BUDGET 2015 I KORTHET

Strategiska målområden
Vision 2025 är ledstjärnan för allt arbete inom
Varbergs kommun. Utifrån den har fyra strategiska
målområden formulerats av fullmäktige för att gälla
2013-2015:
1. Ökat ansvar för miljön och klimatet
2. Bättre företagsklimat för fler jobb
3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
4. Fokus på välfärdens kärna
För att främja måluppfyllelsen är det även beslutat att
kommunens verksamhet ska styras enligt två strategiska inriktningar: Valfrihet och kvalitetskonkurrens
samt Kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Intäkter och kostnader 2015
Finansiella mål
Vid sidan av de fyra strategiska målområdena har
kommunen två finansiella mål för 2015, båda är oförändrade sedan tidigare år:
1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent
av skatter och utjämningsbidrag*.
Resultatmålet kommer enligt bugeten att uppnås för
2015.
2. Kommunens investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till
100 procent finansieras med egna medel (d.v.s.
summan av resultat och avskrivning).
Nivån för investeringarna är så hög att målet om
egenfinansiering inte kommer att kunna nås fullt ut.
Detta mål bör dock ses över längre tid, och det har
uppnåtts för åren 2007-2013. Inför budgetprocessen
2016 har kommunfullmäktige gett i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda följden av att frångå målet
om egenfinansiering under ett antal år framöver.

Hela kommunens budget ska användas för
att nå de fyra strategiska målområdena
och Vision 2025. När ramarna för 2015
sattes beslutades därför att varje nämnd
skulle effektivisera sin verksamhet med
1 procent. Detta frigjorde 26 mnkr som i
budgeten har fördelats på särskilt prioriterade områden, det vill säga på olika
satsningar som ska ge kommunen en
extra skjuts i riktning mot fullmäktiges
beslutade mål.

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna. Skattesatsen är oförändrad sedan 2012 och ligger
på 20,33 %. Totalt beräknas skatteintäkterna för 2015
uppgå till drygt 2,5 miljarder kronor, vilket är en
ökning från tidigare år med 5 procent. Summan av
inkomsterna för årets utjämningsbidrag* beräknas till
drygt 398 mnkr.
Den totala nettokostnaden för kommunens verksamhet 2015 budgeteras till drygt 2,8 miljarder kronor.
Budgeten för 2015 är i balans och visar ett resultat på
32 mnkr, vilket motsvarar drygt 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag*.

Varbergs stadsutvecklingsprojekt
Stadsutvecklingsprojektet är ett samlingsnamn för
Varbergstunneln, Farehamnen och ”Västra centrum”,
de tre stora projekt som just nu pågår i Varbergs
tätort. Västkustbanan ska byggas ut till dubbelspårskapacitet och en tunnel ska byggas under Varbergs
tätort, detta projekt befinner sig i tidigt planeringsstadium. Projekt Farehamnen pågår, och innebär att
hamnverksamheten ska komprimeras ytmässigt och
flyttas till de yttre delarna av den nuvarande hamnen. På de ytor som friläggs när järnväg och hamn
flyttas ska en ny stadsdel (med arbetsnamn Västra
centrum) anläggas. Detta arbete befinner sig i tidigt
planeringsskede och under 2014 har en omfattande
medborgardialog genomförts om vad den nya stadsdelen ska innehålla.
Inledningsvis bedöms en del av kostnaderna för det
omfattande stadsutvecklingsprojektet belasta kommunens driftsbudget. Senare kommer delprojekten i
ökande takt att kanaliseras mot investeringar inom
kommunens affärsområde och exploatering av mark
för bostadsbyggande. Därmed kommer belastningen
på den löpande driften att minska.

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

Vision 2025:

Nämndernas budgetramar för 2015 är justerade enligt
SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) prognos
över prisindex för kommunal verksamhet.
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4,7 % 0,6 %
0,3 % 3,1 %

0,1 %

0,4 %

Vid beräkning av lönekostnader har ramarna först
justerats upp till 2014 års lönenivå, därefter har
medel för 2015 års ökade lönekostnader tillförts.
Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
ramar är även justerade utifrån förväntade demografiska förändringar.
Medel för drifts- och kapitalkostnader i samband
med nya investeringar och exploateringar avsätts
och placeras i kommunstyrelsens pott för ofördelade
medel. Dessa pengar förs över till berörd nämnd först
när det aktuella objektet tas i bruk och när kostnader
för projektet börjar debiteras.
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Nämndernas driftsbudget

Kultur- och fritidsnäm

Nämndernas totala nettodriftsbudget omfattar
2,7 miljarder kronor och fördelas enligt cirkeldiagrammet till höger.
Prioriterade satsningar från Alliansen och Miljöpartiet
Varje nämnd har fått effektivisera sin verksamhet
med 1 procent för att bidra till en pott som fördelats mellan särskilt prioriterade satsningar för 2015.
Satsningarna har valts ut som särskilt betydelsefulla
för kommunens strategiska målområden och vägen
mot Vision 2025. Några exempel på de prioriterade
satsningarna är:
• Individuella behov i förskolan
• Ökad kunskap i grundskolan
• Deltagande i samhällsplaneringsprocessen
- för fler bostäder
• Mer vård till äldre
• Minskad psykisk ohälsa
• Mer ekologiskt odlad mat
• Föreningscoach och föreningsbidrag

Läs mer om bland annat prioriterade satsningar, investeringar
och stadsutvecklingsprojektet i budgetdokumentet på
varberg.se. Skriv in ”Budget 2015” i sökrutan högst upp till
höger på webbsidan.

Investeringar
Investeringstakten är hög i Varbergs kommun. Efter
många år av hundraprocentigt självfinansierade
investeringar kommer de satsningar som väntar framöver att kräva extern upplåning. Några av de investeringar som pågår/påbörjas 2015 är:
• Kollektivtrafik
• Förskola och skola i Trönninge
• Fästningsbadet
• Gång- och cykelvägar: Västra Vallgatan,
Södra Näsvägen och Bläshammar
• Belysning längs gång- och cykelvägar
• Hamnutveckling
• Upprustning Sjöaremossen
• Energieffektivisering av fastigheter

Ram för 2016 och plan för 2017
I årets budget ingår också ramar för nämndernas
verksamhet 2016 och en plan för verksamheten 2017.
Här används SKL:s prognoser för kommande skatteintäkter, utjämningsbidrag, löneökningar och övriga
kostnadsökningar. Om den faktiska utvecklingen
skulle skilja sig mycket från prognoserna, finns
möjlighet att justera ramarna i budgetarbetet för 2016
respektive 2017. Ramarna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden justeras även utifrån
förväntade demografiska förändringar.
Samtliga nämnders ramar kommer också för 2016
och 2017 att effektiviseras med 1 procent, för att ge
en samlad pott att fördela mellan prioriterade projekt
med sikte på kommunens fyra strategiska målområden. Ett nytt framtida arbetssätt för effektiviseringar
kommer att utarbetas under 2015.
Drifts- och kapitalkostnader som tillkommer när planerade investeringar/exploateringar tas i bruk, finns
budgeterade centralt i kommunstyrelsens ofördelade
medel och förs därifrån över till respektive nämnd.
Ramförslaget för 2016 och planen för 2017 anger
resultat på 50 mnkr respektive 40 mnkr. Det skulle
för båda åren innebära minst en procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag och därmed uppfylla
kommunens finansiella mål om resultatnivå.
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