. Nödvändig bilanvändning ska främst ske med
kommunens bilpool eller med andra fordon som
kommunen tillhandahåller. En stor del av kommunorganisationens transporter sker inom socialförvaltningens verksamhet. Där samplaneras transporterna och körsträckor organiseras för att minska
bränsleförbrukningen. Cyklar och elcyklar används
om möjligt.
Målet om att 50 procent av kommunens egna fordonsinköp ska bestå av fordon som drivs av förnybar
energi infriades under året, tack vare god dialog och
information i samband med fordonsbyten i verksamheterna. Kommunens bilpool förstärktes under året
med två elbilar som laddas med solenergi.

Miljösmart kommunikation
En pilot för projektet Miljösmart kommunikation
genomfördes under våren med 430 deltagare från
kommunens personal. Deltagarna fick använda sig
av videosamtal, chatt och möjlighet att dela dokument för att kunna arbeta mer effektivt. Tekniken
minskar även behovet av resor. Projektet ska genomföras i större skala under 2015.
För att bidra till lägre energiförbrukning har
alla kommunens dataswitchar bytts ut till nya, mer
energisnåla varianter. Molntjänster har införts för
e-post och kalender. Genom att nyttja stora externa
datahallar istället för att köpa egen infrastruktur
minskas miljöpåverkan.
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Miljöcertifieringsarbete inom bolagen
Flera av kommunens bolag är miljöcertifierade
och arbetar systematiskt för att förbättra sin miljöprestanda. Exempelvis bedriver Hallands Hamnar
arbete inom säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
Varbergs Fastighets AB blev under året medlemmar
i Green Building Council för att stärka den egna
drivkraften och kompetensen inom hållbarhetsfrågor. Bolaget arbetar utvecklingsorienterat för att
öka kvalitet och kundnytta, förkorta byggtider samt
uppnå höga miljömål och låga livscykelkostnader.

Kommunen ska stimulera ett hållbart beteende
Sprida kunskap och inspiration
Kunskap är ofta en förutsättning för att göra medvetna hållbara val. I Varbergs kommun ska det successivt bli lättare för människor och företag att göra
miljömässigt rätt. Under 2014 har flera steg tagits för
att underlätta ett hållbart agerande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt
läroplanernas och kursplanernas kunskapskrav
arbetat med hållbar utveckling i undervisningen på
alla nivåer.
Kultur- och fritidsnämnden har i samverkan med
idrottsrådet och Hallands idrottsförbund arrangerat
en temakväll om hur föreningar kan energieffektivisera och minska sina energikostnader. Kommunens
energirådgivare deltog tillsammans med nio föreningar från olika idrotter.
Marknad Varberg AB arbetar med att förenkla
företagens ansvarstagande för miljön och klimatet.
Bolaget har bland annat genomfört en workshop i
hållbar utveckling och lanserat en digital mötesplats
där företag kan dela goda exempel.
I samarbete med företagsnätverket Energi- och
miljöcentrum (EMC) ordnades en workshop om
Stadsutvecklingsprojektet. Företag, tjänstemän och
politiker har även träffats för att diskutera energieffektiva kommersiella lokaler, hållbar produktion
och ledarskap i hållbarhet.
Byggnadsnämnden har under året sett över hur
de kan bli bättre på att rekommendera miljömässiga
lösningar till sina kunder.
Den kommunala energirådgivningen har under
2014 gått över till att köpas in som konsulttjänst.
Under Europeiska soldagarna arrangerade energirådgivningen tillsammans med Kungsbacka kommun en
informationsträff för att öka intresset för solenergi.
Varberg Energi har i samarbete med två leverantörer av solpaneler tagit fram en paketlösning där villaoch fastighetsägare på ett enkelt sätt kan beställa en
driftklar komplett solcellsanläggning.

MÅLOMRÅDE 1

Uppfyllelse av prioriterat mål
– Hur långt har vi kommit?
Enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka
genom ett förändrat beteende. Detta ska
mätas genom att CO2 per person ska minska.
NULÄGE: Mängden utsläppt koldioxid per kommuninvånare visar en nedåtgående trend. Den senaste
statistiken gäller treårsperioden 2010–2012 och ger
medelvärdet 3,6 ton koldioxid per person och år. Det
innebär en minskning med cirka 20 % jämfört med
2005–2007, som är den första treårsperioden med
tillgänglig statistik.
Inom kommunen pågår många olika slags insatser
för att stimulera långsiktig hållbarhet. Flera konkreta
åtgärder har genomförts under 2014 och sammantaget har mycket åstadkommits. Kommunen tappar
dock placeringar både i Kommunaktuellts miljörankning och i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Detta
ger tydliga signaler om att arbetet behöver intensifieras för att leva upp till ambitionen som har fastslagits
i Varberg visar vägen.

Sortering av matavfall
För att minska miljöbelastningen från kommunens
hushåll har VIVAB påbörjat insamling av matavfall
för biogasproduktion. Inom tre år ska alla hushåll i
kommunen ha erbjudits möjligheten att sortera ut
sitt matavfall. Hittills har ungefär hälften av villahushållen kunnat välja denna lösning och cirka
82 procent har tackat ja.

Smartare resor
Ny cykelväg har byggts mellan Trönninge-Lindberg
samt längs Södra Näsvägen. Arbetet med nya hållplatslägen för en ny sträckning av stadslinjenätet har
startat. Förändringen genomförs under 2015 och kommer att innebära tätare turer och snabbare bussresor.
Under året lanserade Varberg som första svenska
kommun en elbilspool där bilarna laddas med solenergi. På fastigheten Pipebruket mitt emot stationshuset har en grön kommunikationspunkt bildats där
det finns elbils- och cykelparkering med laddstolpar
och solcellstak. Elbilspoolen är öppen för privat
uthyrning på kvällar och helger.
En publik snabbladdningsstation för elfordon har
också tagits i drift i hamnen. Därmed finns det tre
publika laddningsstationer i centrum samt en station
vid Varberg Energi.

Målområde 2

BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT FÖR FLER

JOBB

Service och bemötande
Under året har arbetet med att öka kvalitet på bemötande, tillgänglighet och servicegrad fortsatt i
kommunens verksamheter. Personalkontoret har lett
och samordnat ett kommungemensamt projekt kring
bemötande i enlighet med Värdskapsmodellen. Det
har bland annat resulterat i ett brett stödmaterial
som har samlats in och gjorts tillgängligt för förvaltningarnas fortsatta arbete. Olika gruppinsatser har
också genomförts i syfte att utveckla medarbetarnas
bemötande och förhållningssätt gentemot kommunens olika kunder.

Framgång och utmaning
Den positiva trenden för nyföretagande i kommunen fortsätter och antalet nystartade företag ökar
årligen. Samtidigt finns en utmaning i årets resultat
från Svenskt Näringslivs rankning, där siffrorna för
tjänstemännens, kommunpolitikernas och allmänhetens attityder till företagande har försämrats något
jämfört med föregående år. Skolans attityder till
företagande har förbättrats under samma period.

Ökad samverkan externt och internt
I arbetet med att stärka dialogen mellan kommunen
och näringslivet har flera samverkansprojekt ägt
rum under året. Bland annat har externa aktörer
som Fastighetsägarna och Varberg Handel varit delaktiga när kommunen samordnat förberedelserna
inför framtagandet av ny handelspolicy och handelsstrategi.

VARBERGS KOMMUN

Kommunens enhet för strategisk utveckling ingår
nu i samhällsutvecklingskontoret, för att därifrån
bättre kunna stödja bolag och förvaltningar med
gemensamma strategier samt fungera ledande och
samordnande gentemot förvaltningarna. Syftet är att
samordningen av insatser ska ge synergieffekter och
skapa högre utväxling på det arbete som läggs ned
runtom i organisationen.

Koppling utbildning-näringsliv
Under året har ett flertal projekt initierats och
genomförts för att bygga relationer mellan kommun, näringsliv och olika lärosäten med lokal
och internationell koppling. Syftet är att utveckla
kontakt mellan näringslivet i Varberg och potentiella forsknings- och utvecklingsprojekt, exempelvis
vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska
högskola. I januari utvecklades mentorverktyg med
Köpenhamns Universitet och i maj genomfördes
Innovation Camp där forskare mötte näringsliv för
att genomföra olika utvecklingsprocesser.
Även på gymnasie- och grundskolenivå pågår
satsningar för att koppla samman skola och näringsliv.
Under året har ett nav inrättats till stöd för entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, där studieoch yrkesvägledare, skola-näringslivsutvecklare och
företrädare för det lokala näringslivet arbetar proaktivt för att utveckla elevers studie- och yrkesframtid.

Ökade möjligheter genom konkurrens
Inom flera förvaltningar arbetas det aktivt för att
främja det lokala näringslivet. Exempelvis har socialförvaltningens egna verksamheter konkurrensutsatts
genom lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket har
Torghandeln – en viktig del av Varbergs näringsliv.
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möjliggjort att ett flertal lokala mindre företag har
kunnat starta verksamhet. På upphandlingsavdelningen utformas förfrågningsunderlag till upphandlingar på ett sätt som stimulerar långsiktig och bred
konkurrens, så att även små och medelstora företag
ges möjlighet att lämna anbud.

Mötesplatser, vägledning och stöd
Det delägda näringslivsbolaget Marknad Varberg
AB har som övergripande mål att skapa tillväxt i
Varbergs kommun. Detta görs exempelvis genom att
bolaget erbjuder olika mötesplatser för erfarenhetsutbyte samt genom Företagslotsen som ger vägledning och stöd till enskilda företag. Företagslotsen
skulle ha certifieras för SIS-standard under hösten,
men eftersom SIS, genom SWEDAC, haft problem
med att få fram lämpligt certifieringsorgan har detta
skjutits upp tills vidare. Arbetet för att utveckla och
kvalitetssäkra Företagslotsen fortgår.
Marknad Varberg AB driver även Entreprenörskolan, där cirka 70 blivande egenföretagare får en
grundläggande utbildning i företagandets villkor och
därmed möjlighet till en långsiktigt hållbar start på
tillvaron som egenföretagare.

Målområde 3:

ITET

FLER BOSTÄDER FÖR ÖKAD ATTRAKTIV
Förtätning av stadsområdet

I samhällsbyggandet ska det finnas en tydlig koppling mellan hållbarhet, mark- och bostadsförsörjning, handels- och näringslivsutveckling och kommunal service. Förtätning av Varbergs stadsområde
behövs för att kommunen ska kunna skapa en
familjevänlig och levande stad med en fungerande
och välanvänd kollektivtrafik.

Bättre samarbete ska öka takten
Planprocessen inom kommunen behöver löpa
snabbare och fungera mer effektivt om takten i
bostadsbyggandet ska kunna öka. För detta krävs en
bättre samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och därför har en kartläggning av samarbetet
kring samhällsbyggandet påbörjats. En styrgrupp
och en ledningsgrupp med representanter från de
olika berörda förvaltningarna har bildats. Dessutom
deltar alla förvaltningar i den kommunövergripande
plansamordningen, så att man utifrån respektive
nämnds verksamhetsområde blir tidigt involverad i
processen.
Gemensamma strategiska dokument underlättar
samverkan mellan förvaltningarna och säkerställer
samstämmiga prioriteringar i riktning mot bostadsmålet. Arbetet med bland annat förtätningsstrategi,
tätortsöversikt och parkeringsstrategi har därför fortsatt under 2014.

MÅLOMRÅDE 2

Uppfyllelse av prioriterat mål
– Hur långt har vi kommit?
Antalet arbetstillfällen och egenföretagare
i Varberg ska öka.
Nuläge arbetstillfällen: Senast tillgängliga uppgift om
antalet arbetstillfällen i kommunen är från 2013, då
antalet var 28 788 – en ökning med 280 arbetstillfällen jämfört med föregående år. En positiv signal är
att många företag valt att öka antalet anställda under
2014, även om detta givetvis mer speglar en större konjunkturförändring än enskilda kommunala satsningar.
Nuläge nya företag: I Varberg stiger antalet nystartade
företag årligen i en uppåtgående trend. Totalt under
2014 startades 446 nya företag i kommunen, vilket
var 61 fler än 2013. Under året valde också cirka 90
företag att flytta till Varbergs kommun. (Källa: Upplysningscentralen/UC.) Den aktiva försäljningen av
verksamhetsmark för etableringar och för expansion
av befintliga företag har tillsammans med insatser som
exempelvis Entreprenörskolan påverkat nyföretagandet
positivt under året.

Årets antagna planer
Byggnadsnämndens mål för planberedskapen är att
det varje år ska antas planer för minst 400 bostadsenheter. Under 2014 antogs 21 planer, av dem har 14
vunnit lagakraft och dessa 14 planer innehåller totalt
599 bostäder.
Bygglov har under året beviljats för 237 lägenheter
och 75 småhus, det vill säga för totalt 312 bostäder.

Antalet bostäder under produktion
Antalet bostäder under produktion behöver också
öka och kommunstyrelsens mål är att 350–400
bostäder ska färdigställas varje år. Under 2014 påbörjades 250 bostäder, varav 159 lägenheter och
91 småhus. 215 bostäder färdigställdes, varav
97 lägenheter och 118 småhus.
Varbergs Bostad har som målsättning att i
genomsnitt producera 50 hyreslägenheter per år.
Resultatet för 2014 var 35 färdigställda lägenheter.
För kommande år finns planer på ytterligare cirka
500 hyreslägenheter på Sörse och Brunnsberg.

Planer och bebyggelse
Vid sidan av olika förtätningsprojekt i centrum och
i den nya stadsdelen Västerport föreslås en fortsatt
prioritering av stora byggprojekt i Bläshammar,
Trönninge och Träslövsläge/Gamla Köpstad. Markoch exploateringsavdelningen möter fortsatt starkt
intresse för dessa områden från externa byggherrar
och exploatörer.
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MÅLOMRÅDE 3

Uppfyllelse av prioriterat mål
– Hur långt har vi kommit?
Antalet nyproducerade bostäder ska öka.
Nuläge: 2014 färdigställdes 215 bostäder. Det är en
minskning med 107 bostäder jämfört med 2013.

Trygghetsbostäderna har blivit fler
Trygghetsbostäder är en boendeform som ger möjlighet
till utökad service, social gemenskap och god tillgänglighet. Socialnämnden vill stimulera tillkomsten av
trygghetsboenden och öka valfriheten för målgruppen.
Under 2014 omvandlades 57 lägenheter till trygghetsbostäder samtidigt som 15 helt nybyggda tillkom. Totalt
finns nu därmed 279 trygghetsbostäder i kommunen.

Kommunal mark

Beslut om markanvisning har tagits och planläggning
har påbörjats för projekten Falkenbäck (vid Sveagatan)
och Alunskiffern (vid Västkustvägen). Sammanlagt
förväntas detta innebära över 100 nya bostäder. Under
året beslutades också om att förstudie/planeringsförutsättningar ska påbörjas för utbyggnadsområdet Östra
Träslövsläge/Gamla Köpstad. I detta område finns
möjlighet att bygga omkring 2 250 nya bostäder.

Kommunen ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden och utöka sin markreserv strategiskt för framtida
exploatering. Under 2014 förvärvades totalt 23 hektar
mark för kommande verksamhet. Samtidigt minskade
den totala ytan av markreserv med 11 hektar, eftersom
förvärven av strategisk mark delvis görs som bytesaffär.
Foto: Sara Winbro, Ljud- och Bildskolan
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Som en del av arbetet med att utveckla och skapa
förutsättningar för människor att leva och bo i kommunens serviceorter tas en fördjupad, aktuell översiktsplan
fram för Norra kusten. Detta är ett attraktivt område
där många vill bosätta sig, samtidigt som Södra Cell
Värö har planer på en expansion. Den fördjupade
översiktsplanen blir ett viktigt redskap vid planering
och bemötande av förfrågningar kring Norra kustens
bostads- och verksamhetsutveckling.
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Målområde 4

FOKUS PÅ VÄLFÄRDENS KÄRNA
Insatser för utbildning
Under året har ett flertal insatser gjorts för att höja
utbildningsnivån bland vuxna i kommunen. Bland
annat har Studie- och karriärcentrum på Campus
utökat sina tider för bokade samtal till att numera
även ha kvällsöppet.
Totalt 82 förstelärartjänster med olika inriktningar och fokusområden har inrättats under året. Ett
nytt resursfördelningssystem har också införts;
resurser styrs nu tydligare utifrån behov för att främja
likvärdig utbildning i kommunen.
Läs- och matematiksatsning fortsätter för både
yngre och äldre elever i grundskolan.
Ett skolprojekt har under hösten genomförts i
samarbete med Glada Hudik och Varbergs Sparbank. Projektet riktade sig till alla elever i årskurs
4–6 och handlade om att motverka fördomar och
välkomna mångfald och olikheter.

Insatser för arbete
Arbetsmarknaden i Varberg är fortsatt god, med en
arbetslöshet som ligger lågt såväl jämfört med riket
som med länet. Sedan oktober 2012 har arbetslösheten minskat vad gäller både samtliga arbetslösa och gruppen unga vuxna.
Kommunen samarbetar med Varbergs Sparbank i
satsningen Unga jobb, där målgruppen är ungdomar
mellan 18 och 24 år som sökt jobb i mer än 90 dagar.
Genom Unga jobb får ungdomarna praktikplatser
och därigenom handledning samt nya referenser och
erfarenheter som kan leda dem vidare i arbetslivet.
Steget vidare är ett projekt som drivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Halland, barn- och utbildningsförvaltningen
samt socialförvaltningen. Projektet finansieras av
Samordningsförbundet Halland och riktar sig till
personer i åldersspannet 16–20 år som inte kan, vill
eller har förmåga att tillgodogöra sig gymnasieundervisningen. Målet är att motivera och stötta dessa
ungdomar att återuppta sina studier.

Insatser för att tryggheten i omsorgen ska öka
Den upplevda tryggheten och nöjdheten hos socialförvaltningens kunder beror till stor del på det bemötande som ges. Viktiga förutsättningar som bidrar
är arbetssätt som skapar förtroende, att kunden kan
påverka hur insatserna utförs och att utförandet
sker på det sätt som överenskommits. Betydelsefullt
är även kontinuitet i såväl insatser som bemanning,
information om förändringar och att personalen är
lättillgänglig.
Av årets kundundersökning Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen? (Socialstyrelsen) framgår att

MÅLOMRÅDE 4

Uppfyllelse av prioriterat mål
– Hur långt har vi kommit?
Andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka.
Tryggheten i omsorgen ska öka.
NULÄGE: Det prioriterade målet är brett
formulerat och måluppfyllelsen kan inte sammanfattas genom något specifikt mätetal. Resultatet från de
återkommande kvalitetsmätningar som genomförs ger
dock glädjande signaler om en positiv trend, där goda
insatser under året fortsätter att utveckla välfärdens
kärna. Andelen elever som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet ökar stadigt i Varberg; från
88,4 % 2012 och 90,4 % 2013 till 91,3 % år 2014.
Antalet kunder som känner sig trygga/ganska trygga
med att bo hemma med hemtjänst alternativt på
äldreboende har ökat från 86,1 % år 2012 och 89 %
år 2013 till 91 % år 2014.

andelen kunder som känner sig trygga/ganska trygga
fortsätter att öka inom särskilt boende och är relativt oförändrad inom hemtjänsten.
Kunderna uppger även att personalens bemötande är bra samt att de känner förtroende för
personalen. Här har andelen positiva svar jämfört
med föregående år ökat inom särskilt boende, inom
hemtjänsten är den relativt oförändrad.
Uppföljningen av personalkontinuitet inom
hemtjänsten från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) visar att medelvärdet för en tvåårsperiod över
antal personer som en hemtjänsttagare möter under en fjortondagarsperiod har minskat något, från
17 personer 2013 till 16 personer 2014. Inriktningen i
kommunens arbete är att personalkontinuiteten ska
förbättras ytterligare.
Uppdragsavdelningens äldreenhet följer genom
samtal med kunder och närstående fortlöpande upp
att omsorgen inom särskilt boende och hemtjänst
genomförs utifrån Socialnämndens kvalitetskrav och
kvalitetsdeklarationer. Sammanställningen för 2014
(t.o.m. november) visar att nästan alla kunder inom
såväl särskilt boende som hemtjänst upplever att de
känner sig trygga, att personalen har ett bra bemötande och att beviljade insatser utförs enligt beslut/plan.
Socialförvaltningen arbetar sedan flera år med att
utveckla ett preventivt och rehabiliterade förhållningssätt i verksamheten. En tidig rehabilitering ger
ökad självständighet för kund/patient och minskade
kostnader samhällsekonomiskt.
För att utveckla och förtydliga biståndsbedömningen och skapa en mer strukturerad vård- och
omsorgsdokumentation har förvaltningen beslutat
att arbeta enligt modellen ÄBIC (äldres behov i centrum). ÄBIC beskriver varje individs behov utifrån

den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete
utifrån ICF gör det lättare att beskriva individens
behov på ett tydligt sätt. Den äldre och hans eller
hennes närstående får också ökade möjligheter att
medverka i utredning, planering och uppföljning av
stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir på så
vis mer likvärdig och rättssäker.

Strategisk inriktning 1

ENS

VALFRIHET OCH KVALITETSKONKURR

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

Information om valmöjligheter
Den strategiska inriktningen valfrihet och kvalitetskonkurrens berör i första hand arbetet i de politiska
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nämnderna, men kommunens förvaltningar ska tillgängliggöra information om vilka olika möjligheter
som finns för invånare, företagare och besökare.
På varberg.se ska exempelvis valmöjligheter inom
skola, omsorg och service presenteras, liksom vilka
villkor som gäller för konkurrensutsättning. Kommunen ska underlätta kundval, skapa konkurrensneutrala ersättningssystem samt följa upp verksamhetens kvalitet och göra informationen om skillnaderna
lättillgängliga för medborgarna. Fristående och kommunala huvudmän ska konkurrera på lika villkor.
Detta möjliggörs av en likvärdig ersättning, då fristående verksamheter får bidrag utifrån samma förutsättningar som den kommunala.

Stöd vid val av skola
På barn- och utbildningsförvaltningen görs ett aktivt
arbete med att stimulera till erfarenhetsutbyte och
sprida organisatoriska innovationer mellan verksamheterna. Förvaltningen använder de verktyg för kvalitet och resultat som Skolverket har tagit fram för
att synliggöra processer och resultat i verksamheten.
Bland annat används valjaskola.se på kommunens
webbplats i syfte att stödja elever och föräldrar vid
val av skola.

Foto: Rebecka Nelson, Peder Skrivares skola
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Kundval och e-service inom socialförvaltningen
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att
utveckla och underlätta kundval med rättvisa och
konkurrensneutrala ersättningssystem.
Förvaltningen fortsätter att utveckla nya e-tjänster. Under året har sex nya e-tjänster lanserats och
fler planeras för 2015 utifrån de rekommendationer
som SKL har tagit fram.

Breddat utbud av kultur och friskvård
Inom kultur- och fritidsförvaltningen har kulturverksamheten vid ett antal utvalda tillfällen och
större arrangemang använt fokusgrupper för att analysera och utvärdera nöjdhet ur brukarperspektiv.
Utvecklingen av nöjdhet är positiv och en satsning
på fler fokusgrupper kommer förhoppningsvis att
leda till att brukares nöjdhet blir ett verktyg som kan
hjälpa till att ta ut verksamhetens riktning.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom samarbete med externa aktörer verkat för att bredda och
utöka friskvårdsutbudet på kommunens friskvårdsanläggningar.

Benchmarking och kvalitetsuppföljning
Serviceförvaltningen har under året, tillsammans
med ett antal andra kommuner, deltagit i ett nationellt benchmarkprogram kring effektiv fastighetshantering.
Köpta tjänster utgör en betydande del av serviceförvaltningens totala leverans. Goda relationer och
förtroende för entreprenörer och leverantörer är viktigt för resultatet av slutleveranserna. Ett pågående
arbete med kvalitetsmässig uppföljning av entreprenörer är tänkt att ge bra underlag till kvalitetsparametrar i framtida upphandlingar.

Strategisk inriktning 2:

GIVARE

KOMMUNEN SOM ATTRAKTIV ARBETS
Generationsväxling, personal- och
kompetensförsörjning

Generationsväxlingen är här och kopplat till att
kommunen växer har detta inneburit ett ökat
rekryteringsbehov under året. Konkurrensen om
arbetskraften har varit tydlig. För att attrahera nya
medarbetare och behålla befintliga har det varit
viktigt att fortsätta utveckla arbetsgivarpolitiken, att
se över kommunens förmåner och arbetsvillkor och
att arbeta aktivt med kompetensplaneringen. Detta
innebär också ett fortsatt fokus på att erbjuda den
sysselsättningsgrad och de anställningsvillkor som
de anställda efterfrågar.
Vart tredje år, nu senast under 2014, tar kommunen fram en handlingsplan för jämställda löner.
Denna bygger på genomförd arbetsvärdering,
lönekartläggning och analys av kommunens samtliga löner. Utifrån dessa aktiviteter håller nu också
en långsiktig lönestrategi på att tas fram, där även
kommande personalförsörjningsbehov vägs in.
Kommunen har under året utvecklat insatserna
kring kompetens- och personalförsörjning, också
här med fokus en attraktiv arbetsgivare. Kartläggning och analys samt förslag på åtgärder för kommande långsiktiga satsningar har tagits fram. En
efterfrågad interaktiv introduktionsutbildning för
medarbetare har presenterats, introduktionsprogrammet för nya chefer har omarbetats och en ny
utbildning för introduktion i de olika personal- och
ekonomisystemen har tagits fram och startats upp.

I ett nära samarbete mellan socialförvaltningen och
kommunens personalkontor har projektet En väg
in, för samordnad praktikhantering i kommunen,
startat. Projektets syfte är att underlätta för praktiksökande att få lämplig praktikplats, och att underlätta för ansvarig intern och extern personal när det
gäller hantering och matchning samt mottagande.
Traineeprogram 2014-2015 för unga akademiker
har startat med tre deltagare från kommunen och
rekrytering till 2015 års traineeprogram har påbörjats. Denna Hallandsgemensamma satsning är viktig
ur både marknadsförings- och rekryteringsaspekt.
Ett viktigt inslag i den framtida chefsförsörjningen är utvecklingsprogrammet Morgondagens ledare,
i samarbete med övriga Hallandskommuner och
Region Halland. Under 2014 har program två avslutats och rekrytering till program tre inletts.
Projektet kring bemötandemodellen Värdskap har
avslutats under 2014. Aktiviteterna ingår nu i ordinarie verksamhet och ett stödmaterial finns tillgängligt
för att ge förvaltningar och arbetslag konkret stöd
i olika utbildnings- och genomförandeaktiviteter.
Bemötandefrågor har också varit ett viktigt inslag i
årets visionsdagar, där Årets värdskapare och Årets
kreativa medarbetare utsetts och uppmärksammats.
I år var också kommunens invånare inbjudna till
Visionsdagarna och på så sätt var dessa dagar ett betydelsefullt inslag i marknadsföringen av kommunen
som en attraktiv arbetsgivare.

Årets medarbetarenkät
Kommunen har under året genomfört sin tredje
kommungemensamma medarbetarenkät, vilket görs
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Hälsa och sjukfrånvaro
Inom den kommunala organisationen sker idag en
ständig utveckling som medför fortlöpande förändringar för både chefer och medarbetare. Den höga
förändringstakten har ställt stora krav på kommunens chefer och övriga medarbetare under året.
Inför 2014 beslutade kommunfullmäktige om ett
kommungemensamt hälsoprojekt för de anställda.
Programmet har erbjudit ett tjugotal olika aktiviteter, genomförda både med externa konsulter och
med egen personal från kommunhälsan. Cirka 2 200
anställda har tagit del av de olika aktiviteterna och
kommunens fokus på hälsa kan ha bidragit till den
ändå måttliga utvecklingstakten av sjukfrånvaron.
I deltagandet finns också en medveten koppling till
årets medarbetarenkät.
Kommunhälsan har löpande följt utvecklingen av
sjukfrånvaro och arbetsskador samt genomfört så
kallade personalvårdsronder för att stödja förvaltningarnas chefer i deras ansvar för sjukfrånvaro,
rehabilitering och arbetsmiljö. Kommunens stöd till
medarbetare och chefer, både som gruppaktiviteter

29
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

vartannat år. Årets enkät visar ett bättre resultat än
de två föregående inom samtliga områden utom ett.
Bättre resultat syns inom områdena trivsel, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och arbetsplatsutveckling. Dock finns även inom dessa fortfarande
delområden som skulle kunna förbättras: bilden
av kommunen som arbetsgivare och den stolthet
man känner över att arbeta i kommunen, tydligheten i förväntningar och mål samt förekomsten av
återkoppling och uppskattning. Inom arbetsmiljöområdet finns ett visst missnöje med den upplevda
arbetsbelastningen och att man har dåligt med energi
kvar efter jobbet, samt till en del också missnöje
med vissa arbetslokaler. Arbetsplatsutveckling är
det område som utvecklats mest positivt. Här finns
till exempel ett mycket högt betyg för bemötandet.
Kompetensutveckling är det område som har ett
något lägre betyg än vid den förra mätningen. Här är
det framför allt arbetsgivarens roll för den personliga
utvecklingen som får ett lägre betyg.
Arbetsplatserna har analyserat sina resultat och
åtgärder har planerats samt i många fall också genomförts inom förvaltningarna under året. Exempel
på fokusområden och aktiviteter som tagits fram är
insatser för att minska den upplevda stressen och
upplevelsen att inte hinna med sina arbetsuppgifter,
behov av nya scheman och förändrad arbetsfördelning och uppgifter, förbättrad kommunikation, information, samarbete och samverkan, grupputveckling och utveckling av återkoppling och feedback,
olika arbetsmiljöinsatser och översyn och underhåll
av vissa lokaler samt stöd till cheferna och förenklat
beslutsstöd för cheferna.
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Kommunens personaldirektör Christina Björned.
Foto: Mikael Göthage

och som enskilt stöd, har varit efterfrågat och har
bidragit till en positiv utveckling samt till att sjukfrånvaron inte fortsatt öka i den takt som befarades
i början av året. I jämförelse med andra kommuner
är sjukfrånvaron, trots den konstaterade ökningen,
fortfarande på en relativt låg nivå.
Inom serviceförvaltningen syns en ökning av
sjukfrånvaron. Här har förvaltningen på olika sätt,
bland annat genom internt arbete och med hjälp av
en ny psykosocial enkät, identifierat olika faktorer
som utgör hinder för goda prestationer och god hälsa,
och olika åtgärder har satts in.
Även socialförvaltningen visar en ökad sjukfrånvaro och förvaltningen har bland annat under
hösten anställt en rehabiliteringsansvarig, vars
uppdrag består i att utreda orsaker till sjuktal och ta
fram arbetssätt och åtgärder med syfte att få friskare
medarbetare. Arbetet pågår fram till våren 2015.
Sedan tidigare arbetar man kontinuerligt med att
analysera vilka stödinsatser som ytterligare behövs
för att vända sjukfrånvaroutvecklingen och öka
hälsan hos medarbetarna, samt med att ge så tidiga
insatser som möjligt vid ohälsa. Här har bland annat
förts dialog med kommunhälsan. Förvaltningen har
också arbetat med fokusgrupper, vilket resulterat i
minskad sjukfrånvaro inom berörda verksamheter.
Också barn- och utbildningsförvaltningen har en
ökad sjukfrånvaro och man har under året noga följt
sjukfrånvaro och arbetsmiljö samt haft ett utökat
samarbete med kommunhälsan för att genom olika
insatser minska sjukfrånvaroutvecklingen. Insatserna handlar bland annat om kultur och förhållningssätt, kommunikation, dialog och delaktighet samt
arbetssätt. Flera arbetslag, främst inom förskolan,
har också deltagit i den övergripande satsningen
Hälsosamt arbetsliv.
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Utveckling av sysselsättningsgrad och
timavlönade inom kommunen
De anställdas sysselsättningsgrad har fortsatt att
öka, helt i enlighet med kommunens strävan. Förvaltningarna har under året också haft i uppdrag att
minska antalet timmar som utförts av timavlönad
personal, detta för att få en bättre kontinuitet i verksamheterna och bättre arbetsvillkor för de anställda.
Olika insatser inom bemanning, organisation och
användning av personalsystemen för bemanning och
schemaläggning har gjorts, och kommunens personalutskott har följt utvecklingen kontinuerligt.
Socialförvaltningen har en personalintensiv verksamhet och ett stort behov att täcka sina vakanser
med vikarier. Sedan flera år arbetar förvaltningen
strukturerat för att minska nyttjandet av timavlönade och istället använda så kallad ökad grundbemanning i verksamheterna. Under 2014 har dock
arbetade timmar som utförts av timavlönade ökat
mot föregående år. Förklaringen är ökad sjukfrånvaro och ökade volymer i hemtjänsten samt ett ökat
uppdrag inom flyktingmottagandet och ensamkommande flyktingbarn. Detta har medfört behov av
snabba rekryteringar, som under en övergångsperiod
inneburit ökat användande av timavlönade. Under
2013 var dessutom alla sommarvikariat på längre än
en månad månadsavlönade, till skillnad från 2014
då de var timavlönade. Detta har kraftigt påverkat
utfallet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt
minskningen av antal timmar som utförts av timavlönade. I januari 2014 flyttades de centrala personalpoolerna till teamen för förskola och grundskola. Personalpoolerna har sedan använts inom
den egna verksamheten och inom teamet, för att få
en kontinuitet i verksamheten och minska användandet av timavlönade. Arbetet har varit framgångsrikt och gett synbara resultat.

Systemstöd till kommunens chefer
I takt med att kraven på kommunens chefer har
ökat när det gäller bland annat bemanning, effektivt
resursutnyttjande och schemaläggning samt personal- och kompetensplanering, har det ställts krav på
att också personalsystemen ska fortsätta utvecklas.
Årets särskilda arbete med Personalingången, där
chefsgruppen kan nå uppgifter från både personaloch ekonomisystemen, har underlättat chefernas
administrativa insatser. Likaså kommer årets arbete
med att ta fram kommungemensamma ekonomioch personalrapporter att medföra en arbetsbesparing för cheferna.

Personalöversikt
Kommunens verksamhet innefattar många personalintensiva tjänster, till exempel undervisning,

barnomsorg, vård och omsorg. Drygt två tredjedelar
av kommunens nettokostnader utgörs av personalkostnader. 2014 uppgick dessa till 1 816,6 mnkr
jämfört med 1 748,2 mnkr år 2013, det vill säga en
ökning med 68,4 mnkr.

Antal tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda
Därav män, %

2014

2013

2012

4 065
17,3

3 957
17,2

4 001
17,9

82,7

82,8

82,1

Därav kvinnor, %
Tidsbegränsad anställning med
månadslön
Därav män, %

413

351

362

24,2

23,1

26,2

Därav kvinnor, %

75,8

76,9

73,8

3 773

3 654

3 664

Total sysselsättning tillsvidareanställda omräknad till heltid
Genomsnittlig anställningstid för
tillsvidareanställda, år
Genomsnittsålder, tillsvidareanställda

15,5*

15,9*

18,7

47,4

47,5

47,6

Genomsnittlig pensionsålder

64,8

64,9

64,7

* Nytt beräkningssätt

Producerade timmar under året har ökat
Totalt har antalet producerade timmar i kommunen
ökat med 29 100 timmar jämfört med 2013, och
utgjorde totalt 6 178 000 timmar under 2014. Barnoch utbildningsnämnden har minskat sina producerade timmar, servicenämnden samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden har i princip en oförändrad
nivå, medan övriga nämnder har en ökning.
Såväl timmar som utförts av månadsavlönad som
av timavlönad personal samt övertid har ökat jämfört med 2013, medan fyllnadstiden har minskat.

Antal timmar som utförts av
timavlönad personal har ökat igen
Under 2014 utgjorde andelen timmar som utförts
av timavlönad personal 6,5 % av alla producerade
timmar, jämfört med 6,2 % 2013.
Mellan 2012 och 2013 minskade arbetsinsatser
utförda av timavlönade med totalt över 70 000 timmar. Merparten av minskningen, nästan 51 000 timmar, skedde inom socialförvaltningen, som utöver
ökad grundbemanning och översyn av vikarieorganisationen också bland annat månadsavlönade sina
sommarvikarier. Under 2014 var sommarvikarierna
timavlönade, vilket bidrog till en ökning med cirka
22 000 timmar jämfört med utfallet 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt
sin positiva utveckling sedan 2013 och minskade under 2014 med 18 000 timavlönade timmar. Samtliga
övriga förvaltningar utom miljö- och hälsoskydds-

förvaltningen och överförmyndarverksamheten har
ökat sina timavlönade under 2014.

Fler tillsvidareanställda
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad
deltidsarbetande tillsvidareanställda, %
2014

2013

2012

Kvinnor

76,4

76,3

75,7

Män

69,7

66,9

65,9

Totalt

75,9

75,4

74,8

2014

2013

2012

Kvinnor

92,0

91,6

90,6

Fler tidsbegränsat anställda med månadslön

Män

96,4

96,0

95,8

Antalet månadsavlönade personer med tidsbegränsad anställning uppgick den 31 december 2014 till
413, vilket är en ökning med 62 personer jämfört
med ett år tidigare. Ökningen sammanhänger med
att fler personer med tidsbegränsade vikariat blivit
månadsavlönade.

Totalt

92,8

92,2

91,4

2014

2013

2012

Kvinnor

66,4

64,2

61,3

Män

87,2

87,8

87,6

Totalt

70,0

68,3

66,0

Totalt hade 4 065 personer en tillsvidareanställning
vid årsskiftet, vilket motsvarar 3 733 heltidstjänster.
Detta är en ökning med 108 personer eller 119 heltidstjänster sedan 2013. Att antalet anställda omräknat till heltidstjänster ökat mer än antalet anställda
är en konsekvens av att sysselsättningsgraden ökat
bland de anställda.
Socialförvaltningen har under 2014 ökat med
90 tillsvidareanställda, medan övriga förvaltningar
har mindre ökningar eller i princip oförändrat antal
tillsvidareanställda

Stor andel kvinnor bland kommunens anställda
Kvinnorna fortsätter att dominera bland kommunens tillsvidareanställda och utgjorde 2014 totalt
82,7 %, en marginell minskning jämfört med 2013.
Bland de tidsbegränsat månadsanställda är kvinnornas andel något lägre, 75,8 %, och den har fortsatt
att minska jämfört med 2013.

Fler heltidsarbetande bland kommunens anställda
Sedan 2008 har andelen heltidsarbetande bland de
tillsvidareanställda ökat från 61,1 % till 70 %. Bland
kvinnorna är ökningen hela 11,6 procentenheter under perioden, medan andelen heltidsarbetande män
har minskat med 1,3 procentenheter under samma
period.
Jämfört med 2013 har andelen heltidsanställda ökat
med 1,7 procentenheter, de heltidsarbetande kvinnorna med 2,2 procentenheter och vid årsskiftet arbetade
66,4% av kvinnorna heltid. Bland männen arbetade
87,2% heltid, en minskning från 87,8% 2013.

Sysselsättningsgraden fortsätter att öka
Den större andelen heltidsanställda och den högre
sysselsättningsgraden bland de deltidsanställda har
medfört att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställda har fortsatt att
öka. Den uppgick vid årsskiftet till 92,8 %, vilket är
en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2013
och med hela 3 procentenheter jämfört med 2008.
Under 2014 arbetade kvinnorna i genomsnitt 92,0 %
och männen i genomsnitt 96,4 %, jämfört med 91,6
respektive 96 ,0 % under 2013.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
samtliga tillsvidareanställda, %

Andel heltid, tillsvidareanställda, %

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltidsarbetande tillsvidareanställda har ökat med
0,5 procentenheter sedan 2013 och uppgick vid årsskiftet till 75,9%. Jämfört med 2013 har kvinnorna
ökat sysselsättningsgraden från 76,3% till 76,4%
och männen från 66,9% till 69,7%.
Ökningen av sysselsättningsgraden är resultatet
av ett aktivt arbete inom förvaltningarna för att uppnå kommunfullmäktiges mål att alla anställda ska
erbjudas önskad sysselsättningsgrad under förutsättning att både anställda och arbetsgivare är flexibla.

Fortsatt ökning av yngre anställda
men alltjämt många äldre medarbetare
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 47,4 år, ungefär detsamma
som föregående år. Den genomsnittliga anställningstiden är 15,5 år.
Under de senaste åren har mindre förändringar i
åldersfördelningen skett bland kommunens tillsvidareanställda. Andelen anställda under 40 år har
minskat något igen, från till 25,5% (2013) till 24,7%
2014, men en fortsatt ökning av anställda under
30 år verkar hålla i sig. Andel anställda i åldersgruppen 50–59 år är oförändrad, medan andelen anställda
40–49 år och gruppen över 60 år har ökat.
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Många pensionsavgångar de kommande åren

Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid, %

De senaste fem åren har i genomsnitt 129 anställda
lämnat sin tjänst med ålderspension. Antalet nyblivna pensionärer år 2014 var 113, jämfört med
128 personer året innan.
Den genomsnittliga pensionsåldern var 64,8 år
jämfört med 64,9 år under 2013. Pensionsåldern har
ökat med drygt två år jämfört med 2005 och har
varierat mellan 62,8 och 64,9 år.
De kommande fem åren kommer cirka 620 av dagens anställda att ha uppnått lägst 65 års ålder. Hur
stor pensionsavgången blir i realiteten påverkas i
hög grad av hur många av de anställda som fortsätter
att arbeta efter 65 års ålder och om trenden med fler
äldre medarbetare håller i sig.

Ökad sjukfrånvaro

Samtliga anställda

Redan 2012 var den allmänna trenden i samhället
en ökad sjukfrånvaro, men Varbergs kommun hade
åren 2011 och 2012 en oförändrat låg sjukfrånvaro
om 4,6 %. Både kvinnor och män behöll sin sjukfrånvaronivå på 5,0% respektive 3,3%. Trenden
bröts dock 2013 då kommunens sjukfrånvaro ökade
till 5,3 %, kvinnorna 5,7 % och männen 3,6%.
Gör man en längre återblick konstateras att sjukfrånvaron utgjorde 6,2% år 2008 och hela 8,2% år
2003. År 2014 var sjukfrånvaron i kommunen totalt
5,7 %, för kvinnorna 6,2% och för männen 3,9 %,
den högsta nivån sedan 2009.
Jämfört med 2013 har sjukfrånvaron bland kvinnorna minskat något i åldersgruppen under 30 år,
men ökat i övriga åldersgrupper, mest bland kvinnor
över 50 år. Bland männen har sjukfrånvaron ökat i
samtliga åldersgrupper jämfört med 2013.

Ökad andel långtidssjuka
Andelen långtidssjuka, med frånvaro längre än
60 dagar, har ökat från 30,6 % av den totala sjukfrånvaron 2013 till 37,6 % år 2014. 2008 var dock motsvarande siffra hela 52,3 %, men därefter sågs
en kontinuerlig minskning som nu brutits, helt i
likhet med övriga arbetsmarknaden.
Den korta sjukfrånvaron, under 15 dagar, som
2013 ökade från 2,2% till 2,5%, minskade igen år
2014 till 2,3%. Bland kvinnor var det en minskning
från 2,7 till 2,5% och bland männen oförändrat 1,6%.
Kvinnornas korta frånvaro har minskat i samtliga
åldersgrupper och männen har behållit nivåerna
från 2013.

Fler ”helårsfriska”
Andelen anställda utan någon sjukfrånvaro under
året har ökat från 31,5 % år 2013 till 34,9% år 2014.
Detta är en direkt följd av att andelen långtidsfrånvaro ökat medan antalet sjukfall minskat.

Kön / åldersgrupp

2014

2013

2012

4,8

Kvinnor
29 år eller yngre

5,5

5,6

30–49 år

5,8

5,5

4,9

50 år eller äldre

6,6

5,8

5,2

Totalt kvinnor

6,2

5,7

5,0

29 år eller yngre

2,6

2,2

2,1

30–49 år

2,9

2,7

2,2

50 år eller äldre

5,0

4,6

4,3

Totalt män

3,9

3,6

3,3

Män

29 år eller yngre

4,9

5,0

4,2

30–49 år

5,2

5,0

4,3

50 år eller äldre

6,3

5,5

5,0

Totalt

5,7

5,3

4,6

Andel långtidssjukfrånvaro
av total sjukfrånvaro
(mer än 60 dagar)

37,6

30,6

31,0

Andel anställda
med månadslön utan
sjukfrånvaro

34,9

31,5

36,7

Tillsvidareanställdas sjukfrånvaro
Bland de tillsvidareanställda har sjukfrånvaron ökat
från 5,5% år 2013 till 6,0% 2014. Anställda i den
yngsta åldersgruppen under 30 år har oförändrad
frånvaro, medan en ökning ses i övriga grupper, mest
bland anställda över 50 år. Andelen långtidssjuka har
samtidigt ökat från 32,6% till 40,3%.

Olika friska förvaltningar
Sjukfrånvaron varierar från 2,0 till 7,9 % i kommunens förvaltningar och påverkas bland annat av
personalens ålder, sammansättning och olika arbetsförhållanden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
med lägst frånvaro, har minskat den ytterligare
sedan 2013, medan övriga förvaltningar har en ökad
sjukfrånvaro. Den största ökningen mellan åren
2013 och 2014 syns inom kultur- och fritidsförvaltningen, från 2,6 till 4,7%.
Högst sjukfrånvaro 2014 har serviceförvaltningen
med 7,9 % (7,1% 2013) och socialförvaltningen med
6,7% (6,3 % 2013).
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Årets resultat
Årets resultat uppgår till nästan 98 mnkr, vilket
innebär en positiv avvikelse på 66 mnkr jämfört med
budget. Det får anses något förvånande att även
2014 blev ett år med så starkt resultat. Under 2012
och 2013 bidrog återbäringar för kollektivavtalsförsäkringarna från försäkringsbolaget AFA med över
40 mnkr, men för 2014 lämnades ingen ytterligare
återbäring – trots bedömningen från SKL att ett
sista återbäringsbelopp skulle betalas ut.
Den positiva avvikelsen från budget är större än
vad som prognostiserats. Det beror huvudsakligen
på utvecklingen för de kommungemensamma posterna, men även nämndernas resultat har överträffat
tidigare bedömningar.

Verksamhetens nettokostnader
Ett sätt att mäta kommunens ekonomiska ställning
är att se hur stor del av intäkterna som används i
den löpande verksamheten. Verksamheternas nettokostnader ska styras av hur de viktigaste finansieringskällorna – skatteintäkter och utjämningsbidrag –

Kommunens ekonomidirektör Magnus Widén.
Foto: Mikael Göthage

Finansiella nyckeltal
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

43,7

42,3

41,3

41,4

39,2

39,2

38,4

36,8

35,4

34,2

Förändring av nettokostnader, %

4,3

3,7

1,7

6,4

1,0

2,1

5,4

3,9

4,4

3,6

Förändring av skatter och statsbidrag, %

3,3

3,5

2,1

3,5

5,7

0,9

5,2

4,2

5,4

5,3

24,3

16,6

18,8

7,5

7,6

7,3

9,2

12,9

–3,3

–7,2

0,9

0,6

0,7

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

–0,2

–0,1

200,0 204,6 176,3 232,8 122,1 185,9 182,0 151,4

125,6

Nettokostnader/invånare, tkr

Finansnetto, mnkr
Andel av skatter och generella statsbidrag, %
Resultat exklusive avskrivningar och extraordinära
poster, mnkr
Andel av skatter och generella statsbidrag, %

193,6
7,1

8,1

9,6

5,3

91,4 151,4

43,1

8,2

8,5

7,4

6,5

98,5 101,1

76,9

612,1

4,2

4,5

3,6

6,3

1,9

4,3

4,7

3,8

31,7

Omsättningstillgångar, tkr/invånare

16,5

13,4

12,0

9,8

11,4

10,5

6,0

4,8

3,3

3,1

Anläggningstillgångar, tkr/invånare

78,0

73,7

67,3

67,1

64,9

42,2

51,4

49,3

48,1

44,8

Skulder, tkr/ invånare

46,7

40,6

34,4

34,1

35,8

13,6

21,3

19,6

19,8

17,3

Eget kapital, tkr/invånare

42,5

41,2

39,9

38,4

37,0

34,8

34,5

33,1

31,7

30,6

Soliditet, %

43,2

45,3

47,8

47,2

45,8

60,5

60

61

61

64

inkl. ansvarsförbindelse för pensioner, %

21,3

20,4

21,7

20,2

21,7

25,1

25

25

28

36

exkl. skulder avseende internbank, %

70,6

71,0

70,9

70,0

68,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Andel av skatter och generella statsbidrag, %

110,8 113,6

7,0

3,6

Förändring av eget kapital, mnkr

97,7

7,6

Investeringarnas finansiering
Egenfinansiering, %
Försäljning av anläggningstillgångar, %
Långfristig upplåning, %
Likviditet

67,0

68,0

59,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

32,0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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utvecklas. Till årets intäkter kommer (liksom tidigare
år) även ett mindre bidrag från finansnettot.
Årets verksamhetsnettokostnader, exklusive avskrivningar, uppgår till 93 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och finansnetto. Det är en ökning med
0,1 % jämfört med 2013. Avskrivningarnas andel av
verksamhetens nettokostnader är 4 %, vilket är 0,3 %
mer än föregående år. De ökande avskrivningarna
beror på att kommunens investeringar har ökat
kraftigt jämfört med tidigare, vilket inte är långsiktigt
hållbart utan att intäkterna ökar. På lång sikt bör
kommunens investeringar vara självfinansierade,
vilket framgår av fullmäktiges finansiella mål och
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Finansnetto
Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter
och räntekostnader. Årets finansnetto blev 24 mnkr,
vilket är 8 mnkr bättre än föregående år och innebär
en positiv avvikelse mot budget med hela 12 mnkr.
Anledningen till den stora avvikelsen återfinns
framförallt på intäktssidan, där avkastningen på
pensionsmedelsportföljen blivit 5 mnkr bättre än
budgeterat. Det har i sin tur gjort att kommunen inte
behövt lösa upp befintliga pensionsavsättningar som
planerat, vilket ger en negativ avvikelse på pensionskostnaderna på 5 mnkr. Dessutom blev ränteintäkterna 3 mnkr bättre än budgeterat eftersom kommunen kunnat placera sin överskottslikviditet till bra
nivå. På kostnadssidan blev den totala budgetavvikelsen 4 mnkr, detta till följd av lägre marknadsräntor kombinerat med att lånevolymen blev lägre
då investeringarna inte genomfördes i planerad takt.
Finansnettot kommer att minska något framöver
till följd av kommunens stora investeringsbehov.
Investeringarna kommer att behöva finansieras via
upplåning, men finansnettot kommer att fortsätta
generera ett överskott de närmaste åren.

Återlånade medel
Mnkr

Värde

Pensionsförpliktelse

1 373,8

varav ansvarsförbindelse

1 299,3

varav avsättning

74,5

Placerade pensionsmedel till marknadsvärde
Räntebärande värdepapper
Aktier
Alternativa placeringar
Summa placerade pensionsmedel
Likvida medel
Återlån*
* Skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och
förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde.

111,4
26,2
7,7
145,3
9,3
1 219,2

Pensioner och avsättningar
Fram till 1998 hade kommunerna ett helt förmånsbaserat pensionssystem. Därefter infördes en blandmodell där arbetsgivaren kostnadsför och utbetalar
4,5 % av lönesumman till pensionsavsättning. För
anställda med inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp/
år (cirka 35 700 kronor/månad år 2015) kostnadsförs dessutom en förmånsbaserad pension på de
överskjutande lönedelarna, och denna bokas upp
som en skuld på balansräkningen. Den förmånsbaserade pensionen, enligt det gamla pensionsavtalet
fram till 1998, redovisas utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse och kostnaderna redovisas först vid pensionernas utbetalning. För 2014
uppgår denna ansvarsförbindelse till 1 299 mnkr
inklusive löneskatt. Till följd av ökade pensionsutbetalningar har summan minskat med 57 mnkr jämfört
med föregående år och utbetalningarna kommer att
fortsätta öka framöver. För att försöka minska resultatpåverkan av de ökade pensionsutbetalningarna
har kommunen gjort extra avsättningar. Sammanlagt
finns 221 mnkr avsatta i balansräkningen, varav 146
mnkr är en frivillig extraavsättning för framtida pensionsutbetalningar avseende pensionsskuld enligt
ansvarsförbindelsen. Resterande 75 mnkr är avsättning till förmånsbaserade pensioner enligt det nya
pensionsavtal som gäller från och med 1998.
Av de avsatta medlen har kommunen placerat
131 mnkr i värdepappersportfölj. Placeringarna har
ett marknadsvärde om 145 mnkr och består till 77%
av kapitalskyddade strukturerade produkter hos
emittenter med hög rating. 18 % av placeringarna
består av svenska aktier, där majoriteten är listade
på OMX Large Cap, men det finns även en mindre andel listade på OMX Mid Cap. Övriga 5 % av
placeringarna är strukturerade produkter som helt
eller delvis saknar kapitalskydd. Portföljens avsatta
medel ökade under 2014 med knappt 8 %, varav
avkastningen var 3 %. Detta var betydligt högre än
målet för året, vilket var 4 % värdeökning inklusive
avkastning. Från och med 2013 redovisas portföljens
avkastning i kommunens driftsnetto och hjälper till
att finansiera de ökade pensionskostnaderna.

Nämndernas samlade resultat
En förutsättning för att kommunen ska kunna
ha en god ekonomisk hushållning, i enlighet med
kommunallagens krav och fullmäktiges riktlinjer, är
att styrelser och nämnder klarar av att bedriva sin
verksamhet inom givna budgetramar.
Årets samlade driftredovisning från kommunstyrelse och nämnder visar en positiv budgetavvikelse
på 23 mnkr, vilket är 8 mnkr mer än föregående år.
Den stora avvikelsen ligger inte hos nämnderna
utan finns även i år inom de kommungemensamma
posterna. Av deras samlade avvikelse på 26 mnkr

kommer merparten från exploateringsverksamheten,
men 7 mnkr beror på att kommunens medfinansiering av tunnelprojektet inte heller i år behövt
indexeras upp. Jämfört med föregående år har de
kommungemensamma posternas positiva avvikelse
minskat betydligt. Kommunstyrelsen visar för året
ett budgetöverskott på 13 mnkr, vilket huvudsakligen
beror på försäljningen av kvarteret Björnen.
Barn- och utbildningsnämndens budgetöverskott på knappt 2 mnkr är 20 mnkr bättre än 2013.
Nämnden har under året arbetat för att få en budget
i balans, bland annat genom att införa en tydligare
resursfördelningsmodell. Socialnämnden visar som
helhet en positiv budgetavvikelse på drygt 8 mnkr,
vilket är knappt hälften av fjolårets överskott. Den
huvudsakliga orsaken till avvikelsen mot budget är
överskott på kommungemensamma projekt med
6 mnkr, dessutom har kostnaderna för försörjningsstöd minskat med 2 mnkr jämfört med förra året.
Servicenämnden visar ett överskott på 6 mnkr jämfört med budget. Resultatet för nämnden varierar
mellan åren, då kostnaderna för fastighetsunderhåll
skiljer sig åt medan hyrorna är mer stabila. Övriga
nämnder har mindre budgetramar och mindre avvikelser jämfört med kommunens totala budget.

Modell för finansiell analys
För att analysera kommunens resultat, utveckling
och ekonomiska ställning används en finansiell analysmodell som är utvecklad av Kommunforskning
i Västsverige (KFi). Modellen ger ett övergripande
finansiellt perspektiv utifrån fyra viktiga aspekter:
• Kontroll över den finansiella utvecklingen
• Långsiktig betalningsberedskap/-kapacitet
• Kortsiktig betalningsberedskap/-kapacitet

Självfinansieringsgrad för investeringar
Fullmäktige har satt ett andra finansiellt mål om att
kommunens investeringar ska vara självfinansierade.
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kan finansieras med internt tillförda
medel, det vill säga summan av avskrivningar och
resultat. En självfinansieringsgrad på 100 % eller mer

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

Varberg

Medelvärde

Finansiell analys 2013
Lång sikt, kapacitet
Skattefinansiering
Skattesats
5
av investeringar
4

Genomsnittligt
resultat – 3 år

3
1

Kontroll

Risk

Resultat före
extraord. poster

Finansiella
nettotillgångar

Budgetföljsamhet

Varbergs kommun har under många år visat mycket
goda resultat. För de senaste fyra åren ligger den genomsnittliga resultatnivån på 103 mnkr. Det motsvarar 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag,
vilket med marginal överstiger kommunfullmäktiges
finansiella mål på 1 %. Det uppfyller också rekommendationen från KFi och SKL om att resultatet
över en längre period ska ligga på cirka 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kassalikviditet
Kort sikt, beredskap

Finansiell analys 2012
Lång sikt, kapacitet
Skattefinansiering
Skattesats
5
av investeringar
4

Genomsnittligt
resultat – 3 år

3

Soliditet

2
1

Kontroll

Risk

Resultat före
extraord. poster

Finansiella
nettotillgångar

Budgetföljsamhet

Kassalikviditet
Kort sikt, beredskap

Finansiell analys 2011

Resultat och kapacitet
Fortsatt god resultatutveckling

Soliditet

2

• Riskförhållande
Utifrån dessa aspekter gör KFi varje år en kartläggning av kommunerna i Halland och Västra Götaland. De senast tillgängliga resultaten gäller för
perioden 2011–2013 och redovisas i form av polärdiagram, där Varbergs kommun kan jämföras med
övriga kommuner i studien.
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innebär att inga lån behövs för investeringarna. Summan av kommunens nettoinvesteringar för 2014 är
292 mnkr, medan avskrivningar och resultat uppgår
till 194 mnkr. Detta ger en självfinansieringsgrad på
67 %, vilket betyder att kommunfullmäktiges andra
finansiella mål inte är uppnått.
Målet om självfinansierade investeringar bör ses
över flera år. Problemet är att kommunen visar fortsatt stora investeringsbehov, varför det inte kommer
att kunna uppnås heller de närmaste åren. Fullmäktige har lämnat i uppdrag till kommunstyrelsen att
utreda vilka konsekvenser detta får. Det ska i sammanhanget poängteras att det är positivt att 73 % av
den totala investeringsbudgeten använts under 2014,
det betyder att kommunen lyckats betydligt bättre än
tidigare år med att genomföra budgeterade investeringsprojekt.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet, det vill säga hur stor del av
kommunens tillgångar som finansieras med eget
kapital. Ju högre soliditet kommunen har, desto lägre
är skuldsättningen. Hur soliditeten utvecklas beror
bland annat på två faktorer; dels det årliga resultatet,
dels förändringen av tillgångarna.
Kommunens soliditet för 2014 ligger på 43 %,
vilket är en minskning med 2 procentenheter från
föregående år. Om man jämför Varbergs soliditet
med andra kommuner bör man tänka på att upplägget med en internbank, där man har dotterbolagens

Finansiellt mål 1: Kommunen
bör nå ett resultat på minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag.
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Uppfyllelse av finansiella mål
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Mål
et ä
r

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

36

Måluppfyllelse: För de senaste fyra åren ligger
den genomsnittliga resultatnivån på 103 mnkr.
Det motsvarar 4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Finansiellt mål 2: Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet bör till 100 procent
finansieras med egna medel.
Måluppfyllelse: Kommunens självfinansieringsgrad för 2014 uppgår till 67 %. Stora investeringar väntar de kommande åren och kommunfullmäktige har lämnat i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda vilka konsekvenser det får
när kommunen under ett antal år inte uppnår
det finansiella målet.
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skulder i balansräkningen samt fordringar på bolagen, gör att Varbergs kommuns balansräkning ökar
och soliditeten (som är ett relativt mått) minskar.
Om man räknar bort skulderna för kommunens
bolag i internbanken är kommunens soliditet 71 %,
vilket är i stort sett samma som föregående år. Soliditeten medräknat skulderna utanför balansräkningen (pensioner intjänade före 1998 i den så kallade
ansvarsförbindelsen) har ökat med en procentenhet
till 21 %.
Den del av tillgångarna som finansieras med
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad och
är soliditetens motsats. Kommunen har ingen egen
låneskuld, men har lån för de fordringar som finns
i internbanken samt har kortfristiga skulder (till
exempel leverantörsskulder) och avsättningar. Kommunens skuldsättningsgrad har ökat från 55 % år
2013 till 57 % år 2014, vilket beror på ökad omslutning i internbanken och ökade kortfristiga skulder
jämfört med föregående år.

Låg skattesats, hög skattekraft
Skattesatsen används som nyckeltal för att spegla kommunens långsiktiga handlingsberedskap.
Varbergs kommun har, bortsett från skatteväxlingar,
haft oförändrad skattesats på 20,33 sedan 1990.
Det är en av de lägsta skattesatserna i såväl Halland
som Västra Götalandsregionen, vägt medeltal för
riket är 20,65. Den låga skattesatsen är en styrka för
kommunens finansiella handlingsutrymme. Skattekraften i Varbergs kommun är enligt senast kända
mätning 97,5 % av den i riket. Varje år sedan 2008
har kommunen haft en snabbare ökning av skatteunderlaget per invånare än riket i övrigt.

Risk och kontroll
Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör
den uppgå till minst 100 % av de kortfristiga skulderna, men för kommuner brukar den röra sig runt
70–80 %. Varbergs kommuns kassalikviditet har ökat
från 96 % år 2013 till 107% år 2014. När likviditeten
bedöms ska det tas med i beräkningen att kommunen har outnyttjade checkräkningskrediter på
250 mnkr, vilket höjer kassalikviditeten med ytterligare 31 %.

Borgensåtagande och skuldsättning
När en kommun ska bedömas ur ett riskperspektiv
är det viktigt att se vilka borgensåtaganden som
finns. Varbergs kommun har idag borgensåtagande
på 564 mnkr, varav 500 mnkr är Varbergs Stadshus
AB:s lån. Dessutom finns skulder för dotterbolagen
på 2 300 mnkr via kommunens internbank, vilket är
en ökning med 335 mnkr jämfört med föregå-
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Kommunen

Kommunkoncernen

2014

2013

2014

2013

Uppgifter om lån i banker och genomsnittlig ränta inklusive derivat

3,55 %

3,82 %

3,11 %

3,39 %

Uppgifter om lån i banker och genomsnittlig ränta exklusive derivat

1,85 %

2,30 %

1,73 %

2,19 %

Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat

4,4 år

5,1 år

3,3 år

4,1 år

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat

1,5 år

1,4 år

1,2 år

1,2 år

1 684,2

1 534,2

1 684,2

1 534,2

–233,0

–99,4

–233,0

–99,4

1 år

14 %

25 %

30 %

20 %

2–3 år

62 %

26 %

50 %

40 %

3–5 år

20 %

37 %

16 %

30 %

5–10 år

4%

12 %

4%

10 %

Mnkr

Utestående derivat, mnkr
Marknadsvärde derivat, mnkr
Lån som förfaller inom:

ende år. Risken för dessa skulder får ändå bedömas
som liten, eftersom bolagen har ett positivt kassaflöde
och innehåller betydande övervärden. De kommunala
bolagen följer också i stort sett sina budgetar på ett
tillfredsställande sätt, vilket innebär att kommunen har
kontroll över deras verksamhet.
Vid sidan av dessa åtaganden har kommunen tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder,
kommunens andel av dessa skulder är 0,81 %.
Hanteringen av kommunkoncernens skuldsättning
styrs av fullmäktiges finanspolicy med tillhörande
tillämpningsanvisningar. Under året har dokumenten
reviderats med extern konsulthjälp och i samråd med
kommunens bolag, då dessa är låntagare i kommunens
internbank. Beslut planeras till början av 2015. De totala
skulderna i kommunkoncernen är summan av internbankens skulder samt skulderna i Varbergs Stadshus AB,
totalt 2 800 mnkr. Genomsnittsräntan inklusive derivat
är 3,11 % och bindningstiden 3,3 år. Eftersom räntan de
senaste åren har sjunkit till rekordlåga nivåer är marknadsvärdena kraftigt negativa för skuldportföljen, då lån
och räntederivat tidigare har bundits vid högre nivåer.
Lån och derivat kommer att behållas hela löptiden och
undervärdena kommer inte att realiseras i förtid.

Uppfyllt balanskrav även i år
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen
ha sin ekonomi i balans och varje räkenskapsår redovisa
högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster
har räknats bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra
det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar. Varbergs kommun har uppfyllt balanskravet
sedan det infördes år 2000 och har därmed inga negativa balanskravsresultat att reglera från tidigare år. Årets
resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 58 mnkr.

Resultatutjämningsreserv
Varbergs kommun har ett av fullmäktige antaget regelverk för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket ger möjlighet för
kommunen att reservera delar av positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas för att jämna ut
minskade skatteintäkter enskilda år vid lågkonjunktur.
Ingående RUR uppgår till 262 mnkr och för 2014 görs
ytterligare avsättning med 9 mnkr till 271 mnkr (som
är den maximala RUR kommunen får ha). Den totala
avsättningen motsvarar 10 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens ekonomi på sikt
Balanskravsutredning 2014
Mnkr
Årets resultat
Realisationsvinster

Värde
97,6
–39,6

Årets balanskravsresultat

58,0

Medel till resultatutjämningsreserv

–8,7

Årets resultat efter avsättning till
resultatutjämningsreserv

49,3

Beräkningar för kommunens framtida ekonomiska
utveckling baseras på planerade investeringar, förväntad befolkningsutveckling samt SKL:s prognoser för
utveckling av skatteunderlag och kostnader. De närmaste årens resultat beräknas utifrån detta ligga mellan
30 mnkr och 50 mnkr.
Förutsättningar i omvärlden, med uppåtgående konjunktur, beräknas stärka kommunernas ekonomi, samtidigt som demografiska förändringar med exempelvis
fler äldre invånare gör att kostnaderna kommer att stiga
realt de närmaste åren. Varbergs kommun kommer,

37
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

38

liksom andra kommuner, att behöva göra omfattande reinvesteringar i byggnader som uppfördes på
1970- och 80-talen. Med den ökade befolkningen i
kommunen kommer dessutom investeringar i nivå
med årets (nästan 300 mnkr) att fortsätta flera år
till. Detta ger ökade kapitalkostnader som påverkar
kommunens driftbudget och gör att intäktssidan i
resultaträkningen behöver förstärkas.

Några slutsatser
Varbergs kommun har även fortsättningsvis en
mycket stark ekonomi. Kommunen har goda förutsättningar att klara framtiden tack vare många år

med goda resultat, noll i låneskuld i primärkommunen, starka kommunala bolag och en låg skattesats.
Den stora utmaningen framöver blir att klara
kommunens stora investeringar. Resultatmålet, som
är det ena av fullmäktiges finansiella mål, uppnås för
2014. Det andra finansiella målet, egenfinansiering
av investeringar, uppnås däremot inte. Detta kräver
uppmärksamhet och en handlingsplan för kommande år. De rådande förutsättningarna är dock mycket
goda i Varberg och allt talar för att kommunen även
fortsättningsvis kommer ha en ekonomi i balans och
kapacitet att leverera god verksamhet till invånarna.

Driftredovisning
Kommunens driftredovisning beskriver hur nämnder
och styrelser under året har hanterat de medel man
fått för att utföra sina uppdrag.
Under 2014 har den totala nettokostnaden (den del
av kostnaderna som inte täcks av verksamhetens
intäkter) ökat med 4,3 procent. Jämfört med föregående år har de samlade intäkterna minskat något,
eftersom det under 2013 inkom ett stort engångsbelopp från AFA Försäkring. De samlade kostnaderna har ökat, framför allt genom personalkostnader
och köp av entreprenader. Driftsnettots underskott
finansieras av skattemedel och statliga utjämningsbidrag samt av kommunens finansnetto.

Årets budget
I november 2013 fastställde kommunfullmäktige
driftsramarna för kommunens nämnder och styrelser. Driftsramarna ska användas till att finansiera
den löpande verksamheten, såsom skola, vård och
omsorg, och varje nämnd och styrelse får en egen
ekonomisk ram till sin verksamhet.
Utöver de beslutade driftsramarna reserverades
29 mnkr för att vid behov kunna fördelas under året.
Av dessa har 21 mnkr delats ut för att kompensera
satsningar på utbildningsprogram, specifika uppdrag,
lärares löneutveckling samt ökade kostnader i form
av nya anläggningar och utökade skötselytor.

Ökade kostnader
Kommunens kostnader för den löpande verksamheten har under året ökat med 3 procent. Den
enskilt största kostnaden är personalkostnaderna,
som står för nästan två tredjedelar av den totala
driftskostnaden. Personalkostnaderna har stigit med
5 procent, vilket beror på allmänna löneökningar,
extra satsning på löneökning och högre pensions-

kostnader. De senare väntas bli som störst inom
några år, då kommunen når toppen av utbetalningarna som gäller pension intjänad innan 1998.
Kostnaden för entreprenader och köp av verksamhet har ökat med cirka 5 procent, vilket beror
på prisökningar och en större andel köpta tjänster.
Lokalkostnader och kapitalkostnader har ökat eftersom kommunen dels har investerat i nya anläggningar, dels har fått avtalsenliga hyreshöjningar på
lokaler som hyrs av externa hyresvärdar. Elkostnaderna har däremot minskat under året, både genom
energieffektivisering och lägre elpriser.

Minskade intäkter
Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som kommunens verksamheter får in genom exempelvis
avgifter, taxor eller försäljning, har totalt sett minskat
något jämfört med 2013.
Intäkterna för försäljning av anläggnings- och
exploateringstillgångar har ökat, liksom intäkterna
från taxor och avgifter. Erhållna bidrag har ökat med
9 procent, främst genom bidrag från Migrationsverket
till följd av ökat flyktingmottagande. Att de totala
driftsintäkterna ändå minskat jämfört med föregående år beror på den stora återbetalning av försäkringspremier som 2013 erhölls från AFA Försäkring.

Budgetöverskott för samtliga nämnder
Alla nämnder visar en positiv budgetavvikelse, vilket
inte hör till vanligheterna. Totalt uppgår budgetöverskottet, exklusive kommungemensamma poster, till
21 mnkr. I augusti visade alla nämnders prognoser
istället ett underskott mot budget på totalt 17 mnkr
exklusive kommungemensamma poster. Skillnaden
mellan prognos och resultat är därmed hela 40 mnkr.
Valnämndens positiva avvikelse beror på att
nettokostnaden för valet blev lägre än förväntat.
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Barn- och utbildningsnämnden lyckades genom
stort engagemang och ny resursfördelning hålla sina
kostnader nere, och uppnådde på så vis ett mindre
budgetöverskott trots dystra prognoser för framför
allt gymnasiet. Socialnämndens avvikelse beror på
att två kommungemensamma projekt inte kommit
igång i den utsträckning som förväntats, samt att
kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. Byggnadsnämnden har haft större intäkter än planerat till
följd av mer komplicerade bygglovsärenden. Hamnverksamheten har ökat sitt överskott eftersom fler
fartyg har angjort hamnen och större ytor har hyrts
ut. Servicenämndens budgetöverskott beror på lägre
kostnader för media (el, vatten och värme) samt
uppskjutet underhåll.

kommungemensamma poster visar för året en positiv
budgetavvikelse på 29 mnkr. Bland annat blev årets
kostnad för medfinansieringen av Varbergstunneln
efter indexeringen med KPI (konsumentprisindex)
7 mnkr lägre än beräknat i budget. Intäkterna från
exploateringsverksamheten gav ett överskott på
22 mnkr, vilket var lite mer än föregående år.
Förändrade redovisningsprinciper gör att all tomtförsäljning redovisas över resultatet. Dessutom har
brandmännens pensionsskuld avseende ansvarsförbindelsen överförts till Räddningstjänsten Väst. Inom
den positiva avvikelsen ryms även en negativ avvikelse för pensionsutbetalningarna. Dessa blev högre
än budgeterat eftersom utbetalningarna avseende
pension intjänad innan 1998 närmar sig sin topp.

Kommungemensamma poster

En närmare beskrivning av varje nämnds resultat
kopplat till verksamhet och måluppfyllelse finns att
läsa i kapitlet Verksamhetsberättelse.

För att kommunstyrelsens resultat ska vara jämförbart över tid har ett antal kommunövergripande
poster brutits ut och redovisas var för sig. Dessa

Driftredovisning inklusive poster och avskrivningar
Nämnderna, mnkr
Kf, valnämnd, revision och överförmyndare
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
varav försörjningsstöd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Hamn- och gatunämnd
varav hamnavdelning
varav gatu- och parkavdelning
Kultur- och fritidsnämnd
Servicenämnd
varav fastighetsförvaltning
Nämndernas drift
Kommungemensamma poster

Netto
2014

Netto
2013

Förändring
netto %

Budget
2014

Budgetavvikelse

–7,9

–6,2

27,4

–8,9

1,0

–133,9

–143,1

–6,4

–133,8

–0,1

–1 245,1

–1 228,9

1,3

–1 246,7

1,6

–934,0

–893,8

4,5

–942,4

8,4

–26,5

–29,0

–8,6

–30,9

4,4

–10,1

–9,1

11,0

–11,2

1,1

–8,8

–8,4

4,8

–9,0

0,2

–80,9

–80,1

1,0

–83,3

2,4

2,6

0,7

271,4

0,0

2,6

–83,4

–80,8

3,2

–83,3

–0,1

–128,3

–121,6

5,5

–128,9

0,6

–10,6

–13,9

–23,7

–16,6

6,0

5,6

–3,4

–264,7

–3,5

9,1

–2 559,6

–2 505,1

2,2

–2 580,8

21,4

–78,0

–24,7

215,8

–107,3

29,3

varav Räddningstjänsten Väst

–53,9

–54,9

–1,8

–54,0

0,1

varav avsättning till järnvägstunnel

–10,3

–12,0

–14,2

–17,5

7,2

varav bidrag Hallands kulturhistoriska museum

–6,0

–4,1

46,3

–6,0

0,0

varav bidrag Varberg Event

–7,2

–5,8

24,1

–7,2

0,0

varav medfinans.och avgifter Region och förbund

–7,0

–6,9

1,4

–7,0

0,0

varav exploateringsverksamhet

22,3

14,1

58,2

0,0

22,3

varav kommunstyrelsens medel för oförutsett

0,0

0,0

0,0

–8,3

8,3

–57,3

–51,2

11,9

–43,8

–13,5

0,0

43,9

–100,0

0,0

0,0

varav statsbidrag BO och ÄO

19,8

19,6

1,0

19,8

0,0

varav avstämning internräntor, semesterskulder och
sociala avgifter

21,6

32,6

–33,7

16,7

4,9

–2 637,4

–2 529,8

4,3

–2 688,1

50,7

varav pensionsutbetalningar
varav återbetalning premier AFA

Verksamhetens nettokostnad
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Nettoutgiften för kommunens samlade investeringar
2014 blev drygt 292 mnkr. Det är de högsta investeringsutgifter kommunen har haft ett enskilt redovisningsår, vilket tyder på att organisationen nu klarar
av att genomföra sina investeringar i en högre takt.
Budgeten för årets investeringar uppgick till 455 mnkr.
Av dessa var 322 mnkr beslutade och tillförda 2014
medan resterande 133 mnkr var överförda från föregående års investeringsbudgetar.
Eftersom ett antal investeringsprojekt bedömdes
ha bristfälliga kalkyler eller tidplaner, enligt de nya
reglerna för investeringar, lyftes dessa under året
från budget till förstudier inför nya budgetbeslut.
Några av dem hade redan tilldelats budgetmedel
2014, av förklarliga skäl har dessa medel inte blivit
utnyttjade. Bortsett från dessa projekt har nästan
tre fjärdedelar av årets investeringsbudget upparbetats, vilket är den högsta förbrukningsgraden hittills
under tjugohundratalet.

Mark- och fastighetsförvärv
Två större markförvärv har gjorts under året, ett vid
Varberg Nord och ett i Himle.

Skolfastigheter
Det enskilt största byggprojektet 2014 är den ny- och
ombyggnad av Ankarskolan i Träslövsläge som delvis
genomförts under året. De nya skollokalerna beräknas bli färdiga för inflyttning våren 2015.
Ombyggnaden av Väröbackaskolans tidigare gymnastik- och slöjdsalar har slutförts under året.
Om- och utbyggnad av skolorna i Rolfstorp och
Skällinge har startat som en följd av omorganisationen inom skolan. Båda projekten visar en stor
avvikelse mot planerad budget, men förväntas hålla
tidplanen och stå klara till sommaren 2015.

Förskolor
Under hösten stod den nya förskolan intill Göthriks
skola klar för invigning. Slutredovisning kommer att
ske 2015. Ombyggnad och komplettering till Lerjans
förskola i Galtabäck har genomförts, här beräknas
inflyttning till februari 2015.
Den nya förskola som planerats i Trönninge har
blivit fördröjd, men får sin byggstart under våren
2015. Förskolan kommer att byggas enligt ett koncept som är framarbetat tillsammans med NCC.
De nya lokaler som kommunen planerade att
bygga till personalkooperativet i Breared har utgått.
Nya högre investeringskalkyler medförde att kooperativet tvingades avstå från projektet och bli kvar i
nuvarande lokaler, då den framtida finansieringen av
den årliga driften var för osäker. De utgifter som är
direkt bundna till projektet har belastat kommunens
resultat och nu avvaktas beslut om vad den kommu-

nala tomten ska användas till i framtiden. Trönninge
nya förskola och Breareds förskola bidrar till att
investeringsbudgeten för förskolor uppvisar en stor
avvikelse, då de båda var planerade att byggas
under 2014.

Omsorgsfastigheter
I november färdigställdes gruppbostaden i kvarteret Gasellen i Träslöv. Gruppbostaden kommer att
slutredovisas under 2015.
En förstudie har inletts för att anpassa lokaler för
daglig verksamhet i en del av gamla Ankarskolan som
frigörs när skolverksamheten flyttas. Detta kommer
att kunna påbörjas först under hösten 2015.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Påskbergsvallen har fått en ny ljudanläggning under
året. Kommunen har även köpt in anläggningens
läktartak, som tidigare tillhörde fotbollsklubben
Varbergs BoIS.
Budgetavvikelsen inom idrotts- och fritidsanläggningarna beror på de utgifter som under året belastat
ishallens investeringsprojekt. Ishallen invigdes i
september 2013 och kommer att slutredovisas under
2015.

Övriga förvaltningsfastigheter
Renoveringen av Stadshus B har slutförts under året.
Eftersom projektkalkylen överskreds utan att fullmäktige tidigare varskotts, har revisionsbyrån KPMG
genomfört en granskning av hur projektet förlöpt.
Fullmäktige har godkänt både granskningsrapporten
och förslaget om hur årets ackumulerade utgifter
skulle fördelas. I enlighet med förslaget belastar 4 mnkr
investeringsredovisningen medan övriga utgifter
belastar fastighetsavdelningens underhållskonto.

Offentlig plats
Investeringsprojekten inom offentlig plats uppvisar
en stor budgetavvikelse. Framför allt beror detta på
att Fästningsbadet, Fästningstenaljen och multiparken var planerade att genomföras under 2014 men
har blivit fördröjda. Fästningsbadet och Fästningstenaljen planeras nu att färdigställas och invigas
till badsäsongen 2016. För multiparken avvaktas
närmare besked för om det är möjligt att bygga den
på beslutad plats vid Ankaret eller om en annan
placering behövs.

Gång- och cykelvägar
Årets enskilt största projekt är gång- och cykelvägen
mellan Lindberg och Trönninge, där en ny bro över
motorvägen ingår. Projektet slutförs under 2015.
Den största budgetavvikelsen för året uppvisar
Kattegattleden, som ännu inte upparbetat mer än en
bråkdel av projektmedlen.
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Gator och vägar

De senare ska garantera en viss flexibilitet, eftersom
nämnderna själva har möjlighet att fördela dem.

Ombyggnaden av stadslinjenätet för kollektivtrafik
har påbörjats under 2014. De gator som påverkas
av den nya linjesträckningen är Västra Vallgatan,
Engelbrektsgatan och Östra Vallgatan. Byggnationen
fortsätter och avslutas under 2015.

Projekt under förstudie
Kommunen befinner sig just nu i ett förändringsskede, där nya regler för planering, förankring och
genomförande av investeringar håller på att införas.
Enligt de nya reglerna utförs en förstudie för varje
projekt som en del av underlaget inför fullmäktiges
beslut om budget. På grund av denna förändring har
sex investeringsprojekt, som redan erhållit budget
enligt tidigare regler, återigen lyfts till förstudie för
att få mer realistiska drifts- och investeringskalkyler
samt rimliga tidsplaner för genomförande. Det totala
beloppet för dessa sex projekt uppgick i årets budget
till knappt 48 mnkr, medel som av förklarliga skäl
inte har utnyttjats.
Totalt har 15 olika projekt haft utgifter för förstudie, till en sammanlagd summa av 5,2 mnkr. Om
ett projekt får fullmäktigebeslut om genomförande
och budget kommer utgiften för förstudie att ingå
som en del av projektets totala investering. I annat
fall kommer utgiften för förstudien att belasta framtida resultat genom direktavskrivning.

Hamnanläggningar
Investeringarna inom hamnen berör dels utformning
av innerhamnen, med förbättrade gångstråk och attraktivare miljö, dels utredningar och undersökningar
inför den framtida hamnflytten. Det pågår även en
förstudie för att undersöka vilka åtgärder som kommer att krävas för att förstärka pirhuvudena på Fästningspiren och Klöven.
Det stora budgetöverskott som hamnens investeringar visar, beror på att man under året inte behövt
nyttja den budgetram som finns för eventuella anpassningar av anläggningarna utifrån kunders behov.

Inventarier
De medel som är avsatta för inköp av inventarier ska
dels gå till färdigställda anläggningar, dels till investeringsramar för mindre verksamhetsinvesteringar.

Nettoutgift
2014

Budget 2014

Budgetavvikelse

–15,5

–14,5

–1,0

–122,8
–2,0
–110,7

–145,0
–2,5
–115,1

Förskolor
varav förskola Göthrik
varav förskola i Galtabäck

–39,6
–18,9
–11,9

Omsorgsfastigheter
varav gruppbostad Gasellen
Idrotts- och fritidsanläggningar
varav Varbergs ishall

Netto t.o.m.
2014

Projekt–
kalkyl

22,2
0,5
4,4

–14,4
–119,6

–14,9
–176,7

–88,2
–20,1
–11,9

48,6
1,2
0,0

–21,2
–17,7

–22,6
–19,2

–20,3
–15,2

–22,4
–14,9

2,1
–0,3

–17,9

–17,6

–14,9
–5,0

–10,3
–0,4

–4,6
–4,6

–69,0

–64,5

–7,0
–4,1

–4,8
0,0

–2,2
–4,1

–18,4

–8,8

Offentlig plats
varav multipark

–12,6
–0,4

–21,8
–6,3

9,2
5,9

–0,4

–6,3

Cykel- och gångvägar
varav Lindberg-Trönninge gc-väg

–17,3
–13,0

–29,7
–15,6

12,4
2,6

–15,4

–19,4

Gator och vägar
varav kollektivtrafik stadslinjenät

–13,1
–9,3

–25,1
–12,6

12,0
3,3

–9,7

–23,0

–6,0

–19,0

13,0

–18,0
–5,6

–26,3
–9,8

8,3
4,2

–6,0

–13,3

–5,2

–47,6

42,4

–292,3

–454,7

162,4

Investeringsområde, mnkr
Mark- och fastighetsförvärv
Skolfastigheter
varav Väröbackaskolans ombyggnad
varav Ankarskolans ny- och ombyggnad

Övriga förvaltningsfastigheter
varav Stadshus B

Hamnanläggningar
Inventarier
varav IT-investeringar
Förstudier ej beslutade projekt
Totalt
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Foto: Evelina Nesokotyte, Ljud- och Bildskolan

Exploateringsredovisning
Nya projekt och markanvisning

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

Förtätningen av Varberg fortsätter. Under 2014 har
bland annat nya flerbostadshus på Söderlyckan
påbörjats. Mark har också anvisats för byggnation
av flerbostadshus i kvarteret Falkenbäck. Denna
gång tillsammans med mark utanför Varbergs tätort,
då samma byggherre även förbinder sig att bygga
i Kungsäter. Utanför tätorten påbörjas också nya
lägenhetsprojekt, bland annat i Rolfstorp och i
Limabacka.

Fleråriga projekt
Ett exploateringsprojekt innebär vanligtvis att kommunen exploaterar mark i egen regi, eller att en
extern markexploatör exploaterar egen mark och att
kommunen där bygger ut gemensamma anläggningar
som gata, vatten och avlopp.
Oftast sträcker sig ett exploateringsprojekt över
flera år, och till en början består det mest av utgifter
för markanskaffning, utbyggnad av vägar, vatten och
avlopp samt iordningställande av tomter. Inkomsterna kommer först i slutet av projektet när det är dags
att sälja tomterna. Detta får till följd att det under
perioder, i väntan på tomtförsäljning, kan upparbetas stora värden i kommunens balansräkning. 2014
års upparbetade nettoutgifter på balansräkningen är
123 mnkr, vilket är 28 mnkr mer än föregående år.

Avslutade projekt under året
Åtta exploateringsområden har avslutats under året.
Fyra av dem har delvis avslutats mot balansräkningen i form av anläggningstillgångar, som exempelvis
vägar och parkering. De avslutade områdena har
även påverkat resultaträkningen med ett positivt
resultat på 8,5 mnkr. Här står avslutet av området
Håsten för den övervägande delen. Utöver detta
har nettointäkter för tomtförsäljning från pågående
exploateringsområden bidragit till resultatet med
13,7 mnkr. Ett tillskott har också kommit genom försäljningen av två tomter från kommunens tomtlager.

Ingående
balans

Inkomster

Utgifter

Avslut

Utgående
balans

Bostadsmark

–54,1

17,8

–29

–17,5

–82,8

Verksamhetsmark

–33,9

6,0

–4,6

–1,0

–33,5

–7,4

0,2

0

0

–7,2

–95,4

24,0

–33,6

–18,5

–123,5

Mnkr

Tomtlager
Totalt
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Externa inkomster och utgifter
Sammanställningen av externa inkomster och utgifter
ger en bild av hur kommunens finansiella flöden ser ut
när drift, investeringar och exploatering vägs samman.
Under 2014 har utgifterna för första gången på fem
år varit större än inkomsterna, vilket är en naturlig
följd av att kommunens investeringstakt har ökat. Tack
vare de senaste årens inkomstöverskott är likviditeten
fortfarande god.

att en del stora försäljningar har genomförts under
året. Statsbidragen har ökat, vilket främst beror på
högre inkomster från Migrationsverket.
Eftersom en allt större del av inkomsterna består
av skatteintäkter, kommer kommunens finansiering
framöver att bli mer konjunkturkänslig och beroende
av skatteunderlagets tillväxt.

Inkomster – fortsatt ökad andel skatteintäkter

Kommunens utgifter har under året ökat med
215 mnkr, eller 6,6 procent. Mer än hälften av utgifterna består av löner, pensioner och arbetsgivaravgifter för kommunens anställda. Totalt har personalkostnaderna ökat med 76 mnkr (4,3 procent) sedan
2013, samtidigt minskar deras andel av kommunens
totala utgifter sedan ett antal år tillbaka.
En allt större andel av utgifterna kommer istället
från de tjänster som kommunen köper. Under 2014
har detta främst handlat om köp av tjänster inom
investeringsverksamheten, dessa har ökat de totala
utgifterna för tjänsteköp med 174 mnkr.
De närmaste åren kommer kommunen att ha
ett negativt kassaflöde som en följd av den ökade
investeringstakten och de stora projekt som väntar
framöver.

Ökade utgifter i takt med investeringar

Kommunens inkomster har stigit med 80 mnkr jämfört med 2013, vilket är en ökning med 2,4 procent.
En allt större del av inkomsterna utgörs av skatteintäkterna, som har ökat med 3,4 procent. Orsaken
till detta är inte ett ökat skattetryck, utan att fler
personer flyttar till Varberg och att medelinkomsten
i kommunen har ökat. Som en naturlig följd har
andelen statliga utjämningsbidrag minskat bland
kommunens intäkter.
De avgifter som invånare och besökare betalar
för kommunala tjänster utgör en allt mindre del av
inkomsterna, därmed minskar också dessa avgifters betydelse för kommunens finansiering. Övriga
inkomster, som bland annat omfattar tomt- och
fastighetsförsäljning, ligger ganska konstant, trots

Externa inkomster och utgifter
2014

2013

2012

2011

2010

Avgifter VA, renhållning, parkering och hamn

25,4

26,0

26,9

21,4

22,2

Avgifter för social omsorg

57,8

57,0

52,8

49,0

45,5

Övriga avgifter och hyror

125,6

130,7

120,2

239,6

227,2

Statsbidrag

163,4

145,0

135,9

125,7

126,4

Övriga driftbidrag inklusive utjämning

405,1

437,8

455,1

401,6

425,2

Mnkr
Inkomster

Övriga inkomster
Skatter
Räntor, räntebidrag
Summa inkomster

173,6

155,4

168,5

137,3

218,2

2 319,8

2 243,2

2 145,3

2 085,6

1 977,1

104,1

100,2

82,0

71,0

51,6

3 374,9

3 295,3

3 186,7

3 131,2

3 093,4

1 809,8

1 731,6

1 709,8

1 650,2

1 617,2

23,9

26,6

26,9

28,8

26,0

Utgifter
Löner, pensioner och avgifter
Övriga personalkostnader
Fastigheter, inventarier m.m.

26,0

42,6

33,5

26,7

87,5

Material

207,8

235,6

220,9

156,4

146,3

Tjänster

1 197,2

1 023,3

926,0

1 045,9

931,3

123,4

109,8

110,3

104,7

97,5

79,8

83,1

63,4

63,2

43,4

3 467,9

3 252,6

3 090,8

3 075,9

2 949,2

Bidrag inklusive vårdnadsbidrag
Räntor
Summa utgifter
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Kommunens samlade verksamhet
Till kommunens verksamhet bidrar inte bara nämnder
och förvaltningar, utan också ett antal andra utförare.
Anledningen till detta är helt enkelt att den service
som kommuninvånarna behöver ska levereras med rätt
kompetens och på ett så effektivt sätt som möjligt.
De som utför kommunens verksamhet är:
• kommunkoncernen
• kommunala uppdragsföretag och föreningar
• kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst
• två olika samverkansnämnder.

Personalförhållanden
Totalt har kommunkoncernen cirka 4 700 tillsvidareanställda. Omkring 94 procent av dessa personer har
kommunen som sin arbetsgivare, medan övriga är
anställda av ett kommunalt bolag. Bland bolagen är
Varbergs Bostads AB den största arbetsgivaren, tätt
följt av Varberg Energi AB. De har båda cirka 100
anställda vilket är betydligt mer än övriga bolag, senast tillkomna Marknad Varberg AB har exempelvis
en personalstyrka på 16 personer.

Fortsatt stark ekonomi

I schemat på nästa sida visas vilka utförare som
ingår i koncernen, uppdragsföretagen och samverkansnämnderna.

Mer om kommunkoncernen
Kommunkoncernen består av de nämnder och bolag
som kommunen äger (helt eller delvis). Under året
har Marknad Varberg AB tillkommit som kommunalt bolag sedan kommunen gått in som ägare till
67 procent av bolaget.

Kommunkoncernen visar för tredje året i rad ett
resultat på strax över 140 mnkr. Soliditeten, den del
av kommunens tillgångar som finansieras med eget
kapital, har minskat något under året. Det beror på
att kommunkoncernen befinner sig i en intensiv
investeringsfas och att extern upplåning delvis krävs
för att finansiera årets investeringar. Investeringsvolymen har samtidigt minskat något jämfört med
2013, eftersom det var ett år då flera stora projekt
färdigställdes, exempelvis värmeverket i hamnen och
ishallen på Håsten.

Kreativitetsövning med gymnasieelever i Konstverkstan på Kulturhuset Komedianten.
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Resultat, kommunkoncernen

Interna transaktioner
Det görs många transaktioner mellan kommunen
och de kommunala bolagen, i tabellen nedan visas
hur årets ekonomiska flöden inom kommunkoncernen har sett ut. Under 2014 har kommunen köpt
mer från bolagen än tidigare år. Detta beror på att
Varbergs Fastighets AB genomför flera stora investeringsprojekt åt kommunen. Lånen från kommunen
till bolagen har ökat något, eftersom Varberg Energi
AB och Varberg Vatten AB har ökat sin belåning.

Årets resultat, mnkr
Soliditet, exklusive ansvarsförbindelse, %
Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse, %
Investeringsvolym, mnkr

2014

2013*

2012

142
40

144
41

178
43

34

34

35

586

674

628

Självfinansieringsgrad, %

70

58

65

Kassalikviditet, %

91

67

56

*Nyckeltalen är anpassade till kommunkoncernens övergång till K3.

Mellanhavanden inom kommunkoncernen
Mnkr
Varbergs kommun
Varbergs Stadshus AB

Försäljning

Lån

Köpare

Säljare

Givare

308,9

55,8

2 300,2

Borgen
Mottagare

0,6

0,1
24,3

677,2

Varberg Energi AB (koncern)

3,7

99,9

830,0

Varberg Event AB

8,7

2,9

Varbergs Fastighets AB

25,9

233,5

Hallands Hamnar Varberg AB

21,1

1,6

Marknad Varberg AB
Varberg Vatten AB

1,0

9,4

22,7

25,2

Finansiella poster
Mnkr
Varbergs kommun
Varbergs Stadshus AB

Ägartillskott/driftbidrag

0,4

90,2

7,2

Varberg Energi AB (koncern)

31,5

Mottagare

25,3
25,2
0,3

Varberg Event AB

Koncernbidrag
Givare

Mottagare

38,4

53,1

32,6
12,0

7,2
18,7

Hallands Hamnar Varberg AB

2,4
4,1

0,1

Marknad Varberg AB
Varberg Vatten AB

315,0

Givare

2,5

0,7

478,0

Säljare

25,3

Varbergs Fastighets AB

500,0

Köpare

Varbergs Bostads AB

Mottagare

500,7

60,1

Varbergs Bostads AB

Givare

4,4
0,1

12,2

36,0
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Kommunkoncernen
Kommunens nämnder

Kommunens bolag

Kommunfullmäktige

Varbergs Stadshus AB

Kommunens revisorer

Varbergs Bostads AB

100%

Valnämnd

Varberg Energi AB

100%

Överförmyndarnämnd

Varberg Energimarknad AB

100%

Kommunstyrelse

Varberg Event AB

100%

Barn- och utbildningsnämnd

Varbergs Fastighets AB

100%

Socialnämnd

Hallands Hamnar Varberg AB

100%

Byggnadsnämnd

Hallands Hamnar AB

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Marknad Varberg AB

Hamn- och gatunämnd

Varberg Vatten AB

Kultur- och fritidsnämnd

Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)

50%
67%
100%
50%

Servicenämnd

Kommunala uppdragsföretag och föreningar				
Samägda företag utan betydande inflytande
från kommunen
Kommuninvest ekonomisk förening
AB Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
Södra Skogsägarna ek. för.
Varbergsortens elkraft ek. för.

Kommunala entreprenader*
Vård och omsorg > 5 mnkr
0,8%
49,0%
<0,01%
4,5%

Vardaga Äldreomsorg AB

43,9 mnkr

Norlandia Omsorg AB

27,7 mnkr

Humana Omsorg AB

25,5 mnkr

Hallands Carecenter AB

11,6 mnkr

Adium Omsorg AB

8,9 mnkr

Cityomsorgen i Varberg ek. för.

7,6 mnkr

Förskola > 5 mnkr
Fyrens förskola (Havsbris AB)

8,3 mnkr

Montessoriskolan föräldrakooperativ

8,2 mnkr

Påskbergets personalkooperativ

6,7 mnkr

Breareds förskola, personalkooperativ

6,5 mnkr

Kullerbyttans personalkooperativ
6,1 mnkr
		
Västanvindens personalkooperativ
6,1 mnkr
* Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader, trots kommunal finansiering, eftersom de tillkommer genom avtal med staten.

Samverkansnämnder och kommunalförbund

					

Samverkansnämnder		

Kommunalförbund

Hjälpmedelsnämnd

Räddningstjänsten Väst

Patientnämnd

		

Ekonomisk redovisning
Foto: Elin Nilsson, Ljud- och Bildskolan

EKONOMISK REDOVISNING

48

Resultaträkning
Mnkr

Not

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Koncernen
2014

Koncernen
2013*

Verksamhetens intäkter

1

554,0

557,1

1 406,3

1 420,8

Verksamhetens kostnader

2

–3 083,8

–2 986,1

–3 609,5

–3 553,1

Upplösning av infrastrukturell investering

3

–11,6

–11,6

–11,6

–11,6

Avskrivningar

4

–96,0

–89,1

–266,5

–247,9

–2 637,4

–2 529,8

–2 481,3

–2 391,7

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

5

2 319,8

2 243,2

2 319,8

2 243,2

Generella statsbidrag och utjämning

6

390,9

380,8

390,9

380,8

Finansiella intäkter

7

104,1

100,2

14,6

6,8

Finansiella kostnader

8

–79,8

–83,6

–86,1

–86,1

97,6

110,9

157,9

153,0

Resultat före skatter och extraordinära poster
Skattekostnader
Uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT

0,1

–0,1

–15,7

–9,4

97,6

110,9

142,3

143,6

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Koncernen
2014

Koncernen
2013*

Årets resultat

97,6

110,9

142,3

143,6

Utbetalningar för ianspråkstagna avsättningar

–8,3

–11,5

–13,0

–20,2

119,0

114,6

318,4

287,2

208,4

213,9

447,7

410,5

27,6

–22,6

4,5

–19,2

–28,6

–9,7

–28,2

–9,8

55,5

38,2

26,9

35,1

262,8

219,9

450,9

416,6

–688,0

24

*Stadshuskoncernens siffror för 2013 är omräknade enligt K3.

Kassaflödesanalys
Mnkr

Not

Löpande verksamhet

Justering för likviditetspåverkande poster

9

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring förråd och exploateringsområden
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Investering i materiella anläggningstillgångar

–298,7

–189,2

–596,6

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

1,3

31,9

42,2

47,3

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

–0,9

–3,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,2

0,0

0,4

0,2

–297,2

–157,4

–554,9

–644,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån

831,0

588,6

844,6

689,9

Amortering av långfristiga skulder

–495,6

–229,0

–495,7

–330,4

Ökning av långfristiga fordringar

–105,0

–452,3

0,0

–0,6

1,6

87,1

40,1

27,1

–23,1

–18,1

–23,1

–18,1

52,6

24,2

52,6

24,2

261,6

0,6

418,7

392,1

227,2

63,1

314,7

164,2

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

317,8

254,8

281,5

115,9

545,0

317,8

596,2

280,1

Förändring likvida medel

227,2

63,1

314,7

164,2

Minskning av långfristiga fordringar
Ökning av pensionsmedelsportfölj
Minskning av pensionsmedelsportfölj
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

*Stadshuskoncernens siffror för 2013 är omräknade enligt K3.
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Balansräkning
Not

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Koncernen
2014

Koncernen
2013*

Mark, fastigheter och anläggningar

10

2 031,2

1 840,4

4 168,8

3 953,4

Inventarier

11

89,5

80,7

1 605,6

1 549,2

Aktier och andelar

12

272,2

272,3

10,8

11,2

Långfristiga fordringar

13

2 318,7

2 215,3

22,6

23,1

4 711,7

4 408,7

5 807,8

5 536,9

3

220,4

232,0

220,4

232,0

Förråd och exploateringsområden

14

124,9

96,3

131,5

103,3

Kortfristiga fordringar

15

197,6

225,3

274,2

310,2

Kortfristiga placeringar

16

131,4

160,9

131,4

160,9

Likvida medel

17

545,0

317,8

596,2

280,1

999,0

800,3

1 133,2

854,5

5 931,0

5 441,0

7 161,5

6 623,5

18

97,6

110,9

142,3

143,6

Resultatutjämningsreserv

18

271,1

212,2

271,1

212,2

Övrigt eget kapital

18

2 195,7

2 143,7

2 464,0

2 379,6

2 564,4

2 466,7

2 877,3

2 735,5

19

547,6

546,1

714,6

700,3

Långfristiga skulder

20

2 002,8

1 696,3

2 625,0

2 305,3

Kortfristiga skulder

21

816,3

731,8

944,5

882,4

Summa skulder

2 819,1

2 428,2

3 569,5

3 187,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 931,0

5 441,0

7 161,5

6 623,5

Mnkr

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital och skulder
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Skulder

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser

22

1 299,3

1 354,3

1 299,3

1 354,3

Borgensåtaganden

23

564,1

565,3

63,3

67,3

*Stadshuskoncernens siffror för 2013 är omräknade enligt K3.
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Noter
NOT 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Försäljning av varor och tjänster

102,9

101,7

479,0

381,5

Taxor och avgifter

110,1

107,2

224,4

242,7

98,8

96,8

430,2

428,6

173,1

157,7

164,6

157,1

Övriga intäkter

–0,1

0,1

42,7

110,0

Aktiverade interna intäkter avseende investeringar
och exploatering

26,6

28,7

34,4

36,2

Jämförelsestörande intäkter 1

42,9

64,8

31,1

64,8

554,0

557,1

1 406,3

1 420,8

Hyror och arrenden
Bidrag

Summa verksamhetens intäkter
1) Återbetalade bidrag

3,3

Återbäring AFA 2005–2006

3,3
43,9

43,9

Försäljning av anläggningstillgång

13,4

4,6

1,6

4,6

Försäljning av exploateringstillgång

26,2

16,3

26,2

16,3

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

NOT 2 Verksamhetens kostnader
Löner

–1 279,2

–1 226,1

–1 372,5

–1 303,6

Sociala avgifter

–421,3

–404,4

–444,8

–427,7

Pensionskostnader

–130,3

–119,3

–140,2

–129,2

Entreprenad och köp av verksamhet

–693,1

–661,0

–819,0

–696,4

Lämnade bidrag

–110,8

–109,7

–103,6

–109,1

Lokalkostnader

–83,9

–81,8

–43,8

–29,7

Bränsle och energi

–52,8

–69,6

–22,1

–45,3

0,0

0,0

–191,2

–317,0

–310,8

–312,0

–468,6

–492,8

–1,7

–2,2

–3,7

–2,2

–3 083,8

–2 986,1

–3 609,5

–3 553,1

Handelsvaror
Övriga kostnader
Jämförelsestörande kostnader 1
Summa verksamhetens kostnader
1) Utrangering

–1,7

Försäljning av exploateringstillgång

–1,7
-2,2

–2,2

Förväntad nedskrivning av vindkraft

–1,5

Försäljning av anläggningstillgång

–0,6

NOT 3 Upplösning av infrastrukturell
investering

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Beslutad medfinansiering

290,0

290,0

290,0

290,0

Upplöst tidigare år

–58,0

–46,4

–58,0

–46,4

Årets upplösning

–11,6

–11,6

–11,6

–11,6

Återstår att lösa upp

220,4

232,0

220,4

232,0

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 av kommunfullmäktige 2009.
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NOT 4 Avskrivningar

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Byggnader och tekniska anläggningar

–82,4

–76,7

–160,2

–149,3

Maskiner och inventarier

–13,6

–12,4

–103,5

–88,3

0,0

0,0

–2,8

–10,3

–96,0

–89,1

–266,5

–247,9

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

2 325,8

2 256,2

2 325,8

2 256,2

0,4

–14,4

0,4

–14,4

–6,4

1,4

–6,4

1,4

2 319,8

2 243,2

2 319,8

2 243,2

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

403,6

399,7

403,6

399,7

6,2

0,0

6,2

0,0

13,9

26,9

13,9

26,9

Kommunal fastighetsavgift

104,4

104,8

104,4

104,8

Kostnadsutjämning

–75,2

–76,1

–75,2

–76,1

LSS-utjämning

–62,0

–74,4

–62,0

–74,4

Summa generella statsbidrag och utjämningar

390,9

380,8

390,9

380,8

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

0,2

4,8

0,2

4,8

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

NOT 5 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

NOT 6 Generella statsbidrag
och utjämningar
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag

NOT 7 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Utdelning på pensionsmedelsportfölj

8,8

4,3

8,8

4,3

Ränteintäkter

84,1

78,6

5,6

–2,6

Borgensavgift

11,0

12,5

0,0

0,3

104,1

100,2

14,6

6,8

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Summa finansiella intäkter

NOT 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader

–79,2

–82,5

–85,5

–85,0

Övriga finansiella kostnader

–0,6

–1,0

–0,6

–1,0

Summa finansiella kostnader

–79,8

–83,6

–86,1

–86,1

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Förändring avsättningar

21,4

24,7

21,6

24,6

Avskrivningar

96,0

89,1

267,2

237,6

1,7

0,7

29,6

25,0

119,0

114,6

318,4

287,2

NOT 9 Ej likviditetspåverkande poster

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa verksamhetens intäkter
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NOT 10 Mark, fastigheter och anläggningar

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

1 840,4

1 760,4

3 953,4

3 934,4

276,2

165,9

453,3

394,8

–3,0

–9,1

–17,2

–27,5

Nedskrivningar

0,0

0,0

–2,5

–9,9

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat

Avskrivningar

–82,4

–76,7

–160,2

–149,3

Överföring till eller från annat slag av tillgång

0,0

0,0

–56,9

–188,9

Övriga förändringar

0,0

–0,1

–1,1

–0,1

2 031,2

1 840,4

4 168,8

3 953,4

0–100 år

5–50 år

0–100 år

5–50 år

Utgående balans
Avskrivningstid

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

NOT 11 Inventarier

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Redovisat värde vid årets början

80,7

93,2

1 549,2

1 219,9

Investeringar

22,4

23,3

127,8

291,2

Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat

0,0

–23,5

–0,6

–23,7

Nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

–25,1

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

–13,6

–12,4

–103,5

–88,3

Överföring till eller från annat slag av tillgång

0,0

0,0

32,3

175,2

Övriga förändringar

0,0

0,0

0,4

0,0

89,5

80,7

1 605,6

1 549,2

3–33 år

3 –25 år

3–33 år

3 –25 år

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

269,7

269,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommuninvest Ekonomisk Förening

1,8

1,8

1,8

1,8

Övriga andelar

0,6

0,8

8,9

9,3

272,2

272,3

10,8

11,2

Avskrivningar

Utgående balans
Avskrivningstid
Linjär avskrivning tillämpas på alla inventarier.

NOT 12 Aktier och andelar
Aktier
Varbergs Stadshus AB
AB Hallands kulturhistoriska museum
Andelar

Summa aktier och andelar
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NOT 13 Långfristiga fordringar

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Kommuninvest ekonomisk förening

6,4

6,4

6,4

6,4

VA-lån

0,1

0,2

0,1

0,2

Varbergs Bostads AB

677,2

677,2

0,0

0,0

Varberg Energi AB

830,0

750,0

0,0

0,0

Varbergs Fastighets AB

478,0

478,0

0,0

0,0

Varberg Vatten AB

315,0

290,0

0,0

0,0

12,0

13,5

16,1

16,6

2 318,7

2 215,3

22,6

23,1

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Gatsten och matjord

0,2

0,4

0,2

0,4

Drivmedel

0,1

0,0

0,1

0,0

6,6

7,0

Övrig utlåning
Summa långfristiga fordringar

NOT 14 Förråd och exploateringsområden
Förråd

Övrigt förråd
Exploateringsområden
Bostadsmark

82,7

54,0

82,7

54,0

Verksamhetsmark

33,5

34,0

33,5

34,0

Färdigexploaterad mark

7,2

7,4

7,2

7,4

Pågående arbete

1,1

0,5

1,1

0,5

124,9

96,3

131,5

103,3

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Fakturafordringar

25,7

41,2

103,7

89,8

Fordringar på staten

57,3

68,9

66,1

76,2

Momsavräkning

24,1

22,7

24,1

22,7

Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter

89,2

78,9

92,1

88,9

1,4

13,5

-11,7

32,7

197,6

225,3

274,2

310,2

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Placerade pensionsmedel, bokfört värde

131,4

160,9

131,4

160,9

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde

145,3

173,0

145,3

173,0

13,9

12,1

13,9

12,1

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

545,0

317,8

596,2

280,1

Summa förråd och exploateringsområden

NOT 15 Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

NOT 16 Kortfristiga placeringar

Orealiserat över-/undervärde i portföljen

NOT 17 Likvida medel

Kommunen och de kommunala bolagen har avtal om finansiella tjänster med Varbergs Sparbank AB.
Avtalet omfattar banktjänster inklusive hantering av likvida medel via koncernkonto. Koncernkredit uppgår till 250 mnkr.

EKONOMISK REDOVISNING

53

EKONOMISK REDOVISNING

54
NOT 18 Eget kapital
Årets resultat

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013
143,6

97,6

110,9

142,3

271,1

212,2

271,1

212,2

Övrigt eget kapital

2 195,7

2 143,7

2 464,0

2 379,6

Summa eget kapital

2 564,4

2 466,7

2 877,3

2 735,5

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

65,0

63,3

65,0

63,3

63,3

61,2

63,3

61,2

1,7

2,1

1,7

2,1

Nya förpliktelser under året

14,2

17,1

14,2

17,1

varav Nyintjänad pension

10,5

7,1

10,5

7,1

0,9

1,8

0,9

1,8

7,2

0,0

7,2

Resultatutjämningsreserv

NOT 19 Avsättningar
Pensionsavsättning1
Ingående avsättning
varav Exklusive ÖK-SAP
ÖK-SAP

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Pension till efterlevande

1,2

1,7

1,2

1,7

Övrigt

1,6

–0,6

1,6

–0,6

–4,7

–4,5

–4,7

–4,5

0,0

–11,0

0,0

–11,0

Utgående pensionsavsättning

74,5

65,0

74,5

65,0

varav Exklusive ÖK-SAP

74,2

63,3

74,2

63,3

0,3

1,7

0,3

1,7

93%

92%

93%

92%

Antal politiker med visstidsförordnande

1

1

1

1

Antal tjänstemän med visstidsförordnande

1

1

1

1

Årets utbetalningar
Överföring till Räddningstjänsten Väst

ÖK-SAP
Aktualiseringsgrad

1) Förpliktelsen är genom försäkring minskad med 35,5 mnkr exklusive löneskatt. Försäkringen, som avser anställda med inkomst på 7,5 till 8,5 inkomstbasbelopp, sades upp 2011.			

Extra pensionsavsättning2
Ingående extraavsättning

146,1

146,1

146,1

146,1

Extra avsättning genom pensionsmedelsförvaltning

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets extraavsättning

0,0

0,0

0,0

0,0

146,1

146,1

146,1

146,1

Utgående extraavsättning

2) Kostnaderna för pensioner inom ansvarsförbindelsen kommer att öka de närmaste åren. Det överskott som uppstått vid avstämning av kostnader
avseende arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter och avtalsförsäkringar i jämförelse med reserverade medel från det generella personalomkostnadspåslaget,
har därför avsatts under åren 2009–11 för att täcka en del av dessa ökade kostnader.			

Avsättning för återställande av deponier3
Ingående avsättning

27,0

27,5

27,0

27,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärde

–0,1

0,0

–0,1

0,0

Ianspråktagna avsättningar

–0,2

–0,6

–0,2

–0,6

Utgående avsättning

26,7

27,0

26,7

27,0

Avsättning

3) För att kunna möta framtida åtaganden med återställande av deponierna i Tjärby, Karl-Gustav och har sammanlagt 27 mnkr avsatts. Vatten och Miljö i
Väst AB, som ansvarar för återställandet, kommer successivt att avropa de avsatta medlen. 			
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Avsättning parkeringsplatser 4
Ingående avsättning

5,9

5,9

5,9

5,9

Avsättning

1,9

0,0

1,9

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

7,8

5,9

7,8

5,9

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

Avsättning järnvägstunnel 5
Ingående avsättning

302,1

301,7

302,1

301,7

–1,4

0,4

–1,4

0,4

Ianspråktagna avsättningar

–10,0

0,0

–10,0

0,0

Utgående avsättning

290,7

302,1

290,7

302,1

Förändring av nuvärde

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

Avsättning bidrag till fristående gymnasieskola6
Ingående avsättning

0,0

0,0

0,0

0,0

Avsättning

1,7

0,0

1,7

0,0

Utgående avsättning

1,7

0,0

1,7

0,0

122,0

115,6

15,7

6,4

137,7

122,0

Ingående avsättning

32,2

32,6

Avsättning

–2,9

–0,4

Utgående avsättning

29,3

32,2

6) Avsättningen avser en tvist mellan Varbergs kommun och fristående utförare av gymnasieskola.

Avsättning uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Ingående avsättning
Avsättning
Utgående avsättning
Övriga avsättningar

Summa avsättningar

547,6

546,1

714,6

700,3

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

1 873,0

1 467,0

1 873,0

1 467,0

98,4

99,0

98,4

99,0

Swedbank

0,0

103,6

0,0

103,6

Nordea

0,0

0,0

500,0

500,0

Övriga långivare

0,0

0,0

122,3

109,0

31,3

26,7

31,3

26,7

2 002,8

1 696,3

2 625,0

2 305,3

NOT 20 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut 1
Kommuninvest
Stadshypotek

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 2
Investeringsbidrag
Summa långfristiga skulder

1) Beskrivning av ränteläge, räntebindningstid m.m. återfinns i avsnittet Förvaltningsberättelse.
2) Återstående antal år (vägt snitt).
20 år
23,5 år

20 år

23,5 år
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NOT 21 Kortfristiga skulder

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

137,1

122,1

188,2

191,1

26,2

25,3

28,3

27,5

Kortfristig del av långfristiga skulder

329,2

295,6

328,5

295,6

Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter

103,6

77,7

178,0

138,8

Semesterlöneskuld

139,0

135,0

139,0

135,0

Upplupen pensionskostnad

61,6

57,9

61,6

57,9

Övriga kortfristiga skulder

19,7

18,3

20,8

36,5

Summa kortfristiga skulder

816,3

731,8

944,5

882,4

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013
1 283,9

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgifter och skatter

NOT 22 Pensionsförpliktelse som
ansvarsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelse

1 354,3

1 283,9

1 354,3

Aktualisering

–5,5

–7,1

–5,5

–7,1

Ränteuppräkning

11,2

13,3

11,2

13,3

2,0

26,8

2,0

26,8
101,2

Basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta

0,0

101,2

0,0

Bromsen

–6,0

0,0

–6,0

0,0

Övrig post

0,5

–5,2

0,5

–5,2

–57,1

–58,6

–57,1

–58,6

1 299,3

1 354,3

1 299,3

1 354,3

93%

92%

93%

92%

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Årets utbetalningar
Utgående ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad

NOT 23 Borgensförbindelser
Egnahem och bostadsrätter
Riksbyggen (avser förhyrda gruppbostäder)
Varbergs Bostads AB
Varbergs Stadshus AB
Övriga borgensåtaganden och övriga
ansvarsförbindelser
Summa borgensförbindelser

1,1

1,1

1,1

1,1

32,1

32,2

32,1

32,2

0,7

1,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

30,2

31,0

30,2

34,0

564,1

565,3

63,3

67,3

Varbergs kommun ingick i maj 1993 en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 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 ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet skall ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Varbergs kommuns ansvar enligt ovan
nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 mnkr och totala
tillgångar till 290 730 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 435 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 365 mnkr.

NOT 24 Kommunens resultat mot budget

Redovisning

Budget

Avvikelse

–2 637,4

–2 688,1

50,6

2 319,8

2 311,2

8,6

390,9

396,6

–5,7

Finansnetto

24,4

12,2

12,2

Årets resultat

97,6

31,9

65,7

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämningar
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Redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar som anskaffats före 2010 är
upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. Inkomster förknippade med anläggningstillgångar, såsom investeringsbidrag, periodiseras från och med redovisningsåret
2010 över tillgångens beräknade nyttjandetid.
För samtliga anläggningstillgångar utom hamnanläggningar används linjär avskrivning vid beräkning
av kapitalkostnaderna. Nya anläggningstillgångar
som består av flera komponenter med olika nyttjandetid delas upp (sedan 2013) och skrivs av var för
sig. Hamnanläggningarna löper med annuiteter på
20–25 år.
Kommunens leasingavtal, som främst avser bilar
och datorer, har löptider på tre år eller kortare. Därmed betraktas de som operationella och tas inte upp
som anläggningstillgångar.

Exploateringar
Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter
avslutas från och med redovisningsåret 2010, enligt
tankegångarna i idéskriften Redovisning av Kommunal Markexploatering från Rådet för Kommunal
Redovisning.

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

Periodisering av intäkter och kostnader
Från och med verksamhetsåret 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.
Vid beräkningen av de preliminära skatteintäkterna för 2014 har SKL:s decemberprognos använts.

Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.
Detta innebär att den pension som intjänats till
och med verksamhetsåret 1997 behandlas som en

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som
en kortfristig skuld i balansräkningen. Den under
ett år intjänade pensionsförmånen utbetalas under
nästkommande år till de anställdas 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 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är gjord enligt
förvärvsmetoden, med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det 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.
Resultaträkning 2013 och ingående balans 2014
har omräknats för den sammanställda redovisningen
efter bolagens anpassning till K3.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Aktivering 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.
För att hantera kommunens ansvarsförbindelse
och möta framtida toppar i pensionsutbetalningar,
är en extra pensionsavsättning gjord de år som det
interna personalomkostnadspålägget visat överskott.
Nya avsättningar kommer inte att göras och befintlig
avsättning löses upp de närmaste åren.
Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen
varierar marginellt mellan olika år. Under perioden 2010–2014 har i januari utbetalats timlöner för
december månad föregående år med belopp mellan
3,3 och 4,2 mnkr. I januari 2015 uppgick utbetalningen av timlön för december 2014 till 3,3 mnkr.

EKONOMISK REDOVISNING

Kommunens redovisning följer Lagen om kommunal
redovisning. I huvudsak följs de rekommendationer
som ges av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).
Vissa avvikelser från rekommendationerna har gjorts,
dessa beskrivs i textens sista stycke.
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Kommunfullmäktige, kommunrevision,
valnämnd och överförmyndarnämnd
Vad gör kommunfullmäktige?
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter 61 folkvalda politiker som
har fått invånarnas förtroende att bestämma vilka
mål och riktlinjer kommunen ska arbeta efter. De
fattar även beslut om budget, kommunalskatt och
avgifter, godkänner årsredovisningen och beslutar
vilka ledamöter som ska sitta i de politiska nämnderna. Dessutom ansvarar kommunfullmäktige för
kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd.

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

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

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

Hänt i verksamheten
Kommunfullmäktige – jubileum och ny mandatperiod
I januari 2014 var det 150 år sedan stadsfullmäktige
i Varberg höll sitt första sammanträde. Jubileet
uppmärksammades bland annat med en särskild
föreläsningskväll på Campus. Föreläsningarna spelades in och kan ses på varberg.se (skriv ”fullmäktige”
i sidans sökruta).
I oktober avslutades mandatperioden 2010–2014
med en traditionsenlig gemensam middag för de förtroendevalda. Den nyvalda fullmäktigeförsamlingen
inledde sin arbetsperiod med sammanträde i november, då bland annat 2015 års budget behandlades.
Totalt höll kommunfullmäktige nio sammanträden
under 2014.

Nyfiken på kommunfullmäktige?
På varberg.se kan du alltid hitta tid, plats och ärendelista för nästa sammanträde. Där kan du också följa
mötet direkt via webb-tv.

Kommunens revisorer
– fördjupad granskning och omvärldsbevakning
Kommunens revisorer har med hjälp av upphandlad
sakkunnig revisor från KPMG genomfört fördjupad
granskning av: flyktingmottagande, upphandling,
integration, differentierade boendeformer, föreningsbidrag, ledarskap och chefsutveckling, kompetensutveckling inom barn- och utbildningsverksamheten
samt institutionsplaceringar av barn och unga. Dessutom har kommunens delårs- och årsbokslut granskats. Samtliga rapporter finns att läsa på varberg.se
under rubrik Kommun och Politik/Kvalitet och
utveckling.
Under året har revisorerna även stärkt sin omvärldsbevakning genom att delta på en kommunalekonomisk mässa samt på en erfarenhetsdag om
intern kontroll.

Valnämnden – utmaning med supervalår
Det så kallade supervalåret 2014 har inneburit en
stor utmaning för valnämnden då det har varit både
Europaparlaments-, riksdags-, kommunal- och
regionval. Europaparlamentsvalet hölls den 25 maj,
och den 14 september var det dags för val till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige.
Valorganisationen har varit aktiv från januari till
oktober, valnämnden har haft fem möten och totalt
har cirka 500 personer arbetat med valen, främst
som röstmottagare på själva valdagarna.

Överförmyndarnämnden
– fyra fokusområden för verksamhetsutveckling
För överförmyndarnämnden har 2014 varit det första
hela verksamhetsåret sedan sammanslagningen av
Varbergs och Falkenbergs överförmyndarexpeditioner. Övergripande mål för nämnden är en effektiv
förvaltning och en ständig verksamhetsutveckling.
Under året har arbetet koncentrerats till fyra fokusområden: utveckling av handläggningsrutiner och
verksamhetsmål, information och utbildning, samverkan med externa aktörer samt medarbetaransvar
och bemötande.

Framtid
Kommunfullmäktige
2015 inleds bland annat med utbildning för fullmäktiges nya ledamöter.
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Kommunens revisorer
En ny upphandling av sakkunnig revisor ska genomföras eftersom gällande avtal går ut när verksamhetsåret 2015 är slut.

Valnämnden
Valnämnden planerar att köpa och införa ett valdatasystem inför de allmänna valen 2018.
Den nationella vallagskommittén har föreslagit att
försök med e-röstning ska genomföras i ett representativt urval av landets kommuner vid samtliga tre
allmänna val 2018 (region, kommun och riksdag).
Detta kan komma att påverka Varberg.

Överförmyndarnämnden
Ett antal e-tjänster som tagits fram i samarbete med
Överförmyndare i samverkan i Halmstad ska lanseras under januari 2015. E-tjänsterna kommer att
förenkla hanteringen och förkorta handläggningstiderna eftersom de innebär att flera ärenden kommer att kunna skötas av kommuninvånarna själva.

kostnader för sammanträdesarvoden än föregående
år. För valnämnden innebar ”supervalåret” – med
två genomförda val – en extra hög nettokostnad. Att
nämnden ändå visar en positiv budgetavvikelse beror
på högre bidrag från Valmyndigheten och lägre
ersättning till valarbetarna än beräknat.
Överförmyndarnämndens nettokostnader steg
med 0,7 mnkr under året. Verksamheten har flyttat,
slagits samman med Falkenbergs överförmyndarkontor och utökat. Nämnden har under året varnat
för en negativ budgetavvikelse kopplat till flyttkostnaderna, avvikelsen blev dock mindre än befarat.

Resultat och ekonomisk analys
Både kommunfullmäktige, kommunens revisorer
och valnämnden visar positivt resultat jämfört med
budget, medan överförmyndarnämnden visar en
negativ avvikelse på 0,2 mnkr. Kommunfullmäktiges januarimöte ställdes in, vilket ledde till lägre

Resultat
Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto 2014

Budget
2014

Budgetavvikelse

Netto
2013

Kommunfullmäktige

0,0

–2,4

–2,4

–3,0

0,6

–2,5

Kommunens revisorer

0,0

–1,5

–1,5

–1,7

0,2

–1,4

Valnämnd

1,9

–3,0

–1,1

–1,5

0,4

0,0

Överförmyndarkansli

2,8

–5,7

–2,9

–2,7

–0,2

–2,2

Summa

4,7

–12,6

–7,9

–8,9

1,0

–6,1

Mnkr

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
organ med ansvar för kommunens utveckling och
ekonomiska ställning.
I kommunstyrelsens ansvar ingår:
• en övergripande uppsiktsplikt med ansvar för
ledning och samordning av kommunens övriga
nämnder och styrelser
• det yttersta ansvaret för kommunens personaloch arbetsgivarpolitik
• ett beredningsansvar för ärenden som ska vidare
till kommunfullmäktige.
Samtidigt är kommunstyrelsen nämnd för egna
verksamheter som är delegerade från kommunfull-

mäktige. Hit hör exempelvis strategiska frågor om
näringsliv och arbetsmarknad, mark och exploatering samt konsumentrådgivning och utbildningar
inom Centrum för livslångt lärande (CLL).

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning består av kommunledningskontoret och Centrum för livslångt lärande.
Förvaltningens insatser ska gemensamt bidra till
en positiv utveckling av Varberg kommun. Villkor
och förutsättningar för boende, arbete, företagande,
studier och besökande ska ständigt förbättras.
Kommunledningskontoret ska bistå kommunstyrelsen i uppsiktsplikten, som gäller all övrig kommunal
verksamhet. Utifrån de ramar som kommunstyrelsen

ger ska kommunledningskontoret ha en helhetssyn
och kunna leda, samordna, följa upp och stödja
utvecklingen av de olika verksamheterna. De övergripande uppdragen för kommunledningskontoret
är strategiska frågor som rör hållbar samhällsutveckling, personal- och HR-frågor, kommunikation,
ekonomi-, upphandlings- och finansfrågor samt
administration.
Centrum för livslångt lärande ansvarar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning.

Hänt i verksamheten
Marknad Varberg – nytt kommunalt bolag
Den 1 januari 2014 startade Marknad Varberg AB
med ny ägarkonstellation där kommunen är ägare
till 67 procent och föreningen Marknad Varberg till
33 procent av bolaget. Marknad Varberg är sedan
tidigare utförare av kommunens näringslivs- och
destinationsutvecklingsfrågor, medan ansvaret för de
strategiska näringslivsfrågorna ligger på kommunstyrelsen. Efter överklagande av den nya ägarkonstellationen, följt av juridisk granskning i slutet av
december, ska kommunen i början av 2015 finna en
ny lösning på ägarfrågan.

Övergripande kommunikationsfrågor
Ny extern webbplats
I februari 2014 lanserades nya varberg.se som ett led
i kommunens utveckling för att öka tillgängligheten
och bli en aktivare del av e-samhället. I enlighet
med Vision 2025 ska varberg.se bidra till att förenkla människors vardag.
Kommunikationsstrategi
– proaktivitet och varumärkesarbete
I mars 2014 antog kommunstyrelsen en kommunikationsstrategi för Varbergs kommunkoncern.
Strategin anger inriktning och prioriteringar för det
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gemensamma kommunikationsarbetet. Två prioriterade utvecklingsområden är att arbeta mer planerat,
proaktivt och samordnat med kommunikation, samt
att genomföra ett arbete för att tydliggöra varumärket Varberg, vilket påbörjades under hösten.
E-tjänstutveckling
Över hundra e-tjänster för självservice har lanserats
för att öka tillgängligheten till kommunens service.
Tjänsterna är tillgängliga dygnet runt alla årets dagar
och fler än hälften av dem används utanför kontorstid. Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
ligger Varberg på en delad andraplats bland svenska
kommuner som satsar på e-tjänster. Utvecklingsprojektet avslutades vid årsskiftet för att fortsätta i
andra former.
Kommungemensam kundservice
En gemensam kundservice för hela kommunen
planeras och serviceförvaltningen har, på uppdrag
av kommunledningskontoret, utfört en förstudie som
sänts på remiss till nämnderna.

Övergripande stads- och kommunutveckling
Stadsutvecklingsprojektet
Under 2014 har Varbergs stadsutvecklingsprojekt
inletts för att leda verksamheten genom ett av
kommunens största stadsförnyelsearbeten någonsin.
Arbetet har bland annat handlat om att säkerställa
att kommunen ligger i fas med Trafikverkets och
Jernhusens planeringsarbete för Varbergstunneln,
samt att förbereda inför byggnation av en ny hamn
och flytt av nuvarande hamnverksamhet. Det har
även genomförts en omfattande tidig medborgardialog om den nya stadsdel som ska byggas där
hamnen nu ligger. Invånare och andra berörda har
bidragit med åsikter om vad stadsdelen ska innehålla. En namntävling har anordnats och namnet
Västerport har röstats fram av allmänheten och
fastställts av fullmäktige.

Många människor deltog i årets medborgardialog om Varbergs nya stadsdel. Foto: Mikael Göthage
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Mot Västkustens kreativa mittpunkt
Utvecklingen av Vision 2025 – Västkustens kreativa
mittpunkt drivs inte längre i projektform utan sker i
den löpande verksamheten. Visionen ligger till grund
för fullmäktiges mål och inriktning och ska genomsyra det dagliga arbetet i kommunens förvaltningar
och bolag.
För att uppmärksamma visionen arrangerades för
tredje året i rad Visionsdagarna i november månad.
Nytt för i år var ett breddat mässdeltagande från
förvaltningar och bolag samt att allmänheten bjöds
in för att ta del av hur kommunen arbetar i visionens
anda.
Demokratiforum för ungdomar
Kommunfullmäktige har beslutat att en återkommande ungdomsdialog ska genomföras i Varberg,
där ungdomars engagemang tas tillvara och där de
ges möjlighet att påverka sin vardag. Den 27 november 2014 anordnades därför Demokratiforum
för ungdomar för första gången, 40 ungdomar och
10 politiker deltog.
Policy och riktlinjer för hållbar samhällsutveckling
Nya hållbarhetsriktlinjer har, under rubriken Varberg
visar vägen, tagits fram i en bred process. Under året
har även en revidering av den fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet påbörjats.
En handelspolicy och en handelsstrategi har
tagits fram och flera viktiga utredningar har gjorts,
bland annat för placeringen av en ny simhall.
Ny investeringsprocess och ekonomisk samordning
I juni 2013 antogs nya regler och anvisningar för
arbetet med kommunens investeringar. Den nya
investeringsprocessen ger tydlighet och höjer kvaliteten på beslutsunderlagen.
Ekonomikontoret samordnar arbetet kring budgetering, redovisning och finansiering av Stadsutvecklingsprojektet kopplat till drifts- och investeringsbudget.
”Supervalåret 2014”
Stora delar av 2014 har handlat om planering och
samordning inför valen till EU, riksdag, region och
kommun.
Kompetens- och personalförsörjning
Under året har en kontinuerlig samordning och
utveckling skett av insatserna kring kommunens
kompetens- och personalförsörjning med fokus
en attraktiv arbetsgivare. Kontoret har gjort en
kartläggning samt analys och tagit fram förslag på
åtgärder för kommande långsiktiga satsningar.
Kommunens introduktionsprogram för nya chefer
har omarbetats och genomförts vid två tillfällen
under året.
Traineeprogram 2014-2015, för unga akademiker,
har startat med tre deltagare i kommunen och rekrytering till 2015 års traineeprogram har genomförts.
Under året har programmet Morgondagens ledare,

i samarbete med övriga Hallandskommuner och
regionen, både avslutat program två och påbörjat
rekrytering till programomgång tre. Programmet är
ett viktigt inslag i den framtida chefsförsörjningen.
Hälsoprojekt
På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunen
genomfört ett brett hälsoprojekt för samtliga anställda
och erbjudit ett tjugotal olika aktiviteter.
Uppföljning av politiska uppdrag
Nya rutiner har arbetats fram för de uppdrag som
lämnas till förvaltningen från kommunstyrelse och
kommunfullmäktige, samt för motioner och remisshantering. Syftet är att få en bättre uppföljning och
tydligare kontroll av hur uppdragen verkställs.
Personaluppföljning
Utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönad personal har följts upp kontinuerligt och
i nära samarbete med personalutskottet. I dialog
med kommunens chefer har sedan olika insatser och
åtgärder diskuterats fram och genomförts.
Utvecklingen av sjukfrånvaro samt utvecklingen
av arbetsskador har löpande följts upp och kommu-

Jämförelsetal
2014

2013

13

3

6

7

5

10

Antal nyanmälda i tomtkö

93

60

44

Antal anmälda i bostadsrättskö

26

16

12

Antal färdigställda bostäder

215

322

304

Antal påbörjade bostäder

250

245

115

Varberg

3,1

3,4

3,3

Halland

3,5

3,9

3,2

Varberg

2,0

2,2

1,9

Halland

3,0

3,1

2,5

Varberg

4,6

5,0

4,5

Halland

4,9

6,0

4,5

Varberg

4,5

5,3

3,9

Halland

6,9

8,1

5,3

Antal elever i grundläggande
vuxenstudier

101

105

103

Antal helårsplatser i gymnasiet
vuxenutbildning

454

540

502

Antal studenter i högre utbildning

1 600

1 400

1 400

Antal beviljade utvecklingsprojekt

3

4

3

Antal sålda hustomter
Antal sålda verksamhetstomter

2012

Arbetslösa i % 16–64 år, december

Program med aktivitetsstöd i %
16–64 år, december

Arbetslösa i % 18–24 år, december

Program med aktivitetsstöd i %
18–24 år, december

CLL
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Studentfika utanför Campus. Foto: Mikael Göthage

nen har genomfört så kallade personalvårdsronder
för att stödja cheferna i deras ansvar för sjukfrånvaro,
rehabilitering och arbetsmiljörelaterade frågor.
Kommunledningskontoret har också följt upp
att processen kring årets medarbetarenkät fungerat,
att återkoppling har skett på arbetsplatserna och att
förslag på åtgärder tagits fram.
Ny finanspolicy
En ny finanspolicy har arbetats fram, med externt
konsultstöd och i samråd med berörda bolag. Policyn
kommer inom kort att läggas fram för beslut i kommunfullmäktige.
Kvalitetsundersökningar och medborgarrespons
Hösten 2014 gick enkäter ut till 1 200 invånare då
den stora, återkommande, medborgarundersökningen genomfördes i samarbete med Statistiska
centralbyrån. Under hösten genomfördes även
en genomlysning av kommunens kvalitetsarbete i
samband med inlämning av ansökan till Sveriges
Kvalitetskommun 2015.
Arbetet med SKL:s undersökning Insikt har inletts. Undersökningen ger fördjupad kunskap om
hur den service upplevs som är kopplad till kommunens myndighetsutövning. Resultatet används i kommunens arbete med att skapa ett bättre företagsklimat.
Råd och stöd i HR-frågor  
För en fungerande verksamhet med nöjda kunder och
brukare krävs personal och chefer som har rätt kompetens för sitt uppdrag, som mår bra och trivs i sin
arbetsmiljö. Under året har kommunledningskontoret
gett stöd till kommunens chefer i detta arbete.
Upphandlingar och ramavtal
Det har genomförts 53 egna upphandlingar av ramavtal i kommunen under 2014. Dessutom har förvaltningen kontinuerligt gett råd och stöd i ett stort
antal objekts- och direktupphandlingar. KPMG har
genomfört revision av upphandlingsfunktionen,
i revisionsrapporten rekommenderas översyn av
bemanning och ansvarsfördelning.

Ökat kommunikationsbehov
Förvaltningarnas efterfrågan på stöd i kommunikationsfrågor har ökat under året. En bidragande
orsak är sannolikt att kommunikationsfrågorna har
lyfts fram och blivit mer synliga, bland annat genom
arbetet med kommunikationsstrategin.
Studie för e-arkiv
Kommunledningskontoret deltar i en länsövergripande studie för införande av e-arkiv, vilket på sikt
kommer att påverka hela organisationens hantering
av handlingar och dokument.
Yrkeshögskola – Campus Varberg
I januari 2014 beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan sex av de sju ansökningar som skickats
in från Campus Varberg 2013. Resultatet av detta
var att 12 utbildningar och 19 klasser startades i
september 2014. Yrkeshögskolan på Campus Varberg
har växt, vilket har ökat kraven på organisationen
och på hur man kommunicerar med studenter och
utbildningsleverantör.
Högre utbildning – Campus Varberg
Antalet högskoleutbildningar, nio stycken, har varit
stabilt under 2014.
Campus samarbetar med Högskolan i Borås
och deras forskningsprogram Swedish Institute for
Innovative Retailing (SIIR), för innovativ och hållbar handelsutveckling.
FoU – Alexandersoninstitutet
Alexandersoninstitutet (AI) fortsätter sitt arbete för
att främja Campus Varberg som utvecklingsenhet
och motor på innovationsområdet. Bland annat
drivs företagsnätverket Commit för intressenter inom
IT-branschen. Dessutom fortsätter samarbetet med
Creative Destination Halland (CRED) för projekt
inom de kulturella och kreativa näringarna, liksom
samarbetet med Energi- och miljöcentrum (EMC).
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Framtid

Årets intäkter

Varbergs kommun har, som de flesta andra kommuner, en stor utmaning i demografiska förändringar
som innebär att färre ska försörja fler, samtidigt som
kraftfulla investeringar påverkar både organisation
och ekonomi. Men kommunens satsningar i kärnverksamhet och stadsutvecklingsprojekt innebär inte
bara utmaningar utan också möjligheter. Likaså kan
det stora generationsskiftet bland personalen, vid
sidan av de svårigheter det skapar, samtidigt innebära en nytändning.
I takt med att de digitala välfärdstjänsterna underlättar delaktigheten från invånarna, ökar behovet
och kraven att kunna hålla samman interna och
externa kommunikationskanaler. Verksamheten
kommer att behöva utvecklas för att ta tillvara de
växande möjligheterna.

Kommunledningskontorets intäkter ökade med
14,4 mnkr jämfört med föregående år. Försäljningen
av kvarteret Björnen gav nästan 12 mnkr och var
den största enskilda posten bakom ökningen. Även
intäkterna för kommungemensamma poster steg,
eftersom exploateringsverksamheten gav ett större
överskott än året innan. CLL:s intäkter landade
4,6 mnkr över budget. Till detta bidrog att yrkeshögskolemyndigheten beviljade nya utbildningar
inför höstterminen, att antalet studenter i de olika
högskoleprogrammen ökade och att Svenska för
invandrare (SFI) fick statlig ersättning för kommunplacerade flyktingar.

Årets kostnader
Kommunledningskontorets kostnader steg med
5 mnkr jämfört med 2013. En orsak var uppstarten av Stadsutvecklingsprojektet och en annan var
ökade kostnader för färdtjänst; båda dessa poster
överskred budget. Till kostnadsökningen bidrog även
ett antal genomförda insatser och aktiviteter, såsom
personalsatsningen Hälsosamt arbetsliv. De totala
personalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse som beror på begränsad användning av avsatta
medel för särskilda insatser gällande övertalighet
och arbetsbrist samt vakanser vid sjukfrånvaro och
föräldraledighet. Under året har också tre tjänster
flyttats över till annan förvaltning. Kostnaderna för
Hallands kulturhistoriska museum och Varberg
Event ökade något jämfört med 2013, vilket var i enlighet med budget. Även CLL:s kostnader ökade, de
landade 4,6 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen
beror bland annat på kostnader i samband med nya
beviljade yrkeshögskoleutbildningar, ett nytt avtal
med Komvux gällande grundläggande vuxenutbildning samt ökade personalkostnader efter tillsättning
av vakanta tjänster.

Resultat och ekonomisk analys
Överskott mot budget
Kommunstyrelsen visar för året en sammanlagd
positiv budgetavvikelse på 41 mnkr.
Kommunledningskontoret bidrar till resultatet
med ett budgetöverskott på cirka 13 mnkr som beror
på försäljningen av kvarteret Björnen samt inbetald
retroaktiv arrendeavgift för åren 2011–2012. Flera
arrenden som tidigare haft en reducerad avgift har
dessutom under året kommit upp i avtalad hyra.
De kommungemensamma posternas budgetöverskott på nästan 26,3 mnkr kommer främst från
ökade intäkter för exploateringsverksamheten. Även
avsättningen till Varbergstunneln bidrar här med en
positiv avvikelse på 7,2 mnkr, eftersom den beräknade indexeringen för kommunens medfinansiering
av tunneln blev lägre än förväntat. Centrum för
livslångt lärande visar ingen avvikelse från budget i
sitt resultat.

Resultat
Mnkr

Kommunstyrelse

Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto
2014

Budget
2014

Budgetavvikelse

Netto
2013

0,0

–4,1

–4,1

–5,8

1,7

–4,5

Kommunledningskontor

46,4

–134,7

–88,3

–101,3

13,0

–97,8

Kommungemensamma poster

26,6

–38,6

–12,0

–38,3

26,3

–14,4

Räddningstjänsten Väst
Centrum för livslångt lärande
Summa

0,0

–53,9

–53,9

–53,9

0,0

–54,9

39,5

–80,5

–41,0

–41,0

0,0

–41,0

112,5

–311,8

–199,3

–240,3

41,0

–212,6

VARBERGS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skola och
förskola i Varbergs kommun. Den dagliga verksamheten leds av barn- och utbildningsförvaltningen, som
med drygt 1 900 anställda arbetar för att kommunens
cirka 10 500 barn och elever ska få god omsorg och
bra utbildning.

Hänt i verksamheten
Förstelärare och satsning på
det pedagogiska ledarskapet
Ytterligare 59 förstelärare har rekryterats under året,
med olika fokusområden och inriktningar. Totalt
finns nu 82 förstelärare inom grundskolan och gymnasieskolan. Som en särskild satsning på förskolan
har det även anställts fem förste-förskollärare.
Alla skolor har under hösten skapat förutsättningar och regelbunden mötestid för att börja bygga
på det kollegiala lärandet med fokus på formativ
bedömning. Dessutom har årets studiedagar på alla
grundskolor och på gymnasieskolan innehållit föreläsningar med fokus på formativt förhållningssätt i
relation till läroplanen.

Flexenheter på flera skolor
Flexenheter, för elever som under del av skoldagen
behöver riktad undervisning i en mindre grupp, har
införts på Göthriks skola, Håstensskolan, Vidhögeskolan, Almers skola, Bläshammar skola och Bockstensskolan. Bosgårdsskolan har två flexenheter
sedan tidigare. All personal som arbetar i flexenheterna har deltagit i utbildning om bemötande av
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ny enhet för nyanlända och modersmål
Förvaltningen har inrättat en enhet för att samordna
insatser kring nyanlända elever och modersmålsundervisning.

Enheten för nyanlända och modersmål deltog på Visionsdagarna.

Nya lönekriterier för all personal
Under året har nya lönekriterier med tillhörande
kvalitetsindikatorer fastställts för alla yrkesgrupper
inom förvaltningen. Lönekriterierna utgår från måloch inspirationsdokumentet Bästa möjliga möte
för lärande. Kvalitetsindikatorerna är ett stöd för
att tydliggöra förväntningar på prestationer inom
respektive yrkesgrupp.

Ny resursfördelningsmodell implementerad
En ny resursfördelningsmodell har införts och utvärderats under året, med målet att fördela medel så
ändamålsenligt som möjligt mellan och till verksamheterna. Ambitionen är att höja kvaliteten i kärnverksamheten genom att på sikt omfördela i budget
så att insatserna i främst grundskolans tidiga år kan
förstärkas.

Utveckling av barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsans verksamhet har utifrån skollagens intentioner påbörjat en utveckling som kommer att fullföljas under 2015. Centrala funktioner
inom barn- och elevhälsan flyttas ut i verksamheterna för att mer proaktivt kunna stödja barn, elever,
personal och rektor.

Strategisk plan för gymnasieskolan
En strategisk plan för gymnasieskolan har utarbetats för att bemöta framtidens arbetsmarknad,
utvecklingen av elevunderlaget och de ekonomiska
förutsättningarna.

Lov- och sommarskola
Lov- och sommarskola har införts utifrån statsbidrag. Alla niondeklassare blev under sommarlovet
erbjudna kompletterande undervisning i främst
matematik. Totalt deltog 24 elever.
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Ett år med Trivselledarprogrammet

Resultat från barn- och utbildningsnämndens egna verksamhetsmål
Andelen behöriga till nationellt gymnasium ska öka
jämfört med föregående år.
2014: 91,7 %
2013: 90,4 %
Elever ska i genomsnitt ligga inom den bästa fjärdedelen av Sveriges skolor på nationella prov i samtliga
ämnen.
2014: tillhör 50% i mitten
2013: tillhör 50% i mitten
Andelen elever som fullgör sin gymnasieutbildning
med fullständiga betyg ska öka.
2014: 74,1%
2013: Ny mätmetod, ej jämförbar med föregående års.
Alla förskolor och skolor ska ha egna mål för det lokala
miljöarbetet på sina enheter.
2014
2013
Förskola
53 %
65 %
Grundskola
29 %
33 %
Gymnasieskola
0%
40 %
Andel elever som känner sig trygga/trivs i sin lärandemiljö i den årliga enkäten ska öka jämfört med föregående år:
2014
2013
Grundskola åk 4
89 %*
95 %
Grundskola åk 8
86 %*
94 %
Gymnasieskola åk 2
95 %*
98 %

För att främja arbetet med ökad trivsel och trygghet och för att minska mobbning och utanförskap
har Trivselledarprogrammet införts i kommunens
grundskolor. Eleverna får gemensamt utse klassens
trivselledare, som under vuxenledning är med och
bidrar till ökad aktivitet och trygghet på rasterna.
Enkätresultat har visat på positiva tendenser och
kommer att följas upp över tid.

Utveckling med Matematiklyftet
Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för
lärare som undervisar i matematik. Förvaltningen
deltog under 2013/2014 i syfte att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka
elevernas måluppfyllelse.

Målmedveten satsning på aktionsforskning ger resultat
Förvaltningens satsning på aktionsforskning har
även i år uppmärksammats, då Skolverket i tre artiklar har presenterat lärdomar av Varberg kommuns
arbete som ett sätt att utveckla verksamheten och
förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.

Minskade krav på åtgärdsprogram
Regeringen har förändrat lagstiftningen och kraftigt
minskat kravet på dokumentation i samband med
åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt
stöd. Varbergs kommun följer de nya rekommendationerna och har förenklat arbetet för pedagogerna.

*Utvärderas för perioden 2013/2014 med frågan ”Jag trivs i
skolan” på grund av nytt verktyg för elevhälsouppföljning.

IT i undervisningen

Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller
högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning
ska öka.

Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för
lärare och elever har genomförts för att utveckla
arbetet med digitala läroverktyg i klassrummen.

2014: 34,4 %

2013: 38,2 %

Andelen i arbete inom två år efter genomförd utbildning
på yrkesprogrammen ska öka.
2014: 51,0 %

2013: 42,1%

Andelen elever som läser Ung Företagsamhet ska öka
jämfört med föregående år.
2014: 32%

2013: 30 %

Placering i Svenskt Näringslivs rankning av 290
kommuner ska öka jämfört med föregående år gällande
kriteriet Skolans attityder.
2014: plats 158

2013: plats 170

Plan för ny skola i Trönninge
Planering pågår för den skola som ska byggas i Trönninge. Skolans blivande rektorer, verksamhetschef
och utvecklingschef har under året arbetat fram en
pedagogisk plattform, vars tankar ska införlivas i den
nya skolbyggnaden.

Framtid
Ett Varberg i förändring
Barn- och utbildningsförvaltningen utmanas på alla
nivåer att anpassa personal och lokaler i takt med
Varbergs tillväxt. En del av utmaningen handlar
om att planera och följa upp organisationen efter
befolkningsprognoser som förändras årligen utifrån
nya detaljplaner. En annan del om att möta invånarnas förväntan på tillgång till snabb service och
e-tjänster. Förvaltningen ser framöver ett utökat vistelsebehov i förskolan och i fritidshemmen, ett ökat
antal nyanlända och fler elever med psykisk ohälsa.
Det kommer att krävas välutbildad personal och
vuxna som kan möta alla gruppers behov.
Vissa omvärldsförändringar kommer att innebära kostnadsökningar för verksamheten. Osäkerhet
råder i nuläget kring påtalade nationella satsningar
som rör skolans organisation, men mycket tyder på
att förändringar är att vänta inom de närmaste åren.
Fler barn och elever, stora pensionsavgångar och
ökade behörighetskrav i skollagen innebär också en
stor utmaning vad gäller kompetensutveckling och
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Resultat och ekonomisk analys

rekrytering. Svårrekryterade grupper är bland annat
lärare i matematik och naturorienterade ämnen,
gymnasielärare i yrkesämnen, förskollärare, specialpedagoger och speciallärare. För att öka elevernas
resultat- och kunskapsutveckling krävs att förvaltningen aktivt attraherar, utvecklar och behåller
kompetenta och motiverade medarbetare.
Elevantalet i gymnasieskolan kommer att fortsätta minska successivt fram till år 2017, därefter planar
minskningen ut. Detta gäller både PS-gymnasiet och
övriga kommunala och fristående gymnasieskolor.
Stora förskole- och skolutbyggnader planeras i
kommunen, med fokus på att skapa fler förskoleplatser och skolplatser med hög kvalitet.
Fortsatta satsningar behövs på utvecklingen av
IT-användning som stöd i det pedagogiska arbetet
för att stärka elevernas lärande. Det ska inte bero på
enskilda lärares intresse hur IT används i undervisningen, därför krävs att lärarnas behov av kompetensutveckling tillgodoses. Elevernas möjligheter
att lära av varandra stärks samtidigt genom att alla
klassrum utrustas med projektor.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram justerades upp under året, från tilldelade 1 240,2 mnkr till
1 246,7 mnkr. Tillskottet bestod dels av kompensation för kapitalkostnader, lärarnas löneutveckling
och förstepedagoger till förskolan, dels av extra
medel till gymnasieprogram.
Årets totala nettokostnad uppgår till 1 245 mnkr,
vilket kan jämföras med 1 229 mnkr 2013. Intäkterna har minskat något på grund av lägre intäkter
från CLL (för grundläggande vuxenutbildning och
gymnasial påbyggnadsutbildning), samt minskade
statsbidrag. Kostnaderna har stigit under året, som
en följd av löneökningar och generella prisökningar.
Efter 2013 års budgetunderskott på 18,5 mnkr visar
nämndens resultat för 2014 ett budgetöverskott på
1,6 mnkr, inklusive elevdatorsatsningen En-till-en
som sedan tidigare är beviljad att belasta nämndens
resultatreserv. Den positiva budgetavvikelsen beror
på att samtliga verksamheter visat ett starkt engagemang för att nå en budget i balans. Införandet av en
tydligare resursfördelningsmodell, en åtgärdsplan
och en utvecklad uppföljning har också bidragit till
resultatet.

Resultat
Mnkr

Barn- och utbildningsnämnd

Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto
2014

Budget
2014

Budgetavvikelse

Netto
2013

0,0

–1,9

–1,9

–3,2

1,3

–2,3

Förskoleverksamhet

41,5

–401,3

–359,8

–358,6

–1,2

–357,7

Grundskoleverksamhet och fritidshem

50,4

–634,9

–584,5

–587,1

2,6

–569,7

Gymnasieverksamhet

15,1

–229,2

–214,1

–207,0

–7,1

–223,3

Särskoleverksamhet

6,7

–43,9

–37,2

–40,2

3,0

–36,8

Komvux

6,0

–11,0

–5,0

–6,3

1,3

–4,8

Central administration

0,5

–43,1

–42,6

–44,3

1,7

–34,3

120,2

–1 365,3

–1 245,1

–1 246,7

1,6

–1 228,9

Summa
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Jämförelsetal
2014

2013

2012

Förskola
Antal barn i förskola den 15/10

3 083

3 013

2 999

varav barn i fristående förskola den 15/10

668

592

582

Nettokostnad per inskrivet barn, tkr

116

115

113

Antal barn i pedagogisk omsorg den 15/10

45

88

106

Nettokostnad per inskrivet barn, tkr

75

78

75

6 639

6 483

6 347

251

267

235

83

80

78

2 549

2 479

2 530

26

24

25

60

Pedagogisk omsorg

F-9 skola
Antal elever inkl. fristående skolor och elever i annan kommun den 15/10
varav elever i fristående skolor den 15/10
Nettokostnad per elev, tkr
Fritidshem
Antal barn i kommunala fritidshem den 15/10
Nettokostnad per inskrivet barn, tkr
Grundsärskola
Antal elever den 15/10
Nettokostnad per elev, tkr

41

59

501

461

Gymnasium
Antal elever i den kommunala gymnasieskolan den 15/10

1 535

1 631

1 679

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, tkr

100

102

95

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

552

576

609

Kostnad per elev hos andra huvudmän, tkr

119

116

111

41

Gymnasiesärskola
Antal elever i den kommunala gymnasiesärskolan den 15/10

33

37

316

352

Läsår 13/14

Läsår 12/13

Läsår 11/12

Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola

5,4

5,3

5,5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i den kommunala förskolan (%)

69

68

67

Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen i årskurs 9 (%)

83,7

82,5

80,3

Antal elever per lärare

12,4

12,4

12,7

Antal elever per lärare

12,1

10,8

11,9

Andel (%) med examen inom 3 år exklusive individuellt program

73,1

79,1

74,2

Nettokostnad per elev, tkr

Förskola

F-9 skola

Gymnasium
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Socialnämnd
Socialnämndens uppdrag är att hjälpa de invånare
som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Social
och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet ska främjas genom
omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser från
socialförvaltningen.

Gemensamt ansvar för tidig rehabilitering
Socialförvaltningen har under flera år arbetat med
att införa ett preventivt och rehabiliterande förhållningssätt i äldreomsorgen. En tidig rehabilitering
ger ökad självständighet för kunden/patienten och
minskar samtidigt de samhällsekonomiska kostnaderna. Arbetet bygger på att specialistsjukvården,
närsjukvården och kommunen tar ett gemensamt
ansvar. Socialnämnden har därför beslutat att
tillsammans med Hallands sjukhus Varberg och
Närsjukvården i Varberg starta ett projekt med
målsättning att utveckla och införa en behovsinriktad biståndshandläggning, där rehabilitering ska
ingå som en viktig del. Projektet finansieras genom
socialnämndens resultatreserv.

Hänt i verksamheten
Fler trygghetsbostäder
Trygghetsboende är som ett vanligt boende, med
utökad möjlighet till service, social gemenskap och
god tillgänglighet. Socialnämnden vill stimulera
tillkomsten av trygghetsboenden och fler aktörer har
kommit in på marknaden, vilket har ökat utbudet
och valfriheten för målgruppen. I nuläget finns det
279 trygghetsbostäder i kommunen. Femton av dessa
är nybyggda lägenheter som tillkommit under 2014
och 57 stycken är lägenheter som under året har
omvandlats till trygghetsbostäder.

Modell för utvecklad biståndsbedömning
För att utveckla och förtydliga biståndsbedömningen
och skapa en mer strukturerad vård- och omsorgsdokumentation har förvaltningen beslutat att arbeta
enligt modellen ÄBIC (Äldres behov i centrum),
som beskriver varje individs behov utifrån ICF – den
internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ÄBIC bidrar till
ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, ett
gemensamt språk, en strukturerad dokumentation
och bättre underlag för planering och uppföljning.

Äldreomsorg
Av årets kundundersökning Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? (Socialstyrelsen) framgår att andelen kunder som upplever att personalens bemötande
är bra, att de känner förtroende för personalen och
att de känner sig trygga ökar inom särskilt boende
och är relativt oförändrad inom hemtjänsten.

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

Tryggt/ganska tryggt

Hemtjänst

2014

2013

2012

2014

2013

2012

91 %

89 %

86 %

89 %

89 %

89 %

95 %

95 %

93 %

98 %

98 %

97 %

90 %

91 %

86 %

94 %

94 %

93 %

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
Alltid/oftast
Känner du förtroende för personalen?
För alla/flertalet

Foto: Mikael Göthage
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Resultat från socialnämndens egna
verksamhetsmål
Antalet ungdomar med behov av insatser, som mäts via
genomsnittligt antal dygn/månad med institutionsplacering, ska minska med 20 % jämfört med 2012. Det
innebär en minskning från i snitt 314 dygn/månad 2012
till i snitt 251 dygn/månad 2014.
Resultat: Genomsnittligt antal dygn/månad med
institutionsplacering var 2014 (jan–nov) 199.
Antal unga (upp till 25 år) med försörjningsstöd ska
minska med 20 % jämfört med 2012, till 51,4 hushåll.
2014: 62,9 hushåll 2013: 64,3 hushåll
Minst 5 e-tjänster ska vara införda under 2014.
Resultat: 7 e-tjänster infördes under året, totalt
erbjuder förvaltningen 21 e-tjänster.
80% av alla förvaltningens anställda ska ha adekvat
kompetens (minst 1 350 gymnasiepoäng inom yrkesområdet samt för äldre utbildningar minst 1 000 poäng).
Resultat: 82 % av omsorgspersonalen i all äldreomsorg i egenregi har utbildning med minst
1 000 poäng.

Barn och unga
Minskat antal genomsnittsdygn
för institutionsplaceringar
Antalet barn och unga som institutionsplacerats har
minskat under de senaste åren. Ett av nämndens mål
för 2014 var att minska det genomsnittliga antalet
dygn per månad för institutionsplacerade barn och
ungdomar, vilket uppfylldes med marginal. Flera
samverkande orsaker finns till minskningen. En av
dem är sannolikt att förvaltningen under de senaste
åren har ökat sin tillgänglighet och arbetat med
öppna insatser i förebyggande syfte. Detta arbetssätt
fungerar som ett komplement till öppenvårdsinsatserna, som motverkar behovet av mer ingripande
insatser och placeringar.
Skolfam och nya handböcker
Den 1 december 2014 startade Skolfam inom ramen
för kommunens samverkansprojekt Psynk (synkronisering av insatser för barn och ungas psykiska
hälsa). Verksamheten arbetar med familjehemsplacerade barn och deras skolsituation, utifrån målsättningen att alla barn ska ha rätt att lyckas med sin
skolgång.
Nya handböcker (Vid oro och vid misstanke –
om ett barn far illa samt Våld i nära relationer – en
regional handbok) har tagits fram i ett länsövergripande samarbete och introducerats som stöd för
förvaltningens personal.

Samarbete om missbruksvård
För att kunna erbjuda rätt stöd till individer med
missbruk och deras anhöriga samarbetar Varbergs
kommun med regionen och med övriga halländska

kommuner. Samarbetet gäller kompetensutveckling för personal och individ, vidareutveckling av
missbruks- och beroendevård, förstärkt barn- och
föräldraperspektiv samt förstärkt brukarmedverkan.

Arbetsmarknad och försörjningsstöd
Resultatet av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser
är mycket gott. Av de drygt 200 personer som avslutat en arbetsmarknadsinsats har cirka 50 procent
gått ut till självförsörjning i form av arbete eller
studier. Insatserna ges via kommunens egen regi
(Klara), Medborgarskolan eller Arbetsförmedlingen.
Varberg tillhör den fjärdedel av landets kommuner
som har lägst andel unga med behov av försörjningsstöd. Andelen i Varberg är cirka 45 procent lägre än
riksgenomsnittet enligt Öppna jämförelser 2014.
Provanställningar och praktiksamordning
I kommunens prioriterade satsning på arbetsmarknadsområdet har socialnämnden fått 2 mnkr för
2014 och 1,5 mnkr för 2015. Pengarna används dels
till att finansiera satsningen på kommunala provanställningar, dels till en arbetsmodell kring praktiksamordning. Arbetet sker i samarbete med personalkontorets personalstrategiska avdelning.
Socialnämnden beslutade i januari 2014 om en
strategisk plan med åtgärder för att stärka unga och
vuxna arbetslösas möjligheter till egen försörjning.
Åtgärderna är sex månaders kommunala provanställningar, så kallade prova-på-anställningar (med
möjlighet till ytterligare sex månader vid särskilda
skäl) samt möjlighet att utifrån vissa kriterier kunna
studera på gymnasienivå med bibehållet försörjningsstöd. I oktober 2014 hade sex personer en
pågående prova-på-anställning, och planering var
påbörjad för fler.

Framtid
Ökat vårdbehov och större ansvar för hemsjukvården
Inom hemsjukvård och hemtjänst stiger både antalet
kunder och behoven av insatser. Men det är inte
bara befolkningsutvecklingen som ökar trycket på
verksamheten; samtidigt som Varberg växer går
dessutom utvecklingen inom vården mot att fler
insatser kan utföras i öppen vård och i hemmet, det
vill säga till stor del av kommunens socialtjänst och
äldreomsorg.
Framtidens hemsjukvård ska enligt beslut träda
i kraft i april 2015 som en gemensam modell för
Region Halland och de halländska kommunerna.
Införandet kan komma att kräva mer resurser från
kommunen, eftersom det kommunala ansvaret för
hemsjukvården ökar samtidigt som alltfler patienter
i regionen ska kunna erbjudas specialiserade insatser även i hemmet.

Fler boenden och nya föreskrifter inom äldreomsorgen
Befolkningsutvecklingen i Varberg leder till att fler
särskilda boenden kommer att behövas inom några
år. Förvaltningen har påbörjat planeringen för att på
bästa sätt möta dessa behov. Samtidigt märks, sedan

genomförandeplaner ska följas upp på individnivå
och att det ska finnas bemanning dygnet runt.

Jämförelsetal
2014

2013

2012

Ökat flyktingmottagande

Hemsjukvård
Antal inskrivna i hemsjukvård i eget
och särskilt boende

1 893

1 788

1 754

25,6

25,7

28,0

726

726

726

2 797

2 551

2 366

Direkt kostnad tkr/person med insats

197

205

217

Nettokostnad äldreomsorg tkr/invånare 80 år och äldre

155

145

144

30

29

28

Nettokostnad/inskriven, tkr/år

Den prognostiserade flyktingströmmen till Sverige skrevs upp flera gånger under 2014. Den sista
prognosen angav 100 000 asylsökande under helåret,
vilket i stort sett var en fördubbling från prognosen
vid årets början.
I enlighet med detta har socialförvaltningens
verksamhet för flyktingmottagande fördubblats jämfört med 2013. Prognosen för 2015 är en ökning av
antalet asylsökande med ytterligare hundra procent
och om utvecklingen fortsätter behöver verksamheten fördubblas från 2014 till 2015.

Boende
Antal bostäder äldre, LSS1, psykiatri
Äldreomsorg
Antal personer m. insatser enl. SoL2

Andel äldreomsorg utförd i extern
regi, %

Resultat och ekonomisk analys
Socialnämnden omsatte cirka 1 128 mnkr under
2014 och visar ett resultat som avviker positivt från
budget med 8,3 mnkr. I resultatet ingår ett överskott
på 5,8 mnkr för kommungemensamma projekt under uppstart, där alla medel inte använts under året.
Främst gäller detta Psynk-projektet (där beslut dock
har tagits om vilka satsningar som ska genomföras).
En total kostnadsökning för året på drygt 4 procent beror främst på volymförändringar samt prisuppräkningar till utförare (enligt omvårdnadsprisindex). Den största ökningen finns inom äldreomsorgen, där kostnaden jämfört med föregående år stigit
med 31,9 mnkr (drygt 6 procent), varav cirka 14 mnkr
handlar om prisuppräkning till utförare.
Kostnaden för beställd hemtjänst har under året
ökat med cirka 15 mnkr, varav drygt 11 mnkr beroende på volymökning. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har stigit med 8 procent och antalet kunder
med 4 procent, främst som en följd av befolkningsökning i ålderskategorin 65 år och äldre. Samtidigt
ökar antalet kunder med stora vårdbehov och i
genomsnitt krävs fler timmar vård per vecka jämfört
med tidigare år. Antalet hemtjänsttimmar beräknas
ligga kvar på den höjda nivån, någon fortsatt ökning
väntas inte i nuläget.
Årets kostnader för försörjningsstöd är nästan
2,5 mnkr lägre än 2013. En bidragande orsak till
detta är att antalet barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd har minskat.

Handikappomsorg
Antal personer med insatser enl. LSS

358

346

318

Nettokostnad tkr/person

432

426

446

Individ- och familjeomsorg
Institutionsvård barn/ungdom
Antal dygn

2 586

Kostnad, tkr/dygn

3 313 4 133

4,7

4,6

4,4

4 170

4 721

3 782

Institutionsvård vuxna
Antal dygn

VARBERGS KOMMUN

Kostnad, tkr/dygn

2,4

2,3

2,0

Försörjningsstöd nettokostnad/
invånare, kr

438

484

482

1

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2

Socialtjänstlagen

början av 2013, en stigande efterfrågan på särskilda
boendeplatser med demensinriktning.
Socialstyrelsen har föreslagit att Föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och
bemanning i särskilda boenden ska träda i kraft
den 31 mars 2015. I föreskrifterna finns krav på
att tydliga beslut ska fattas baserat på individuell
behovsbedömning av den som söker insatsen, att
genomförandeplaner ska upprättas, att beslut och

Resultat
Mnkr

Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto
2014

Budget
2014

Budgetavvikelse

Netto
2013

Socialnämnd

0,0

–2,1

–2,1

–2,5

0,4

–2,2

Förvaltningsledning och gemensam adm.

5,2

–37,0

–31,8

–43,2

11,4

–38,5

LSS-verksamhet

46,3

–199,5

–153,2

–157,2

4,0

–147,3

Individ- och familjeomsorg

39,3

–201,2

–161,9

–169,4

7,5

–153,1

1,1

–27,6

–26,5

–30,8

4,3

–28,9

101,8

–656,3

–554,5

–529,4

–25,1

–522,6

0,0

–4,2

–4,2

–10,0

5,8

0,0

193,7

–1 127,9

–934,2

–942,5

8,3

–892,6

Försörjningsstöd
Äldreomsorg
Kommungemensamma projekt
Summa

71
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Byggnadsnämnd
Byggnadsnämnden ansvarar för stadsbyggnadsfrågorna
i Varbergs kommun. Det betyder att nämnden tar beslut
om hur kommunens olika markområden ska användas
och hur bebyggelse i olika områden ska uppföras,
förändras eller bevaras.
Nämndens förvaltning sköts av stadsbyggnadskontoret, som arbetar med detaljplanering, planmässiga utredningar och handläggning av bygglov. På
uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning utförs
översiktsplanering och utredningar. Dessutom hör
kontroll, tillsyn och rådgivning i frågor om bebyggelse och gestaltning till verksamheten, liksom att
ansvara för landskaps- och fastighetsinformation,
mäta och framställa kartor samt att hantera kommunens namn- och adressfrågor. Den kommunala
lantmäterimyndigheten, som bland annat ansvarar
för fastighetsbildning och olika slags förändringar i
fastighetsbeståndet, ingår också i stadsbyggnadskontorets organisation.

Hänt i verksamheten
Högtryck på planenheten
Arbetsbelastningen på planenheten är hög. Det finns
ett stort tryck efter snabbare planbesked samtidigt
som planarbetet för Varbergs stadsutvecklingsprojekt
under året har fått en intensiv start. För hitta fram
till en effektivare detaljplaneprocess pågår en kartläggning av arbetssätt som omfattar både nämnd och
förvaltning, resultatet beräknas vara klart i början av
2015.
Det har kommit in 41 ansökningar om planbesked under året. Av dessa besvarades 37 stycken
inom fyra månader, det vill säga inom den tidsgräns
nämnden har satt som mål. Planenheten har producerat 21 detaljplaner, 14 av dem är för boende och
innehåller totalt 599 bostäder. 13 detaljplaner har
vunnit lagakraft under året.

Lagförändring och fler bygglovsärenden
Från januari till och med december beviljades
bygglov för totalt 312 bostäder, 237 av dessa gäller
lägenheter och 75 gäller småhus.
Nämndens målsättning är att 90 procent av
alla som söker bygglov ska få svar inom tio veckor.
Facit för året blev att 80 procent av de sökande fick
besked inom utsatt tid. En semesterperiod med hög
belastning och ett ökat antal ärenden till följd av
den nya Attefallslagstiftningen är förklaringen till det
lägre resultatet.
Varberg hör till de kommuner i landet som fått
flest Attefallsanmälningar sedan förändringarna i
plan- och bygglagen började gälla den 2 juli. Fram
till den 31 december hanterades 207 Attefallsanmälningar, varav 149 beviljades bygglovsbefrielse.
Arbetsbelastningen till följd av lagändringen behöver
utvärderas, eftersom de flesta av åtgärderna fort-

farande kräver en anmälan till kommunen och ett
startbesked innan byggstart samtidigt som prövningen i sig är i stort sett densamma som för ett
bygglovsärende.
Resultatet från årets bygglovsenkät visar på längre
handläggningstider jämfört med 2013, trots detta
ges fortsatt bra betyg för bemötande, kunnighet
och nöjdhet. Sedan april har förvaltningen haft en
projektanställning för att arbeta med bland annat
kommunikationsfrågor.

Lantmäteri och geografisk information
Fram till december månad levererades 95 procent av
alla efterfrågade nybyggnadskartor inom fyra veckor.
I december ökade antalet beställningar kraftigt och
vissa leveranser riskerade därför att ta längre tid.
Belastningen på förrättningar samt utsättning och
inmätning i samband med om- och nybyggnation har
under året varit hög. För att kunna hantera situationen har instrument- och bilparken utökats med en
enhet vardera. På den kommunala lantmäterimyndigheten har förberedelse påbörjats för digital
hantering och arkivering av förrättningshandlingar.
Detta planeras vara infört under första halvåret 2015.
En uppdatering av kommunens GIS-karta (Geografiskt Informationssystem) har genomförts under
året. Grundläggande funktioner för fastighets- och
adressökning är i drift, medan mer avancerade

Resultat från byggnadsnämndens egna
verksamhetsmål
Planbesked ska ges inom fyra månader.
Resultat: 90 % av beskeden gavs inom fyra månader.
Planberedskap ska finnas för minst 400 antagna
bostadsenheter per år.
Resultat: Planberedskapen uppgår till
599 bostäder.
Handläggning av bygglov ska till 90% ske inom
10 veckor.
Resultat: 80 % av ärendena handlades inom 10 veckor.
Leveranstid för nybyggnadskartor ska i normalfallet vara
högst fyra veckor.
Resultat: 95 % av nybyggnadskartorna
levererades inom fyra veckor.
Utsättning i samband med bygglov ska ta högst
en vecka.
Resultat: Målet uppnåddes, trots högre
belastning än föregående år.
Lantmäteriförrättningar för nybyggnation ska utföras
inom högst fem månader.
Resultat: En leveranstid på fem månader hölls i 88%
av årets ärenden.

ÅRSREDOVISNING 2014
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sökalternativ ska implementeras efterhand. Planering för den nya externa webb-GIS-kartan har
påbörjats och beräknas vara uppe i provdrift under
första kvartalet 2015. Kartapplikationen är ett samarbete med bland andra Kungsbacka kommun och
Halmstads kommun.

junkturens svängningar. Även förändringar i lagstiftning kan påverka arbetssituationen genom ökning
eller minskning av antalet inkommande ärenden.

Resultat och ekonomisk analys
Årets resultat visar en positiv budgetavvikelse på
1,1 mnkr. Avvikelsen kommer från verksamheten för
bygglov, där ett antal större ärenden resulterat i en
intäktsökning trots att det totala antalet ärenden
varit i stort sett detsamma som föregående år.
Nämndens kostnader har stigit med 17 procent,
vilket är i nivå med budget. Den största kostnadsökningen finns på personalsidan och beror på att
förvaltningen har utökats med fyra personer, en
person per avdelning.

Framtid
Stadsutvecklingsprojektet
Under 2015 sätts extra resurser in för Varbergs
stadsutvecklingsprojekt och de behov som där
finns av övergripande fysisk planering, detaljplaneproduktion, geografisk information och kartor.

Fokus på detaljplaneprocessen
I samband med att resultatet av den kartläggning
som görs av detaljplaneprocessen ska implementeras och följas upp i organisationen blir det viktigt
att säkerställa att tillräcklig bemanning finns kopplad till olika led i processen, både på stadsbyggnadskontoret och hos övriga parter.

Jämförelsetal
2014

2013

2012

139

141

168

21

19

23

Beviljade lov och tillstånd

886

831

865

Attefallsåtgärder

149

Stadsbyggnadskontor
Lantmäteriförrättningar

Konjunktur och lagar

Antagna detaljplaner

Konjunkturläget är alltid en viktig faktor för nämndens verksamhet, då trycket på planlagd mark och
nybyggnationer ökar eller minskar i takt med kon-

Resultat
Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto
2014

Budget
2014

Budgetavvikelse

Netto
2013

0,0

–1,1

–1,1

–1,1

0,0

–1,1

Stadsbyggnadskontor

22,1

–31,1

–9,0

–10,1

1,1

–8,0

Summa

22,1

–32,2

–10,1

–11,2

1,1

–9,1

Mnkr
Byggnadsnämnd

Utställning på Kulturhuset Komedianten – en del av medborgardialogen om Stadsutvecklingsprojektet.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn
inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel.
Tillsynen innebär att nämnden med hjälp av sin förvaltning ska bevaka att lagar och förordningar inom
dessa områden följs. Rådgivning till allmänheten och
samarbete med andra nämnder och förvaltningar hör
också till uppgifterna, liksom ansvaret för miljökvalitetsnormerna för buller och luft.

Resultat från miljö- och hälsoskyddsnämndens egna verksamhetsmål

Hänt i verksamheten
Uppstarten av Stadsutvecklingsprojektet har varit
årets mest betydelsefulla händelse för miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens verksamhet. Eftersom
projektet har påverkat förvaltningen i en utsträckning som man förväntat sig skulle ske först 2015,
hade inga personalförstärkningar för 2014 begärts.
Sammantaget har detta inneburit att nämndens tillsynsplan för året, både inom hälsoskydd och miljöskydd, delvis har fått skjutas fram till 2015 eftersom
den inte kunnat följas till fullo. Förvaltningen räknar
med att kunna arbeta ifatt under 2015, med hjälp
av de personalförstärkningar som ska göras för att
möta behoven från Stadsutvecklingsprojektet.
Under året har förvaltningen haft projektansvar
för undersökningar av den förorenade industrifastigheten Industri-Zink i Tvååker. Ett arbetsmaterial har
tagits fram för att kunna användas som grund inför
fortsatta åtgärder, och beslut om fastigheten kan
med sannolikhet fattas av Länsstyrelsen under 2015.
Förvaltningen har också varit ett stort stöd i kommunens ansträngningar för att slutföra ansökan om
statliga bidrag till saneringen av kvarteret Renen,
och i februari 2015 kom positivt besked som innebär
att sanering kan påbörjas.

Foto: Alma Bengtsson, Ljud- och Bildskolan

Vattenkvaliteten ska förbättras genom fler inventeringar
och krav på åtgärder för enskilda avlopp samt genom
ökad kontroll av lantbrukets miljöbelastning med stöd
av geokartor.
Resultat: Cirka 220 fastigheter med enskilda avlopp
har inventerats och cirka 120 lantbruksfastigheter har
inspekterats. Effekterna på vattendragen är långsiktiga
men belastningen beräknas ha minskat med
flera ton fosfor under året.
Företagsklimatet ska bli bättre genom fokus på enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande.
Resultat: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick
avsevärt förbättrat betyg i Sveriges Kommuner och
Landstings undersökning Insikt 2013 (= senaste
mätning) och ligger idag över rikssnittet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bidra till att
förvaltningarna får en effektivare samhällsbyggnadsprocess.
Resultat: Nämnden har under 2014 inte i något
fall begärt förlängd svarstid.

Framtid
Avvikelsen beror på att kostnaderna, som ligger
i nivå med föregående år, landat något lägre än
förväntat. Intäkterna följer budget och har minskat
något sedan 2013, eftersom nämnden inte längre får
bidrag för nystartsjobb.

Stadsutvecklingsprojektet kommer att innebära en
kraftig ökning av arbetsbelastningen och vara helt
dominerande i förvaltningens verksamhet under ett
antal år framöver. Dessutom kommer saneringen av
kvarteret Renen att startas upp under 2015.

Ekonomiskt resultat och analys
Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat följer i
princip budget, med en positiv avvikelse på 0,2 mnkr.

Resultat
Mnkr

Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto 2014

Budget
2014

Budgetavvikelse

Netto
2013

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

0,0

–0,6

–0,6

–0,8

0,2

–0,7

Miljö- och hälsoskyddskontor

7,6

–15,8

–8,2

–8,2

0,0

–7,7

Summa

7,6

–16,4

–8,8

–9,0

0,2

–8,4
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Hamn- och gatunämnd
Attraktiv miljö i stad och landsbygd

Odlingslotter i nya Sörse stadsdelspark.

Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor och
offentliga miljöer i kommunen. Arbetet med strategier,
utveckling, planering, byggande och drift innebär att
förvaltningens medarbetare är inblandade från idéstadium till färdig funktion och fortsatt underhåll av gator,
vägar och parkeringsytor samt offentliga rum som
motionsspår, lekplatser, torg och badplatser.
Till nämndens verksamhet hör även ansvaret för
sjöfartens infrastruktur i Varbergs och Träslövsläges
hamn med farleder, samt de kommunala spåranläggningarna inom hamnen (till Södra Cell i Värö
och till industriområde Susvind i norra Varberg) och
skötseln av flygsäkerheten på Varbergs flygplats.

Hänt i verksamheten
Strategier och riktlinjer som stöd för verksamheten
En trafikstrategi har antagits av nämnden under
året och kommer att tas upp i kommunfullmäktige i
början av 2015. Tillsammans med grönstrategin blir
trafikstrategin en huvudinriktning för nämndens
fortsatta verksamhet. Nämnden har också antagit riktlinjer för utformning av gatumiljöer utanför
stadskärnan. Riktlinjerna ger stöd i arbetet vid förändringar av gatumiljön, exempelvis vid de ombyggnader som är aktuella till följd av kollektivtrafikens
omläggning.
Även riktlinjer för buller antogs under året. Åtgärderna i dessa riktlinjers första etapp är slutförda och
etapp 2 planeras för utförande 2015.

I början av juni invigdes Sörse stadsdelspark. Parken
har skapats i samarbete med Varbergs Bostad, ABF
och de boende i området och under året har den
utvecklats till en samlingsplats för alla, stora som
små. Lekplatsen är välbesökt och odlingslotterna
är de första av sitt slag som en del av parkmiljö på
allmän plats. Förvaltningen har också utvecklat områdets promenadstråk och anlagt en naturlekplats i
Påskbergsskogen.
En satsning på trädförnyelse har tillsammans med
sommarblommor på temat romantik stärkt det gröna
rummet i staden.
Arbetet med utveckling av torghandeln har tagit
fart under året. En referensgrupp med torghandlare
har skapats för att ge möjlighet till god samverkan.
Förvaltningens initiativ att under sommaren upplåta
en del av hamnplanen till matvagnar föll väl ut och
en fortsättning planeras för kommande sommar.
Ett medvetet arbete med värdskap och service
i innerhamnen resulterade i en positiv uppgång av
antalet gästnätter, som steg med hela 42 procent
jämfört med 2013.
En ny lekplats har i samråd med lokalsamhället
anlagts i Skällinge. I Bua har motionsspåret rustats
upp och en ny bussvändplats har anlagts.

Aktiv medverkan i Stadsutvecklingsprojektet
Förvaltningen har på olika sätt under året deltagit i
Stadsutvecklingsprojektets tre delprojekt (ny stadsdel, flytt av hamnen samt tågtunnel som ska byggas

Jämförelsetal
2014

2013

2012

1 453

1 444

1 441

486

470

467

17

17

17

Gator och vägar, yta (tusen m2)
Gator
Gång- och cykelbanor
Kostnad (kr/m2)
Gator och vägar
Offentlig plats
Antal tillstånd
Antal tillfällen torghandlare

237

202

235

5 799

6 125

6 070

1 082
1 737

1 094
1 837

1 037
1 694

132

156

158

39

39

41

592

591

610

176

180

270

Handelshamn
Antal ankomna fartyg
Godsomsättning, inklusive färjan,
tusen ton
Färjetrafik
Passagerare, tusen styck
Lastbilar, trailer, tusen styck
Gods, tusen ton
Träslövsläges hamn
Landad fisk, ton
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Östra Vallgatan och Engelbrektsgatan har anlagts
under hösten och Västra Vallgatan planeras för 2015.
Förvaltningen har lagt ner kraft på att skapa förutsättningar för bra helhetslösningar och goda stadsmiljöer, både ur trafik- och utformningsperspektiv.
Delar av Kattegattleden har färdigställts, vilket ingår
i arbetet med att göra Varberg till en attraktiv cykelkommun. Färdiga etapper av leden finns nu vid Portgatan i Träslövsläge, utmed Södra Näsvägen och vid
Naturum på Getterön. Komplettering av belysning
har också gjorts för att skapa trygga sammanhängande stråk längs ett antal cykelvägar och i glapp
mellan belysta platser.

Resultat från hamn- och gatunämndens
egna verksamhetsmål
Utveckla kommunens kustliv och aktiviteter kopplade
till havet året om.
Resultat: Antal genomförda kustrelaterade evenemang
och markupplåtelser har ökat från 7 till 12 jämfört med
2013. Antal gästnätter i Varbergs innerhamn
har ökat med 41 procent jämfört med 2013.
Kommunens gröna och blå stråk ska utvecklas för att i
högre grad kunna främja biologisk mångfald, rekreation
och social samvaro.
Resultat: Under 2014 har en första trädföryngringsetapp genomförts längs Danska vägen.

Framtid
Varberg växer i en takt som ökar kraven på planering och genomförande inom nämndens ansvarsområden. Med utökade resurser i 2015 års budget
hoppas förvaltningen kunna delta mer aktivt i samhällsplaneringen och bidra med kompetens i frågor
om utformning, trafik och grönstruktur.

Säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter
ska öka.
Resultat: Förvaltningen har under 2014 genomfört flertalet åtgärder som ska öka trafiksäkerheten, exempelvis
ombyggnad av korsningarna Västkustvägen/Tångvägen,
Ringvägen/Morkullevägen och Thulegatan/Skansgatan.
Farthinder har uppförts på bland annat Träslövsvägen.
En trafiksäkrare passage för gång och cykel
har skapats på Karin Nordströms gata.

Resultat och ekonomisk analys
Årets nettokostnad uppgår till 80,9 mnkr, vilket jämfört med budget ger ett överskott på 2,4 mnkr. Hamnen, som har egna redovisningstekniska förutsättningar och redovisar en nollbudget gentemot kommunen,
bidrar med en positiv avvikelse på 2,7 mnkr, medan
nämnden tillsammans med gatu- och parkverksamheten visar en negativ avvikelse på 0,3 mnkr.
Hamnverksamhetens intäkter ökade under året
inom upplagsytor, farled och innerhamn. Södra
Cell hyrde mer upplagsmark, 23 stycken fler fartyg
angjorde hamnen och innerhamnen ökade sina
intäkter med 0,3 mnkr. Kostnaderna minskade med
totalt cirka 2 mnkr, bland annat för att avdelningen
föregående år belastats med kostnader för renovering av pirhuvuden och tullhus.
Inom gatu- och parkverksamheten ökade både
intäkter och kostnader, som en följd av fler arbeten inom den intäktsfinansierade verksamheten.
Prognosen efter november visade –1,3 mnkr, men
resultatet efter bokslut blev –0,2 mnkr. Avvikelsen
mellan prognos och bokslut kom huvudsakligen
från upparbetningen av kostnader kopplade till vägföreningar, då underbemannad personalstyrka i slutet av året gjorde det svårt att driva full verksamhet.
Vinterväghållning, flygplats och industrispår visar ett
underskott på 1,5 mnkr mot budget. Förvaltningen
har arbetat aktivt med att hitta besparingar för att
balansera underskottet.

Det offentliga rummet ska i högre grad bidra till en mer
levande innerstad.
Resultat: Under hösten 2014 genomfördes 20 evenemang och aktiviteter, vilket är en ökning med
100 procent från året innan.

under staden). Särskilt tunnelprojektet har inneburit
ett intensivt arbete, då det leder till stora förändringar för befintliga broar, gator och grönstrukturer
som ska hanteras samtidigt med planeringen för en
växande stad.
En huvudprojektledare för hamnprojektet har
anställts på förvaltningen och arbetet med den nya
hamnen har därmed rivstartat. På grund av resursbrist har förvaltningen inte kunnat delta i den omfattning som varit önskvärd för att hantera nämndens ansvars- och verksamhetsområden i projektet.

Ökad trafiksäkerhet och cykling i fokus
Ett antal trafiksäkerhetsprojekt har utförts under året.
Västkustvägen vid Träslövsläge har fått en ny cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar har anlagts
mellan Trönninge och Lindberg, på Södra Näsvägen,
på Ankargatan i Träslövsläge och vid sjukhuset.
I stadskärnan har gatuombyggnader till följd av
kollektivtrafikens nya linjedragning varit i fokus.

Resultat
Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto 2014

Budget
2014

Budgetavvikelse

Netto
2013

0,0

–0,9

–0,9

–0,8

–0,1

–0,6

Gata och park

63,3

–146,0

–82,7

–82,5

–0,2

–80,2

Hamn

28,1

–25,4

2,7

0,0

2,7

0,7

Summa

91,4

–172,3

–80,9

–83,3

2,4

–80,1

Mnkr

Nämnd
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Kultur- och fritidsnämnd
Jämförelsetal
2014

2013

2012

Idrottshallar

53

56

56

Gymnastiksalar

41

39

42

Ishallar

63

61

65

Konstgräsplaner

25

27

26

Håstens simhall

169

160

158

Veddige simhall

21

24

22

Simstadion

46

31

1 555

1 682

1 653

425

438

462

420
13

483
12

345
10

Antal utlån folkbiblioteken

438

445

468

Antal program/evenemang

66

45

42

1 074

962

1 018

Nyttjandegrad %

Simanläggningar, antal tusen besök

Simskoleverksamhet, antal
Elever som deltagit i simskolan
Föreningar
Antal registrerade föreningar
Kultur
Kulturarrangemang
Kurs i cheerleading på ungdomsgården Mittpunkten.
Foto: Mikael Pilstrand

Kultur- och fritidsnämndens arbete handlar om att
erbjuda och främja verksamhet inom kultur- och
fritidsområdet. I nämndens ansvar ingår att stödja
föreningar med bidrag och information, se till att det
finns fungerande anläggningar att driva verksamhet i,
och organisera olika aktiviteter – framför allt för barn,
unga och personer med funktionsnedsättningar. Till
kultur- och fritidsområdet hör bland annat föreningsverksamhet, bibliotek, utställningar, inköp av konst
och konstnärlig gestaltning, kulturarrangemang samt
kulturskolan och ungdomsgårdar.

Hänt i verksamheten
Förvaltningsövergripande
En ny förvaltningschef startade sin tjänst i september och i december inrättades en ny enhetschefstjänst för ungdomsgårdarna.
Planering av Varberg Calling for Peace
Kommunstyrelsen gav kultur- och fritidsförvaltningen
uppdraget att under 2014 planera, och under 2015
genomföra, satsningen Varberg Calling for Peace.
Projektet uppmärksammar hundraårsjubileet av den
stora och betydelsefulla fredskongress som hölls i
Rosenfredsskolan 1915. Varberg Calling for Peace
ska skapa deltagande och delaktighet för att belysa
och fördjupa frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, kulturell förståelse, hållbarhet, näringslivsverksamhet och kommunikation.
Arbete för mer jämställd resursfördelning
I september färdigställdes den första kartläggningen
över hur nämndens resurser fördelas utifrån ett

Antal utställningar i konsthall och
Hamnmagasinet
Bibliotek

Kulturskolan
Antal elever

jämställdhetsperspektiv. Förvaltningen har under
hösten arbetat för att all individbaserad besöks- och
deltagandestatistik ska vara könsuppdelad. Nämnden har beslutat att en kartläggning och analys av
verksamheternas resursfördelning ska göras varje år.
Kartläggningen presenteras i samband med årsredovisning som ett separat jämställdhetsbokslut.

Många investeringar för fritid
Fritidsavdelningen har utökats med en friskvårdsutvecklare, en föreningscoach och en avtalshandläggare. Mycket av det arbete som skett under året är
kopplat till investeringar och många stora projekt är
under uppstart: friidrottshall, gymnastikhall, idrottshall, omklädningsbyggnader och konstgräsplaner.
Aktiviteter för att locka barn och unga till nya verksamheter startades upp under året. Bland annat var
prova-på-konståkning i Varbergs ishall ett arrangemang som lockade 50–60 barn.

Utökat kulturutbud och ny biblioteksplan
Barnkulturverksamheten har skapat kulturhelger
och utökat utbudet för förskola och flyktingförläggningar. En dialog med arrangörsföreningar och
studieförbund har inletts och analysen av ett kommande koncept som heter Kreativa konferenser och
samarbeten är slutförd. Lokalbiblioteken har rustats
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den nya simhallen kommer sannolikt att ta stora
personalresurser inom organisationen i anspråk.

Resultat från kultur- och fritidsnämndens
egna verksamhetsmål

Kultur
Konceptet Kreativa konferenser ska få nya intressegrupper att upptäcka Kulturhuset Komedianten
och dess utbud. En kulturplan för barn och unga
kommer att färdigställas. Inom biblioteksverksamheten sker en utredning för genomförande av mer
öppet bibliotek och avtal med friskolor.

20 utlån per elev (skolbibliotek)
Resultat: 19,5 utlån
10 ungdomsproducerade aktiviteter
Resultat: 43 ungdomsproducerade aktiviteter
1 500 besökare till friskvårdsaktiviteter i
anläggningarna
Resultat: 1 503 besökare

Ungdom
Kulturskolan kommer under 2015 att göra en omvärldsanalys och en genomlysning av sin verksamhet
för att kunna utveckla och effektivisera.
Ungdomsgårdarna i Sörse och Läjet kommer att
omlokaliseras under 2015 och 2016. MUVE skapar
verksamhet för målgruppen i Skällinge, vars ungdomsgård läggs ned. Den öppna ungdomsverksamheten
fortsätter att utveckla arbetet enligt KEKS-modellen.

11 000 ungdomar i bidragsberättigade föreningar
Resultat: 10 103 ungdomar
4 000 besökare av offentlig barnkultur (0–12 år)
Resultat: 5 948 besökare
1 100 elever på kulturskolan
Resultat: 1 074 elever

Fokus på jämställdhet

upp och en nyinvigning har skett av biblioteket i
Rolfstorp. En ny biblioteksplan har antagits och en
ny bibliotekschef har anställts.

2015 kommer fokus att ligga på kompetensutveckling
och inspirationsdagar kopplat till jämställdhetsarbetet. Nämnden har beslutat att alla ärenden som berör
och/eller kan få olika konsekvenser för män och kvinnor, flickor och pojkar, ska genomgå en könskonsekvensanalys innan de tas upp för politisk behandling.

Ungdom – nya Centralen och ett år med mobil
verksamhet
Ungdomsavdelningen har under året arbetat med att
implementera KEKS-modellen (Kvalitet och kompetens i samverkan) i den öppna ungdomsverksamheten.
Personalen har fått utbildning av Machofabriken
för att öka medvetenheten kring genus, och under
hösten påbörjades en HBTQ-certifiering.
Ung Film i Varberg har utvecklats med ytterligare
filmbaser och avdelningen har genomfört EU-projektet
Aggregat, ett konstprojekt för och med arbetslösa unga.
Centralen (tidigare Ungdomens hus) har flyttat in
i ombyggda lokaler i Rosenfredsskolan och Idécentralen har startats upp som en arbetsgrupp vars syfte
är att ge unga inflytande i Centralens verksamhet.
MUVE (mobil ungdomsverksamhet i Varberg) har
genomfört sitt första verksamhetsår och nått ut till
målgruppen på landsbygden.

Resultat och ekonomisk analys
Årets nettokostnader uppgår till 128 mnkr, vilket
innebär en ökning med 6 mnkr jämfört med föregående år och en positiv avvikelse från budget med
0,6 mnkr. Anledningen till avvikelsen är främst att
förvaltningen fått tillbaka 1,2 mnkr från servicenämnden i samband med avräkning för el, fjärrvärme och vatten. Intäktssidan har också bidragit till
budgetöverskottet, här märks ökade besökssiffror
genom ishallen och Ankarvallen samt från simanläggningarna, intäkter i samband med valen, bidrag
från Sparbanksstiftelsen till Varberg Calling for Peace
samt EU-bidrag för ungdomsprojektet Aggregat.
Intäkterna ökade totalt från 19 mnkr till 21 mnkr.
Kostnaderna steg under året med 9 mnkr och landade på 149 mnkr, främst beroende på att Varbergs
ishall nu varit i drift ett helt år.
Sammantaget har nämnden och verksamheterna
följt budget på ett bra sätt.

Framtid
Fritid
Kommunstyrelsen har beslutat att ny simhall ska
placeras i Håsten, förstudie påbörjas 2015. Åtgärdsvalsstudie, förstudie och projektering kopplat till

Resultat
Mnkr

Nämnd
Förvaltningsledning och stab

Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto 2014

Budget
2014

Budget–
avvikelse

Netto
2013

0,0

–0,9

–0,9

–1,0

0,1

–0,9

0,2

–5,9

–5,7

–5,9

0,2

–4,8

Fritid

15,6

–69,7

–54,1

–54,2

0,1

–50,0

Kultur

2,2

–43,6

–41,4

–41,2

–0,2

–40,1

Ungdom

2,8

–29,1

–26,3

–26,7

0,4

–25,8

20,8

–149,2

–128,4

–129,0

0,6

–121,6

Summa
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Serviceförvaltningen bjöd på grön inspiration under Visionsdagarna.

Servicenämnd
Servicenämndens uppdrag är att leverera de många
olika interna tjänster som behövs i kommunens
verksamhet. På serviceförvaltningen finns omkring
360 anställda som servar alla politiska nämnder och
förvaltningar med tjänster inom it, telefonväxel, kost,
städ, fordon samt lokal- och fastighetsskötsel.

Hänt i verksamheten
Servicenämndens egna målområden är miljö, delaktighet, stolthet och att vara i framkant. Målarbetet
har blivit alltmer avgörande för hur prioriteringar
görs i verksamheten, och omvärldsbevakning av
både offentlig och privat sektor sker kontinuerligt.

Hållbart arbete i framkant
Varberg har som första svenska kommun startat upp
en solbilspool med elbilar som laddas med solenergi.
Bilarna används för tjänsteresor under kontorstid
och övrig tid kan de hyras för privat bruk av både
invånare och medarbetare.
Fastighetsavdelningen har genomfört värmekonvertering och fortsätter sitt arbete med genomgång
och statusbedömning av tekniska installationer.
Under den senaste tioårsperioden har energieffektiviseringsprogrammet för kommunens fastigheter
genererat en minskad CO2-förbrukning med cirka
3 000 ton.

sin handledarutbildning inom SKY-projektet (Stark
Kompetens och Yrkesstolthet) 2013. Ett antal av de
ekonomibiträden som validerats till kockar inom samma projekt har under 2014 fått kocktjänster.

Kreativ verksamhet i köken
Tillagningsköket på Peder Skrivares gymnasieskola
stängdes under våren för renovering, och för att lösa
situationen öppnades tillfälliga tillagningskök på sex
olika skolor. Personalen i dessa kök lyckades över
förväntan med sitt uppdrag och utsågs samtliga till
Årets kreativa medarbetare inom Varbergs kommun.
Under hösten permanentades fyra av de tillfälliga
tillagningsköken.
I den upphandling av livsmedel som pågått under
året ingick god djuromsorg som krav i förfrågningsunderlaget.
Innovationsköket på Bockstensskolan arbetar för
att integrera skolmåltiderna i den pedagogiska verksamheten. Bland annat är kökets blogg ett exempel
på hur delaktighet främjas mellan elever, pedagoger,
föräldrar och kökets medarbetare.

Jämförelsetal
2014

2013

2012

Fastighetsförvaltning

Förstärkt kompetens

Förvaltad yta, tusen m2

Under 2014 har verksamheten inom kost och städ
vidareutbildat och certifierat cirka 20 lokalvårdare.
Utbildningen har letts av egna medarbetare som fått

Ägda lokaler

300

297

293

Inhyrda lokaler

46,5

45,9

43,7
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Arbetet med att minska matsvinnet har intensifierats
i verksamheten överlag.
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Utveckling och utökning

Resultat från servicenämndens egna
verksamhetsmål
25 procent av kommunens livsmedelsinköp ska
vara ekologiska.
Resultat: 25,6 procent ekologiska livsmedel.

Ny kundservice
Den 14 januari öppnade kundservice sin verksamhet, med full drift från första dagen och med bibehållen leverans utan glapp i servicenivå. En förstudie kring kommungemensam kundservice har
arbetats fram under året.

50 procent av fordonsinköpen ska bestå av fordon
som drivs av förnybar energi.
Resultat: 50 procent. Målet har uppnåtts genom god
dialog och information till de verksamheter som
under året bytt fordon.

IT-utveckling
IT-avdelningen har nytt uppdrag från den 1 februari
och har fått förstärkning från delar av kommunstyrelsens förvaltning. En ny policy för informationssäkerhet har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. Kommunens nätverk har byggts ut, förstärkts och förfinats så att det nu till 98,9 procent
täcks av fiber. Under året har kommunens e-post och
kalendrar flyttat till Microsofts molntjänst Office 365.
Antalet självservicetjänster (e-tjänster) till invånarna
har under året fördubblats från 50 till 100.

Nya fastigheter tillkommer främst inom skola och
förskola, men även inom social omsorg.

Resultat och ekonomisk analys
Efter ett år då både intäkter och kostnader har
minskat visar servicenämndens resultat en positiv
budgetavvikelse på 6 mnkr. Sänkt internränta som
fått konsekvenser för hyresavgifter samt ökade uppdrag inom kundanpassningar i fastighetsbeståndet
har påverkat både intäkts- och kostnadssidan under
året.
De totala intäkterna har minskat med 6 mnkr,
men landade 23 mnkr högre än beräknat i budget.
Avvikelsen beror främst på fastighetsavdelningens
kunduppdrag i form av anpassningsåtgärder samt
ökad försäljning inom kost och städ. Mindre poster
som bidragit är ökade intäkter för externa hyror,
leasing och bilpool samt diverse icke budgeterade
bidrag.
Årets kostnader minskade totalt med cirka
10 mnkr, men överstiger budget med 13,5 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på att verksamheten för
kost och städ redovisar ett underskott. Nämnden
har tidigare under året aviserat en budgetavvikelse
på 1,6 mnkr för ombyggnad av lokaler till kundservice, en avvikelse på 1 mnkr för verksamhetsmässiga merkostnader vid ombyggnaden av PS-skolans
kök samt 0,7 mnkr i avvikelse för kostnad vid avveckling av verksamhet. Delar av fordon och logistik
har lagts ned och kostnader för uppsagd personal
har fortsatt att belasta verksamheten under 2014.
Mediakostnaden blev betydligt lägre än budgeterat,
tillämpliga delar av det överskottet kommer att fördelas ut till köpande förvaltningar.

Inflyttning i stadshus B
Flera nya fastigheter har tillkommit under året, exempelvis Göthriks förskola och Gasellens gruppbostad. Dessutom blev Stadshus B slutligen klart för
inflyttning.

Framtid
Servicenämnden befinner sig i ständig utveckling;
en expansiv och växande kommun innebär växande
behov av leverans, samtidigt som utökade myndighetskrav påverkar nämndens alla verksamheter.

Hållbarhet, IT och fastigheter
Målet för andelen ekologiska inköpta varor kommer
under 2015 att höjas från 25 till 35 procent. Ökad
miljömedvetenhet samt förväntningar och önskemål från kommunens invånare innebär krav på nya
lösningar och maträtter.
Kundservice kommer att fortsätta utvecklingsarbetet med miljövänliga fordonstransporter inom och
till Varbergs kommun.
Planering pågår för att byta ut kommunens växel.
Arbete med bredbandstäckningen till hushåll och
företag kommer att ske i samverkan med bland
andra Varberg Energi, Region Halland och övriga
halländska kommuner.

Resultat
Intäkt
2014

Kostnad
2014

Netto 2014

Budget
2014

Budget–
avvikelse

Netto
2013

0,0

–0,6

–0,6

–0,7

0,1

–0,6

Serviceförvaltning exkl. fastighetsavdelning

212,5

–228,1

–15,6

–12,4

–3,2

–10,0

Fastighetsavdelning

343,5

–337,9

5,6

–3,5

9,1

–3,3

Summa

556,0

–566,6

–10,6

–16,6

6,0

–13,9

Mnkr

Servicenämnd
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Bolagen i Varbergs Stadshus AB är en del av kommunens organisation och har till uppgift att erbjuda olika
slags service och tjänster för att tillgodose behoven
hos kommunens invånare.
Koncernen Varbergs Stadshus AB bildades år 2005
och består av: Varbergs Bostads AB, Varberg Energi
AB, Varberg Event AB, Varbergs Fastighets AB,
Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Vatten AB
(år 2010) och det delägda bolaget Marknad Varberg
AB (år 2014).

Verksamhet
Moderbolaget Varbergs Stadshus AB har ingen egen
verksamhet utan fungerar endast som ägare till de
sju dotterbolagen. I moderbolaget finns ett externt
lån som finansierade förvärvet av aktierna i dotterbolagen från Varbergs kommun. På detta lån betalas
en borgensavgift på 0,50 % till kommunen. Dotterbolagen finansierar sig via kommunens internbank
och kommunen lånar upp motsvarande belopp på
den externa marknaden. I samband med utlåningen
tar kommunen ut en administrationsavgift på 0,35 %
av lånebeloppet från respektive bolag.

Ekonomi
Resultat, koncernen
Mnkr

2014

2013

2012

Intäkter

1 241

1 116

1 086

Kostnader

–902

–819

–801

Avskrivningar

–171

–159

–141

Rörelseresultat

168

138

144

Finansnetto

–96

–96

–82

72

42

62

3 933

3 792

3 521

15

14

15

Investeringar

298

499

423

Antal anställda, medeltal

241

213

272

2014

2013

2012

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

Resultat, moderbolag
Mnkr
Kostnader

–1

–1

–1

Rörelseresultat

–1

–1

–1

Finansnetto

–9

–11

–8

Resultat efter finansiella poster

–10

–12

–9

Balansomslutning

802

758

733

28

29

30

Soliditet %

Klättring för inspektion av vindkraftverk i dotterbolaget
Varberg Energimarknad.

Koncernens rörelseresultat för 2014 är 168 mnkr,
att jämföra med 138 mnkr föregående år. Resultatet
efter finansiella poster uppgår till 72 mnkr, vilket är
koncernens bästa resultat någonsin och en förbättring med 30 mnkr från föregående år. En förklaring
till resultatökningen är den reavinst om 20 mnkr
som Varbergs Bostads AB gjort vid en fastighetsförsäljning. Samtidigt är resultatet för Varberg Energi
AB sämre än förväntat, med en vinst om endast
25 mnkr. Den nya redovisningsstandarden K3 påverkar resultatet positivt, då en del kostnader som tidigare klassificerats som underhåll numera aktiveras.
Moderbolaget finansieras via koncernbidrag från
dotterbolagen och har under året mottagit koncernbidrag från Varbergs Bostads AB (33 mnkr), Varberg
Energi AB (12 mnkr), Hallands Hamnar Varberg AB
(4 mnkr) och Varbergs Fastighets AB (4 mnkr). Samtidigt har moderbolaget lämnat koncernbidrag till
Varberg Vatten AB (36 mnkr) och till Varberg Event
AB (2 mnkr). Utöver detta har aktieägartillskott
lämnats på belopp om 25 mnkr till Varbergs Bostads
AB samt på totalt 0,1 mnkr till Varberg Event AB
och Marknad Varberg AB.
Balansomslutningen i koncernen ökade under
året med 141 mnkr, det egna kapitalet ökade med
56 mnkr och soliditeten ökade med 1 %.

Varbergs Bostads AB
Den 1 november stod
35 nya lägenheter klara
för inflyttning på Lilla
Drottninggatan.
Foto: Mikael Pilstrand
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Med 5 200 hyreslägenheter och 150 affärs- och kontorslokaler är Varbergs Bostads AB Varbergs största
bostadsföretag. Bolaget äger 85 fastigheter fördelade
på Varbergs tätort, Bua, Väröbacka, Veddige, Träslövsläge och Tvååker.
Varbergs Bostad ska främja kommunens bostadsförsörjning och verka för en social bostadspolitik. Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. I uppdraget ingår att ta hänsyn till miljön och främja kundernas boendekvalitet.
Bolaget bedriver ett aktivt CSR-arbete (Corporate
Social Responsibility) för att bidra till ett långsiktigt
hållbart samhälle, och är certifierat enligt ISO 9001,
ISO 14001 och AFS 2001.

hyresgäster (148 föregående år), medan 44 var förturer
(47 föregående år). Utöver detta hyrdes samtliga 35 lägenheter ut i nybyggnationen på Lilla Drottninggatan.
Vartannat år genomför Varbergs Bostad en enkätundersökning bland alla sina hyresgäster. Resultatet brukar vara mycket positivt och efter den senaste
mätningen nominerades bolaget som en av tre kandidater i landet till utmärkelsen ”bästa serviceindex”.
Företagets hyresnivå ligger cirka 12 % under genomsnittet i Sverige och cirka 14 % lägre än genomsnittet i Halland. Den låga nivån gör att bolaget inte når
upp till ägarens resultatkrav. Det nationella regelverket medger inte några hyresökningar utan godkännande av Hyresgästföreningen, som är bolagets
formella motpart.

Verksamhet

Ekonomi

Under 2014 hyrde Varbergs Bostad ut 490 lägenheter
i befintligt bestånd, att jämföra med 553 föregående
år. 155 lägenheter gällde omflyttning bland befintliga

Resultat
Mnkr
Intäkter

2014

2013

2012

361

338

335

–236

–249

–235

–56

–53

–43

69

36

57

–25

–27

–28

44

9

29

1 324

1 294

1 264

40

38

39

Investeringar

107

108

25

Antal anställda, medeltal

105

103

98

Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till
44 mnkr, vilket kan jämföras med 9 mnkr föregående år. Soliditeten uppgår till 40 %, vilket är en
ökning med 2 %. Resultatökningen beror huvudsakligen på försäljningen av en kommersiell fastighet
samt effekter av regelverket K3. Årets investeringar
uppgick till 107 mnkr (108 mnkr föregående år) och
bestod främst av nybyggnationen på Lilla Drottninggatan samt aktiverade underhållskostnader.

Framtid
200 lägenheter planeras för byggnation mellan
Sörsedammsområdet och Södra Vägen. Marken ägs
av Varbergs Bostad och nybyggnationen innebär att
bolagets befintliga fastigheter binds ihop till en bättre
helhet. Planering pågår även för ett motsvarande
projekt i Södra Sörse, här med plats för 150 lägenheter.
I god takt fortskrider också planer för kompletterande
byggnation på Brunnsberg. Detta projekt omarbetades
under 2014 och omfattar i dagsläget 130 lägenheter.
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Varberg Energikoncernen

Verksamhet
2014 uppgick elförbrukningen i Sverige till 135 TWh.
Det är den lägsta nivån sedan 1986, vilket förklaras
av milt väder och en haltande industriproduktion.
Effekten av lägre olje- och gaspriser påverkar den
nordiska elmarknaden indirekt genom sänkning av
elprisnivån. VEAB:s ”kombipris” (för kunder som
använder mer än 5 000 kWh/år) ligger prismässigt
på förstaplats på Elpriskollen.
I början av året driftsattes vindkraftsparken vid
Västra Derome. Den består av sex verk där VEM
äger 25 %. Fjärrvärmeledningen mellan sjukhuset
och Breared har förstärkts som en första deletapp
för anslutningen av Träslövsläges fjärrvärmenät till
det centrala nätet. Flera fiberföreningar har anslutits och tomrör har förlagts för kommande bredbandskunder. Björn Sjöström tillträdde som ny vd
för VEAB den 1 maj. Han efterträdde Carl-Arne
Pedersen som gick i pension efter 11 år på vd-posten.

Ekonomi
Årets koncernresultat uppgår till 25 mnkr, vilket är
12 mnkr under budget. Den milda vintern medförde
en lägre energiförsäljning än normalt och resultatpåverkan blev stor för fjärrvärmeverksamheten, där
kostnaderna till stor del är fasta medan intäkterna
är rörliga. Den rekordstora elproduktionen, cirka
11 GWh över budget, kompenserade för de låga elpriserna så att resultatet ändå nästan nådde budget.
Införandet av K3 innebär ett förändrat synsätt på
vilken avkastning en investering ska generera. Tidigare har bolaget haft som mål att 30 % av den sålda elhandelsvolymen ska komma från egen elproduktion
och det har varit tillräckligt att produktionen genererat ett positivt resultat. K3 tvingar bland annat fram
en högre avkastningsvärdering, vilket har inneburit
en nedskrivning om cirka 25 mnkr för vindkraften.

Resultat
Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2014

2013

2012

420

449

456

–293

–325

–334

–71

–60

–60

56

64

62

–31

–28

–21

25

36

41

1 447

1 430

1 297

Soliditet, %

32

31

36

Investeringar

59

227

285

Antal anställda, medeltal

98

96

97

målsättningen om driftsättning under 2015. Den
planerade vindkraftparken Mårdaklev i Svenljunga
kommun har senarelagts efter olika överklaganden,
och kommer i bästa fall i drift 2016. Den nya panncentralen i Tvååker försenas på grund av oklarheter
kring placeringen. En ny reglerperiod för elnätet
inleds 2016 och arbetet pågår med att åldersbestämma nätets tekniska delar; förändringarna i regelverket kan få stora konsekvenser för kommande års
intäkter. Under de närmaste åren investeras stort i
bredbandsutbyggnaden, bland annat för att uppnå
Post- och telestyrelsens mål om anslutning för 90 %
av alla hushåll och företag år 2020. En temporär
förstärkning av VEAB:s organisation har skett för att
påskynda utbyggnaden.

Framtid
Arbetet med certifiering inom socialt ansvarstagande (ISO 26000) är påbörjat. Projektering för
att bygga en storskalig solcellsspark fortsätter med

Test av gripklon i värmeverkets bränslebunker.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Varberg Energi AB, VEAB, verkar inom områdena elnät,
naturgas, fjärrvärme, bredband och IT-tjänster. I det
helägda dotterbolaget Varberg Energimarknad AB, VEM,
bedrivs elhandel, elproduktion och naturgashandel.
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Varberg Event AB
Varberg Event AB har i uppdrag att medverka i kommunens, invånarnas och näringslivets utveckling genom
att marknadsföra Varbergs kommun som evenemangsoch mässort.

Resultat
2014

2013

2012

18

13

16

–20

–16

–18

0

0

0

–2

–3

–2

0

0

0

–2

–3

–2

5

5

3

30

31

45

Investeringar

0

0

0

Antal anställda, medeltal

7

7

7

Mnkr
Intäkter
Kostnader

Verksamhet

Avskrivningar

Bolaget ska tillhandahålla lokaler och koncept
samt genomföra attraktiva arrangemang för kommun, invånare och näringsliv. Arrangemangsarenan
Sparbankshallen hyrs även ut till andra arrangörer
och används dagligen av lokala idrottsföreningar.
En positiv effekt av Varberg Events verksamhet är de
intäkter som genom besöken till konferens-, nöjes-,
mäss- och sportevenemang genereras till bland annat
hotell, restauranger, transporter och shopping i Varberg. 2014 uppgick dessa intäkter till cirka 13 mnkr.
Under året har Varberg Event, i samverkan med
flera olika aktörer, genomförts 78 konferensdagar,
38 mässdagar, 37 nöjesarrangemang och 25 dagars
sportevenemang. Detta har totalt genererat 66 742
besökare, vilket är något mindre än 2013 då besöksantalet var 69 372. Besökens fördelning mellan
bolagets affärsområden var för året: konferens 9 828,
mässa 19 495, nöje 22 430 och sport 14 989. Till
detta ska räknas att Varberg Event under sommaren
stod som arrangör för evenemanget Diggiloo, med
cirka 7 000 besökare.
Sparbankshallen har under säsongen augusti–maj
totalt nyttjats 106 dagar för arrangemang (inklusive
in- och utflyttningstid). Omräknat till helår motsvarar det en beläggning på 29 %. 43 av dagarna var
produktionstid (in- och utflytt). Övrig tid användes
hallen under kvällar till träning i olika idrotter vilket
gav en beläggning på 57 % under inomhussäsongen
september–april. Bland de event som arrangerats i
anläggningen under året kan nämnas Anhörigriks-

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %

dagen, Ringhals fyrtioårsfest och Trollkarlen från Oz
med Glada Hudikteatern (tre tillfällen).

Ekonomi
Årets driftkostnad uppgår till totalt 20 mnkr, en ökning med 4 mnkr från 2013. Med rörelseintäkter på
11 mnkr (7 mnkr föregående år) ger det en självfinansieringsgrad på 52 % (46 % föregående år), vilket kan
jämföras med liknande anläggningar som brukar ha
en självfinansieringsgrad på mellan 6 % och 25 %.

Framtid
Sparbankshallens entréhall ska byggas ut med
200 kvadratmeter för att möjliggöra en mer effektiv användning av anläggningen. Därmed kommer
exempelvis hela mässdelen för Anhörigriksdagen att
kunna förläggas inomhus. Logistiken och säkerheten vid stora konserter kommer också att förbättras
genom bättre publikflöden.

Sparbankshallen i november:
Trollkarlen från Oz med Glada
Hudikteatern sågs av bland andra
1 800 skolelever i årskurs 4–6.
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Nya Ankarskolan i Träslövsläge har byggts med miljövänlig
passivhusteknik och med inflytande från skolans elever och
personal. Illustration: D Office Arkitekt AB

Varbergs Fastighets AB
Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar affärsfastigheter och specialfastigheter samt ansvarar för
att verkställa kommunens byggnation.
Till bolagets fastigheter hör Kvarteret Läkaren,
Societén, Campus, Åkulla Friluftsgård, Sparbankshallen, Hamnpaviljongen, Rådhuset, Kvarteret
Björnen, Varmbadhuset, Kvarteret Postmästaren,
Getakärr 9:9, Getakärr 9:19, ApelvikStrand, parkeringshusen Lorensberg, Kanngjutaren, Briggen och
Kyrkoherden samt ett antal hamnfastigheter.

Verksamhet
Efter en omorganisation under året består Varbergs
Fastighets AB av verksamhetsgrenarna projektverksamhet och fastighetsförvaltning samt stödfunktionerna ekonomi, personal och affärsutveckling.
Fastighetsförvaltning har förstärkts med en biträdande
förvaltare och en ekonom. Stort fokus har lagts på
att ta fram och verkställa bolagets affärsplan. Dessutom har dotterbolaget Terminal West Logistics AB
fusionerats in i bolaget.
Fastigheterna Rådhuset och Kvarteret Björnen
har tagits över från Varbergs kommun och Varmbadhuset har tagits över från Varbergs Bostads AB.
Projekt som färdigställts under året är gruppbostad
Gasellen, Göthriks förskola och ombyggnation av
hotellrum i Kvarteret Läkaren.

Framtid
2015 kommer Varbergs Fastighets AB att ha upp
emot 50 pågående byggprojekt i olika faser, av dessa
är tio bolagets egna. Projekt som beräknas färdigställas under året är utbyggnaden av Sparbankshallen, restaurang på Fästningsterrassen, anpassning av
lokaler i Kvarteret Björnen, återställande av brasseridelen på Societén samt anläggning av nya offentliga
toaletter. Dessutom finns ambitionen att påbörja
byggnation av restaurang och café i Rådhuset.
Projektering pågår för byggnation av parkeringshus i
Kvarteret Trädgården och Kvarteret Falkenbäck.
Kommunens byggnation av Ankarskolan går in i
slutfas 2015. Här har partnering använts framgångsrikt
och lett till högre kvalitet och lägre kostnader. Byggnationen av Trönninge skola och förskola är två av de
projekt som ska påbörjas för kommunen nästa år.
För bättre uppföljning kommer ett projektuppföljningssystem att utvecklas och nuvarande affärssystem att ses över, dessutom ska en egen driftorganisation byggas upp.

Resultat
2014

2013

2012

270

160

149

–226

–121

–115

–16

–14

–16

28

25

18

–18

–19

–15

10

6

3

602

585

520

Soliditet, %

11

11

11

Investeringar

45

49

62

Antal anställda, medeltal

15

12

7

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

Ekonomi

Rörelseresultat

Årets rörelseresultat är 28 mkr, att jämföra med
25 mnkr föregående år. Resultatet efter finansiella
poster uppgår till 10 mnkr (6 mnkr föregående år).
Det förbättrade resultatet beror på den ökade projektverksamheten samt på hyreshöjningar. Företagets soliditet uppgår till 11 %.
Årets investeringar är köpen av Rådhuset, Kvarteret Björnen och Varmbadhuset samt ombyggnation
av hotellrum i Kvarteret Läkaren.

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
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Hallands Hamnar Varberg AB
Hallands Hamnar Varberg AB tillhandahåller hamn-,
stuveri- och logistiktjänster. Verksamhetens bas är
hanteringen av skogsprodukter, främst sågade trävaror, pappersmassa, massaved och sågtimmer.

Resultat
Mnkr
Intäkter

2014

2013

2012

95

96

82

–81

–85

–76

–8

–6

–6

6

5

0

–1

0

–1

5

5

–1

Balansomslutning

61

59

63

Soliditet, %

60

61

52

Investeringar

10

22

4

0

0

61

Kostnader

I oktober 2012 beslutades att Hallands Hamnar
skulle bildas vid årsskiftet 2012/2013. Beslutet innebar att personal från Varbergs Hamn AB och Halmstad Hamn AB övergick till det nybildade Hallands
Hamnar AB, vilket ägs till 50 % av vartdera bolaget.
Syftet med Hallands Hamnar AB är att stärka den
regionala utvecklingen och förbättra användandet av
befintliga hamnresurser. Bolaget ska verka för ökad
kostnadseffektivitet och kundnytta, utveckla hamnarna till moderna och attraktiva arbetsplatser samt
stärka de regionala förutsättningarna för positiv
utveckling av företagsetableringar.
Hamnens fysiska utveckling och förändring ingår
i Varbergs stadsutveckling. I enlighet med Vision
2025 ska bolaget med nytänkande, framåtanda,
kunskap och mod vara delaktigt i att skapa förutsättningar för tillväxt i Varbergs kommun.

till 10 mnkr och bestod främst av investeringar i
maskiner. Fortsatta maskininvesteringar planeras,
finansiering sker genom egna medel och likviditeten
förväntas vara god.

Verksamhet

Framtid

Segmentet skogsprodukter har under 2014 fortsatt
mycket starkt, bolaget hanterade 910 000 kubikmeter sågade trävaror, vilket var 28 % mer än
föregående år. Under 2015 kan 1 000 000 hanterade kubikmeter uppnås. Årets hanterade volym av
pappersmassa blev däremot lägre än normalt och
uppgick till 233 000 kubikmeter. Hanteringen av
pappersmassa förväntas ligga på samma nivå 2015,
men öka väsentligt 2016.

Stora kunder som Södra Cell Värö och Derome
genomför större investeringar, vilket ger förutsättningar för ökad produktion och ökade volymer över
Hallands Hamnar. Planering har påbörjats för att
flytta delar av Varbergs hamnanläggning till en ny
hamndel, där ambitionen är att kunna bygga Norra
Europas modernaste skogshamn. Huvudman för
projektet är Varbergs kommun, medan Hallands
Hamnar AB kommer att vara djupt involverade och
ta en aktiv roll i processen under många år framöver.

Ekonomi

Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Antal anställda, medeltal

Bolaget redovisar en vinst om 5 mnkr, vilket är en
liten förbättring jämfört med föregående år. Soliditeten uppgår till 60 %. Årets investeringar uppgick

Drygt 910 000 kubikmeter sågat virke lastades ut av Hallands Hamnar Varberg AB under 2014.
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På Marknad Varberg görs varje dag till en kreativ mittpunkt! Foto: Hidvi Photography

Marknad Varberg AB bedriver näringslivs- och destinationsutveckling för att stärka Varbergs attraktivitet och
skapa tillväxt.

Verksamhet
Året inleddes med att Varbergs kommun förvärvade
67 % av bolagets aktier från föreningen Marknad
Varberg. Samtidigt ändrades styrelsesammansättningen till att, utöver näringslivets fyra representanter,
även omfatta tre ledamöter ur kommunens ledning.
Detta sågs som en positiv utveckling av bolaget och
såväl näringslivet som kommunen var nöjda med
överenskommelsen. Upplägget anmäldes dock till
förvaltningsrätten, och efter dom och överklagande
kom i slutet av året kammarrättens slutgiltiga dom
som upphävde det ingångna avtalet. Detta kommer
sannolikt att leda till att Varbergs kommun under
2015 förvärvar resterande 33 % av bolagets aktier,
men att styrelsesammansättningen består.
Under årets första halvår rekryterades en ny vd till
bolaget. Jannike Åhlgren tillträdde posten i maj och
sedan dess har en stor del av arbetet inriktats på att
sätta den nya organisationen och hitta nya utvecklingsmöjligheter inför 2015. Samtidigt har marknadsföringen och utvecklingen av Varberg fortsatt med full
kraft och en fantastisk sommar ledde till ett rekordår
för besöksnäringen. Övriga branscher har också haft
en positiv utveckling, vilket resulterade i att Varberg,
som kommunen med årets bredaste och stabilaste
tillväxt, tilldelades utmärkelsen Bästa Tillväxt 2014.
Dessutom har ett antal enskilda företag i kommunen
belönats med positiva utmärkelser under året.

Ekonomi
Årets intäkter uppgick till 16 mnkr. Av dessa kom
9 mnkr från Varbergs kommun och resterande från
konferensadministration, annonsintäkter, trycksaksproduktion och biljettförsäljning. Resultatet efter
finansiella poster blev ett knappt underskott, vilket
var betydligt bättre än budgeterat.

Framtid
Sammantaget ser bolaget med stor tillförsikt fram
emot 2015. Nya samverkans- och utvecklingsprojekt väntar, liksom hårt arbete i riktning mot Vision
2025. Marknad Varberg AB:s sikte är inställt på att
Varberg ska bli den självklara destinationen och ha
Västsveriges bästa näringslivsklimat år 2019.

Resultat
Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %
Investeringar
Antal anställda, medeltal

2014

2013

2012

16

–

–

–16

–

–

0

–

–

–0

–

–

0

–

–

–0

–

–

4

–

–

26

–

–

0

–

–

16

–

–
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Varberg Vatten AB
Varberg Vatten AB äger vatten- och avloppsanläggningarna samt återvinningscentralerna i Varbergs
kommun. Bolaget är huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten samt svarar för
den kommunala renhållningen.

Verksamhet
Vatten och avlopp
Investeringen i ett nytt reningssteg vid Kvarnagårdens vattenverk har påbörjats i syfte att säkerställa
dricksvattenkvaliteten. Detta görs genom förbättrad
barriärverkan mot mikrobiologisk påverkan från den
försämrade råvattenkvaliteten i Neden. Projektet
är försenat efter att upphandlingar har dragit ut på
tiden.
Underhållsarbete i form av relining av ledningar
räknas numera som en investering då det förbättrar ledningens funktion och livslängd. Flera stora
ledningsprojekt, som avloppsledning från Bua till
Varberg och VA-försörjning av Stämmet, är projekterade och klara för utförande.

Avfall
Utsortering av matavfall har startat 2014 och införs
successivt i kommunen fram till 2016. Matavfallet
används för biogasproduktion och av de kommuninvånare som hittills fått välja har fler än beräknat
valt att sortera ut sitt matavfall.
Sluttäckningsarbetena av Bösarps deponi har
påbörjats och etapp ett av tre är klar.

Ekonomi
Bolaget redovisar ett nollresultat efter finansiella
poster. Kärnverksamheternas resultat bokförs som
skuld till respektive abonnentkollektiv.
VA-verksamheten visar ett positivt resultat på
cirka 5 mnkr. Intäkter från konsumtionsavgifter och
anläggningsavgifter överskrider budget, en förklaring
till detta är expansionen inom kommunen.

Resultat
Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %
Investeringar
Antal anställda, medeltal

2014

2013

2012

146

143

138

–118

– 119

–114

–16

–13

–14

12

11

10

–12

–11

–10

0

0

0

556

462

375

9

4

1

75

72

48

0

0

0

De totala driftkostnaderna är högre än budget eftersom vissa kostnader som tidigare förts som investering har direktavskrivits. Ett exempel är förstudier
gällande Kvarnagårdens ultrafilteranläggning som
uppgått till cirka 4 mnkr. Omvänt har reliningarbete
på ledningar för cirka 3 mnkr omklassificerats från
drift till investering.
Avfallsverksamheten visar ett positivt resultat på
cirka 3 mnkr. Högre intäkter än budgeterat beror
på fler abonnenter, men också på bättre kontroll
av lämnade mängder hushållsavfall och mer försålt
material vid återvinningscentraler. Ökade kostnader
jämfört med budget beror på ökad avfallsmängd till
återvinningscentralerna.
Årets investeringar uppgick för vatten och avlopp
till cirka 72 mnkr och för avfall till cirka 3 mnkr.
Lån som i samband med bildandet av Varberg
Vatten AB upptogs för köp av anläggningstillgångar,
är numera en revers mot Varbergs kommun via den
gemensamma internbanken. Reversen har under året
utökats med 25 mnkr och uppgår till 315 mnkr.

Återvinning med miljötänk
hela vägen – besökare på
en återvinningscentral
lämnar sitt avfall på det
mest miljövänliga sättet.

Revisionsberättelse
Varbergs kommun
Revisorerna

2015-04-13
Kommunfullmäktige i Varbergs kommun

Undertecknade revisorer, som är av Varbergs kommunfullmäktige utsedda att granska kommunens räkenskaper
och förvaltning för år 2014, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.
Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och räkenskaper för
2014. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har även granskning skett av Varbergs Stadshus AB, Varbergs
Bostads AB, Varberg Energi AB med dotterbolag, Varberg Event AB, Varbergs Fastighet AB, Hallands Hamnar
Varberg AB, Marknad Varberg AB, Varberg Vatten AB samt VIVAB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt kommunrevisionen. I verksamhetsredogörelse som biläggs denna revisionsberättelse framgår kortfattat resultatet från granskningarna under 2014. Under 2014 har vi gjort en övergripande granskning
av alla nämnder och styrelsen samt en riskanalys inför 2015. Vi har likaså granskat delårsbokslutet 2014. För
samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd nämnd/styrelse för yttrande.
Revisionsrapporterna har även skickas till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom. Utöver
verksamhetsredogörelsen lämnas även granskningsrapport avseende bokslutet som bilaga. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för
bolagen.

Revisorerna vill särskilt uppmärksamma på följande:
Av kommunens årsredovisning för 2014 framgår att ett av två finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt
har uppnåtts nämligen resultatmålet. Målet om självfinansiering av investeringar uppnås inte.
Vi bedömer att kommunens resultat är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt för 2014.
Utifrån vår granskning anser vi vidare att kommunallagens balanskrav har uppfyllts för 2014.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 godkänns. Årsredovisningen uppfyller
kraven enligt den kommunala redovisningslagen.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i
gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Den 15 november 2011 beslutade fullmäktige i Varberg
att kommunens gemensamma vision för 2025 ska vara
Västkustens kreativa mittpunkt.
Visionen är ledstjärnan för kommunens utveckling och
fungerar som riktmärke i arbetet med målformuleringar,
budget och handlingsplaner. Läs gärna mer om kommunens vision: www.varberg2025.se.

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15
Östra Vallgatan 12
Postadress: 432 80 Varberg Telefon, växel: 0340-880 00
E-post: ks@varberg.se Webbplats: www.varberg.se

