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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att

1. fastställa skattesatsen för år 2018 till 20,33 kronor

2. godkänna driftsbudget samt politiska uppdrag och prioriteringar för   
 budget 2018 samt plan 2019-2022 

3. godkänna investeringsbudget 2018 och plan 2019-2022

4. godkänna exploateringsbudget 2018 och plan 2019-2022

5. godkänna resultat- och kassaflödesbudget för 2018 och plan 2019-2022

6. i övrigt godkänna budget 2018 och plan 2019-2022 samt bilaga 1

7. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade  
 medel

8. kommunkoncernens totala låneram för 2018 får vara högst 4 700 mnkr,  
 inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB

9. omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2018:
 a. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga    
 öka kommunkoncernens skulder under år 2018, med totalt 1 100 mnkr.   
 Delegat medges teckna dessa lån.
 b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp  
 belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  
 2018. Delegat medges teckna dessa lån.
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Inledning

Alliansens och Miljöpartiets 
kommentarer till årets budget

Övergripande
Utvecklingen i Varberg är fortsatt positiv vad gäller 
befolkningstillväxt, företagande, medborgarservice, 
hållbarhet och attraktivitet. Detta är mycket positivt, 
men att vara en tillväxtkommun innebär också en del 
utmaningar. Varberg skall växa på ett socialt, ekono-
miskt och ekologiskt hållbart sätt.
     Många uppfattar Varberg som en liten kommun, 
men de facto är vi idag 62 500 invånare och ligger 
därmed storleksmässigt på 37:e plats i Sverige. Befolk-
ningen ökar med 1–1,5 % om året och 2030 räknar vi 
med att vi är 80 000 invånare.
     För att vilja verka och bo i Varberg så behöver 
Varberg ha bra barnomsorg, väl fungerande skolor, god 
äldreomsorg och ett attraktivt kultur- och fritidsliv. 
Det har vi! Dock vill vi göra ännu mer och årets budget, 
som fokuserar på att man ska kunna leva ett bra liv i 
Varberg genom hela livet, har därför fått namnet ”Ett 
Varberg för alla åldrar”. I budgeten tillförs nämnderna 
sammanlagt 60 miljoner kronor i ramökning utifrån de 
politiska prioriteringar som Alliansen och Miljöpartiet 
gör i syfte att höja kvaliteten i kommunens verksam-
heter.
     I Varberg har skolorna hög andel behöriga lärare 
och bra studieresultat för eleverna, äldreomsorgen 
får goda betyg och utbudet inom kultur och fritid är 
omfattande. Kommunen brukar ligga bra till i de flesta 
rankingar och har under åren fått priser och utmärkel-
ser inom en rad olika områden. För att kvalitén även 
fortsatt ska vara på en hög nivå räknas ersättningen 
för skola och äldreomsorg årligen upp utifrån befolk-
ningsökningen. På grund av stor ökning av både yngre 
och äldre kommuninvånare i Varberg så har barn- och 
utbildningsnämnden erhållit 53 miljoner kronor för 
prognostiserat ökat antal inskrivna barn och social-
nämnden har av samma anledning erhållit 17 miljoner 
kronor i ramförstärkning. Dessutom har barn- och 
utbildningsnämnden tilldelats ytterligare 16,4 miljoner 
för bibehållen kvalitet i skolan och socialnämnden har 
erhållit 20,5 miljoner kronor. Att ge våra barn och våra 
äldre goda förutsättningar är prioriterat för Alliansen 
och Miljöpartiet.
     Personalen är kommunens viktigaste resurs. Samtli-
ga nämnder har i uppdrag att systematiskt arbeta med 
sin personal- och kompetensförsörjning, att fortsatt 
erbjuda önskad sysseIsättningsgrad, att anpassa anta- 
let chefsled eller ge stöd till cheferna för att uppnå en 
ändamålsenlig organisation, samt att kontinuerligt 
följa hälsoläget och sjukfrånvaron så att åtgärder kan 
sättas in tidigt för att motverka problem. Genom detta 
systematiska arbete kan en god arbetsmiljö uppnås för 
de anställda.

För att underlätta för invånare, besökare och närings- 
idkare att snabbt och enkelt komma i kontakt med 
kommunen och samtidigt få tydliga och korrekta svar 
på sina frågor startar kundservicen ”Varberg Direkt” 
upp i början av 2018. Samtliga nämnder och förvalt-
ningar har analyserat lämpliga arbetsuppgifter som 
kan överföras till ”Varberg direkt” tillsammans med 
motsvarande resurser, vilket gör att kundservicen i 
huvudsak är självfinansierad. Under införandefasen 
tillförs dock 3 miljoner kronor för att få en smidig upp-
start. Syftet med ”Varberg direkt” är att det ska leda till 
förbättrad tillgänglighet och ökad kundnöjdhet. 
     När nya pengar ständigt tillförs nämndernas verk-
samheter blir det extra viktigt att nämnderna jobbar 
med att använda sina resurser så effektivt och ända-
målsenligt som möjligt. Därför har samtliga nämnder 
ett årligt effektiviseringsbeting på 1 % av sin tilldelade 
ram. Dessa medel tillförs sedan nämndernas verksam-
heter – ofta med råge – för olika politiskt prioriterade 
satsningar. Regelbundet tillförs nya resurser för att 
införa nya arbetssätt. Ny teknik och administrativa 
hjälpmedel/e-tjänster införskaffas. Ett exempel på 
modern teknik är socialnämndens nyligen bevilja-
de tilläggsinvestering i nyckelfria lås vilken innebär 
en trygg hantering som dessutom frigör mycket tid 
för de anställda. För att uppmuntra till denna typ av 
nytänkande är det viktigt att man i verksamheten ser 
ett behov av att tänka ut nya effektiva lösningar och 
arbetsmetoder. Effektiviseringsbetinget leder till att 
nämnderna kontinuerligt behöver se över sina verk-
samheter samtidigt som invånare och besökare kan 
erbjudas en ännu bättre service. 
     I årets budget har Alliansen och Miljöpartiet valt att 
göra en extra satsning på våra seniorer. Ett aktivt liv 
som senior innebär att man mår bättre och håller sig 
friskare längre upp i åren. Därför avsätts 3 miljoner 
kronor för att införa Seniorkort inom kollektivtrafi-
ken för personer som är 75 år och äldre. Kortet ger 
innehavaren möjlighet att resa gratis under stor del 
av dagen. Samtidigt införs så kallad enzonstaxa, vilket 
innebär alla med periodkort reser inom samma zon i 
hela kommunen, samt till Ullared. Dessutom avsätts 
2,5 miljoner kronor till konceptet Aktiv senior, som 
innebär att ett mobilt team tillskapas för att hjälpa till 
att skapa levande mötesplatser runt om i hela kommu-
nen samt att en ny mötesplats för seniorer tillskapas 
i centrala Varberg vid Lorensberg. Dessa satsningar 
kan med fog sägas gynna hela kommunen, det vill säga 
såväl invånare i staden som på landsbygden.
      En förutsättning för att kunna leverera bra välfärd 
i Varberg är ett växande näringsliv eftersom det är där 
arbetstillfällen skapas och skatteintäkter för kommu-
nen genereras. Grunden för att vilja bo och verka i 
Varberg är en bra välfärd med god kvalitet, men före-
tag och företagare i Varberg ser därutöver tre områden 
som behöver förbättras för att de skall kunna växa och 
utvecklas: infrastruktur, bostäder och kompetensför-
sörjning. Vad gör då Varbergs kommun för att leverera 
inom dessa områden?
     Vad gäller infrastruktur togs ett mycket viktigt steg 
när Trafikverket föreslog regeringen att Varbergstun-
neln skall ingå i Nationell plan för åren 2018-2029. 
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Konkurrensen är knivskarp då behoven runt om i 
Sverige är långt större än utrymmet. Trafikverket 
satsar 3,3 miljarder i Varberg, kommunen har avtalat 
om medfinansiering på nära 400 miljoner och Region 
Halland drygt 280 miljoner kronor. Anledningen till 
Varbergs medfinansiering är att slippa järnvägsdrag-
ning i dubbelspår i befintlig sträckning vilket verkligen 
skulle avskärma staden från havet. Det hade varit 
enklare och billigare för Trafikverket, men skulle vara 
väldigt dåligt för Varberg. Genom tunnelbygget frigörs 
istället stora områden i mycket attraktivt läge. Dess-
utom är kommunen mitt inne i planeringen för flytt 
av industrihamnen till Farehamnen. När järnväg och 
hamn är flyttade till nya lägen kan den nya stadsdelen 
Västerport börja bebyggas. En ny stadsdel som beräk-
nas rymma 2 500 bostäder när den är färdigbyggd.
     Viktigt är också att tillskapa ytterligare ett tågstopp 
på Västkustbanan genom Varberg – i Väröbacka. I 
tilläggsavtalet med Trafikverket lyckades Varberg få in 
att alla parter arbetar för att ett tågstopp i Väröbacka 
skall stå färdigt samtidigt som dubbelspåret är på plats, 
det vill säga 2025. Väröbacka har ett mycket strategiskt 
läge, med sin närhet till Göteborg, som är vår stora 
arbetsmarknadsregion, och på Väröhalvön där det 
finns flera stora företag. Dessutom kan ett tågstopp 
betyda oerhört mycket för en orts utveckling. Under 
innevarande år har ”Fördjupad översiktsplan för Norra 
Kusten” antagits av kommunfullmäktige och i den 
pekas det nya stationsläget ut och planen pekar också 
ut möjliga områden för att bygga upp till 4 000 nya 
bostäder, varav 2 800 i Väröbacka.
     I Nationell plan avsatte Trafikverket dessutom 
680-830 miljoner för att rusta upp Viskadalsbanan, 
som är järnvägen mellan Varberg och Borås. Även det 
betyder mycket för möjligheterna till pendling mellan 
Varberg och Boråsregionen. Det finns stora möjlighe-
ter till ökat utbyte av kvalificerad arbetskraft mellan 
Varberg och Borås, samtidigt som det blir lättare för 
studenter att ta sig till högskolan i Borås eller Campus i 
Varberg. Arbetet med att rusta upp banan kommer att 
påbörjas redan under 2018.
     Campus Varberg är också en viktig aktör för att hitta 
kompetenta medarbetare, framför allt genom yrkes-
högskoleutbildningar där efterfrågan från näringslivet 
är extra stor. På grund av bristen på undersköterskor 
avsätts 2 miljoner kronor i årets budget för åtgärder 
som ska öka intresset och antalet utbildade inom detta 
yrke. Ett antal förslag till åtgärder har arbetats fram 
tillsammans med de fackliga organisationerna.
     Utöver Västerport och Norra Kusten planeras för 
stora bostadsområden i Trönninge, Bläshammar, Trön-
ningenäs, Östra Träslöv, Jonstaka och Träslövsläge– 
Galtabäck. Dessutom fortgår förtätning och omvand-
ling inne i Varbergs stad och byggnation i serviceorter-
na. Bostadsförsörjningen i Varberg får en allt tydligare 
struktur och kräver en allt högre fart. Organisationen 
stärks därför ytterligare för att klara av att leverera för 
ett fortsatt omfattande bostadsbyggande och för arbete 
med de stora infrastrukturprojekten i hela kommunen.
Arbetet med att ta fram fördjupade översiktsplaner för 
serviceorterna öster om E6, det vill säga Tvååker, Ved-
dige, Rolfstorp/Skällinge och Kungsäter, har startat 

upp och resurser har avsatts för detta arbete liksom ar-
betet med att ta fram så kallade ortsutvecklingsstrate-
gier för Gödestad, Hunnestad, Himle, Valinge, Sibbarp 
och Karl-Gustav.
     På många ställen runt om i kommunen sjuder det av 
aktivitet för att utveckla sin hemort. För att underlätta 
detta arbete har vi avsatt 450 000 kronor för stöd till 
lokala utvecklingsgrupper och stöd till utvecklings-
projekt. Förutsättningarna för ett fortsatt välmående 
Varberg är därmed stora. Samtidigt innebär det en 
ökad arbetsmängd för nämnder och bolag. Under flera 
år har bemanning och resurser förstärkts där det finns 
risk för att ”trånga sektorer” kan uppstå. I årets budget 
har 3 miljoner kronor tillskjutits i ram till byggnads-
nämnden och två nya tjänster har tillskjutits miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.
     Att växa mycket ställer stora krav på kommunen, 
som även har ett mycket omfattande investeringsbe-
ting. Nyligen invigdes Trönningeskolan för 800 elever 
och det nya idrottscentrumet Tresteget. Ett antal 
förskolor byggs runt om i kommunen, arbetet med 
en ny bad- och simanläggning pågår för fullt och som 
framgår i investeringsplanen så är behoven och önske-
målen mycket omfattande för de kommande åren. Den 
höga investeringstakten ställer dock höga krav, både 
personellt och ekonomiskt. För att klara dessa stora 
utmaningar tillskjuts därför resurser även efter 2018 
inom flera nämnders områden. Den tidigare gjorda 
personalförstärkningen för fastighetsinvesteringar 
inom såväl kultur- och fritidsnämnden som service-
nämnden permanentas för att klara det omfattande 
arbetet med investeringarna.
     Nämndernas budgetram har mellan 2017 och 2018 
ökat med inte mindre än 210 miljoner kronor vilket ger 
mycket goda förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet 
i verksamheterna. Alliansen och Miljöpartiet håller 
fast vid ambitionen att hålla skattesatsen oförändrad 
eftersom en höjd skatt slår allra hårdast mot de som 
har lägst löner.

Barnomsorg, skola och utbildning
Verksamheterna inom barnomsorg, skola och utbild-
ning skall hålla hög kvalitet, med nöjda barn, elever 
och föräldrar, samt kännetecknas av en god arbetsmil-
jö. För att ytterligare förstärka kvaliteten tillför Allian-
sen och Miljöpartiet 16,4 miljoner kronor till barn- och 
utbildningsnämnden under 2018.
     För barn- och utbildningsnämnden är uppdraget att 
budgetmedel ska fördelas och nyttjas på bästa möjliga 
sätt så att så mycket pengar som möjligt kommer den 
pedagogiska verksamheten till del. Verksamheterna 
jobbar vidare med tidigare satsningar som ”Ledarska-
pet i klassrummet” vilket stärker pedagogernas skick-
lighet och lyfter barnens och elevernas resultat. Arbetet 
fortsätter också med utveckling av kollegialt lärande 
och ämnesdidaktiskt kollegium.
     Varberg fortsätter med stora satsningar med reno-
veringar och nybyggnationer av både förskolor och 
skolor, och fler kommer att byggas inom de närmaste 
åren. Anledningen till detta är ökat elevunderlag samt 
att några lokaler är i dåligt skick. Detta är en positiv 
utveckling, men det medför ökade hyreskostnader 
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och för att inte den pedagogiska verksamheten skall 
drabbas införs en reducering av hyran med 6 miljoner 
för 2018.
     Valfrihet är ett ledord för nämndens verksamheter 
och det ska därför finnas olika alternativ av barnom-
sorg och skolor, så att det passar elever och föräldrars 
behov. I Varberg ska finnas såväl kommunala som 
fristående verksamheter inom både skola och barnom-
sorg. Föräldrar ska även i fortsättningen kunna välja 
mellan förskola och pedagogisk omsorg utifrån det 
behov den enskilda familjen har.
     Förskolan är barnets första steg på skolvägen och 
där läggs grunden för barnets vidare studier. Förskolan 
skall hålla hög kvalitet, vilket också framgår tydligt när 
98 % av vårdnadshavarna i föräldraenkäten uppger 
att barnen trivs. Barngruppernas storlek och andelen 
förskolepedagoger har en stor betydelse för verksam-
heten. I Varberg är andelen personal med högskole- 
examen 60 procent. 
     Barngrupperna skall organiseras flexibelt, så att 
personalen kan möta barnen enskilt och/eller i grupp 
för att utmana och stimulera deras utveckling och 
lärande. För att stimulera till mer läsning jobbas med 
”Kapprumsbibliotek”, Läslyft och matematikutveck-
ling. Det har utdelats statsbidrag för att kunna minska 
barngruppers storlek, men dessa bidrag har drastiskt 
minskat.
     Det har startats upp en familjecentral på Håsten i 
samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden,  
socialnämnden och Region Halland för att stärka för-
äldraskapet och motverka ohälsa bland barn och unga. 
En utvärdering skall ske under 2018 för att se hur 
resultatet har blivit och för att se om det skall startas 
upp ytterligare någonstans i kommunen.
     Varbergs grundskolor visar på en mycket god 
utveckling med goda resultat och har gjort så över tid. 
Det är viktigt med engagerade lärare och till hjälp finns 
ett stort antal förstelärare. I Varberg är andelen lärare 
med pedagogisk högskoleexamen 91 procent. Något 
som är nytt är att skolans läroplan har förtydligats med 
att det skall finnas mer inslag av digitala hjälpmedel.
     Det arbetas med elever som behöver särskilt stöd för 
att öka välmåendet och minska utanförskapet. Flex-
team utvecklas på samtliga skolor för att möta behov 
av främst barn med neuropsykiatrisk problematik. För 
att ingen ska falla mellan stolarna inom kommunen 
har det getts ett gemensamt uppdrag till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden om att utreda hur man kan samordna 
insatserna ytterligare. 
     Att röra på sig är viktigt och enligt forskningen visar 
det sig att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 
elevernas inlärningsförmåga. Det har på några skolor i 
kommunen pågått fysisk aktivitet på försök med positi-
va resultat. Därför ska daglig fysisk aktivitet nu införas 
successivt i kommunens samtliga skolor. Implemen-
teringen kommer att ske under några år, men starten 
sker 2018 genom en utökning av antalet trivselledare i 
de yngre åren. Senare kommer även pulshöjande akti-
vitet i de högre årskurserna att införas. För utökningen 
av trivselledarna tillförs nämnden 400 000 kronor för 
år 2018.

Elevernas kunskap om vilka olika yrken som finns är 
viktig för att kunna göra rätt val inför gymnasiet. Till 
hjälp har Moa, Modern arbetslivsorientering, utveck-
lats i Varberg, vilket ger eleverna en möjlighet att se 
vad som krävs för olika utbildningar och för olika 
yrken. Genom Skola-Arbetsliv sker ett nära samarbete 
med näringslivet i Varberg. Det finns näringslivsut-
vecklare anställda som jobbar intensivt med företag 
inom ett antal olika professioner för att tydliggöra vilka 
olika yrken som finns att välja på.
     Gymnasieskolan visar också på goda resultat och 
har gjort så över tid. Anledningen till detta är engage-
rade lärare och en god tillgång till förstelärare. Även 
här är andelen lärare med pedagogisk högskoleexa-
men hög. Gymnasiet jobbar också intensivt med sina 
kontakter med arbetslivet för att bevaka vilka yrken 
som har behov av arbetskraft. Ett exempel är att det 
sågs ett behov från branschen att utbilda maskinförare 
för olika maskiner, så kallade ”Gula maskiner”, vilket 
ledde till att en sådan utbildning startades upp hösten 
2017. Gymnasiet arbetar vidare med att utveckla före-
tagsamhet och entreprenörskap. Ung företagsamhet, 
UF, finns i hög utsträckning på gymnasiet, och det är 
ett bra sätt för elever att få insikt i hur det är att starta 
och driva ett företag. Branscherna som förses med 
elever från bland annat Fordonsprogrammet och Indu-
striprogrammet är mycket angelägna om att få tillgång 
till fler utbildade elever. Lokalerna som dessa utbild-
ningar sker i kommer att renoveras för att bättre spegla 
verkligheten. Även efterfrågan på utbildade under-
sköterskor är hög, varför barn- och utbildningsnämn-
den, socialnämnden och CLL (Centrum för Livslångt 
Lärande) har getts i uppdrag att hitta vägar för att öka 
utbildningstakten. 
     Varberg har tagit emot ett stort antal människor 
från andra länder och kommer fortsätta att göra så. Det 
är viktigt att dessa personer får ett bra mottagande och 
utbildning för att lära sig det svenska språket, känna 
sig delaktiga i samhället och kunna försörja sig genom 
eget arbete. Här har barn- och utbildningsnämnden en 
viktig roll att fylla. 

Socialtjänst och äldreomsorg
Socialnämndens verksamhetsområde förstärks med 
20,5 miljoner kronor under 2018 genom Alliansen och 
Miljöpartiets satsningar. Precis som tidigare år visar  
undersökningar som Öppna jämförelser och Nöjd-
Kund-Index på att hemtjänst och särskilda boenden hål-
ler en hög och god kvalitet i Varberg, men 6 miljoner 
kronor avsätts för att ytterligare kvalitetshöja äldre-
omsorgen. Allt bättre anpassade bostäder och allt mer 
avancerad teknik möjliggör för allt fler äldre att välja 
att bo kvar i sin bostad längre. Detta med insats i form 
av hemtjänst och hemsjukvård. Att kunna bo kvar i sin 
egen bostad är många gånger för den enskilde en fråga 
om högsta möjliga kvalitet i en svår situation.
     Behovet av särskilda boendeplatser ökar successivt 
med att det blir allt fler äldre personer i Varberg. I av- 
vaktan på ett nytt särskilt boende som planeras stå 
klart hösten 2020 behöver ett antal temporära platser 
hyras in och 3 miljoner kronor satsas på drift och hyra 
för dessa under 2018. Inom de närmsta åren kommer 
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ytterligare särskilda boenden att behöva tillskapas och 
det är då viktigt att dessa placeras geografiskt där de 
mest behövs.
     Under senare år har det varit svårt att få ungdomar 
att söka sig till undersköterskeutbildningen. För att 
höja intresset för undersköterskeutbildningen och 
höja utbildningstakten avsätts 2 miljoner kronor till 
olika åtgärder. Samarbetet med barn- och utbildnings-
nämnden, Centrum för Livslångt Lärande (CLL) och 
personalutskottet ska förstärkas. För att öka intresset 
ska praktik, feriearbete och liknande insatser erbjudas 
inom området. Vårdbiträden ska kunna erbjudas att 
få ökade grundläggande kunskaper och utbildning ska 
kunna erbjudas genom lärlingsutbildning, vuxenut-
bildning, distansutbildning med mera.
     Antalet personer i Varberg med insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
ökar. Störst är ökningen vad gäller personlig assistans 
och korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Ökningen 
av antalet personer förklaras till stora delar av försäk-
ringskassans striktare bedömning av vad som inklu-
deras i grundläggande behov vid prövning av statlig 
assistansersättning. För att möta denna ökning avsätts 
8 miljoner kronor. På sikt kommer även nya boenden 
att behövas för målgruppen.
     Varbergs föreningsråd har av Skatteverket ålagts 
att betala moms på den kostnad man fakturerar 
föreningar. För att föreningsrådet skall kunna fort-
sätta sin mycket viktiga verksamhet, som berör cirka 
80 personer, tillskjuts 1,5 miljoner kronor. Förenings-
rådets verksamhet är en viktig väg in i sysselsättning 
för många personer i Varberg, men det är också en 
mycket viktig resurs för föreningslivet vars verksam-
het till stor del är beroende av föreningsrådsanställd 
personal.
     Arbetet går vidare på den inslagna linjen med lång-
siktig planering i hela verksamheten. Detta märks inte 
minst på satsningar inom demensvården. Genom ett 
utökat demensteam, med fler anställda, skall man kun-
na arbeta både mot särskilda boenden och mot ordina-
rie boenden, samt fungera som ett stöd för anhöriga.

Kultur, fritid och idrott
Under de senaste åren har stora satsningar gjorts inom 
kultur, fritid och idrott. Det har handlat om massiva 
investeringar i nya idrottsanläggningar, ökat stöd till 
föreningslivet, utökad ungdomsverksamhet, breddad 
kulturverksamhet och satsningar på konstnärlig ge-
staltning. Inför 2018 tillför Alliansen och Miljöpartiet 
ytterligare 4,0 miljoner kronor till olika satsningar 
inom kultur, fritid och idrott.
     De verksamheter som genomförs i kultur- och fritids-
nämndens regi bidrar till att skapa ett demokratiskt 
och mångkulturellt samhälle med aktiva, hälsosamma 
och engagerade invånare. Resurserna som nämnden 
förvaltar över ska nå ut i hela kommunen och fördelas 
jämställt mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. Upp-
draget gäller alla åldrar, men barn och ungdomar är en 
prioriterad målgrupp.
     2018 kommer en helt ny verksamhet att startas 
inom kultur- och fritidsnämnden då konceptet ”Aktiv 
senior” införs. 2,5 miljoner kronor tillförs nämnden 

för att tillskapa ett mobilt team, som ska verka i hela 
kommunen, och för att finansiera en ny mötesplats 
för seniorer inne i centrala Varberg. Syftet med ”Aktiv 
senior” är att det ska finnas aktiva och öppna mötes-
platser riktade mot seniorer i kommunens olika delar. 
Kommunen kommer att arbeta med stöd till föreningar 
och andra ideella krafter, som bedriver verksamhet 
på mötesplatserna. Innehållet och formerna för den 
nya mötesplatsen på Lorensberg i centrala Varberg 
kommer att arbetas fram i nära samarbete med pensio-
närsorganisationerna.
     Inom kulturområdet utgör Kulturhuset Komedian-
ten det naturliga navet, som en kulturell mötesplats 
med stadsbibliotek, konsthall, teater och konstverk-
stad. Lokalbiblioteken fortsätter sin utveckling mot 
att bli lokala kulturcentra i de olika kommundelarna. 
Satsning på meröppna bibliotek som hittills genom-
förts i Bua och Rolfstorp kommer att fortsätta med 
ytterligare ett bibliotek under 2018. Därmed kommer 
fler människor att få tillgång till bibliotekets resurser 
på sina egna villkor. Även konsten tar en allt större 
plats i det offentliga rummet i Varberg och satsning om 
1 miljon kronor per år med inriktning mot serviceorter, 
kyrkbyar och landsbygd fortsätter under 2018. Pengar 
tillförs också från och med 2018 för att bättre sköta un-
derhållet av den offentliga konsten. Renoveringen och 
tillbyggnaden av Varbergs teater kommer att slutföras i 
början av året.
     Ungdomsverksamheten vilar idag på tre ben:  
sex ungdomsgårdar, ungdomshuset Centralen och den 
mobila ungdomsverksamheten MUVE. Ungdomarna 
får idag ta ett stort eget ansvar för aktiviteter och event, 
vilket stärker deras självkänsla och självständighet.
Kulturskolan, som riktar sig mot Varbergs barn och 
unga, har förändrat sina verksamheter så att man idag 
når ut till betydligt fler barn och unga i kommunen. 
Genom ett aktivare samarbete med skolan, genom så 
kallade kulturköp, är det ännu fler som får möjlighet 
att pröva på vad kulturskolan har att erbjuda. Arbetet 
med att få in fler killar i verksamheten fortsätter under 
2018.
     Under ett flertal år har mycket stora satsningar 
gjorts på renovering och nybyggnation av idrottsan-
läggningar i kommunen. Dessa satsningar förstärks 
ytterligare under kommande år. Efter 2017 års stor-
satsning på Tresteget i Trönninge fortsätter arbetet 
med ytterligare idrottsanläggningar under 2018, bland 
annat en ny konstgräsplan på Håsten, en ny omkläd-
ningsbyggnad på Ankarvallen och en ombyggnad av 
Lindvallens idrottsanläggning. Den treåriga special-
satsningen på att rusta upp föreningsägda ridanlägg-
ningar fortgår även under 2018, vilket också bidrar 
till att gynna flickors idrottande. Under 2018 kommer 
spaden att sättas i marken för kommunens största 
idrottssatsning genom tiderna i form av en ny bad- och 
simanläggning på Håsten. Anläggningen kommer att 
innehålla en femtiometersbassäng, ett aktivitetsbad 
med rutschkanor, en multibassäng, en relaxavdelning, 
ett gym och en kafeteria. Dessutom kommer anlägg-
ningen att byggas ihop med Varbergs ishall för att skapa 
ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. I januari 
2021 ska den nya bad- och simanläggningen stå klar. 
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Gator, parker och hamnar
Varberg har ambitionen att vara en attraktiv kommun 
där boende, näringsliv och besökare vill vistas och 
verka enligt visionens anda som Västkustens kreativa 
mittpunkt. Bevis på att kommunen är attraktiv finns i 
form av de priser och utmärkelser som förärats kom-
munen såsom Årets stadskärna och landsbygdspriset. 
Hamn- och gatunämnden har ett brett uppdrag som 
omfattar en mängd verksamheter. Verksamheten är 
investeringstung och med det följer även ökad ram för 
såväl kapitalkostnader som drift. Alliansen och Miljö-
partiet tillför ytterligare 1,5 miljoner kronor till hamn- 
och gatunämnden 2018 för att fortsätta arbetet för en 
god miljö med gator, parker och hamnar. 
     Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor, 
transportsystem, grönstrukturer och offentliga miljöer 
inom kommunen. I uppdraget ingår utveckling, plane-
ring, byggande och drift inom nämndens ansvarsom-
råden. 
     Transportsystemet utvecklas, utformas och tas om 
hand för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara 
resor och transporter. Kommunens gator och vägar 
sköts, och bidrag lämnas till enskilda väghållare. Sam-
verkan med andra aktörer sker för att utveckla res- och 
transportmönster. Parkering övervakas och myndig-
hetsbeslut fattas inom trafikområdet.
     Kommunens parker, lekplatser, grönområden, 
badplatser, motionsspår, torg och andra offentliga rum 
utvecklas, utformas och tas om hand för att ge olika 
värden till medborgare och besökare samt ge rum för 
en varierad rad av aktiviteter. Torget utvecklas och 
sköts för att bidra till en levande stadskärna. Torget 
och annan offentlig plats upplåts för aktiviteter, evene-
mang och företagande.
     Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och 
Träslövsläges hamn med farleder. I Varbergs inner-
hamn drivs och utvecklas även Varbergs gästhamn. 
De kommunala spåranläggningarna omfattas av 
spåren inom hamnen och spåren till Södra Cell i Värö. 
Varbergs flygplats är en godkänd allmän flygplats och 
sköts utifrån flygsäkerhetskrav.
     För att Varberg fortsatt ska upplevas positivt är det 
viktigt att sköta och utveckla befintliga anläggningar 
även framgent. Nämnden behöver helt enkelt i större 
utsträckning sköta och förvalta de anläggningar som 
utgör en stor del av den gemensamma utemiljön i 
Varberg. Utöver att förvalta befintliga resurser gör vi 
också investeringar i upprustningen av ett antal viktiga 
platser och områden i kommunen.
     Målsättningen om en attraktiv kommun förutsätter 
fortsatt arbete för att nå målen med ökad andel hållba-
ra resor och transporter. Flera av investeringsprojekten 
i budgeten ger förutsättningar och möjligheter för fler 
att kunna resa och förflytta sig på ett mer miljövän-
ligt och hållbart sätt, inte minst cykelsatsningarna 
leder i denna riktning. Kvalitetshöjande åtgärder görs 
gällande drift och underhåll av gång- och cykelvägar 
i storleken 1 miljon utöver vad som ligger i ordinarie 
budget. Till detta skall även läggas en satsning på 
500 000 kronor gällande enskilda vägar. Detta för att 
komma i kapp med underhåll och investeringar.
     Nämndens viktigaste tillgång och resurs är förvalt-

ningens medarbetare. Arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare är viktigt både för att behålla nuvarande 
medarbetare och vid rekryteringen av nya medarbeta-
re. Att ha rätt bemanning och kontinuerligt arbeta med 
kompetensutveckling är i detta sammanhang viktigt.

Planer och byggnation
Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har en 
hög arbetsbelastning och trycket på att leverera i takt 
med ärendeökningen är stor. För att möta detta tillför 
Alliansen och Miljöpartiet 3 miljoner kronor i utökad 
ram, vilket tillsammans med ökade taxeintäkter ger 
nämnden goda möjligheter att fortsatt möta de behov 
som finns.
     Den ökade personalomsättning som råder inom hela 
byggsektorn drabbar även byggnadsnämnden. Detta 
ställer både krav på ändamålsenliga lokaler och utrust-
ning liksom förändringar på arbetssätt inom förvalt-
ningen och mot samarbetspartners. För att möta detta 
pågår ett intensivt arbete med organisationsstruktur, 
effektivare processer, ärendehantering och det tekniska 
stödet. Under 2018 finns kontoret i tillfälliga lokaler 
i Gamlebyskolan vilket också påverkar alla dem som 
besöker förvaltningen.
     På plansidan är det stort fokus både på detaljpla-
nerna och att få fram planprogram som ger underlag 
för fortsatt detaljplaneläggning. Under 2018 kommer 
redan påbörjade programuppdrag att prioriteras högt. 
Volymen detaljplanärenden bedöms mot denna bak-
grund vara hög under hela budgetperioden och för att 
klara detta är byggnadsnämnden mycket beroende av 
att även de andra förvaltningarna som är inblandade i 
planprocessen har motsvarande resurser. För att mot-
verka detta är tanken att bredda kompentensen inom 
förvaltningen på dessa områden och under 2017 har en 
ekologtjänst och en planassistenttjänst införts i syfte 
att avlasta planhandläggarna och därmed öka kapacite-
ten. Dessa tjänster har varit tillfälliga, men kommer att 
permanentas under 2018. En utökning med ytterligare 
två planhandläggartjänster kommer även att ske under 
2018.
     Inom bygglovs- och tillsynsverksamheten förväntas 
det fortsatt vara högt tryck på grund av kontinuerliga 
lagförändringar och en fortsatt stor efterfrågan på både 
nybyggnationer och om- och tillbyggnader. Arbetssät-
ten utvecklas med två nya medarbetare som avlastar 
handläggarna med enklare ärenden och mottagande 
av kunder med allmänna frågor. Även dessa tjänster 
har varit temporära, men kommer att permanentas för 
2018. Fortsatt hög belastning med ett ökat antal ären-
den medför att förstärkningar kommer att genomföras. 
För att ge utrymme för att möta ökad efterfrågan på 
dialog internt och externt kring gestaltningsfrågor och 
kvaliteter i stadsbyggandet i samband med förtätning 
och utveckling av staden, finns också behov av att ren-
odla stadsarkitektrollen.
     Projektet kommungemensam kundservice kom-
mer att vara i drift den 1 februari 2018. Syftet är att 
underlätta för medborgarnas kontakt med kommunen 
och dess förvaltningar. En stor del av första kontakten 
med stadsbyggnadskontoret kommer att ske via den 
kommungemensamma kundservicen.
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Det kommunala lantmäteriet har, som följd av ökande 
volym och komplexitet i ärendena, bemannat upp 
kraftigt under 2017 trots de rekryteringsproblem som 
alla, inte minst det statliga lantmäteriverket, brottas 
med. Det är också nödvändigt att fortsätta se över hur 
arbetssättet svarar mot behoven. Arbetet pågår men 
flera nya medarbetare utan erfarenhet av förrättnings-
handläggning tar initialt tid att lära upp. Målet är att 
under 2018 minska kötiderna kraftigt så att inkomna 
förrättningar under 2019 inte ska behöva påbörjas 
senare än ett år från det att de inkom. 
     Geografisk information är numera en egen avdel-
ning i förvaltningen. En fortsatt hög takt i nybyggna-
tion samt ökad aktivitet i stadsutvecklingsprojektet 
ökar efterfrågan på kart- och GIS-produkter där bas-
kartan är en viktig del.  Det finns behov av att ersätta 
den befintliga Geodatastrategin med en ny som av-
speglar dagens behov och krav. En ny strategi kommer 
att vara färdig under 2018. Den ska ha tydlighet kring 
hur GIS-resurser ska utnyttjas inom förvaltningen och 
kommunen, ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, 
krav från myndigheter och samverkanspartners samt 
behoven från medborgare. Det nuvarande GIS-verkty-
get ska ersättas av ett nytt webbkartstöd (KommunGIS 
2.0) som kan tillgodose användarnas behov både av 
innehåll, funktioner och flexibilitet. Det nya kartstödet 
bygger på öppen källkod och utvecklas i samverkan 
med ett tiotal kommuner i närområdet. Arbetet med 
detta kommer att pågå under 2018.
     Byggnadsnämndens ambition är att medborgarna 
själva ska kunna utföra och följa sina ärenden digitalt 
med hjälp av e-tjänster. En anpassning till medborgar-
nas krav förutsätter nya eller förändrade arbetsproces-
ser samt nya tekniska lösningar. Arbetet med detta är 
förvaltningsövergripande och berör alla avdelningar. 
För att driva detta så kommer nämnden att utöka med 
en medarbetare som har till uppgift att arbeta med 
strategiska frågor kring förvaltningens IT-stöd, teknis-
ka verksamhetssystem och processer.
     Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning 
(GDPR) i kraft. Den ersätter den svenska personupp-
giftslagen och kommer att gälla som lag i Sverige. 
Förberedelser inför ikraftträdandet samt införandet 
kommer att medföra stora förändringar i verksam-
heten och påverka hela förvaltningen. Nämnden behö-
ver avsätta betydande resurser för att hinna anpassa 
verksamheten till de nya kraven och för att upprätt-
hålla dem. Detta gäller IT-system, styrning, personal, 
dokumentation och kommunikation tillsammans med 
utbildningsinsatser.
     Nämnden har under 2017 anställt en kommunikatör, 
vilken även den kommer att permanentas under 2018.

Service mot förvaltningar och medborgare
Servicenämndens uppdrag är att leverera tjänster till 
övriga nämnder så att dessa kan fokusera på sin kärn-
verksamhet. 
     Alliansen och Miljöpartiet tillför 2,5 miljoner kro-
nor 2018 för att utöka servicenämndens arbete med 
e-tjänster och klimatsmart mat.
     Sedan flera år arbetar nämnden med omställning 
från en produktionsbaserad leverans till ett mer kund- 

orienterat arbetssätt. Detta innebär att arbeta med 
kulturförändringar, förbättrat värdskap, service och 
flexibilitet. För att ytterligare utveckla kundleveransen 
fortsätter resan med att gå från att leverera avdelnings-
specifika tjänster till att bli en FM-leverantör (Facility 
Management) där kunden sätts i fokus och kan känna 
större tillit och förtroende för sin serviceleverantör. 
Enkelt uttryckt är Facility Management allt som inte 
hör till kärnverksamheten. För en kommun kan några 
av kärnverksamheterna vara att bedriva utbildning, 
vård och omsorg. Exempel på ett nytt FM-uppdrag som 
nämnden tittar på är ansvaret för kommunens inköp 
av datorer med mera, då får man bland annat en stor 
miljövinst, när man får kontroll på återvinningen av 
teknikutrustningen. 
     Serviceförvaltningens lokaler kommer att yteffekti-
viseras. Detta för att underlätta processen till att bli en 
fullfjädrad FM-leverantör och för att bereda plats för 
mer personal i takt med att kommunen växer. Förvalt-
ningen kommer i och med detta att jobba enligt model-
len aktivitetsbaserat arbetssätt. Tack vare yteffektivise-
ringen kommer det att finnas kontorsyta att hyra ut till 
andra förvaltningar som är i behov av mer plats.  
     Servicenämnden har en nyckelroll i kommunens 
interna miljöarbete. Varbergs kommun ligger långt 
framme i nationella jämförelser när det gäller om-
ställning av fordonsflottan till att använda förnybara 
bränslen. Nästa steg är att stötta verksamheterna i att 
optimera behovet av fordon, detta för att minska mil-
jöbelastningen och spara pengar som kan användas till 
kärnverksamheten. I samma syfte jobbar fastighetsför-
valtningen med energieffektivisering av fastigheterna.  
     Kost och städ levererar städ och måltider efter av-
tal med kunderna. Alliansen och Miljöpartiet har de 
senaste åren satsat medel för att barn och gamla ska 
serveras svenskt kött och att andelen ekologiskt ska 
vara 35 procent. Denna prioritering ligger fast. Nämn-
den får 1,5 miljoner kronor för att öka kompetensen 
och acceptansen för klimatsmart mat som bland annat 
innebär ökad andel vegetabilier. Det tar tid att lära 
barnen att äta nya rätter och det måste få ta tid. Syftet 
med skolmåltiden är att barnen ska tillgodogöra sig 
den, så att de orkar ta till sig den kunskap som skolan 
förmedlar. Jobbet med att minska matsvinnet ger 
resultat, vilket sparar både pengar och miljö. 
     Utvecklingen på IT-avdelningen går fort och är en 
viktig förutsättning för kommunens verksamhetsut-
veckling. Utvecklingen av e-tjänster är viktig för att det 
ska vara enkelt för kommuninvånarna att kunna göra 
ansökningar och bokningar av olika slag. Detta frigör 
tid hos kommunens medarbetare och underlättar i 
kommuninvånarnas vardag. För detta får nämnden 
1 miljon kronor att tillsammans med övriga nämnder 
utveckla e-tjänster.
     Projektet kommungemensam kundservice kommer 
att heta Varberg Direkt och startar i februari 2018. För 
driften av detta tillförs servicenämnden 11,4 miljoner 
kronor i ram som är beslutad sedan tidigare. Varberg 
Direkt ska förbättra tillgängligheten och bidra till visio-
nens verksamhetsidé att förenkla människors vardag. 
Syftet är att kommuninvånare, företagare och alla 
andra som söker kontakt med kommunen snabbare 



INLEDNING10

och enklare ska få svar på sina frågor och få hjälp med 
sina ärenden. 

Miljö- och hälsoskydd
Alliansen och Miljöpartiet tillför 350 000 kronor i 
ramökning 2018 till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
för deras viktiga arbete.
     Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar och upp-
drag är att utöva tillsyn inom hälsa, livsmedel och 
miljö. Det innebär att nämnden arbetar för att invå-
nare och verksamheter i Varberg följer de lagar och 
regler som gäller inom dessa områden. Ungefär hälften 
av verksamheten ingår i schemalagda tillsynsbesök 
och följer ett förutbestämt schema. Den andra hälften 
av verksamheten är styrd av inkomna rapporter och 
klagomål som kan gälla allt från miljöfarliga utsläpp 
till restauranger som låter så mycket att de stör sin 
omgivning.
     Under 2018 kommer ett stort arbete med förändring 
av livsmedelskontrollen att behöva göras för att matcha 
förändringar på europeisk nivå som faller ut i den loka-
la myndighetsutövningen. Upp till detta så föreslås ett 
antal förändringar i miljötillsynen vilket kommer leda 
till konkurrens om tiden på tjänstepersonerna. Interna 
krav i kommunen för stadsutveckling och bostadspla-
nering kommer fortsatt att vara stort och med utökade 
resurser hos andra förvaltningar behöver nämnden 
fortsatt prioritera att ha tillgängliga tjänstepersoner för 
att hantera remisser och utredningar. Förvaltningens 
arbetsfördelning är sådan att ingen enskild tjänste-
person ensam hanterar alla delar av exempelvis en 
remiss för detaljplanerna. Bland annat för att det krävs 
specialkompetens inom vissa områden – exempelvis 
förorenad mark eller bullerfrågor – men också för att 
sprida kunskapen bland personalen och för att minska 
sårbarheten vid frånvaro.

Gruppledare:
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Harald Lagerstedt (C)
Tobias Carlsson (L)
Stefan Edlund (MP)
Kerstin Hurtig (KD)
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Vision, mål och styrning
Styrmodell för Varbergs kommun

Varbergs kommun har en styrmodell som anger hur 
fullmäktige och nämnder ska arbeta med mål och 
inriktning samt hur arbetet med uppföljning och 
analys ska bedrivas. Styrmodellen antogs av kom-
munfullmäktige i november 2012 genom dokumentet 
”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och 
ramstyrning” (KS 2012/0325).

Mål och inriktning
Vid varje ny mandatperiod formulerar kommunfull-
mäktige strategiska målområden och prioriterade mål 
för verksamheten i koncernens nämnder och bolag. Ut-
gångspunkten är kommunens gemensamma vision om 
Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. 
Fullmäktige anger även prioriterade inriktningar för det 
målstyrda arbetet. 

Arbete i nämnder och förvaltningar
Utifrån fullmäktiges målområden och prioriterade mål 
arbetar kommunens nämnder fram egna nämndsmål. 
Därefter har förvaltningarna till uppgift att beskriva vil-
ka åtgärder och aktiviteter som krävs för måluppfyllelse. 
     De målområden och prioriterade mål som beslutats 
genom mål- och inriktningsdokument kan behöva 
revideras eller förtydligas under mandatperioden. Kom-
munfullmäktige kan även se behov av att ge nämnderna 
särskilda uppdrag för ökad måluppfyllelse. Det görs i 
så fall genom kommunfullmäktiges årliga beslut om 
budget.

Finansiella mål   
Kommunen har även finansiella mål som, tillsammans 
med de strategiska målområdena, är vägledande i 
arbetet med att uppfylla kommunallagens krav på en 
god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar 
till att styra både resultat- och investeringsnivån så att 
kommunen ska klara kommande utmaningar och ökade 
krav på verksamheten i takt med demografiska föränd-
ringar. Målen är långsiktiga och resultatet mäts som ett 
genomsnitt över tid. 

Uppföljning och analys
I kommunens styrmodell ligger tonvikten på upp-
följning och analys. Varje nämnd och bolagsstyrelse 
rapporterar regelbundet sina ekonomiska resultat till 
kommunstyrelsen, samtidigt som man beskriver sitt 
arbete med de strategiska målområdena. Kommunsty-
relsen rapporterar sedan vidare till fullmäktige. I denna 
process övervakas hur verksamheterna följer budget, 
hur man arbetar för en god måluppfyllelse samt om nå-
got av ”risk och väsentlighet” behöver uppmärksammas 
inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
     Efter årets fyra första månader görs en gemensam 
tertialrapport för samtliga nämnder och bolag, och efter 
åtta månader presenteras en gemensam delårsrapport. 
Rapporteringen kompletteras med månadsrapporter 
och vid behov dialogsamtal mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och ledningen för en nämnd eller ett bo-
lag. En bra uppföljning ökar effektiviteten i kommunens 
målstyrning eftersom den borgar för säkerhet i verksam-
hetens ekonomi och måluppfyllelse.

Mål och inriktning 2016-2019
För perioden 2016–2019 har kommunfullmäktige beslu-
tat om fyra strategiska målområden och tre prioriterade 
inriktningar. 

Fyra strategiska målområden
1. Miljö och klimat
Prioriterat mål: Förenkla för människor så att fler gör 
det som är bättre för miljön.

2. Bostäder
Prioriterat mål: Fler bostäder med olika upplåtelsefor-
mer ska byggas i hela kommunen.

3. Utbildning och arbete
Prioriterat mål: Inspirera och stödja så att fler elever 
uppnår godkända betyg efter såväl grundskola som 
gymnasieskola. Ett gott företagsklimat där fler upp-
muntras till företagande.

4. Hälsa och social sammanhållning
Prioriterat mål: Bättre hälsa genom att inspirera till ett 
aktivt liv. Delaktigheten i samhället ska öka.

Tre prioriterade inriktningar
1. Valfrihet och kvalitetskonkurrens
2. Attraktiv arbetsgivare
3. God ekonomisk hushållning

Finansiella mål 2017-2025
För perioden 2017–2025 har kommunfullmäktige be-
slutat om två finansiella mål.

1. Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 
100 mnkr per år för perioden 2017-2025.

2. Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst 59 % 
per år för perioden 2017-2025, exklusive pensions- 
åtaganden och internbankslån till kommunens bolag.

Vision

Kommunfullmäktiges strategiska 
målområden och prioriterade mål

Nämndernas mål

Förvaltningarnas och  
verksamheternas åtgärder,  
aktiviteter och indikatorer

Uppföljning
• analys
• omvärldsanalys

Uppföljning
• analys
• omvärldsanalys

Uppföljning
• analys
• omvärldsanalys
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På väg mot de prioriterade målen

Budget 2018 omfattar enbart de kommunala nämn-
derna, men i arbetet med fullmäktiges fyra strate-
giska målområden och tre prioriterade inriktningar, 
som presenterats i föregående avsnitt och beskrivs 
närmare nedan, ingår även de kommunala bolagen.

Miljö och klimat
Bakgrund
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids 
stora globala utmaningar. Lokalt är det en utmaning 
att förhålla sig till de förändringar som redan har skett 
eller snart kan förväntas vara en realitet.

Prioriterat mål 2016-2019
Förenkla för människor så att fler gör det som är 
bättre för miljön.

Var är vi idag?
Goda resultat inom flera områden tyder på att Var-
bergs kommun är på rätt väg mot målet. Starka 
områden är bland annat ekologiska livsmedelsinköp, 
energieffektivisering, förnybar energi och arbetet med 
att ställa om till en energieffektiv och fossilfri fordons-
flotta. Aktivt arbete pågår även för att utveckla förut-
sättningarna för hållbara resor och transporter.  

Vad krävs för måluppfyllelse 2016-2019?
Bedömningen är att det för fortsatt god måluppfyllelse 
inom målområdet Miljö och klimat krävs

• kontinuerlig förbättring inom organisationen vad 
gäller målformuleringar och indikatorer 
• stärkta förutsättningar för att kunna arbeta systema-
tiskt.

Tydliga och mätbara nämnds- och bolagsmål 
Rapporteringen visar på goda förutsättningar för 
merparten av koncernens nämnder och bolag att nå 
sina uppsatta mål inom det strategiska målområdet 
Miljö och klimat. Värt att nämna är dock att det i flera 
fall finns förbättringspotential vad gäller målformu-
leringar och inrapporterade uppgifter. Målområdet 
är omfattande och av kvalitativ karaktär, vilket gör 
det svårt att mäta om det inte speglas av tydliga och 
mätbara nämnds-/bolagsmål som kan stämmas av 
genom åtgärder och aktiviteter under rapporterings-
perioden. Konkreta nedbrutna mål med prioriteringar 
för perioden tydliggör dessutom hur det är möjligt att 
systematiskt närma sig det övergripande prioritera-
de målet (förenkla för människor så att fler gör det 
som är bättre för miljön). En risk med mål som är för 
omfattande, utan tydligt kopplade aktiviteter eller re-
presentativa indikatorer, är att rapporteringen främst 
tenderar att belysa positiva resultat och att områden 
där det behövs förbättringar hamnar i skymundan. 

Implementering av hållbarhetsmålen
Många frågor inom målområdet Miljö och klimat 
är gränsöverskridande och spänner över flera olika 
verksamheters ansvarsområden. Här spelar implemen-

teringen av kommunens hållbarhetsmål en viktig roll. 
Implementeringen innebär att en strukturell plattform 
byggs upp för arbetet med hållbarhetsfrågor, inklusive 
ett system för uppföljning och analys. På så sätt stärks 
förutsättningarna för samverkan inom koncernen, och 
möjligheten att identifiera synergieffekter ökar. 
     I dagsläget är det främst den ekologiska dimensio- 
nen av hållbarhet som behandlas inom målområdet 
Miljö och klimat, men den bör även sättas i relation 
till den sociala och den ekonomiska dimensionen av 
hållbar utveckling, då de olika dimensionerna bör ses 
som integrerade och odelbara.

Bostäder
Bakgrund
Varberg har unika möjligheter med sitt läge och sin 
positiva atmosfär. Det leder till att Varberg har en kon-
tinuerlig befolkningstillväxt, vilket i sin tur ställer krav 
på bostadsmarknaden.

Prioriterat mål 2016-2019
Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas 
i hela kommunen.

Var är vi idag?
Bostadsbyggandet når i nuläget inte upp till önskade 
nivåer, det vill säga till de måltal för färdiga bostäder 
som har specificerat för respektive år i kommunens 
översiktsplan. Det prioriterade målet för perioden 2016-
2019 bedöms dock delvis kunna uppnås.

På väg mot effektivare processer
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en 
process och arbetsmetod för ledning och styrning av 
samhällsbyggandet som förväntas antas av kommun-
styrelsen under hösten 2017.

Planeringsberedskap
Kommunfullmäktige har antagit en fördjupad över-
siktsplan för Norra kusten och arbetet med en fördju-
pad översiktsplan för serviceorter i de östra kom-
mundelarna har inletts. En förtätningsstrategi med 
riktlinjer för förtätning är framtagen och planeras att 
antas under året, och i anslutning till den en markan-
visningsplan.
     Byggnadsnämnden har fram till september 2017 
antagit detaljplaner som innefattar totalt cirka 408 bo-
städer, samtliga antogs under årets första tertial. Målet 
för helåret är antagna detaljplaner för 700 bostäder, 
vilket inte kommer att kunna nås.
     Socialförvaltningen ser över möjligheter för till-
fälliga lösningar för att hantera den akuta bristen på 
särskilda boendeplatser. Utredning gällande kort-
tidsboende, LSS för barn, samt bostad med särskild 
service pågår. Arbete pågår med omvandling av cirka 
100 HVB-platser (hem för vård och boende) till boen-
den för nyanlända.

Färdigställda bostäder och byggstarter
Uppsatt bostadsmål för 2017 är 400 nya färdigställda 
bostäder. Då resultatet för delårsperioden januari– 
augusti var 166 färdigställda bostäder bedöms målet 
för helåret inte kunna nås. 
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Antalet byggstarter som beviljades under delårsperio-
den var 279, vilket innebär en positiv utveckling då det 
är fler än under hela 2016. 

Vad krävs för måluppfyllelse 2016-2019?
För att kommunen ska lyckas med målområdet för 
perioden behöver antalet färdigställda bostäder per år 
öka och ligga i nivå med respektive års uppsatta mål. 
För detta krävs en god planeringsberedskap, det vill 
säga strategisk beredskap, markberedskap samt resurs- 
och organisationsberedskap. Alla kommunens nämn-
der, förvaltningar och bolag ska utifrån sin verksamhet 
samarbeta och bidra till en ökad planeringsberedskap.

Strategisk beredskap
Kommunens strategiska beredskap kommer på längre 
sikt att öka genom kommande fördjupade översikts-
planer, förtätningsstrategi, utbyggnadsplan samt 
bostadsförsörjningsprogram. På kort sikt är dock den 
strategiska beredskapen en begränsande faktor. 

Markberedskap
Arbetet med markanvisningsplan behöver fortgå, 
liksom arbetet med strategiska markinköp för att 
öka kommunens ägande av mark som kan nyttjas för 
bostäder.

Resurs- och organisationsberedskap
Kommunens verksamheter klarar med nuvarande 
resurser inte att hantera en ökad mängd detaljplaner. 
Varje detaljplan måste därför väljas med stor nog-
grannhet, med fokus på innehåll och genomförbarhet. 
Flera förvaltningar inom kommunen är underbeman-
nade och har svårigheter att hitta rätt kompetens till de 
tjänster som utlysts. De samhällsbyggande förvaltning-
arna har fler projekt och planer än vad organisationen 
klarar av att hantera, vilket i sin tur även påverkar 
övriga förvaltningar.
     En annan faktor som drar ned takten på bostads-
byggandet är den byggboom som råder i Västsverige, 
eftersom den gör det svårt för byggprojektens exploa-
törer att hitta entreprenörer.

Utbildning och arbete
Bakgrund
Kunskap och bildning är nyckeln till framgång och 
personlig utveckling. Genom att barn, unga och vuxna 
ges möjlighet till god utbildning skapas goda förutsätt-
ningar till arbete och egen försörjning. Ett gott före-
tagsklimat skapar fler företag och fler arbetstillfällen. 
Genom arbete och egen försörjning stärks människors 
självkänsla men även delaktigheten och sammanhåll-
ningen i samhället ökar, detta gäller inte minst de nya 
varbergare som sökt sig hit från omvärldens oroligare 
hörn.

Prioriterat mål 2016-2019
• Inspirera och stödja så att fler elever uppnår god-
kända betyg efter såväl grundskola som gymnasie-
skola.
• Ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till 
företagande.

Var är vi idag?
Varbergs kommun har mycket goda resultat inom 
skolområdet och stora förbättringar har uppnåtts inom 
upplevt företagsklimat. Bedömningen är därför att det 
prioriterade målet för perioden 2016-2019 kommer att 
uppfyllas.
     Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yr-
kesprogram har ökat kraftigt de senaste tio åren och 
ligger 2016 på en hög nivå. Andelen elever som går ut 
gymnasiet med fullständig gymnasieexamen inom tre 
år fortsätter att öka.      
     SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) mät-
ning över kommuners företagsklimat för 2016 som 
publicerades under våren visar att de företagare som 
varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende 
är mer nöjda nu än vid tidigare mätningar. Företagar-
nas helhetsbedömning över kommunens service har 
sedan mätningen 2014 ökat från 63 till 71. 

Vad krävs för måluppfyllelse 2016-2019?
Fortsatt arbete krävs för att uppehålla och utveckla de 
goda elevresultaten och skolan jobbar med ständiga 
förbättringar inom pedagogik. Under målperioden 
2016–2019 ligger fokus på att stärka pedagogers skick-
lighet för att lyfta barns och elevers resultat. I enlighet 
med ledande forskning och utbildning fortsätter skolan 
att arbeta efter en praktik där lärandet synliggörs 
och eleven ges praktiska strategier för att nå ett ökat 
lärande. Analyser som genomförs under året visar 
att detta fortsätter bidra till ett ökat lärande. Arbetet 
bedrivs genom ett tydligt kunskapsfokus där varje elev 
har möjlighet att utvecklas och nå samtliga mål som 
anges i skolans styrdokument. Detta säkerställs genom 
läroplan och det systematiska kvalitetsarbete som varje 
rektor ansvarar för. Tidiga insatser görs för att fånga 
upp elever inom både läsutveckling och matematik. 
Det genomförs även stora satsningar kring trygghet 
och elevhälsa. En annan prioritering som görs är att 
stärka elevernas kunskap och medvetande kring fram-
tida studie- och yrkesval.
     Barn och föräldrar i Varbergs kommun har fortsatt 
stora möjligheter att välja mellan flera alternativ vad 
gäller kommunal respektive fristående huvudman för 
förskola, grundskola samt gymnasieskola. För att säkra 
medborgarnas delaktighet och möjlighet till valfrihet 
informerar Varbergs kommun inför ansökningsom-
gången kring vad val av förskola och skola innebär.
     Varbergs kommun har en tydlig ambition att stötta 
och förenkla för befintliga och framtida företagare, en 
aktiv satsning pågår för att utveckla och förbättra den 
service som erbjuds företagare som verkar i kom-
munen. Det strategiska kvalitetsarbete som inleddes 
under 2016 kring bättre bemötande, fler dialogforum 
med företag samt fler möten mellan kommunledning 
och företag fortsätter. En ny hemsida för närings-
livskontakter, ett förtydligande av företagslotsen och 
inrättandet av en evenemangslots är några exempel på 
långsiktiga satsningar. Ökat fokus på medveten kom-
munikation och ett utvecklingsarbete kring kultur och 
attityder kopplat till företagande ska leda till tydligare 
och enklare företagskontakter med kommunen. 
För att förbättra möjligheterna för entreprenörskap 
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och företagande erbjuds fortsatt entreprenöriella inslag 
i utbildningen för elever i grund- och gymnasieskola 
genom Modern arbetslivsorientering och Ung företag-
samhet.

Hälsa och social sammanhållning
Bakgrund
Att känna trygghet i vardagen samt att känna gemen-
skap och delaktighet i samhället är viktigt för vår triv-
sel och därmed för vår hälsa. De ungas ohälsa har ökat 
och skillnader i hälsa har ökat mellan olika grupper i 
samhället.

Prioriterat mål 2016-2019
• Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.
• Delaktigheten i samhället ska öka.

Var är vi idag?
Bedömningen är att det prioriterade målet kommer att 
uppnås. 
     Många åtgärder pågår för att förebygga ungas ohäl-
sa. En övervägande majoritet av eleverna i Varbergs 
kommunala grund- och gymnasieskolor mår bra, trivs 
och känner sig trygga i skolan. Samtidigt utvecklas ett 
tätare samarbete mellan elevhälsateam och lärarlag för 
att fånga upp de elever som upplever stress, utsatthet 
eller annan ohälsa. Varbergs kommun arbetar systema-
tiskt med att förbättra elevhälsan bland kommunens 
unga under hela skolgången.
     Verksamheten inom vård och omsorg får höga 
kvalitetsbetyg från sina kunder. Inom äldreomsor-
gen utvecklas arbetssätten för att stärka och stödja 
självständighet och trygghet för äldre personer, bland 
annat genom digital teknik. Ett värdigt åldrande kräver 
förståelse och respekt för att äldre inte är en homogen 
grupp, därför får valfrihet, behov och önskemål styra 
så långt det är möjligt. Inom äldreomsorgen är både 
hemtjänst och särskilt boende idag konkurrensutsatta 
och kunder kan själva välja utförare. Stor hänsyn tas 
också till kundens önskemål om hur insatsen ska utfor-
mas. Arbetet med att utveckla demensvården pågår un-
der hela mandatperioden. Eftersom antalet multisjuka 
äldre ökar sker en utvecklad samverkan med regionen 
kring sammanhållen vård och omsorg.
     Delaktighet och medskapande genomsyrar allt fler 
verksamheter inom kommunen. Olika initiativ tas för 
att öka varbergarnas inflytande över och delaktighet i 
utvecklingen av nya upplevelser, uttrycksformer och 
aktiviteter, bland annat görs satsningar riktade mot 
ungdomar, föreningar och personer med funktionsva-
riationer. På ett strategiskt plan håller nya riktlinjer för 
medborgardialog på att utvecklas. Verksamheter utfor-
mas också i så hög grad som möjligt för att alla ska ha 
möjlighet att delta i det utbud som finns kring natur, 
idrott och kultur. Stora satsningar har gjorts på idrott 
de senaste åren och arbetet fortsätter för att utveckla 
lek- och mötesplatser i stadsområdet och i tätorterna. 
För att uppnå en hållbar stadsplanering med gröna och 
levande ytor i staden har en grönstrategi tagits fram. 
Inkluderingscentrum fortsätter att utvecklas, liksom 
samarbetet med andra myndigheter för nyanländas 
etablering i samhället. 

Vad krävs för måluppfyllelse 2016-2019? 
Fortsatta satsningar och goda resultat inom de olika 
delområdena kommer att krävas för måluppfyllnad för 
perioden. Till utmaningarna hör de växande köer-
na till särskilt boende som är en konsekvens av den 
ökade andelen äldre invånare, liksom svårigheterna 
att rekrytera personal inom social omsorg och beho-
ven att ständigt höja kvaliteten i omvårdnaden för en 
säkerställd trygghet i vårdkedjan. Större investeringar 
kommer också att behövas till utveckling av grönområ-
den för att Varberg ska behålla sin attraktionskraft när 
både invånare och besökare blir fler.

Tre prioriterade inriktningar

Valfrihet och kvalitetskonkurrens
Bakgrund
Fristående och kommunala utförare ska ha likvärdiga 
förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet. 
Kommunens roll blir att underlätta för kundvalen, 
skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättnings-
system samt kvalitetsgranska verksamheterna och 
göra informationen om skillnaderna lättillgänglig för 
medborgarna.

Kommentar
Barn och elever i Varbergs kommun har möjlighet att 
välja bland fristående och kommunala alternativ för 
pedagogisk omsorg, förskola, grundskola samt gym-
nasieskola. För att säkra varbergarnas delaktighet och 
möjlighet till valfrihet gör den enskilde ett aktivt val av 
förskola respektive skola, och inför varje ansöknings-
omgång informeras kring vad val av förskola respektive 
skola innebär. Genom systematiskt kvalitetsarbete 
säkerställs att ersättningsnivåerna till fristående och 
kommunala utförare är rättvisa och konkurrensneu-
trala.
     Inom social omsorg finns etablerade arbetssätt 
för att möjliggöra valfrihet och kvalitetskonkurrens. 
Löpande arbete pågår med att utreda vilka verksam-
heter som kan konkurrensutsättas. På så sätt möjlig-
görs kundval inom bland annat hemtjänst och särskilt 
boende. När kunder inte aktivt väljer hemtjänstleve-
rantör tillämpas en turordning för en jämn fördelning 
av kunder bland utförarna. Inom verksamheterna 
hemtjänst och särskilt boende erbjuds kunderna en 
jämförelsetjänst, för att underlätta informationshämt-
ning och jämförelser vid val av utförare. Uppföljning av 
verksamhetskvalitet görs för att säkerställa att samtli-
ga utförare har likvärdiga förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Samtidigt sker ett arbete med kvalitetsde-
klarationer för att kunder ska känna till vad som kan 
förväntas av respektive verksamhet, oavsett utförare. 
     Den prioriterade inriktningen Valfrihet och kva-
litetskonkurrens kommer även fortsättningsvis att 
utgöra ett viktigt förhållningssätt som leder till att det 
skapas förutsättningar för både fristående och kommu-
nala utförare av välfärdstjänster i Varbergs kommun.
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Attraktiv arbetsgivare
Bakgrund 
Kommunens tillväxt samt den pågående generations-
växlingen och den ökande konkurrensen om medarbe-
tarna ställer stora krav på kommunen som arbetsgiva-
re. Kommunen måste även framöver jobba intensivt för 
att behålla befintliga och nå nya medarbetare. Lönen 
har blivit ett viktigt konkurrensmedel och kraven på 
en god arbetsgivarpolitik med bra anställningsvillkor 
och utvecklingsmöjligheter, tillgång till olika förmåner, 
möjlighet till önskad sysselsättningsgrad samt ett gott 
ledarskap och en god arbetsmiljö är tydliga.  
     Kommunens insatser för ett hälsosamt arbetsliv 
är sedan flera år i fokus. Det är även fortsättningsvis 
viktigt att bevaka sjukfrånvaroutvecklingen och arbeta 
förebyggande samt med tidiga och effektiva rehabilite-
ringsinsatser. Det är också fortsatt viktigt att identi-
fiera olika friskfaktorer samt på olika sätt underlätta 
för chefer och medarbetare att hitta balansen mellan 
arbetslivet och privatlivet. 

Inriktningar
Insatser för att stärka  
kommunen som attraktiv arbetsgivare
Kommunen ska fortsätta att utveckla arbetsgivarpo-
litiken och de anställdas förmåner. De anställda ska 
erbjudas möjlighet att både öka och minska sin syssel-
sättningsgrad. Löneläget i kommunen ska ses över och 
de prioriteringar som är nödvändiga ska göras. Som en 
följd av ett högre löneläge ökar också kommunens pen-
sionskostnader, vilket det ska finnas beredskap inför.

Aktiv personal- och kompetensförsörjning
Arbetet med olika insatser inom de fem områdena 
attrahera, rekrytera, introducera, motivera/utveckla 
samt generationsväxla/avveckla ska fortsätta enligt 
kommunens personalförsörjningsplan och i ett nära 
samarbete mellan förvaltningarna och kommunens 
personalkontor. Insatserna för att kunna ta emot både 
nyanlända och långtidsarbetslösa på praktikplatser och 
i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska fortsätta. 

Utveckling av en effektiv  
och ändamålsenlig organisation 
Organisationen ska anpassas så att man kan uppnå en 
effektiv och ändamålsenlig organisation med möjlighet 
till dialog och en god arbetsmiljö för de anställda. De 
anställda ska uppleva en tydlighet beträffande mål för 
respektive uppdrag och få återkoppling på sina insat-
ser. Arbetet mot mobbing, trakasserier, kränkande sär-
behandling och diskriminering ska liksom arbetet för 
jämställdhet och mångfald vara tydligt. De anställda 
ska ha en plan för sin kompetensutveckling och goda 
kunskaper för sina uppdrag.

Insatser för att stärka  
cheferna i deras roll som ledare 
Organisationen ska anpassa antalet chefsled, omfatt-
ningen av chefens uppdrag samt stödet till cheferna 
för att stärka dem i ledningsuppdraget. Ledarutveck-
lingsinsatser ska prioriteras och en fortsatt utveckling 

av personalsystemen samt av chefens digitala hjälpme-
del för planering och uppföljning ska ske.

Insatser för ökad hälsa  
och minskad sjukfrånvaro
Kommunen ska ha tidig uppmärksamhet på sjukfrån-
varon och kontinuerligt arbeta med olika insatser, både 
för att förebygga att sjukfrånvaro uppstår och för att 
snabbt kunna rehabilitera tillbaka anställda till arbete. 
I detta sammanhang är arbetsplatsernas systematiska 
arbetsmiljöarbete av stor betydelse och såväl arbets-
miljöföreskriften om organisatorisk och social arbets-
miljö som den partsgemensamma avsiktsförklaringen 
för minskad sjukfrånvaro innebär insatser och åtagan- 
den även för kommande år.

Personalpolitiska mål 
• Den kommungemensamma medarbetarenkäten 2018 
ska visa högre resultat än 2016 inom samtliga frågeom-
råden.
• Sjukfrånvaron ska minska, både när det gäller den 
långa över 60 dagar och korttidsfrånvaron under 
15 dagar.

• Antalet anställda utan någon sjukfrånvaro under året 
ska öka. 
• Bland de anställda som önskar höjd sysselsättnings-
grad ska sysselsättningsgraden öka.
• Andelen timmar som utförs av timavlönade ska 
minska.

God ekonomisk hushållning
Bakgrund
Kommunallagen anger att kommuner ska ha ”en 
god ekonomisk hushållning” i sin verksamhet, vilket 
innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt 
sätt. Vad ska då kommunen göra? Kommunallagen 
sammanfattar:
• För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
• För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Vad är god ekonomisk  
hushållning för Varbergs kommun? 
För Varbergs kommun innebär god ekonomisk hus-
hållning att kommunen med utgångspunkt i visionen* 
ska arbeta för att nå de prioriterade målen inom de 
beslutade strategiska målområdena. För de strategiska 
målområdena anges även prioriterade inriktningar för 
att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad 
som för verksamheten är god ekonomisk hushållning. 
     Ordning och reda i kommunens ekonomi är för-
utsättningen för en god och hållbar utveckling. En 
välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag 
som hushåll och lägger grunden för fler arbeten och en 
trygg gemensam finansiering av välfärden. Vi är alla 
beroende av en politik som tar ansvar för en ekonomi i 
balans, som ger stabilitet och uthållighet.

*Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt
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Överskott är nödvändigt 
Kommunens verksamhet har inte som syfte att gene-
rera vinst, men överskott är absolut nödvändigt för 
att långsiktigt kunna driva bra verksamhet. Att visa 
överskott till följd av tillfälliga realisationsvinster eller 
dylikt är dock inte ett långsiktig hållbart sätt att bygga 
en budget. God ekonomisk hushållning är inte att för-
bruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov, och 
inte att finansiera driftskostnader med lån. Det omtala-
de kommunala balanskravet innebär ”att klara nollan” 
och det ska ses som en miniminivå för vad kommunen 
ska prestera. Noll är dock för lite av flera anledningar. 
Det gäller att ha beredskap för det oväntade, eftersom 
det alltid tenderar att inträffa. Ett nollresultat innebär 
dessutom att det saknas utrymme för att exempelvis 
bygga en ny skola när en gammal är utsliten, eftersom 
det är betydligt mycket dyrare nu än för 50 år sedan 
med nya investeringar som att bygga en skola eller en 
ny friidrottshall. 
     Men god ekonomisk hushållning är inte bara det 
ekonomiska resultatet. Genom att sätta mål och riktlin-
jer för de olika verksamheterna och sedan följa upp 
dem, synliggörs vad som faktiskt görs och vad kommu-
nens invånare får för pengarna.
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Planeringsförutsättningar 
Omvärldsanalys

Statlig styrning och  
samhällsekonomisk utveckling
Kommunens budgetarbete påverkas i mycket hög grad 
av den statliga styrningen. I regeringens vår- och höst-
propositioner framgår hur statliga beslut kommer att 
påverka kommunerna, och därmed Varbergs kommuns 
budgetarbete. 

Ökad styrning via statsbidrag
Årets höstproposition innebär en förstärkt stat-
lig styrning, framför allt genom ökade resurser till 
välfärden som tillförs via de generella statsbidragen 
med 3,5 miljarder kronor 2019 och 7 miljarder kronor 
från år 2020. Utöver dessa anslag finns en stor mängd 
riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen söks av 
nämnderna själva och ligger utanför budgetramarna.      
Några av de riktade statsbidragen i årets höstproposi-
tion är:
• 425 miljoner kronor införs som bidrag till arbete mot 
långtidsarbetslöshet via så kallade extratjänster.
• Till skolområdet riktas för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling 1 miljard kronor år 2018 och 
3,5 miljarder kronor år 2019 samt 6 miljarder kronor 
år 2020.
• 500 miljoner kronor riktas som en jämlikhetspeng till 
skolan år 2018.
• 500 miljoner kronor riktas till socioekonomiskt efter-
satta kommuner.
• Ytterligare 250 miljoner kronor riktas till förstärkt 
bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
• Stimulansmedel om 350 miljoner kronor införs för 
att öka motivationen att delta i daglig verksamhet.
• 300 miljoner kronor satsas för gratis simskola och yt-
terligare 250 miljoner kronor för avgiftsfria aktiviteter 
för barn under skollov (200 mnkr finns redan år 2017).
• Anslaget för krisberedskap höjs med 100 miljoner 
kronor till kommunerna.
• Klimatklivet ökas med 800 miljoner kronor år 2018 
och 1,3 miljarder kronor år 2019 samt 2,3 miljarder 
kronor år 2020–2023.

Påverkan av nationella beslut
Utöver de beslutade statsbidragen påverkas kom-
munerna av utredningar och nya bestämmelser som 
genomförs på nationell nivå. Två aktuella exempel som 
berör Varbergs kommun följer nedan.  
• Inom ramen för skolans verksamhet pågår översyn 
av förskolans läroplan och utredning av gymnasiesko-
lan. Regeringen har också lagt ett förslag om utökad 
timplan för ämnet idrott och hälsa.
• Regeringen har infört en ny bestämmelse i social-
tjänstförordningen om tillgång till personal i särskilda 
boenden för äldre. Ändringen innebär ett förtydligat 
ansvar om att personal dygnet runt och utan dröjsmål 
ska kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd 
och hjälp. Det är ännu oklart hur den nya bestämmel-
sen kan komma att påverka nuvarande bemanning 
inom äldreomsorgen. Värt att notera i sammanhang-
et är att det riktade statsbidrag på cirka 13 miljoner 
kronor som Varbergs kommun fått årligen 2016–2018 
för ökad bemanning inom äldreomsorgen, främst för 
särskilda boenden, enligt budgetpropositionen upphör 
efter 2018.

Regeringens bild av den  
samhällsekonomiska utvecklingen
Regeringen lyfter fram vissa mer avgörande faktorer 
för den ekonomiska utvecklingen i samhället. Nedan 
beskrivs några av de förutsättningar som ligger till 
grund för kommunens budgetarbete, inhämtat från 
SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) cirkulär 
2017:46.
• Regeringens bedömer i budgetpropositionen att till-
växten i Sverige blir stark: 3,4 procent år 2017 respek-
tive 2,6 procent år 2018 (kalenderkorrigerade siffror). 
Detta är en upprevidering jämfört med vårpropositio-
nen.
• Aktivitetsnivån i den svenska ekonomin har varit hög 
de senaste åren och så fortsätter det ett tag till. Det 
är framför allt de inhemska delarna i ekonomin som 
utvecklats starkt.
• Nästa år bedömer regeringen dock att investeringar-
na kommer att växa i en långsammare takt eftersom 
nivån på investeringarna nu är så pass hög. Det finns 
även kapacitetsrestriktioner i byggandet. Vidare bedö-
mer regeringen att hushållskonsumtionen kommer att 
utvecklas starkt då det finns en gynnsam grogrund för 

Sammanfattning över regeringens prognos i budgetpropositionen
Procentuell förändring om inte annat anges 2016 2017 2018 2019 2020

BNP1 2,9 3,4 2,6 2,0 2,0
Arbetade timmar1 1,7 2,0 1,3 0,6 0,6
Arbetslöshet2 6,9 6,6 5,9 5,9 5,9
BNP-gap3 –0,2 0,8 1,0 0,8 0,6
Timlöner4 2,4 2,7 3,0 3,2 3,4
KPIF, årsgenomsnitt 1,4 1,8 1,7 1,9 2,0
Prisbasbelopp 44 300 44 800 45 500 46 400 47 300
Finansiellt sparande i offentlig sektor5 0,9 1,0 0,9 1,1 1,5
Konsoliderad bruttoskuld5 41,6 38,6 36,5 34,4 32,0

1Kalenderkorrigerande.  2Procent av arbetskraften.  3Procent av potentiell BNP.  4Konjunkturlönestatistiken.  5Andel av BNP.
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Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring 2016 2017 2018 2019 2020 2014–2019

Regeringen, september 4,9 4,8 3,4 3,9 3,8 22,6
ESV, september 5,3 4,5 3,5 3,4 3,4 21,8
SKL, augusti 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5 22,3

Källor: regeringen, Ekonomistyrningsverket (ESV) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

detta genom låga räntor, hög sparkvot och en positiv 
utveckling på arbetsmarknaden. Även utrikeshandeln 
väntas ge ett positivt bidrag till tillväxten i Sverige 
2018.
• Löneutvecklingen väntas, trots den starka utveckling-
en på arbetsmarknaden, vara dämpad. Även 2017 och 
2018 väntas timlöneökningarna stanna på 2,7 respek-
tive 3,0 procent, vilket är lägre än genomsnittet för 
perioden 1993–2016.
• Inflationstakten ökade under 2016 och första halvåret 
2017, efter att ha varit låg under en lång tid. Ökningen 
förklaras av höjda priser på tjänster och tillfälligt höjda 
energipriser. Inflationstakten mätt som KPIF, infla-
tionen med fast bostadsränta – vilket är det mått som 
Riksbanken numera följer – väntas stabilisera sig på 
knappt 2 procent.

Det kommunala skatteunderlaget
Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatte- 
underlagets utveckling och befolkningsförändringen. 
Det som beskrivs i tabellen på föregående sida är de 
faktorer som påverkar skatteunderlaget för kommu-
nerna. Regeringen bedömer att den relativt kraftiga 
ökningen av skatteunderlaget 2016 fortsätter under 
2017. En hög tillväxt av lönesumman är den främsta 
förklaringen till detta. 2018–2020 förutser regeringen 
att sysselsättningen mattas och att ökningstakten på 
skatteunderlaget dämpas. Därmed kommer öknings-
takten under den senare delen av perioden att motsva-
ra genomsnittet för de senaste tio åren. Detta inne-
bär enligt regeringen att skatteunderlaget inte ökar 
kommunsektorns inkomster i samma utsträckning som 
dess utgifter växer.
     Från och med 2018 påverkas kommunernas 
skatteunderlag av regelförändringar som föreslås i 
budgetpropositionen, framför allt av förslaget om höjt 
grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Dessa förslag 
är inte beaktade i Ekonomistyrningsverkets (ESV) och 
SKL:s prognoser i tabellen ovan. 
     Lägre skatt för personer med sjuk- och aktivitetser-
sättning samt skattereduktion för fackföreningsavgifter 
föreslås också i budgetpropositionen, men eftersom 
detta föreslås ske i form av skattereduktioner i stället 
för avdrag påverkas inte det kommunala skatteunder-
laget.

Befolkningsutveckling
En prognos över befolkningens utveckling och sam-
mansättning tas varje år fram inom kommunen. 
Prognosen används vid planering av kommunala 
verksamheter som bostäder, skolor, barnomsorg och 

fritidsanläggningar. Den är också ett viktigt instrument 
för beräkning av kommunens skatteunderlag. 
     Befolkningstillväxten i Varbergs kommun har varit 
positiv under hela tjugohundratalet och prognosen 
2017-2021 med utblick mot 2030 visar såväl en fortsatt 
ökad inflyttning som ett positivt födelsenetto. 
    

 

Prognosen är framtagen med utgångspunkt från pla-
nerad bostadsbyggnation. Det finns en tydlig relation 
mellan bostadsbyggnation och befolkningsutveckling, 
och enligt prognosen kommer Varberg att uppnå en 
befolkning om drygt 80 000 invånare år 2030 förutsatt 
att bostäder byggs i den takt som planeras. Det innebär 
att kommunens folkmängd kommer att öka med nära 
19 000 invånare. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 
1 203 personer per år och födelsenettot 145 personer 
per år. Totalt ger detta en förändring med 1 348 perso-
ner per år. 
     Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken 
kommunal service som efterfrågas. Antalet barn ökar 
i Varberg, därför växer behovet av resurser till skola, 
omsorg och kultur- och fritidsverksamhet. Antalet 
äldre invånare ökar också, framför allt personer över 
80 år. Därmed ökar även behovet av insatser i ordinärt 
boende och behovet av särskilda boendeplatser.
     Migrationen från andra länder ställer krav på väl 
fungerande integration och inkludering. Eftersom det 
väntade antalet asylsökande, ensamkommande barn, 
anhöriginvandrare och andra nyanlända är osäkert, är 
det svårt att bedöma kostnaderna för denna verksam-
het.

Folkmängd, totalprognos 2017-2030
Ålder 2017 2020 2025 2030*

0-5 4 270 4 671 5 374 5 776

6-15 7 328 7 816 8 510 9 472

16-18 1 923 2 172 2 460 2 642

19-24 3 946 4 217 4 675 5 231

25-64 30 703 32 669 35 462 38 485

65-79 10 675 11 500 12 141 12 585

80-w 3 783 4 077 5 205 6 545

Summa 62 629 67 121 73 827 80 737

Källa: Befolkningsprognos 2017-2030 Varbergs kommun. 
*2030 års siffror är ingen prognos utan endast en utblick.
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Personal- och kompetensförsörjning
Samtidigt som Varberg växer märks en betydande per-
sonalavgång i kommunens organisation, både till följd 
av pågående generationsväxling och till följd av den 
kraftigt ökade konkurrensen om personal i omvärl-
den. Medarbetarnas krav på attraktiva arbetsplatser 
med goda utvecklingsmöjligheter ökar, samtidigt som 
kostnaderna för rekrytering och löner höjs. Det är idag 
lika viktigt att behålla befintliga medarbetare som att 
rekrytera nya.
     Till de svårrekryterade yrkesgrupperna hör lärare, 
och då särskilt lärare i grundskolans senare år, lärare 
i praktiska/estetiska ämnen samt idrottslärare. Det 
är också fortsatt stor efterfrågan på socionomer som 
arbetar med handläggning samt på personal med rätt 
kompetens inom samhällsbyggnadssektorn. 

Inkludering och integration
Varbergs kommun har mycket goda förutsättningar för 
att lyckas med det inkluderande arbetet och integra-
tionen. Kommunen har hög tillväxt, gott om arbetstill-
fällen och inget segregerat boende. Det finns dessutom 
goda samarbetsstrukturer med andra myndigheter 
och med civilsamhället. Den största utmaningen för en 
lyckad inkludering är bristen på bostäder på kort och 
på lång sikt. 
     I Strategin för långsiktig inkludering i Varberg 
2017–2022 pekas sex målområden ut: 
• inkluderande förhållningssätt 
• arbete 
• utbildning och språk 
• boende 
• socialt deltagande/inflytande 
• mötesplatser. 
Inom varje målområde finns prioriterade åtgärder 
framtagna för det fortsatta arbetet. 

Skatter och generella statsbidrag

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, 
de utgör närmare 65 procent av de totala kommunala 
inkomsterna. Skattesatsen för Varbergs kommun-
invånare ligger sedan 2012 på 20,33 procent, för 
beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala 
ersättningar. 
     Löneökningar och förändring av sysselsättning 
bland kommunens invånare är sådant som påverkar 
det totala skatteunderlaget. Eftersom det finns en 
betydande osäkerhet om hur stora de framtida skatte-
intäkterna ska bli, spelar prognoser en viktig roll i den 
ekonomiska planeringen. Varbergs kommun använder 
sig av prognoser från SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting). 

Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift
Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala utjäm-
ningssystemet, där den kommunala fastighetsavgiften 
ingår, en viktig inkomstskälla för Varbergs kommun; 
härifrån kommer 13 procent av de totala inkomsterna. 
Det kommunala utjämningssystemet består av statliga 
bidrag för att utjämna skilda förutsättningar mellan 
landets olika kommuner. Vissa av delar av utjämnings-
systemet innebär att Varbergs kommun får ta emot 
bidrag, medan andra delar medför avgifter. Nedan 
beskrivs systemets olika delar lite närmare.

• Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter 
mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga skill-
naderna i medborgarnas genomsnittsinkomst. Sam-
tidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är 
garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent 
av medelskattekraften i Sverige. 

• Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella 
behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, till 

Skatteintäkter och generella statsbidrag för Varbergs kommun, mnkr

 Prognos 2017 Budget 2018 Ram 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Skatteintäkter     

Skatteinkomster 2 743,2 2 817,2 2 904,5 3 021,7 3 172,3 3 315,0
Slutavräkning 2016 5,1
Slutavräkning 2017 -21,4
Slutavräkning 2018 -11,1

Summa skatteintäkter 2 726,8 2 806,1 2 904,5 3 021,7 3 172,3 3 315,0

Generella statsbidrag     
Inkomstutjämning 410,6 445,5 485,2 543,1 587,1 613,5
Kostnadsutjämning -86,4 -83,5 -80,1 -49,0 -56,0 -58,5
Regleringsbidrag/-avgift -0,6 9,5 28,7 43,7 39,6 41,4
Välfärdsmiljarder 14,7 15,5 11,1 6,7
LSS-utjämning -73,4 -65,1 -66,3 -67,9 -69,6 -72,7
Statsbidrag maxtaxa 15,9 14,7 14,7 14,7 14,7 15,9
Fastighetsavgift 118,6 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7

Summa generella statsbidrag 399,5 466,3 522,9 620,9 645,5 669,3

SUMMA SKATTER OCH  
GENERELLA STATSBIDRAG 3 126,3 3 272,4 3 427,4 3 642,6 3 817,7 3 984,3
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exempel skillnader i andelen barn och äldre bland invå-
narna. Systemet ska däremot inte utjämna för skillnader 
som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller 
politiska prioriteringar. 

• LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas 
kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Här avgörs utjämningen av antalet 
personer inom kommunen som är brukare av insatser 
inom LSS.

• Den kommunala fastighetsavgiften infördes 
2008 och innebär att den kommuninvånare som äger en 
fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde.

• Regleringsbidrag/regleringsavgift innebär att 
den totala nivån för en kommuns samtliga utjämnings-
bidrag jämförs med statens anslagna medel för kommu-
nal utjämning. Beroende på om de anslagna medlen är 
högre eller lägre än kommunens netto, genererar det ett 
bidrag eller en avgift för kommunen.

• Välfärdsmiljarder benämns de 10 miljarder kronor 
som regeringen för att skapa långsiktiga planeringsför-
utsättningar tillfört kommuner och landsting i budget-
propositionen för 2017. Resurstillskottet är permanent 
och ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och 
landsting som har störst behov av investeringar när 
Sverige växer. Pengarna fördelas dels efter invånarantal 
(30 procent), dels efter en fördelningsnyckel som tar 
hänsyn till asylsökande och nyanlända (70 procent). 
Under 2019 och 2020 ska tillskottet i större utsträck-
ning fördelas utifrån invånarantal och från och med 
2021 kommer det helt att baserat på invånarantal. 

 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN

År 2013 fattade kommunfullmäktige beslut 
om en resultatutjämningsreserv som ska 
utjämna normala svängningar i kommunens 
intäkter. Syftet är att skapa en buffert under 
högkonjunktur för att ha som säkerhet vid 
vikande skatteunderlag i samband med 
lågkonjunktur.
 
Riktlinjer för resultatutjämningsreserven:
• Resultatutjämningsreserven utgör en del av 
kommunens eget kapital.
• Avsättning till resultatutjämningsreserven 
får göras, om kommunens finansiella mål är 
uppnådda, med ett maximalt belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av 
årets resultat, eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar, som överstiger 
1 procent av summan av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kommunalekono-
misk utjämning.
• Ett tak fastställs för hur stort belopp som 
sammanlagt får finnas i reserven vid ut-
gången av varje redovisningsår. Maximalt 
10 procent av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning 
får avsättas till resultatutjämningsreserven. 
• Beslut om att använda medel från resul-
tatutjämningsreserven ska fattas i samband 
med kommunens beslut om budget, men kan 
vid behov revideras i samband med beslut 
om bokslut. Vid disponering bör en bedöm-
ning göras för när konjunkturen förväntas 
återhämta sig.
• I budgetbeslutet för kommande års budget 
kan maximalt ett belopp motsvarande 2 pro-
cent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning tas i 
anspråk ur resultatutjämningsreserven (dock 
ej mer än vad som är reserverat). 
• Förändring av resultatutjämningsreserven 
kräver ett aktivt fattat beslut av kommunfull-
mäktige.
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Finansiell analys

Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens ekono-
miska läge används en modell som är framtagen av 
Kommunforskning i Västsverige (Kfi) vid Göteborgs 
universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter:
• resultat
• kapacitet
• risk
• kontroll.
Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den 
finansiella utvecklingen av lång- respektive kortfristig 
betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av 
riskförhållande. Målsättningen är att med modellens 
hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem 
och klargöra om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning eller ej.

Resultat
Kommunens driftsresultat
År 2013–2016 har kommunens resultat i genomsnitt 
legat på 92 mnkr, vilket är något lägre men ändå i nivå 
med det finansiella målet för perioden 2017–2025.
     Utmaningen framöver blir att anpassa verksam-
heten för att även för kommande period uppnå det 
första finansiella målet, det vill säga att prestera ett 
genomsnittligt årsresultat på 100 mnkr. Prognosen för 
2017 visar ett resultat på 130 mnkr, vilket alltså är hög- 
re än det genomsnitt som målet anger. Årets resultat 
kommer därmed att bidra till måluppfyllelsen även för 
de kommande årens resultat. 

Driftsresultat, mnkr

Utifrån budget och plan 2018–2022 samt övergripande 
målsättning för perioden fram till år 2025 kommer det 
finansiella målen för resultatet att uppnås, förutsatt att 
det fram till och med år 2022 genomförs effektivisering 
av verksamheten med 1 procent årligen.

Nettoinvesteringar, mnkr

Diagrammet ovan visar en genomsnittlig investerings-
nivå på 426 mnkr för perioden 2017–2022. Det är en 
möjlig nivå förutsatt att resultatmålet uppnås. Det 
är samtidigt en nivå som möjliggör en ökad investe-
ringsnivå under perioden 2023–2025. Diagrammets 
investeringsnivå för perioden 2017–2022 samt en ökad 
nivå för åren 2023–2025 innebär att soliditeten för 
perioden 2017–2025 kommer att uppgå till 59 procent, 
vilket är det finansiella målet.
     I den illustrerade investeringsnivån ingår 200 mnkr 
för de investeringar som i investeringsplanen är mar-
kerade med X. I diagrammet ovan är dessa 200 mnkr 
inlagda år 2022 för att visa en helhetsbild, men de kan i 
kommande års budgetberedningar fördelas över fler år.

FINANSIELLA MÅL 2017–2025
Varbergs kommun har två finansiella mål. 
Båda målen ska uppnås som ett genomsnitt 
för perioden 2017-2025.
 1. Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 
100 mnkr per år för perioden 2017-2025.
     Resultatet (förändringen av eget kapital) 
måste vara positivt om inte kommunens eko-
nomi ska försämras och ge mindre resurser till 
verksamheten. Den genomsnittliga resultatnivån 
100 mnkr är satt som mål för att kommunen även 
fortsättningsvis ska kunna leverera och utveckla 
bra verksamhet och samtidigt klara framtida 
pensionskostnader och investeringsnivåer.

2. Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst 
59 procent per år för perioden 2017-2025,  
exklusive pensionsåtaganden och internbanks- 
lån till kommunens bolag.
     Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna 
som har finansierats med sparade skattemedel. 
Om soliditeten sjunker tvingas kommunen låna 
mer till sina investeringar, då ökar räntekostna-
derna och en mindre del av skatteintäkterna kan 
användas till verksamhet.

Resultatet och soliditeten har avgörande bety-
delse för kommunens ekonomiska utveckling och 
är viktiga mått i arbetet med en god ekonomisk 
hushållning enligt kommunallagen. 
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Kapacitet
En viktig parameter för att avläsa kommunens långsik-
tiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt hand-
lingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna 
som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, 
desto mindre skuldsatt är kommunen.
 
Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels 
det årliga resultatet, dels värdet av tillgångarna. För 
en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i 
samma takt som tillgångarnas värde. Vid en jämförelse 
med olika kommuners soliditet bör man tänka på att 
Varbergs system med en internbank gör att balansräk-
ningen ökar och soliditeten, som är ett relativt mått, 
minskar. 

Soliditet 2013–2016 samt prognos 2017–2022

Det andra finansiella målet – att kommunens soliditet 
ska uppgå till i genomsnitt minst 59 procent per år 
exklusive pensionsåtaganden och internbankslån till 
bolagen – uppnås för perioden 2017-2025 förutsatt 
att investeringsnivån under perioden inte ligger över 
440 mnkr per år i genomsnitt.

Skuldsättning
Under nuvarande förutsättningar och under förutsätt-
ning att de finansiella målen uppnås, kommer kommu-
nens lånebehov under perioden 2018–2022 att uppgå 
till cirka 700 mnkr. Lånebehovet är en följd av de höga 
investeringsnivåerna och utgör inget problem så länge 
de finansiella målen uppnås.

Risk 
Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betal-
ningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den 
uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skul-
derna, men för kommuner brukar den röra sig runt 
70–80 procent. För Varbergs kommun ligger kassalik-
viditeten under hela perioden högt och om man även 

räknar in den outnyttjade checkräkningskrediten, som 
ligger på 250 mnkr, når den över 100 procent. Kom-
munen har därmed en god likviditet, och har dessutom 
bra möjligheter att förstärka den ytterligare om det 
skulle behövas.

Borgensåtagande
Borgensåtaganden är viktiga vid bedömning av 
kommuner ur riskperspektiv. Varbergs kommuns 
borgensåtagande består huvudsakligen av 500 mnkr 
för Varbergs Stadshus AB:s lån samt av den solidariska 
borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser som 
kommunen tecknat genom medlemskap i föreningen. 
I nuläget överstiger Kommuninvests tillgångar dess 
skulder. Kommunen har dessutom genom internban-
ken skulder för dotterbolagen som för 2017 beräknas 
uppgå till cirka 2,9 mdkr. Bolagen har ett ökat upp-
låningsbehov de närmaste åren och detta borgenså-
tagande kommer då att öka. Risken för dessa skulder 
får dock bedömas som liten eftersom de bolag som 
berörs visar gott resultat, har positivt kassaflöde och 
innehåller betydande övervärden. De kommunala bo-
lagen följer dessutom sina budgetar på ett tillfredsstäl-
lande sätt, vilket innebär att kommunen har kontroll 
över deras verksamhet.

Finansiell risk
Kommunen har en låg skuldsättning. Även om nya lån 
upptas de kommande åren innebär detta 
i kombination med den outnyttjade checkräkningskre-
diten att den finansiella risken är mycket låg. 

Pensionsåtagande
Pensionskostnaden beräknas öka från 189 mnkr år 
2018 till 221 mnkr år 2022. Den totala pensionsskul-
den beräknas till 1 099 mnkr år 2021, vilket innebär en 
sänkning i förhållande till år 2017 då skulden beräknas 
vara 1 157 mnkr. Denna skuld är beaktad vid antagande 
av de finansiella målen och skulden kommer att hante-
ras om de finansiella målen uppnås.

Befolkningsförändring
De skatteintäkter som ingår i budgeten har beräknats 
utifrån förutsättningen att invånarantalet under peri-
oden 2018-2022 ökar från 62 700 till 68 918 invånare, 
det vill säga en ökning med 6 218 personer.
     Ett ökat invånarantal innebär ökade skatteintäkter, 
men samtidigt ökade kostnader. Det finns dock inget 
direkt samband mellan ökade skatteintäkter och ökade 
kostnader, vilket innebär att de i budget och plan ingå-
ende kostnadsnivåerna löpande måste analyseras för 
att det inte ska uppkomma en ekonomisk obalans.

Kontroll
Balanskravet
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekono-
mi i balans; bortsett från realisationsvinster måste 
intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett 
positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet 
och bygga upp medel för reinvesteringar.    
     Varbergs kommun har uppfyllt balanskravet sedan 
det infördes år 2000. Kommunen har också utnytt-
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jat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en 
resultatreserv för att kunna jämna ut svängningar i 
intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för 
perioder av lågkonjunktur. Resultatreserven får enligt 
beslut uppgå till maximalt 10 procent av skatteintäkter, 
generella stadsbidrag och utjämningsbidrag, vilket 
motsvarar drygt 300 mnkr. Vid bokslutet 2016 var 
resultatreserven fylld. 

Måluppfyllelse
Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi 
och verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. 
Arbetet med att följa fullmäktiges fyra strategiska mål-
områden är ett viktigt led i kontrollarbetet. Som bilaga 
till budget 2018 finns en sammanställning över vilka 
nämndsmål som är kopplade till respektive strategiskt 
målområde. Denna sammanställning ger en bild av 

hur kommunens nämnder arbetar med de strategiska 
målområdena i riktning mot visionen.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2013 om 
intern kontroll för Varbergs kommun. Detta beslut 
innefattar Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för 
Varbergs kommun, där det bland annat anges att res-
pektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom det egna verksamhetsområdet.
Samtliga nämnder har för 2017 antagit sina intern-
kontrollmoment. Dessa kommer årligen att redovisas 
samt revideras för att därmed, tillsammans med bland 
annat målanalysen, vara ett redskap för kontroll av 
att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges 
intentioner. 

Resultaträkning, mnkr
Budget 2017 Budget 2018 Ram 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Verksamhetens intäkter 668,5 900,3 956,1 995,9 1 038,8 1 096,3
Verksamhetens kostnader -3 546,6 -3 952,0 -4 186,6 -4 354,7 -4 542,9 -4 792,1
Avskrivningar -126,3 -147,5 -167,0 -180,4 -187,4 -200,3

Verksamhetens nettokostnad -3 004,5 -3 199,2 -3 397,5 -3 539,2 -3 691,5 -3 896,0

Skatteintäkter 2 722,3 2 806,1 2 904,5 3 021,7 3 172,3 3 315,0
Utjämningsbidrag inklusive fastighetsskatt 391,0 466,3 522,9 620,9 645,5 669,3
Finansnetto 21,8 7,5 2,3 -1,2 2,0 1,2

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER  
OCH FINANSNETTO 130,6 80,7 32,2 102,3 128,2 89,5

Kassaflödesanalys, mnkr
Budget 2017 Budget 2018 Ram 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Den löpande verksamheten
Årets resultat 130,6 80,7 32,2 102,3 128,2 89,5

varav exploateringsintäkter -57,6 -20,9 -95,6 -113,2 -85,2

Avskrivningar 126,3 147,5 167,0 180,4 187,4 200,3

Övriga ej likviditetspåverkande poster 26,7 34,2 26,2 36,2 46,9 48,1

Utbetalning av tidigare avsättning -150,0 -70,0

Medel från den löpande verksamheten 283,6 204,8 54,5 153,3 249,3 252,6

Investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar -700,6 -504,7 -467,3 -358,1 -261,3 -230,4

Nettoexploateringar -25,0 -24,6 50,8 31,7 79,4 98,4

Medel från investeringsverksamheten -725,6 -529,2 -416,6 -326,4 -181,9 -132,0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 405,5 324,5 362,0 173,1

Amortering av skuld -67,5 -120,6

Medel från finansieringsverksamheten 405,5 324,5 362,0 173,1 -67,5 -120,6

Årets kassaflöde -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid året början 86,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Likvida medel vid årets slut 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Förändring likvida medel -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Förutsättningar för  
nämndernas ramar 2018-2022

• Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas 
utifrån den prognos som SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) presenterade i cirkulär 17:47. Beräkningen 
baseras på kommunens senast beslutade befolknings-
prognos och befolkningens förväntade storlek och sam-
mansättning per den 1 november året före budgetåret.
• Kommunen använder prisindex för kommunal verk-
samhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till förvän-
tade prisökningar i budgeten. Detta index består 
av två sammanvägda uppräkningstal, dels prognos 
för arbetskraftskostnadens förändring, dels prognos 
för prisförändring av övrig förbrukning. Nämndernas 
nettokostnader vid det senaste bokslutet används som 
underlag för beräkningen. För planeringsperioden 
används PKV enligt SKL:s cirkulär 17:47. För 2018 för-
väntas arbetskraftskostnaden öka med 3,3 procent och 

kostnaderna för övrig förbrukning med 2,3 procent. 
Lönerörelse och löneglidning är budgeterade centralt 
under kommunstyrelsen för att fördelas till nämnderna 
enligt utfall av lönerörelsen. Kompensation för pris- 
ökningen på övrig förbrukning har tillförts respektive 
nämnds ram.
• Barn- och utbildningsnämndens ram och en övervä-
gande del av socialnämndens ram justeras för demo-
grafiska förändringar enligt den senast beslutade 
befolkningsprognosen. Justeringen baseras dels på 
genomsnittligt antal elever i skola och gymnasieskola 
under budgetåret, dels på antal barn i förskola och 
fritidshem samt antal äldre per den 31 december bud-
getåret. Under kommande tvåårsperiod (2018–2019) 
kommer justeringen för antal barn i förskola och fri-
tidshem samt äldre att göras enligt samma princip som 
för skolan, det vill säga utifrån genomsnittligt antal 
barn samt äldre under budgetåret. 
• Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Balansbudget  
Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar förändras samt hur de finansieras. Balansbudgetens 
ställning förväntas uppnås vid respektive års slut. 

Balansbudget 2016-2022, mnkr
Bokslut  

2016
 Prognos 

  2017
Budget 

 2018
 Ram 
 2019

 Plan 
 2020

Plan 
 2021

Plan 
 2022

Tillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 2 599,6 3 069,4 3 209,7 3 460,0 3 637,7 3 711,6 3 741,7

Finansiella anläggningstillgångar 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0

Långfristiga fordringar 2 637,6 2 896,4 3 266,4 3 666,4 3 866,4 4 066,4 4 166,4

Anläggningstillgångar 5 564,2 6 292,8 6 803,1 7 453,4 7 831,1 8 105,0 8 235,1

Bidrag statlig infrastruktur 197,2 189,5 177,9 166,3 154,7 143,1 131,5

Förråd och exploateringsområden 167,8 173,8 198,4 147,6 115,8 36,4 -62,0

Kortfristiga fordringar 450,1 395,6 395,6 395,6 395,6 395,6 395,6

Kortfristiga placeringar 64,8 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

Likvida medel 164,0 160,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Omsättningstillgångar 846,7 750,7 664,5 613,7 581,9 502,5 404,1

SUMMA TILLGÅNGAR 6 608,1 7 233,0 7 645,4 8 233,4 8 567,8 8 750,6 8 770,8

Eget kapital och skulder      

Ingående eget kapital 2 640,8 2 730,6 2 860,6 3 239,6 3 570,1 3 970,7 4 397,2

Periodens resultat 89,8 130,0 80,7 32,2 102,3 128,2 89,5

Utgående eget kapital 2 730,6 2 860,6 2 941,3 3 271,8 3 672,4 4 098,9 4 486,7

Avsättningar 529,0 498,8 371,4 236,0 190,7 226,0 262,5

Långfristiga skulder 1 986,9 2 848,5 2 634,1 2 709,0 2 578,2 2 189,2 1 730,0

Kortfristiga skulder 1 361,5 1 024,9 1 698,5 2 016,5 2 126,5 2 236,5 2 291,5

Summa skulder 3 348,5 3 873,5 4 332,7 4 725,5 4 704,7 4 425,7 4 021,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 608,1 7 233,0 7 645,4 8 233,4 8 567,8 8 750,6 8 770,8
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får normalt kompensation för ökade lokalkostna-
der i den barn-, elev- eller äldrepeng som ingår i den 
normala volymjusteringen.
• I nämndernas ramar ingår ett årligt effektivise-
ringskrav om 1 procent från och med år 2019.
• När beslut fattas om en investering avsätts medel 
för tillkommande drifts- och kapitalkostnader i budge-
ten. Medlen placeras tillfälligt hos kommunstyrelsens 
post för ofördelade medel, för att föras över till berörd 
nämnd när investeringen är genomförd och objektet 
tas i bruk. På liknande sätt minskas nämndernas ramar 
i takt med att kapitalkostnader minskar för äldre inves-
teringar.
• Drifts- och kapitalkostnader vid exploatering till-
förs nämnderna vid driftsättning.

• Den centralt budgeterade pensionskostnaden för 
pensionsutbetalningar följer de prognoser som KPA 
beräknat för Varbergs kommun.
• En central regleringspost har avsatts för ökade 
personalskulder (semester- och övertidsskuld). 
Dessa medel ska kompensera för den värdeökning som 
löneökningarna medför på sparade semesterdagar och 
redan inarbetad övertid.
• Internräntans nivå är fortsatt beräknad till 
2,5 procent.
• Justering av nämnderna ramar avseende inter-
na intäkter/kostnader som inte påverkar nämndernas 
handlingsutrymme bemyndigas av ekonomikontoret 
att verkställa.
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Driftsbudget
Förklaring till driftsbudgeten

Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder; budget 2017–2018, ram 2019 
samt plan 2020–2022. Under nämndernas ramar redovisas budget för de kommungemensamma posterna och 
längst ned syns hur kommunens totala kostnader finansieras genom budgeterade skatteintäkter, generella 
statsbidrag och finansnetto.

Till skillnad från kommunens resultaträkning innehåller driftsbudgeten interna poster (affärshändelser inom och 
mellan förvaltningar), både inom nämndernas ramar och inom de kommungemensamma posterna. Förändringen av 
nämndernas ramar mellan olika år består till stor del av beräknad kompensation för kostnadsökningar eller justering 
av interna kapitalkostnader (som avskrivningar och ränta). Skillnaderna kan också bero på bokföringstekniska juste-
ringar mellan nämnder. Barn-och utbildningsnämndens och socialnämndens ramar justeras även för demografiska 
förändringar.  

Driftsbudget 2018-2022, mnkr
Budget 

2017
Budget 

2018
Ram 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Kf, valnämnden, kommunens revisorer  -4,8 -5,7 -6,3 -5,1 -5,2 -5,3
Överförmyndarnämnden -4,9 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
Kommunstyrelsen -167,0 -181,9 -190,8 -192,8 -192,0 -193,2
Barn- och utbildningsnämnden -1 431,4 -1 503,0 -1 541,4 -1 586,3 -1 631,3 -1 672,7
Socialnämnden -1 068,4 -1 105,7 -1 122,1 -1 152,4 -1 172,2 -1 191,1
Byggnadsnämnden -14,9 -16,4 -15,8 -15,2 -14,7 -14,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -10,5 -10,8 -11,0 -10,8 -10,5 -10,3
Hamn- och gatunämnden -98,7 -101,2 -99,3 -99,2 -98,7 -98,6
Kultur- och fritidsnämnden -140,8 -144,2 -142,2 -142,6 -143,1 -143,5
Servicenämnden -20,1 -33,7 -31,9 -31,5 -31,1 -30,8

Summa nämndernas ramar -2 961,7 -3 107,2 -3 165,4 -3 240,3 -3 303,4 -3 364,1

Externa poster      
Varbergs stadsutveckling -11,9 -11,4 -11,4 -11,4 -11,4 -11,4
Kommungemensamma kostnader -40,7 -40,3 -41,0 -41,7 -42,4 -43,1
Bidrag till kommunförbundet  
Räddningstjänsten Väst

-59,9 -60,5 -61,2 -61,9 -63,7 -65,6

Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt -67,7 -71,9 -68,3 -68,6 -71,0 -73,3
Ökning semesterlöneskuld -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Avsättning ökade lönekostnader -64,6 -127,3 -206,5 -278,4 -363,4
Avskrivningar -126,3 -147,5 -167,0 -180,4 -187,4 -200,3
Avkastning extra pensionsavsättning/ 
upplösning av avsättning

8,5

Försäljning av arrendetomter,  
markanvisning med mera

35,0 73,0 50,0

Exploateringsintäkter 61,8 57,6 20,9 95,6 113,2 85,2

Interna poster
Interna kapitalkostnader 182,8 217,4 245,9 262,1 270,6 290,2
Kommunstyrelsens ofördelade medel* -19,4 -39,0 -67,8 -81,0 -112,6 -145,2

Verksamhetens nettokostnad -3 004,5 -3 199,2 -3 397,5 -3 539,2 -3 691,5 -3 896,0

Skatteintäkter 2 722,3 2 806,1 2 904,5 3 021,7 3 172,3 3 315,0
Generella statsbidrag 391,0 466,3 522,9 620,9 645,5 669,3
Finansnetto 21,8 7,5 2,3 -1,2 2,0 1,2

RESULTAT 130,6 80,7 32,2 102,3 128,2 89,5

*I kommunstyrelsens ofördelade medel ingår 10 mnkr årligen för oförutsedda händelser samt drifts- och kapitalkostnader för nya 
investeringar. 
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Politiska prioriteringar, mnkr  
 2018  2019  2020 2021 2022

Kommunfullmäktige 0,1 -0,1
Utbildning av förtroendevalda 0,1 -0,1

Kommunstyrelsen 12,2 9,0 4,7 1,1 0,8
Kollektivtrafik 3,0
Personal- och kompetensförsörjning 5,0
Färdtjänst 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5
Näringslivs- och destinationsverksamhet 2,3 1,2 0,6 -0,3
Ökad informationssäkerhet och ökade IT-kostnader 3,2
Resurser för att möta en växande kommun 0,4 2,3 1,4 1,4 1,4
Utveckling av IT-system inom ekonomiområdet 2,2 -0,6 -1,1

Barn- och utbildningsnämnden 16,4 0,0 -1,0 -1,2
Infasning hyra 6,0 -2,0 -2,0 -2,0
Daglig fysisk aktivitet i skolan 0,4
Bibehålla kvalitet och fortsätta utveckla verksamheten 10,0 2,0 1,0 0,8

Socialnämnden 20,5 6,0 13,0 0,5 -2,0
Kvalitetshöjning äldreomsorgen 6,0
Ökad utbildningstakt av undersköterskor 2,0
Bibehållen kvalitet arbetsmarknadsåtgärder 1,5
Ökade behov inom funktionsnedsättningsområdet 8,0
Ökat behov av platser i särskilt boende 3,0 3,0 9,5 1,5
Omställning från HVB-hem till bostäder för nyanlända 3,0 -1,0 -2,0
Utveckla demensvården 3,5

Byggnadsnämnden 3,0
Kvalitetshöjning samhällsbyggnadsprocessen 3,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,4 0,4
Resurser för att möta en växande kommun 0,4 0,4

Hamn- och gatunämnden 1,5 -1,5
Cykelfrämjande åtgärder 1,0 -1,0
Enskilda vägar 0,5 -0,5

Kultur- och fritidsnämnden 4,0 -0,6 0,2 0,6
Aktiv senior i hela Varberg 2,5
Ökade lokalkostnader 0,4
Drift av skateramp 0,2
Meröppna bibliotek 0,2 0,2 0,2 0,2
Konst i offentliga miljöer 0,2
Omställning simhall Håsten 0,5 -1,9
Förstärkning skolbibliotek 0,2
Ökad kvalitet inom ungdomsverksamheten 0,5
Personalförstärkning fastighetsinvesteringar 0,7
Ökad kompetens mediapedagogik 0,5

Servicenämnden 2,5 -1,0
E-tjänster 1,0
Klimatsmart mat 1,5 -1,5
Personalförstärkning fastighetsinvesteringar 0,5

SUMMA PRIORITERINGAR 60,4 12,4 16,7 1,0 -1,2

Politiska prioriteringar och uppdrag 
 
I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i föregående kapitel 
samt utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. I de förändrade ramarna ingår även ett 
antal satsningar som Alliansen och Miljöpartiet valt att prioritera. Nedan presenteras vilka dessa satsningar är 
och hur de fördelas mellan nämnderna. Här anges även ett antal uppdrag till nämnderna att arbeta med under 
planperioden. 
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Till alla kommunens nämnder 
Uppdrag
Riktade statsbidrag
Regeringens budgetproposition innehåller likt förr 
om åren ett stort antal så kallade riktade statsbidrag. 
Dessa bidrag är till belopp omfattande, men uppfattas 
samtidigt ofta som besvärliga att söka på grund av om-
fattande byråkrati. Till sin karaktär är de dessutom ofta 
ettåriga och kan därför vara svåra att planera en fort-
sättning för utan att inskränka på annan prioriterad 
verksamhet. Av denna anledning ligger alltid erhållna 
riktade statsbidrag utanför den ordinarie budgetramen 
och får snarare ses som projekt under en tidsbegränsad 
period. Dock är det som ovan sagts ansenliga pengar 
som finns att söka. Det är därför viktigt att alla nämn-
der håller sig uppdaterade på vilka bidrag som finns att 
söka och gör så där det bedöms vara hanterbart.

Uppdrag från Strategiskt styr- och  
budgetdokument inför mål och budget 2018
• Initiera olika personalförsörjningsåtgärder som ska 
leda till att nämnden klarar sitt behov av personal- och 
kompetensförsörjning.
• Kommunen ska även fortsättningsvis erbjuda önskad 
sysselsättningsgrad med möjlighet att både öka och 
minska sysselsättningsgraden.
• Organisationen ska anpassa antalet chefsled eller 
stöd till chefer för att uppnå en effektiv och ändamåls- 
enlig organisation med möjlighet till dialog och en god 
arbetsmiljö för de anställda.
• Genomföra olika hälsofrämjande aktiviteter och ha 
tidig uppmärksamhet på hälso- och sjukfrånvaroläget, 
vilket ska leda till att sjukfrånvaron minskar.
• Ett fortsatt fokus på budgetföljsamhet och målupp-
fyllelse.

Kommunfullmäktige
Politiska prioriteringar
Utbildning av förtroendevalda
Nämnden tillförs tillfälliga medel 2019 för utbildning 
av förtroendevalda i samband med ny mandatperiod.

Kommunstyrelsen
Uppdrag
• Den 20 december 2016 antog kommunfullmäktige 
i Varbergs kommun nya hållbarhetsmål för perioden 
2017–2025. Det är kommunstyrelsens uppdrag att leda 
och samordna implementeringen av det koncernöver-
gripande hållbarhetsarbetet. I det ligger även uppfölj-
ning och analys av i vilken utsträckning nämndernas 
och bolagens arbete bidrar till fullmäktiges mål.  
Utgångspunkt för analys och uppföljning är en nuläges- 
analys som ännu inte är genomförd. Kommunstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram ett system för uppföljning av 
kommunens hållbarhetsmål, grundat i en nulägesana-
lys, som en del av ett större implementeringsarbete. 
• Renodling av koncernens fastighetsbestånd har 
enligt beslut i fullmäktige pågått under ett antal år 
innebärande att vissa fastigheter har sålts, externt men 
också internt inom koncernen. Kommunfullmäktige 
har också fattat beslut om att avyttra ett antal tomter 

i Apelviken.  Arrendatorerna har erbjudits att friköpa 
sina arrenderade tomter till marknadspris. Detta har 
varit mycket uppskattat. Under 2019 finns ingen plan 
för det fortsatta arbetet, men utfallet beräknas under 
2019 uppgå till 50 miljoner kronor. Kommunfullmäk-
tige ger kommunstyrelsen i uppdrag att – senast under 
maj månad 2018 –  inventera förutsättningarna för 
och utreda konsekvenserna av en fortsatt renodling 
av koncernens innehav av fastigheter/tomter som inte 
används/ingår i den kommunala verksamheten.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommande 
budgetprocess göra en översyn av kommunens resurs-
fördelningsmodell. Idag kompenseras barn- och utbild-
ningsnämnden samt socialnämnden för demografiska 
förändringar enligt den senaste befolkningsprognosen. 
Varbergs kommun förväntas växa kraftigt kommande 
år vilket bland annat får till följd att behovet av nyin-
vesteringar ökar. Översynen syftar till att ta fram en 
resursfördelningsmodell som möter kommunens nya 
förutsättningar.

Politiska prioriteringar
Kollektivtrafik
Seniorkort (innehavare reser gratis) införs för personer 
som är 75 år och äldre (folkbokförda i kommunen) 
måndag–fredag klockan 09.30–14.30 och 18.00–
24.00 samt från klockan 04.00–24.00 på helger. Dess-
utom gör vi ”kommunen rundare” för alla som åker 
på periodkort. Det innebär en enhetlig taxa för hela 
Varbergs kommun för den som reser med periodbiljett. 
Upplägget innebär att även Ullared ingår. 

Personal- och kompetensförsörjning
Nämnden tillförs resurser för att säkra personal- och 
kompetensförsörjning av särskilt svårrekryterade 
personalgrupper inom kommunen. Hanteras av perso-
nalutskottet i samband med avtalsrörelsen.

Färdtjänst
Ökat antal färdtjänstresor medför ökade kostnader. 
Nämnden tillförs resurser för att möta det förändrade 
behovet.

Näringslivs- och destinationsverksamhet
Nämnden tillförs resurser för att bibehålla kvaliteten 
inom näringslivs- och destinationsverksamheten. 
Nämnden ska även arbeta med utveckling av stadskär-
nan, Ung Företagsamhet, aktivitetsplan för företags- 
klimat, stöd till lokala utvecklingsgrupper samt stöd till 
utvecklingsprojekt.

Ökad informationssäkerhet och ökade IT-kostnader
Resurser tillförs för e-arkiv och dataskyddsförordning. 
Nämnden ska på så sätt bevara och säkra kommunens 
historiska dokumentation, skapa förutsättningar för 
digital hantering och bedriva informationssäkerhets-
arbete enligt EU:s nya förordning. I satsningen ingår 
även att utveckla och modernisera merarbetarwebben 
och att möta ökade IT-kostnader.

Resurser för att möta en växande kommun
Resursförstärkning avseende kommunikation, juridik, 
utveckling samt kontroll och uppföljning. Satsningen 
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inkluderar även ökade resurser till utredningar inom 
samhällsbyggnadsprocessen.

Utveckling av IT-system inom ekonomiområdet
Nämnden tillförs resurser för upphandling och 
införande av nytt ekonomisystem samt införande av 
verktyg för detaljbudget- och prognosarbete.

Barn- och utbildningsnämnden
Politiska prioriteringar
Infasning hyra (från Strategiskt styr- och budgetdoku-
ment inför mål och budget 2018)
Den nya F-9-skolan i Trönninge för 800 elever har 
färdigställts till ht 2017. Skolan har dimensionerats för 
kommande behov och fyllnadsgraden kommer inled-
ningsvis att vara förhållandevis låg. För att inte belasta 
den pedagogiska verksamheten i kommunens skolor 
tillför vi en förstärkning med 6 mnkr i reducering av 
hyran under 2018, 4 mnkr under 2019 och 2 mnkr 
under 2020.  

Daglig fysisk aktivitet i skolan
Resurser tillförs för utveckling av daglig fysisk aktivitet 
i skolan under skoltid. Det av barn- och utbildnings-
nämnden föreslagna konceptet införs inte i detta läge, 
då en utvärdering önskas med belysning av alternati-
va metoder. Kommunstyrelsen önskar få alternativa 
förslag presenterade senast under september månad 
2018.

Bibehålla kvalitet och 
fortsätta utveckla verksamheten
Nämnden tillförs resurser för att bibehålla kvaliteten 
och fortsätta utveckla verksamheten. 

Socialnämnden
Utökat uppdrag
Höjd kvalitet för familjer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer genom bättre samverkan (från 
Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och 
budget 2018)
I det strategiska budgetdokumentet gavs uppdraget till 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
kultur och fritidsnämnden att se över hur de bättre kan 
samverka för ökad kvalitet för familjer med neuropsy-
kiatriska funktionsvariationer. Detta uppdrag ska redo-
visas under 2017. Samverkan behöver också utökas till 
att innefatta regionens, polisens, försäkringskassans 
och arbetsförmedlingens ansvarsområden. Det utökade 
uppdraget ska redovisas senast under kvartal 1 år 2018.  
Om utredningen visar att extra resurser behöver avsät-
tas för att uppnå en bättre samverkan, kommer dessa 
medel att disponeras ur kommunstyrelsens ofördelade 
medel.

Politiska prioriteringar
Kvalitetshöjning äldreomsorgen (från Strategiskt styr- 
och budgetdokument inför mål och budget 2018)
Socialnämnden ges i uppdrag att kvalitetshöja äldre-
omsorgen. Därför tillförs socialnämnden 6 mnkr som 
läggs i ram för 2018 och framåt.

Ökad utbildningstakt av undersköterskor
Resursförstärkning för ökad utbildningstakt av under-
sköterskor. Sker bland annat genom praktik, distans- 
och lärlingsutbildning samt andra kompetensinsatser 
för vårdbiträden, specialistundersköterskor och legiti-
merad personal.

Bibehållen kvalitet arbetsmarknadsåtgärder
Resursförstärkning för bidrag till arbetsmarknadsåt-
gärder via Föreningsrådet.

Ökade behov inom funktionsnedsättningsområdet
Nämnden tillförs resurser eftersom antalet personer i 
behov av insatser enligt LSS har ökat.

Ökat behov av platser i särskilt boende
Resursförstärkning för ökade kostnader vid inrättande 
av fler platser i särskilt boende för äldre.

Omställning från HVB-hem till bostäder för nyanlända
Tidsbegränsad resursförstärkning för åren 2019-2021 
för kostnader vid omställning från HVB (hem för vård 
och boende) till bostäder för nyanlända.

Utveckla demensvården
Resursförstärkning för fortsatt arbete med att utveckla 
demensvården.

Byggnadsnämnden
Politiska prioriteringar
Kvalitetshöjning samhällsbyggnadsprocessen (från 
Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och 
budget 2018)
Leveransen av planprogram, detaljplaner, bygglov och 
lantmäteriförrättningar behöver öka. För att höja leve-
ransen tillförs byggnadsnämnden 3 mnkr som läggs i 
ram för 2018 och framåt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Politiska prioriteringar
Resurser för att möta en växande kommun
Nämnden tillförs resurser för demografiska föränd-
ringar, ökade krav inom livsmedelsområdet samt ökad 
takt i remissarbetet.

Hamn- och gatunämnden
Politiska prioriteringar
Cykelfrämjande åtgärder
Tidsbegränsad satsning 2018 för kvalitetshöjande 
åtgärder gällande drift och underhåll av kommunens 
gång- och cykelvägar. 

Enskilda vägar
Tidsbegränsad satsning 2018 för ökat bidrag till väg-
föreningar

Kultur- och fritidsnämnden
Politiska prioriteringar
Aktiv senior i hela Varberg
Ett aktivt liv som senior bidrar till att man mår bättre 
och håller sig friskare längre upp i åren. För oss är det 
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viktigt att det finns mötesplatser som är levande och i 
lagom storlek i hela kommunen. Aktiv senior innebär 
att vi tillskapar ett mobilt team som ska röra sig runt 
om i kommunen för att stötta föreningsliv och ideella 
krafter i att fylla våra olika mötesplatser med verksam-
het. Själva navet kommer att vara ett nytt seniorcenter, 
som vi tillskapar på Lorensberg inne i Varberg. Buss-
hållplats – både för stads- och landsbygdstrafik finns 
precis bredvid. Utvecklingen kommer att ske i nära 
dialog och tätt samarbete med pensionärsföreningar 
och övrigt föreningsliv. 

Ökade lokalkostnader
Nämnden tillförs resurser för ökade lokalkostnader för 
Veddige bibliotek, Veddige ungdomsgård, Bua ung-
domsgård och paviljong Påskbergsvallen.

Drift av skateramp
Resurstillskott för drift av skateramp då den övergått i 
kommunal ägo.

Meröppna bibliotek
Nämnden tillförs resurser för att öppna ett nytt meröp-
pet bibliotek per år 2018-2021.

Konst i offentliga miljöer
Resurstillskott för att underhålla och åtgärda konst i 
den offentliga miljön.

Omställning simhall Håsten
Tillfällig ramjustering på grund av byggnation av ny 
simhall på Håsten.

Förstärkning skolbibliotek
Nämnden tillförs resurser för ökad bemanning på 
Trönninge skolbibliotek.

Ökad kvalitet inom ungdomsverksamheten
Nämnden tillförs resurser för ökad bemanning inom 
ungdomsverksamheten.

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar
Tillfällig satsning från budget 2016 avseende lokalstra-
teg permanentas från år 2019.

Ökad kompetens mediapedagogik
Resurs för anställning av mediapedagog.

Servicenämnden
Politiska prioriteringar
E-tjänster
Resurstillskott för införande av nya e-tjänster.

Klimatsmart mat
Tidsbegränsad satsning 2018 för ökad kompetens 
kring klimatsmart mat.

Personalförstärkning fastighetsinvesteringar
Tillfällig satsning från budget 2016 avseende projekt- 
ledare för investeringsprojekt permanentas från år 
2019.
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Investeringar 
Kommunens investeringar hanteras enligt ett särskilt regelverk som kommunstyrelsen har fastställt. För att 
säkerställa att nya investeringar görs vid rätt tidpunkt och på rätt plats, ska varje investering vara resultat av ett 
väl planlagt utredningsarbete, där berörda förvaltningar bidrar med sina perspektiv. 

Nya investeringar som bereds inför plan 2018-2019 ska ha en slutförd förstudie som är beslutad i nämnd. För nya investe-
ringar med beräknad start år 2021-2022 ska en erfarenhetsbaserad ekonomisk beräkning vara gjord och för fastighets- 
investeringar även en behovsanalys. 

Förklaring till investeringsplanen 
 
Investeringsplanen visar alla kommunens pågående och planerade investeringar, sorterade under respektive ansvarig 
nämnd. Nybyggnationer är samlade under kommunstyrelsen, som i egenskap av fastighetsägare är ansvarig för samtliga 
byggprojekt, oavsett vilken verksamhet som berörs. 
 
Investeringarna är uppdelade i fem olika kategorier: 
•  Påbörjade projekt är investeringar som redan är igångsatta. 
•  Projekt kända sedan tidigare budget har ännu inte påbörjats, men finns med i den långsiktiga planen. 
•  Nya projekt med slutförd förstudie har beslutats under 2017 och finns med i budget för första gången.  
•  Nya projekt under förstudie/åtgärdsval är investeringar där förstudie eller ett åtgärdsval pågår. 
•  Nya projekt utan förstudie är investeringar där förstudie inte påbörjats. 

Investeringar utan slutförd förstudie är markerade med kryss i investeringssammanställningen. För att klara kommunens 
finansiella mål för perioden 2017–2025 är en genomsnittlig investeringsnivå om 440 mnkr per år möjlig. Denna nivå är 
vägledande vid prioritering av investeringar markerade med kryss i investeringssammanställningen.
     Direkt under tabellen redovisas även föreslagna framtida investeringar, som kommer att ses över och tas beslut om 
under kommande år. 

Tabellens kolumner visar för varje investeringsprojekt:

•  Projektkalkyl/löpande investering – den totala beräknade utgiften för projektet eller budgetårets investerings- 
    ram för löpande investeringar. 
•  Prognos utfall t.o.m. 2017 – hur stort belopp som använts hittills, fram till och med 2017. 
•  Prognos överföring tidigare beslut – avsatt, outnyttjat belopp som följer med från tidigare år. 
•  Budget 2018 exkl. överföring – beslutat belopp för användning i projektet 2018.
•  Plan 2019–2022 – preliminär beräkning för när ytterligare belopp kommer att behöva lyftas till projektet.

Varje projekt presenteras också lite närmare i löpande text i avsnittet efter tabellen. 

Investeringsplan 2018-2022, mnkr         

Ansvarig nämnd/projekt
Projekt- 

kalkyl/ 
löpande  

investering

Prognos 
utfall  
t.o.m.  

2017

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget 
2018 exklu-

sive över-
föring

Ram  
2019

Plan 
 2020

Plan 
 2021

Plan 
 2022

Kommunstyrelsen 605,3 100,8 52,2 126,1 160,7 164,1 7,5 2,0

Påbörjade projekt:         
Investeringsram KS verksamhet (31125) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Apelviken, etapp 1 (31232) 18,7 0,9 8,1 9,7

Bosgårdsskolan (32623) 67,3 42,3 13,4 11,6

Kattegattleden (35144) 22,0 2,7 15,2 1,0 3,1

Vidhöge skola, ombyggnad (32625) 34,7 20,8 13,9

Bad- och simanläggning Håsten (34008) 351,5 18,6 13,5 61,2 122,6 130,1 5,5

Om- och tillbyggnad Lindvallen (34031) 16,1 3,3 2,0 10,8

Ankarvallen omklädningsbyggnad (34602) 27,0 11,1 15,9

Nya projekt med slutförd förstudie:

Varbergs räddningsstation (39114) 66,0 1,0 33,0 32,0
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Ansvarig nämnd/projekt
Projekt- 

kalkyl/ 
löpande  

investering

Prognos 
utfall  
t.o.m.  

2017

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget 
2018 exklu-

sive över-
föring

Ram  
2019

Plan 
 2020

Plan 
 2021

Plan 
 2022

Stadsutveckling 405,6 5,4 2,6 9,0 26,0 48,0 148,0 136,6
Påbörjade projekt:

Naturvall (38390) 6,0 1,2 1,8 1,0 2,0

Ny skogshamn (38350) 323,0 2,8 2,0 5,6 48,0 145,0 119,6

Korsning Getterövägen (38331) 20,6 1,2 4,0 15,4

Ny infart hamnen (38335) 6,0 0,2 0,8 2,0 3,0

Projekt kända sedan tidigare budget: 

Järnvägsanslutning skogshamn (38352) 15,0 1,0 14,0

Nya projekt under förstudie:

Norra stationsbron 35,0 2,0 3,0

Tillfälliga parkeringsplatser x x

Barn- och utbildningsnämnden 163,1 33,0 0,3 52,5 80,6 3,7 2,0 2,0
Påbörjade projekt:  
Österängens förskola, inventarier (32318) 3,0 2,4 0,3 0,3

Trönninge skola, inventarier (32620) 18,0 17,2 0,8

Vidhöge skola, inventarier (32625) 5,3 4,0 1,3

Bosgårds/Växthuset, inventarier (32623) 4,5 4,0 0,5

Skogsbackens förskola, inventarier (32339) 1,1 0,9 0,2
Kärnegårdens förskola/Bullerbyns förskola, 
inventarier (32342) 2,2 2,2

Utemiljö förskola (36012) 6,0 2,0 2,0 2,0

Utemiljö grundskola (36013) 5,0 2,0 2,0 1,0

Ram för mindre investeringar (36101) 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0

Projekt kända sedan tidigare budget:

Ny förskola Breared (32332) 58,0 0,1 10,0 47,9

Ny förskola Breared, inventarier (32332) 3,0 2,5 0,5

Nya projekt med slutförd förstudie:

Applagårdens förskola (32344) 50,4 0,4 29,0 20,9

Applagårdens förskola, inventarier (32344) 1,6 1,4 0,2

Nya projekt utan förstudie:

Ny förskola Sörse x x x

Ny förskola Sörse, inventarier x x

Snickerns förskola samt Centralskola x x x

Snickerns förskola samt Centralskola, inventarier x x x

Limabacka förskola x x

Limabacka förskola, inventarier x x

Socialnämnden 159,9 2,1 59,0 99,6 16,8 3,8 3,8
Påbörjade projekt:
Verksamhetsinventarier, SOC (37100)     3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Nya projekt med slutförd förstudie:

Särskilt boende Träslöv (37405) 151,1 2,1 50,2 90,8 8,0

Nya projekt utan förstudie:

Särskilt boende 2 x x

LSS Gruppbostad x x

Verksamhetsanpassning lokaler 5,0 5,0 5,0 5,0

Byggnadsnämnden 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Påbörjade projekt: 
Ram för verksamhetsinvesteringar (33101) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Påbörjade projekt:
Ram för verksamhetsinvesteringar (31810) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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Ansvarig nämnd/projekt
Projekt- 

kalkyl/ 
löpande  

investering

Prognos 
utfall  
t.o.m.  

2017

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget 
2018 exklu-

sive över-
föring

Ram  
2019

Plan 
 2020

Plan 
 2021

Plan 
 2022

Hamn- och gatunämnden 235,8 44,5 11,7 52,5 49,0 64,1 54,6 50,6
Påbörjade projekt:

Ombyggnad av korsningar (35003) 46,6 6,8 2,8 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Brunnsparken (35005) 11,7 5,3 3,4 3,0

Smärre centrumåtgärder (35007) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Lekplatser (35010) 4,2 4,2 4,9 4,9 4,9 4,9

Fästningsbadet (35060) 28,5 17,5 1,5 9,5

Fästningsbadet (35060) -15,5 -15,5

Mötesplatser serviceorter (35015) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ungdomslek på landsbygden (35018) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Utveckling badplatser (35032) 12,3 0,7 4,0 4,0 3,6

Motionsspår (35042) 1,6 1,6 0,9 0,9 0,9 0,9

Beläggningsarbeten (35047) 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

Offentliga toaletter (35052) 8,4 3,9 2,0 2,5 x x x

Offentliga toaletter serviceorter (35053) 12,0 0,4 3,0 3,0 3,0 2,6

Innerhamnen-fästningsområdet (35063) 6,0 0,4 5,6

Trädförnyelse (35080) 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar (35101) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Bulleråtgärder (35121) 4,4 0,7 3,7

Kollektivtrafikåtgärder (35124) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Trafikmiljöåtgärder (35128) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Beläggning, gång- och cykelvägar (35130) 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tillgänglighetsåtgärder enligt plan (35133) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Cykelservice (35138) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Belysning, gång- och cykelvägar (35149) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Arbetsmaskiner, parkavdelningen (35160) 1,8 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9

Projekt kända sedan tidigare budget:

Bandholtzgatan 4,0 4,0

Societetsparken, upprustning x x x

Nya projekt med slutförd förstudie:

Renovering och gestaltning av broar 5,0 1,7 1,7 1,6
Cykel - bygg om och bygg nytt (enligt cykelplan) 
(35131) 27,3 2,8 2,0 4,0 3,3 5,2 5,0 5,0

Cykel- inre tvärstråk (enligt cykelplan) 25,0 2,0 7,0 7,0 9,0

Utflyktslekplats  Håsten med sporttema x x x

Gröna huvudstråk (enligt grönstrategi) (35044) 13,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Belysning i Derome 1,2 1,2

Brunnsbersskogens upprustning 6,2 1,9 2,2 2,1

Laddstationer 1,1 1,1

Tenaljterrassen (35059) 11,6 2,0 0,6 4,5 4,5

Hamninvesteringar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Påbörjade projekt:
Utveckling Varbergs innerhamn och hamnen 
Träslövsläge (35802) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Affärsbehov hamn (35803) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Kultur- och fritidsnämnden 39,5 4,9 13,2 8,5 19,0 3,0 3,0
Påbörjade projekt: 
Lindvallen, inventarier (34001) 0,4 0,4
Inventarier, bad- och simanläggning Håsten 
(34008) 16,0 16,0

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar 
(34101) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Varbergs teater (34102) 6,9 4,9 2,0
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Ansvarig nämnd/projekt
Projekt- 

kalkyl/ 
löpande  

investering

Prognos 
utfall  
t.o.m.  

2017

Prognos 
överföring 

tidigare 
beslut

Budget 
2018 exklu-

sive över-
föring

Ram  
2019

Plan 
 2020

Plan 
 2021

Plan 
 2022

Kultur- och fritidsnämnden forts.
Mindre konstnärlig gestaltning (34104) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ankarvallen omklädningsbyggnad, inventarier 
(34602) 0,8 0,8

Projekt kända sedan tidigare budget:

Framtida konstgräsplan Bua/Väröbacka (34262) x x x

Bokbuss 5,5 5,5

Nya projekt med slutförd förstudie:
Reinvestering löparbanor Påskbergsvallen 
(34033) 2,0 2,0

Nya projekt under förstudie:

Utbyte befintliga konstgräsplaner x x x

Omklädningsbyggnad Sjöaremossen (34252) x x

Konstgräsplan centrum (34032) 12,0 12,0
Bidrag Sparbanksstiftelsen konstgräsplan  
centrum (34032) -7,0 -7,0

Nya projekt under åtgärdsval:

Ombyggnad Kungsäters bibliotek x x
Ombyggnad Kyrkskolan för ungdoms- 
avdelningens verksamhet x x

Nya projekt utan förstudie:

Konstgräsplan området Rolfstorp/Skällinge x x

Upprustning Simstadion x x x

Servicenämnden 42,0 2,1 1,0 32,4 26,9 26,3 26,3 26,3
Påbörjade projekt:

Anpassning fastighet (32220) 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0

Energieffektivisering fastigheter (32170) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Krav fastighet (32190) 1,1 1,1 1,1 3,0 3,0 3,0

Inventarier kök och matsalar (32107) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

IT-utveckling (32126) 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

IT-infrastruktur (32135) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Upprustning konferensrum (32139) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Verksamhetsutveckling serviceförvaltningen 
(32136) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ombyggnad stadshus C (32130) 21,1 2,1 1,0 12,0 6,0

SUMMA INVESTERINGAR 1 657,3 192,7 67,7 350,7 457,3 348,2 251,3 230,4

Markförvärv (31220) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

SUMMA INKL. FÖRÄNDRING MARKFÖRVÄRV 1 667,3 192,7 67,7 360,7 467,3 358,2 261,3 230,4

Föreslagna framtida investeringar  
Nedanstående projekt inom kultur- och fritidsnämnden kommer att behandlas längre fram när alla konsekvenser, både 
ekonomiska och verksamhetsmässiga, är belysta och kända.  
Utomhusarena för friidrott i Trönninge
Tränings- och tävlingsarena för ridsport
Möteshall för konsert och föreläsning i Västerport i samarbete med CLL (Centrum för Livslångt Lärande)
Stadsscen i Västerport
Fotbollsplaner och utbyggnad omklädning Breared
Ridleder Gamla Köpstad/Östra Läjet
Ridleder Trönninge
Ny banbädd Sjöaremossen
Mobil mötesplats
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Kommentarer till investeringsplanen

Kommunstyrelsen
Investeringsram kommunstyrelsens  
verksamhet
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 

Apelviken, etapp 1 
Projekt för att skapa norra Europas ledande surf- 
destination med bättre och tryggare tillgänglighet för 
gående och cyklister, med möjlighet till rekreation över 
större delar av året samt med förbättrad kvalitet på 
vatten och med skydd av befintliga naturvärden.
Etapp 1 omfattar utveckling av Strandpromenaden 
med cykelbana, låg belysning, möblering och dagvat-
tenhantering samt anläggande av surftorg med surf-
parkering (för bil och cykel) och möjliggörande  
av att surfbyggnad uppförs. 

Bosgårdsskolan
Om- och utbyggnad av skolans huvudbyggnad för 
att ersätta lokaler som tidigare låg i paviljonger och i 
Kyrkskolan. Lokaloptimering genom ombyggnation 
ska ge bättre organisation samt fler grupprum, lokal för 
flexenhet, toaletter, arbetsplatser för lärare, konferens-
rum och lokaler för elevhälsa.  

Kattegattleden 
Kattegattleden ska bli en havsnära cykelled mellan 
Göteborg och Helsingborg. Leden, som går genom tre 
regioner och tio kommuner, kommer att vara cirka 
32 mil lång. Satsningen ingår i regeringens infrastruk-
turpaket. 

Vidhöge skola, ombyggnad
Med ökat elevantal finns åter behov av de lokaler som 
skolan under en tid lånat ut till två förskoleavdelning-
ar. Lokalopimering behövs genom ombyggnad och an-
passningar för ventilation, grupprum, kök och matsal 
samt för arbetsrum för lärare. Musiksalen ska flyttas 
från huvudbyggnadens aula och anpassas för dagens 
musikundervisning. 
 
Bad-och simanläggning Håsten
Uppförande av ny bad- och simanläggning för att 
ersätta befintlig simhall. Anläggningen inkluderar 
50-metersbassäng, multibassäng, aktivitetsbad, relax-
avdelning och gym. Den byggs ihop med befintlig ishall 
för gemensam entré-/kafédel.

Om- och tillbyggnad Lindvallen 
Uppförande av ny fristående omklädningsbyggnad och 
om- och nybyggnation av befintligt klubbhus, vilket 
möjliggör ändamålsenliga lokaler. Yttre åtgärder pla-
neras i form av belysning på planen med rätt spelmått.

Ankarvallen omklädningsbyggnad 
Uppförande av ny omklädningsdel vid Ankarhallen för 
att klara dagens behov hos skola och idrottsföreningar 
samt möta förväntad framtida expansion och utveck-
ling.

Varbergs räddningsstation
Ombyggnation/nybyggnation av Varbergs räddnings-
station för att leva upp till de krav som ställs på en 
verksamhet av denna karaktär samt för att anpas-
sa lokalerna till behovet av ytor efter att förbundet 
Räddningstjänsten Väst startades och fler medarbetare 
omlokaliserades till stationen i Varberg.

Stadsutveckling
Naturvall
Skapandet av naturvallen är kopplat till villkor i miljö-
dom för hamnutbyggnad samt till gällande detaljplan. 
Avsikten är att avskärma hamnverksamheten, med 
ljus och buller, från i första hand Natura 2000 (fågel-
skyddsområdet). Skapandet av vallen sker med god-
kända överskottsmassor och leds av hamnavdelningen. 
Vallen ska finnas när den nya hamndelen tas i bruk och 
ny infart skapats. Förslag om slutlig utformning med 
viss strukturerad växtlighet och gångväg finns framta-
get men är ej beslutat.

Ny skogshamn
Förstudie är genomförd och två olika alternativ har 
studerats; ett med tre fartygsplatser och ett med fyra. 
Dialog sker med Länsstyrelsen om alternativet med tre 
fartygsplatser kan byggas genom förändringar i mil-
jödomen via ett anmälningsärende. Alternativet med 
fyra fartygsplatser kräver sannolikt en ny miljödom. 
Utbyggnaden av skogshamnen planeras ske år 2021–
2022. Innan dess bör marken höjas genom utfyllnad av 
sten för att också geotekniskt stärka området.

Korsning Getterövägen, Ny infart hamnen  
och Järnvägsanslutning skogshamn 
Trafikanslutningen omfattar dels en ny korsning Östra 
Hamnvägen-Getterövägen, dels en ny infartsväg från 
den nya korsningen in till hamnen. Denna lösning är 
reglerad i miljödom och detaljplan. Förstudiearbete 
pågår och sannolikt kommer val av korsningslösning 
inordnas i påbörjat planprogramsarbete för Väster-
port/Hamnen. Korsning och infartsväg bör vara klara 
när öppningen av färjehamnen är planerad, det vill 
säga under 2019. 
     I samband med att skogshamnen flyttas ska ett nytt 
lager för Södras pappersmassa skapas i den nya ham-
nen. En järnvägsanslutning ska anläggas till det nya 
lagret. Detta beräknas ske år 2021–2022.

Norra stationsbron
Norra stationsbron kommer att gå över järnvägstråget 
mellan Birger Svenssons väg och Östra Hamnvägen 
strax norr om den framtida stationen. Den behövs 
bland annat för att minimera och avlasta trafiken i 
stationsområdet och utanför stationsbyggnaden. Bron 
kommer att vila på trågkanten och behöver anläggas i 
samband med byggnationen av den övriga järnvägsan-
läggningen.

Tillfälliga parkeringsplatser 
I samband med byggandet av Varbergstunneln kom-
mer en stor mängd parkeringar att försvinna; dels stör-
re parkeringsanläggningar i markplan, men även gatu-
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parkeringar då ett antal gator kommer stängas av. Till 
viss del ersätts dessa parkeringar inom projektet, men 
det kommer ändå att uppstå ett underskott på mer än 
130 platser för stadens allmänna behov. Utredning 
visar på behov av att anlägga tillfälliga parkeringar.

Barn- och utbildningsnämnden
Österängens förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
 
Trönninge skola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
 
Vidhöge skola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid färdigställande av 
de olika delarna.
  
Bosgårds/Växthuset, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
 
Skogsbackens förskola,  inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 

Kärnegårdens förskola/Bullerbyns förskola, 
inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.

Utemiljö förskola
Behov av översyn och investering i utemiljö på kom-
munens förskolor för att skapa goda förutsättningar för 
en stimulerande och utvecklande utemiljö för barnen. 

Utemiljö grundskola
Översyn och investering behöver göras i kommunens 
grundskolor för att skapa goda förutsättningar för en 
stimulerande och utvecklande utemiljö för eleverna.
 
Ram för mindre investeringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 

Ny förskola Breared 
Förskola med kapacitet för 160 barn. Genom att tidi-
garelägga byggnationen av en ny förskola på Klapper-
stenen kan denna stå färdig när Rundgårdens förskolas 
tekniska livslängd är nådd. Därmed kan områdets 
platsbehov tillgodoses under den tid som ett åtgärdsval 
och en förstudie tas fram för ny förskola på Sörse. 

Ny förskola Breared, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 

Applagårdens förskola 
Nybyggnation av förskola med 80 platser som är ut-
byggningsbar till 120 platser vid Buaskolan. 

Applagårdens förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning. 

Ny förskola Sörse
Bedömning i nuläge utifrån befolkningsprognos är att 
ny förskola behöver stå färdig till vårterminen 2022.

Ny förskola Sörse, inventarier
Beräknat behov av medel till inventarieanskaffning vid 
inflyttning. 

Snickerns förskola samt Centralskola 
Barn- och utbildningsnämnden ser behov av en för-
skola om 160 platser som ersätter Snickerns förskola 
samt Centralskolan, och som samtidigt möter en del av 
platsbehovet utifrån byggnationsplaner i befolknings-
prognosen. 

Snickerns förskola samt  
Centralskola, inventarier
Beräknat behov av medel till inventarieanskaffning. 

Limabacka förskola 
Nybyggnation av förskola med kapacitet för 160 barn.

Limabacka förskola, inventarier 
Beräknat behov av medel till inventarieanskaffning. 

Socialnämnden
Verksamhetsinventarier, SOC 
Årlig ram som ska användas till mindre investeringar 
inom socialnämndens ansvarsområde.

Särskilt boende Träslöv
Boende med 60 platser samt lokaler för dagverksamhet 
i samma byggnad. Tillagningskök ingår, då kost och 
städ ser behov av att cirka 200 luncher och middagar 
kan lagas för distribution till boendet och till andra 
boenden i kommunen.

Särskilt boende 2
Efter år 2020 kommer ökningen av antalet äldre kom-
muninvånare över 80 år att öka kraftigt. Behovet av 
särskilda boendeplatser kommer successivt att öka och 
under perioden 2021–2030 beräknas behov finnas av 
ytterligare tre nya särskilda boenden.

LSS Gruppbostad 
Behovet av insatser för funktionsnedsatta ökar och 
fram till år 2030 beräknas behov finnas av minst två 
nya gruppbostäder. 

Verksamhetsanpassning lokaler
För att på bästa sätt utnyttja befintliga lokaler, såsom 
befintliga HVB-boenden, behövs resurser som möjlig-
gör omställning till andra verksamheter. Det kan röra 
sig om mindre ombyggnationer, verksamhetsanpass-
ningar och inköp av inventarier.

Byggnadsnämnden
Ram för verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Ram för verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 
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Hamn- och gatunämnd
Ombyggnad av korsningar
I kommunen finns ett antal korsningar som är i behov 
av ombyggnad för bättre trafikflöde, ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt bättre miljö. Projektet är 
pågående och fortsätter under åren 2019–2022, med 
korsningarna Österleden-Ölandsgatan, Rosenfredsga-
tan-Ringvägen, Österleden-Träslövsvägen, Träslövs- 
vägen-Västkustvägen (vid Willys) samt Västkust- 
vägen-Strandbackavägen. 

Brunnsparken
Platsen vid Brunnsparken behöver utvecklas för att ge 
bättre förutsättningar för innerstadshandel och myll-
rande stadsliv (fler dagar i veckan och fler tider på året) 
och för att vara identitetsbärare på Varbergs väg mot 
att bli Västkustens kreativa mittpunkt.
     Projektet syftar till att ge Brunnsparken ett inne-
håll som känns mer aktuellt, och en utformning som i 
högre grad bidrar till en trivsam och aktiv stadsmiljö 
längs det betydelsefulla stråket mellan stora torget och 
hamnen.

Smärre centrumåtgärder
Åtgärder för att utveckla stadskärnans utemiljöer, för 
att förstärka Varbergs identitet och ge ännu bättre 
förutsättningar för folkliv och aktivitet i staden. En att-
raktiv stadskärna är också viktig för bilden av Varberg 
och för kommunen som en attraktiv plats att bo på.

Lekplatser
Alla invånare i Varbergs kommun ska kunna nå en 
stadsdels-/tätortslekplats inom 10-15 minuters pro-
menad. I samband med att nya lekplatser utvecklas 
på strategiska platser avvecklas gamla lekplatser inom 
samma  upptagningsområde. Utveckling ska ske med 
jämn fördelning mellan Varbergs tätort och lands-
bygdsorter.

Fästningsbadet 
Projektet syftar till att uppföra en brygganläggning vid 
Barnens badstrand. Detta är i enlighet med Strand- 
vision 2015, där det föreslås att Barnens badstrand ska 
utvecklas ytterligare med sol- och baddäck utmed piren 
för möjlighet till bad och hopp på djupt vatten.

Mötesplatser serviceorter 
Projektet syftar till engagemang och samverkan med 
lokalsamhällen runtom i kommunen och ska ses 
som en fortsättning på det avslutade LISA-projektet 
(Landsbygdsutveckling i Skandinavia). I dialog med 
respektive ort ska förslag tas fram och förbättringar av 
utemiljö genomföras, med fokus på platser med centra-
la och sociala funktioner.

Ungdomslek på landsbygden
I Lekplatsriktlinjen nämns ungdomslekplatser som en 
viktig plats för att uppmuntra ungdomar att ta sin of-
fentliga miljö i anspråk. Ungdomar har behov av aktivi-
teter och platser som inte kan tillgodoses på stadsdels- 
och tätortslekplatserna.  Ungdomslek på landsbygden 
syftar till att skapa målpunkter och platser där ungdo-

mar kan mötas och vistas utan att behöva transportera 
sig in till Varbergs tätort. Projektet syftar också till att 
göra ungdomar mer delaktiga i utformningen av sin 
närmiljö, vilket stöds av FN:s barnkonvention.

Utveckling  badplatser 
Kommunen förvaltar idag 27 stycken badplatser som 
utgör ryggraden för Varberg som besöksdestination. 
Badplatserna används i stor utsträckning av både 
invånare och besökare och de kräver ständig utveckling 
för att vara attraktiva och representativa.  De är främst 
till för bad- och strandliv, men fungerar också som 
mötesplatser och platser för motion, lek, avkoppling 
och naturupplevelse. 
     Utvecklingen av badplatserna omfattar åtgärder 
som förbättrar
• tillgänglighet av stråk, bad, parkeringsplatser och 
cykelparkeringar med mera, de platser som enligt Bad-
planen definieras som ”tillgängliga bad” ska prioriteras
• service och faciliteter såsom toaletter och strand- 
duschar
• rekreationsvärden som exempelvis vindskydd, grill-
platser, utsiktsplatser och möbler.

Motionsspår
Motionsspåren används för löpning, promenader och 
hundrastning. Med åtgärder för att förbättra spårens 
standard ges förutsättningar för ytterligare använd-
ning större delar av året. Motionsspåren har i nuläget 
konstljus på stolpar som förbinds med luftledningar. 
Återkommande skador från de senaste årens stormar 
har inneburit tidskrävande lagningar och perioder av 
bristande funktion. För att öka driftsäkerheten och 
minska underhållskostnaderna för spåren föreslås att 
luftledningarna ska bytas ut mot markförlagda led-
ningar. Samtidigt föreslås förnyelse av armaturer och 
byte till LED-belysning samt förbättring av skyltning 
och beläggning.

Beläggningsarbeten
Projektet avser att göra förstärkningsåtgärder på be-
fintliga gator inom Varbergs kommun. Fokus kommer 
att ligga på gator med busstrafik, planerad byggtrafik 
för tunnelprojektet samt i övrigt tungt belastade gator 
och cirkulationsplatser.

Offentliga toaletter
Hamn- och gatunämnden ansvarar idag för 33 offent-
liga toalettenheter som är varierande säsongs- eller 
året-runt-öppna. Nio stycken finns i Varbergs tätort 
och 24 stycken finns i övriga orter i anslutning till bad-
platser.  Mest används de året-runt-öppna toaletterna i 
centrum. Många av byggnaderna är gamla och i behov 
av renovering; uppskattningsvis kommer ett flertal 
av dagens toalettbyggnader att behöva totalrenoveras 
inom fem till tio år. Generellt finns det också önskemål 
från allmänheten om fler offentliga toaletter.
     Behoven av upprustning samt önskad standard på 
de nya toaletterna har formulerats i Plan för offentliga 
toaletter. Detta projekt avser byggnation av nya offent-
liga toaletter på strategiska platser i Varberg.
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Offentliga toaletter serviceorter
Projektet ska skapa förutsättning för en samlad sats-
ning på toaletter vid de mest centralt belägna platserna 
i Tvååker, Bua, Träslövsläge och Veddige. Projektets 
mål är att det i kommunens större serviceorter ska fin-
nas en välbelägen, allmän toalettenhet med anknytning 
till allmänna kommunikationer.

Innerhamnen-fästningsområdet
Syftet med projektet är att stärka helhetsupplevelsen 
och förbättra förutsättningarna för ett ökat besökande 
i området. Genom välfungerande och välkomnande en-
trépunkter/entréplatser ges förutsättningar för ett gott 
första intryck i mötet med innerhamnen och fästnings-
området. Attraktionen i innerhamnen året om stärks 
med byggnation av ett stormhus som kan fungera även 
kalla perioder av året.

Trädförnyelse
Varbergs trädbestånd behöver förnyas på grund av 
ålder och uppkomna trädsjukdomar. Genom succes-
siv förnyelse kan bland annat ökad artvariation och 
minskad sårbarhet uppnås, liksom fortsatt framsynta 
trädplanteringar och säkra gatumiljöer.

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar 
som nämnden ansvarar för och fördelar. 

Bulleråtgärder 
Som väghållare ska kommunen vidta skäliga skydds- 
åtgärder för att minska de miljöstörningar som kan 
uppkomma till följd av vägars uppbyggnad, drift och 
brukande. Projektets syfte är att uppföra ett buller-
skydd längs Västkustvägen vid Tranelyckan. 

Kollektivtrafikåtgärder
Linjenäten och deras hållplatser är i behov av tillgäng-
lighetsåtgärder för att det ska bli mer tillgängligt och 
attraktivt att åka kollektivt. Syftet är att fler resenärer 
ska kunna använda sig av kollektivtrafiken som trans-
portmedel.

Trafikmiljöåtgärder
Syftet med projektet är att skapa säkra och trygga tra-
fikmiljöer där oskyddade trafikanter får bättre möjlig-
heter att röra sig i gaturummet. Målet är ett gaturum 
utformat så att oskyddade trafikanter utsätts för färre 
konfliktpunkter och istället får ökad tillgänglighet. Pro-
jektet ska även tillgodose behovet av kortare vägar för 
gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Särskilt 
fokus ska finnas på barns väg till och från skolan.

Beläggning, gång-och cykelvägar
Projektet ska genom bra beläggning bidra till att upp-
rätthålla och förbättra en god standard på gång- och 
cykelvägarna i kommunen. Detta bidrar till att uppfylla 
hamn-och gatunämndens mål att öka andelen hållbara 
resor och transporter.

Tillgänglighetsåtgärder enligt plan
Syftet är att utföra förändringar som ökar den fysis-

ka tillgängligheten till allmän plats för personer med 
funktionsvariation.

Cykelservice
Syftet är att förbättra förutsättningarna för resande 
med cykel i Varbergs tätort och serviceorter. Projektet 
ska öka kvaliteten på infrastruktur, parkering, uppfölj-
ning och service, motsvarande mindre förbättringsåt-
gärder och ombyggnationer.

Belysning, gång-och cykelvägar
Projektet ska genom god belysning bidra till att för-
bättra och hålla en bra standard på gång- och cykelvä-
garna i kommunen. God belysning leder även till ökad 
säkerhet och trygghet för de oskyddade trafikanterna. 
Projektet bidrar till att uppfylla hamn-och gatunämn-
dens mål att öka andelen hållbara resor och transporter.

Arbetsmaskiner, parkavdelningen 
Avdelning drift och anläggning behöver löpande byta 
ut vissa av sina arbetsmaskiner. 

Bandholtzgatan
Bandholtzgatan är idag genomfartsgata, vuxna och 
barn går oskyddade i ett område där bilar kör i väldigt 
höga hastigheter.  I förslaget finns både bredare gång-
vägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan 
ska även rymma ytor för trädplantering/allé med syftet 
att göra det trivsammare och säkrare att vistas och 
färdas utmed gatan. 

Societetsparken, upprustning 
Uppdrag: Hamn- och gatunämnden ska säkerställa 
att större scenframträdanden kan arrangeras i sta-
den innan investeringsmedel får tas i anspråk.
Societetsparken är en viktig identitetsbärare för kur- 
ortsstaden Varberg. Som en av stadens främsta parker 
är den också en betydelsefull social plats, där många 
aktiviteter och evenemang äger rum. Parken är idag 
sliten. Stora underhållsbehov finns vad gäller bland  
annat ytskikt och växtmaterial, och scenförutsätt-
ningarna kan inte tillgodose dagens artisters krav på 
akustisk och logistik. Målet är att Societetsparken ska 
vara ett attraktivt besöksmål för park- och trädgårdsin-
tresserade och erbjuda parkupplevelser som stannar 
kvar i minnet och blir en del i bilden av Varberg för en 
bred målgrupp under en stor del av året.

Renovering och gestaltning av broar
Varbergs kommun äger och förvaltar 34 stycken broar 
i varierande storlek och skick. Flera av dem har ett 
eftersatt behov av underhåll. Parallellt med renovering 
ses en möjlighet att ge broarna ny gestaltning.

Cykel – bygg om och bygg nytt  
(enligt cykelplan)
Projektets syfte är att skapa ett attraktivt cykelvägnät 
som Varbergs invånare och besökare ska vilja cykla på, 
och på så sätt minska de korta bilresorna. Här omfattas 
nybyggnation och ombyggnation av gång- och cykel-
vägar längs med två arbetspendlingsstråk i Varbergs 
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tätort samt två på landsbygden. Åtgärder ingår också 
för att koppla ihop bytespunkt med cykelfarbar väg. 

Cykel – inre tvärstråk (enligt cykelplan)
Projektets syfte är att skapa ett sammanbyggt och att-
raktivt cykelvägnät som Varbergs boende och besökare 
ska vilja cykla på, och på så sätt minska de korta bilre-
sorna. Här omfattas nybyggnation och ombyggnation 
av gång- och cykelväg utmed Västkustvägen samt två 
gång- och cykelbroar. 

Utflyktslekplats Håsten med sporttema
Projektets syfte är att skapa en utflyktslekplats som 
kompletterar och förstärker Håstens karaktär som 
idrotts- och rekreationsområde, med ett upptagnings-
område som omfattar hela kommunen. Sociala och 
hälsofrämjande behov tillgodoses. Flera funktioner 
som var inplanerade för projektet multipark ingår i 
investeringen. 

Gröna huvudstråk (enligt grönstrategin)
I Simma, Lek och Svärma (grönstrategi för aktiviteter, 
upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kom-
muns utemiljö) beskrivs behovet av sammanhållande 
gröna och blå stråk mellan viktiga grönområden och 
målpunkter, såsom stadskärnan, havet och kusten. 
Parker och naturområden har många viktiga funktio-
ner, bland annat för tätortens identitet, klimat och luft, 
människors välmående samt för växt- och djurlivet. 
Tillsammans bildar parker, naturområden och vatten-
drag en grönblå struktur där sammanhängande stråk 
är en viktig del. Projektet syftar till att stärka Varbergs 
gröna huvudstruktur med gröna stråk som blir ett val 
för rekreation och gångtrafik och som samtidigt bidrar 
med viktiga ekosystemtjänster. 

Belysning i Derome
Syftet med projektet är att i Derome skapa en trygg och 
upplyst miljö för allmänheten att kunna röra sig i. 

Brunnsbergsskogens upprustning
Investeringen möjliggör en upprustning av Brunns-
bergsskogen och innebär att befintliga värden vårdas 
och förstärks samt att utrustning i skogen byts ut och 
rustas upp. Skogsområdet behöver även utvecklas med 
tydliga entrépunkter och målpunkter. Susvindsspåret, 
som är en skyddande kantzon mot industriområdet i 
norr, måste förstärkas om inte skogen ska ta allvarlig 
skada. 

Laddstationer
Nya laddstationer för bilar med eldrift sätts upp i 
Varbergs kommuns serviceorter. Projektets avsikt är 
att bidra till att uppfylla hamn- och gatunämndens mål 
att öka andelen hållbara resor och transporter i hela 
kommunen.

Tenaljterrassen
Tenaljterrassen ska – tillsammans med Fästningsba-
det och övriga bad i anslutning till Strandpromenaden 
och fästningsområdet – bidra till att stärka Varbergs 
identitet som betydelsefull badort på Västkusten. I 

första hand ska Tenaljterrassen tillgodose behovet av 
omklädningsmöjligheter och toaletter i området. 
Tenaljterrassen ska bidra till måluppfyllelsen av målet 
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.

Hamninvesteringar
Utveckling Varbergs innerhamn och hamnen 
Träslövsläge
Åtgärder för att successivt utveckla Varbergs inner-
hamn och hamnen i Träslövsläge i syfte att göra Var-
berg ännu mer attraktivt för boende och besökare.

Affärsbehov hamn 
Projektet möjliggör anpassning av hamnanläggningar-
na utifrån behov som kan uppkomma vid efterfrågan 
av utökad och utvecklad hamnverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden
Lindvallen, inventarier
Medel till inventarieanskaffning. 

Inventarier, bad- och simanläggning Håsten
Medel till inventarieanskaffning i samband med ny-
byggnation. 

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Används till mindre investeringar inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde.

Varbergs teater 
I samband med salongsunderhåll ska stolar i salong 
och på första parkett bytas ut. Ny varumottagning 
inklusive varuhiss, förråd och tillgänglighetsanpass-
ningar föreslås också. 

Mindre konstnärlig gestaltning 
Ska användas till mindre konstnärliga gestaltningar 
speciellt riktat mot landsbygden. 

Ankarvallen omklädningsbyggnad, inventarier
Medel till inventarieanskaffning. 

Framtida konstgräsplan Bua/Väröbacka 
Mark för byggnation av konstgräsplan i området är 
svår att finna. En viktig faktor är att försöka hitta mark 
i anslutning till en redan befintlig idrottsanläggning så 
ett samnyttjande av omklädningsrum och duschar kan 
ske. Det finns några identifierade markområden som 
utreds. 

Bokbuss
Nuvarande bokbuss är cirka elva år och i behov av vissa 
ändringar för att kunna fortsätta. Bland annat fungerar 
inte ventilationen och luftkonditioneringen som de ska. 
Bussen uppfyller i nuläget inte kommunens krav om 
miljövänlighet och mindre energiförbrukning. 

Reinvestering löparbanor Påskbergsvallen
Behov av renovering av löparbanorna på Påskbergs-
vallen. Löparbanorna fick 2007 ett förnyat ytskikt men 
behöver nu en renovering för att hålla ytterligare tio år. 
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Utbyte befintliga konstgräsplaner
Utbyte av konstgräs på befintliga konstgräsplaner pla-
neras utifrån planernas slitage och ålder. 2019 ligger 
utbyte Veddige IP, 2022 ligger Ankarvallen IP samt 
Övrevi 11- och 7-mannaplaner.

Omklädningsbyggnad Sjöaremossen
Befintlig omklädningsbyggnad vid Sjöaremossens 
bandybana är gammal och väldigt sliten. Förstudien 
tittar på en ny byggnad med fyra omklädningsrum, 
omklädningsrum för domare, sliprum och kiosk med 
värmestuga. Extern finansiering kan behöva sökas för 
genomförandet.

Konstgräsplan centrum 
Sparbanksstiftelsen har beslutat om att ge kommunen 
bidrag till att bygga en konstgräsplan i centrumområ-
det och placering blir på Håsten. Bidraget räcker inte 
fullt ut utan kommunen behöver finansiera mellan-
skillnaden.

Ombyggnad Kungsäters bibliotek
För att möjliggöra ett meröppet bibliotek i Kungsäter 
2020 behöver vissa ombyggnationer göras. Bland an-
nat krävs separat entré till biblioteket, idag sker entré 
genom gemensam entré med kapprum in till skolan.

Ombyggnad Kyrkskolan för  
ungdomsavdelningens verksamhet
Kyrkskolan i Tvååker kommer att stå tom under hösten 
2018 då barn- och utbildningsnämnden lämnar den. 
Behov finns att samordna ungdomsavdelningens verk-
samhet i Tvååker, ungdomsgård och kulturskola, i en 
lokal som fungerar för ändamålet.

Konstgräsplan området Rolfstorp/Skällinge
I utvecklingsplanen för konstgräsplaner i Varbergs 
kommun står området Rolfstorp/Skällinge i tur. I den 
nordöstra kommundelen finns inga konstgräsplaner 
idag och planering för en framtida plan påbörjas.

Upprustning Simstadion
Simstadion är i stort behov av att rustas upp. Viktigt 
att ta beslut om Simstadion när ny bad- och simhall 
byggs på Håsten. 

Servicenämnden
Anpassning fastighet
Medel används till ett generellt projekt avsett för min-
dre anpassningsåtgärder. Nyttjande förvaltning eller 
extern hyresgäst initierar behov av anpassningsåtgärd. 
Kapitalkostnad samt eventuell driftskostnad belastar 
brukande hyresgäst med ökad hyra. 

Energieffektivisering fastigheter
I kommunens strategiska målområde Miljö och klimat 
ingår energieffektivisering av de egna fastigheterna. 
Projektet är generellt och syftar dels till att konvertera 
till miljömässiga, mer effektiva uppvärmningskällor, 
dels till att göra investeringar som leder till mer energi-
effektiva installationer i fastigheterna. 

Krav fastighet  
Generellt projekt som har som syfte att tillgodose krav 
på större åtgärd i fastighet för att uppfylla lagar, för-
ordningar och allmänna råd. Projektet är betydelsefullt 
för att relativt snabbt kunna tillmötesgå krav på större 
åtgärd kopplat till fastighet.

Inventarier kök och matsalar
Inventariebyten inom mottagningskök, matsalar och 
restauranger. 

IT-utveckling
Projektet avser beredskap för snabba insatser vad gäl-
ler IT-investeringar för att täcka nya behov hos köpan-
de förvaltningar. Beslut om nyttjande tas i respektive 
nämnd och servicenämnden.  

IT-infrastruktur 
Underhåll och utbyte av befintliga servrar och nät-
verksutrustning samt utökning i samband med att 
verksamheten växer.

Upprustning konferensrum 
Utrustningsnivån i kommunens konferensrum varierar 
både vad gäller teknik och inventarier. Konferensrum-
men behöver utrustas med teknik för videokonferenser 
och datorer i gemensamma utbildningslokaler behöver 
bytas ut. 

Verksamhetsutveckling serviceförvaltningen 
Generellt investeringsprojekt som har till syfte att 
säkerställa att serviceförvaltningen utan längre tids-
fördröjning kan anpassa verksamheten för att tillgo-
dose kunders krav i samband med utveckling av nya 
tjänster, exempelvis Varberg Direkt. Investeringen styr 
mot kundbeställd aktivitet. Beslut om nyttjande tas i 
respektive nämnd och servicenämnden. 

Ombyggnad stadshus C  
Det finns behov av att snabbt kunna anpassa arbets-
platser till ett flexibelt växande i organisationen. 
Under 2017 startar etapp 1 av effektivisering av plan 1 i 
Postmästaren.

Kommunfullmäktige
Markförvärv
Medel för att skapa möjligheter att förvärva strategisk 
mark för framtida exploateringar eller för inlösen vid 
infrastrukturella projekt. I väntan på framtida exploate-
ring tillhör mark eller fastighet kommunens markreserv.
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Exploateringar
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark på platser där 
människor ska kunna bo och bedriva verksamhet. 
 
I exploateringsbudgeten ingår både områden som ägs av kommunen och områden som ägs av privata exploatörer. 
Privatägda tomter finns med när kommunen enligt tecknade avtal och mot betalning har tagit fram planer, och i en del 
fall anlägger vägar och grönytor. 

Förklaring till exploteringsbudgeten
Det är enbart de kommunala nämndernas inkomster och utgifter som ingår i exploateringsbudgeten nedan, utgifter 
och inkomster som berör kommunens bolag finns inte med.

Förväntat kassaflöde och förväntad resultatpåverkan
I budgeten ingår de områden där planarbete eller utbyggnaden förväntas ske under 2018–2022. Dessa beskrivs och re-
dovisas dels med förväntat kassaflöde och dels med förväntad resultatpåverkan under perioden. Kassaflödet påverkar 
kommunens likviditet. De resultatpåverkande delarna består dels av nettointäkter för försålda tomtmark och framtida 
driftskostnader för skötsel av gator och grönytor. I de fall exploateringen medför en nettoinvestering kommer även 
kostnader för avskrivning och ränta att påverka framtida resultat.

Totalkalkyl, prognos, budget och plan
I totalkalkylen anges initialt beräknade inkomster och utgifter som utgör underlag för beräkning av tomtframställ-
ningskostnad, nettoinvestering och resultat. För exploateringsområden som benämns förstudie har ännu ingen total-
kalkyl beräknats. De utgifter som anges här avser enbart planarbete. 
     I kolumnen Prognos t.o.m. 2017 finns värden som upparbetats före 2017 och prognostiserade inkomster och utgifter 
för 2017. Övriga kolumner avser budget 2018 och plan 2019–2022.

Exploateringsbudget med kommentarer, 2018-2022, mnkr

Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos 
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Västerport övergripande (11200)  
Förstudie för den nya stadsdelen i hamnområdet. Planprogram för hela exploateringsområdet tas fram under 2017. Fördelas mellan 
kommande etapper. 
Kassaflöde
Inkomst 24,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
Utgift -24,5 -15,8 -3,5 -2,0 -2,0 -2,0

Netto 0,0 -15,6 -3,5 -2,0 -2,0 -2,0 24,3
varav nettoinvestering

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0 0 0 0 0
Kapitalkostnad 0 0 0 0 0
Driftskostnad 0 0 0 0 0

Nettoresultat 0 0 0 0 0

Västerport etapp 1 (11201)  
Första etappen av Västerport med en beräknad byggstart 2019. Detaljplaneprogram utarbetas 2018. 
Kassaflöde
Inkomst 251,7 0,0 0,0 0,0 75,0 94,0 82,7
Utgift -163,0 0,0 -6,5 -22,0 -73,0 -51,0 -10,5

Netto 88,7 0,0 -6,5 -22,0 2,0 43,0 72,2
varav nettoinvestering 142,1

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,0 69,1 86,7 82,7
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 69,1 86,7 82,7
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Brunnsberg (11526)  
180 hyresrätter i markanvisning till Varbergs Bostad. Ny förskola byggs i planområdet. 
Kassaflöde
Inkomst 11,2 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -5,2 -2,0 -1,5 -1,7 0,0 0,0 0,0

Netto 6,0 -2,0 9,7 -1,7 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 1,4

Resultatpåverkan
Nettointäkt 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 7,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Mandarinen 2 (11550)  
Cirka 60 lägenheter. Överlåtelse sker den 1 juni 2017.
Kassaflöde
Inkomst 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -2,8 -0,8 -0,3 -1,7 0,0 0,0 0,0

Netto 0,7 2,7 -0,3 -1,7 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 0

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Kvarnliden (11512)  
Planarbete pågår och beräknas vara klart hösten 2018. Detaljplanen möjliggör framför allt ungdomsbostäder. Markanvisningsavtal håller på att 
tas fram. 
Kassaflöde
Inkomst 9,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4
Utgift -5,9 -0,6 -4,0 -1,4 0,0 0,0 0,0

Netto 3,2 -0,6 -4,0 -1,3 0,2 0,4 0,4
varav nettoinvestering 2,5

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Kv. Falkenbäck (11509)  
Totalt 80 bostäder (50 % bostadsrätt och 50 % hyresrätt). Byggherre Tage & Söner. Detaljplan överklagad. Driftskostnad fr.o.m. 2018 avser hyra 
p-hus. 
Kassaflöde
Inkomst 26,2 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -7,3 -2,1 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0

Netto 18,9 -2,1 26,2 -5,2 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 2,1

Resultatpåverkan
Nettointäkt 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Driftskostnad 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5

Nettoresultat 21,0 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6
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Östra Träslöv (11555)  
Förstudie för ny stadsdel, planprogram ska utföras. 
Kassaflöde
Inkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -0,5 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -0,5 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 0

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Breared (11560)  
Cirka 85 hyres- och 85 bostadsrättslägenheter i markanvisning Marmorlyckan. Detaljplan klar. Gatuutbyggnad under 2017. 
Kassaflöde
Inkomst 27,2 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -16,8 -123,2 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 10,4 16,5 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 7,8 

Resultatpåverkan
Nettointäkt -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Driftskostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Nettoresultat -1,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Kv. Alunskiffern (11565)  
54 omsorgslägenheter, 72 hyresrätter och 96 BRF. Markanvisning klar till Varbergs Vårdboende. Detaljplan pågår. Preliminär kalkyl.
Kassaflöde
Inkomst 34,0 9,3 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -14,6 -0,7 -7,7 -6,2 0,0 0,0 0,0

Netto 19,4 8,6 16,4 -6,2 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 7,9

Resultatpåverkan
Nettointäkt 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Driftskostnad -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Nettoresultat 12,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos 
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Grytåsvägen (11590)  
Arbetet pågår. Under hösten 2015 debiterades de första fastighetsägarna (gatukostnadsersättning). Resterande under 2017. 
Iordningställande av Jungmansvägen täcks ej av gatukostnadsersättning. 
Kassaflöde
Inkomst 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -9,2 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -5,6 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 9,2

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kapitalkostnad -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Driftskostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Nettoresultat -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
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Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos 
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Stenen område B och C (11662)  
Område B och C kan börja byggas ut med start 2017, totalt 123 bostäder. Trafikverket ska bygga om Fastarpsvägen, del av utgiften 
belastar projektet. 
Kassaflöde
Inkomst 33,0 0,0 20,8 9,7 2,6 0,0 0,0
Utgift -31,5 -20,6 -10,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 1,4 -20,6 9,8 9,7 2,6 0,0 0,0
varav nettoinvestering 14,0

Resultatpåverkan
Nettointäkt 12,9 3,5 1,7 0,0 0,0
Kapitalkostnad -0,5 -0,5 0,1 0,1 0,1
Driftskostnad -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Nettoresultat 12,0 2,5 1,4 -0,3 -0,3

Himle, norr Lantmannavägen (11691)  
12 småhustomter och HVB-hem. Gata och va byggs ut under 2017. Prognos försäljning förväntas påbörjas hösten 2017. 
Kassaflöde
Inkomst 3,5 0,0 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6
Utgift -2,6 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,9 -3,5 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6
varav nettoinvestering 2,3

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5
Kapitalkostnad -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,4 0,7 0,7 0,4 0,4

Södra Trönninge skoldelen (11702)  
Planprogram pågår i slutskedet. Anläggande av gator, cirkulation m.m. i första etappen för att möjliggöra inflyttning i Trönninge skola  
under 2017.
Kassaflöde
Inkomst 46,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -58,3 -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -12,3 -19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 13,3

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Driftskostnad -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Nettoresultat -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad (11593) 
Förstudie, planprogram pågår. Övergripande program som senare kommer att fördelas på flera detaljplaner.
Kassaflöde
Inkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -1,6 -0,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -1,6 -0,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 0

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Åsby, norr Åsbyvägen (11756)  
Området färdigutbyggt, 15 småhustomter. Försäljning pågår och förväntas fortsätta även efter 2018 (6 tomter av 15 sålda).
Kassaflöde
Inkomst 4,8 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
Utgift -4,5 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,3 -1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
varav nettoinvestering 0,0

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos 
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Veddige, Öster Kullavägen (11775)  
Planprogram för bostäder med blandad upplåtelseform.
Kassaflöde
Inkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -0,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -0,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 0,0

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bua Kvarndammsvägen (11803)  
Försäljning pågår, det återstår 16 tomter.
Kassaflöde
Inkomst 28,9 15,2 2,4 2,4 2,4 2,4 0,8
Utgift -19,6 -11,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 9,3 3,7 0,4 2,4 2,4 2,4 0,8
varav nettoinvestering 15,8

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,3 2,3 2,3 2,3 0,8
Kapitalkostnad -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -0,3 1,7 1,7 1,7 0,2

Bua Hamnplan (11806)  
Detaljplanearbete pågår. Preliminär kalkyl. Utbyggnad beräknas med start 2018.
Kassaflöde
Inkomst 22,0 0,0 0,0 4,0 4,0 8,0 0,0
Utgift -23,0 -1,1 0,0 0,0 -6,4 0,0 0,0

Netto -1,0 -1,1 0,0 4,0 -2,4 8,0 0,0
varav nettoinvestering 11,4

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,9 0,9 4,9 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,9 0,6 4,6 -0,3
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Holmagärde Östra (11913)  
Detaljplan har varit ute på samråd. Preliminär kalkyl utifrån förslag på samrådshandlingar. Försäljning förväntas pågå även efter budget-
planens slut. Slutlig kalkyl lyfts senare under 2017.
Kassaflöde
Inkomst 118,2 15,6 0,0 49,9 29,3 26,3 0,0
Utgift -97,4 -43,5 -25,0 -8,0 0,0 0,0 0,0

Netto 20,7 -27,9 -25,0 41,9 29,3 26,3 0,0
varav nettoinvestering 39,9

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 10,2 19,6 17,6 0,2
Kapitalkostnad 0,0 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2
Driftskostnad 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Nettoresultat 0,0 8,3 17,6 15,7 -1,7

Östra Kvarnagården (11904)  
Förstudie. Detaljplanearbete pågår.
Kassaflöde
Inkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 0,0

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sunnvära 8:3 (11985)  
Detaljplan för nytt verksamhetsområde vid Värömotet. Derome planerar en ny produktionsanläggning för modulbostäder.
Kassaflöde
Inkomst 16,5 0,0 8,2 4,5 0,0 0,0 0,0
Utgift -29,5 -2,8 -25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -13,0 -2,8 -17,4 4,5 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 0,4

Resultatpåverkan
Nettointäkt 5,2 2,8 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 5,2 2,8 0,0 0,0 0,0

Tvååker brandstation  
Byggs ut med start 2017. Belastas med 10 procent av Fastarpsvägens ombyggnad. 
Kassaflöde
Inkomst 2,5 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -6,9 0,0 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -4,4 0,0 -5,4 1,0 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 2,7

Resultatpåverkan
Nettointäkt -1,6 -0,1 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnad -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -1,7 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos 
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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SAMMANSTÄLLNING KOMMUNALA  
EXPLOATERINGSOMRÅDEN

Påverkan kassaflöde 2018-2022 (mnkr) -5,9 17,6 33,6 79,4 98,4

Påverkan resultat 2018-2022 (mnkr) 53,7 9,2 84,3 102,0 74,0
varav nettointäkt 57,7 20,1 94,8 112,4 84,4
varav kapitalkostnader -2,5 -4,2 -3,8 -3,8 -3,8
varav driftskostnader -1,5 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6

Cirkulation norra stadsdelen  
Ny koppling österut mellan Västkustvägen och Värnamovägen samt västerut mellan Västkustvägen och Lassabacka handelsområde. 
Detaljplan behöver påbörjas för att färdigställas 2019.
Kassaflöde
Inkomst 13,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0
Utgift -19,2 0,0 -0,5 -10,0 0,0 0,0 0,0

Netto -5,8 0,0 -0,5 -7,4 0,0 0,0 0,0
varav nettoinvestering 4,3

Resultatpåverkan
Nettointäkt 0,0 -1,4 0,1 0,1 0,1
Kapitalkostnad 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 -1,7 -0,2 -0,2 -0,2

Kommunala exploateringsområden Totalkalkyl Prognos 
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Svärdfisken 29 (11511)  
50 lägenheter samt lokaler med förväntat färdigställande 2018/2019.
Kassaflöde
Inkomst 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -10,9 -7,6 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -1,0 2,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 8,2

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Nettoresultat -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Svärdfisken E2 (11514)  
Detaljplanearbete pågår för kontor, handel och bostäder. Cirka 90 lägenheter, beräknad byggstart 2018. 
Kassaflöde
Inkomst 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Utgift -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 0,0 -0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 0,7

Resultatpåverkan
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



EXPLOATERINGAR48

Träslöv, Kapellgatan (11553)  
Byggnation pågår, flerbostadshusen och och villorna i område C kvarstår.
Kassaflöde
Inkomst 24,1 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -21,9 -18,6 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 2,1 -18,6 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 12,8

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Nettoresultat -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Lektorn 8 (11521)  
Cirka 200 hyresrätter på mark ägd av Varbergs Bostad. Arbete pågår med utformning av allmän plats. Kalkyl ännu inte klar.
Kassaflöde
Inkomst 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 1,5

Resultatpåverkan,
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Träslöv 8:139 (11545)  
Cirka 40 bostadsrättslägenheter. Detaljplanen överklagad, byggstart 2018. Exploateringen innebär smärre insatser på allmän plats.
Kassaflöde
Inkomst 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -1,5 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar

Resultatpåverkan
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Arboretum (11554)  
Detaljplan utarbetas för fortsatt utbyggnad Arboretum.
Kassaflöde
Inkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar

Resultatpåverkan
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Smeakalles E2 (11666)  
54 småhus kan byggas. Kommunen står för del av gång- och cykelväg utmed Fastarpsvägen.
Kassaflöde
Inkomst 8,5 7,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -11,0 -9,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -2,6 -1,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 6,8

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Nettoresultat -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Munkagård 1:57 (11667)  
Cirka 40 bostäder. Utbyggt under 2017.
Kassaflöde
Inkomst 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -8,5 -8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 7,5

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Nettoresultat -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Södra Trönninge planområde  
Planområde för Södra Trönninge med förlängning av Österleden och korsning Viskadalsbanan.
Kassaflöde
Inkomst 196,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -268,6 0,0 -1,0 -2,0 -5,0 0,0 0,0

Netto -72,5 0,0 -1,0 -2,0 -5,0 0,0 0,0
 varav anläggningstillgångar 268,6

Resultatpåverkan
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trönningenäs inre delen (11704)  
Övergripande programområde för inre Trönningenäs.
Kassaflöde
Inkomst 21,8 6,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -42,5 -4,5 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -20,7 2,1 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 28,0

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Nettoresultat -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
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Pilgatan Norra (11717)  
Fortsatt utbyggnad av Deromes område vid Pilgatan i Trönninge, cirka 145 bostäder.
Kassaflöde
Inkomst 11,3 0,0 0,0 9,5 1,8 0,0 0,0
Utgift -11,3 -1,1 -5,2 -3,5 -1,5 0,0 0,0

Netto 0,0 -1,1 -5,2 6,0 0,3 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 7,1

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Nettoresultat -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Bläshammar 2:12 (Skanska) (11718)  
Cirka 80 bostäder i olika upplåtelseformer. Detaljplanearbete och exploateringsavtal pågår.
Kassaflöde
Inkomst 13,8 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -13,8 -0,1 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 5,7

Resultatpåverkan
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lindhov 1:22 (11716)  
Etikhus bygger villor. Byggnation av gator inom detaljplan pågår. 
Kassaflöde
Inkomst 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -11,9 -10,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -0,2 1,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 7,9

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Nettoresultat -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Hansagård/Grönningegård (11714)  
Detaljplan vunnit laga kraft. Byggstart beräknas 2018 av cirka 72 villor.
Kassaflöde
Inkomst 23,8 0,0 0,0 21,0 2,9 0,0 0,0
Utgift -23,8 -2,2 -10,0 -11,7 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 -2,2 -10,0 9,3 2,9 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 16,7

Resultatpåverkan
Driftskostnad 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Nettoresultat 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
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TOTAL SAMMANSTÄLLNING KOMMUNALA OCH EXTERNA EXPLOATERINGSOMRÅDEN

PÅVERKAN KASSAFLÖDE 2018-2022 (mnkr) -24,6 50,8 31,7 79,4 98,4

PÅVERKAN RESULTAT 2018-2022 (mnkr) 51,3 7,2 82,3 99,9 72,0
 varav nettointäkt 57,7 20,1 94,8 112,4 84,4
 varav periodiserade investeringsbidrag -0,1 0,8 0,8 0,8 0,8
 varav kapitalkostnader -3,1 -5,0 -4,7 -4,6 -4,6
 varav driftskostnader -3,2 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7

Pilgatan väg (11719)  
Detaljplanen överklagad, planerad byggstart hösten 2017.
Kassaflöde
Inkomst 16,4 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0
Utgift -16,4 -7,1 -8,0 -1,2 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 -7,1 -8,0 15,1 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 11,5

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Nettoresultat -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Trönningenäs 5:29 (A4) (11721)
Detaljplan pågår för cirka 15 villor. Utbyggnad beräknad 2018 och 2019.
Kassaflöde
Inkomst 6,9 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0
Utgift -6,9 0,0 -4,0 -2,9 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 0,0 -4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar 3,0

Resultatpåverkan
Driftskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bossgård 2:8 (11977)  
Medfinansiering av Trafikverkets lösning för korsning 41:an i Derome.
Kassaflöde
Inkomst 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgift -1,4 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
varav överlåtna anläggningar

Resultatpåverkan
Driftskostnad -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Externa exploateringsområden Totalkalkyl Prognos  
t.o.m. 2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

SAMMANSTÄLLNING EXTERNA  
EXPLOATERINGSOMRÅDEN

Påverkan kassaflöde 2017-2019 (mnkr) -18,6 33,2 -1,8 0,0 0,0

Påverkan resultat 2017-2019 (mnkr) -2,4 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
varav periodiserade investeringsbidrag -0,1 0,8 0,8 0,8 0,8
varav kapitalkostnader -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
varav driftskostnader -1,7 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0



Den röda tråden
Bilaga till Budget 2018, Plan 2019–2022

På sidan 11 i budgetdokumentet beskrivs kommunens styrmodell och de fyra strategiska målområden som fullmäk-
tige utifrån visionen, Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt, har beslutat ska styra arbetet i nämnder och bolag. 
Kommunens nämnder har formulerat egna mål som ska bidra till måluppfyllelsen inom respektive målområde, 
nedan redovisas dessa mål.  
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Målområde
Miljö och klimat

Prioriterat mål:
Förenkla för 
människor så att 
fler gör det som är 
bättre för miljön.

Kommunstyrelsens nämndsmål
• Mer hållbar upphandling
• Bättre strategiskt underlag för enkelt, tydligt och effektivt hållbarhetsarbete
• Öka kunskapen om och användandet av vår IT-teknik för fler resfria möten
• Ökad medvetenhet om energi- och klimatfrågor bland personalen på  
   kommunstyrelsens förvaltning

Socialnämndens nämndsmål
Minskad miljöpåverkan i verksamheter inom socialförvaltningens 
ansvarsområde

Byggnadsnämndens nämndsmål
Detaljplaneringen ska bidra till att underlätta människors vardag genom 
goda helhetslösningar vad gäller effektivt mark- och resursutnyttjande 
kombinerat med möjligheter att nå skola, service och arbetsplatser genom 
kollektivtrafik.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndsmål
• Enskilda och företag ska mötas med enkel, tydlig och effektiv service.
• Vattenkvalitén ska förbättras.

Hamn- och gatunämndens nämndsmål
Öka andelen hållbara resor och transporter

Kultur- och fritidsnämndens nämndsmål
Vi ska sträva efter ett hållbart Varberg genom att verka för ett livskraftigt 
ekosystem, välmående samhälle och ökad miljömedvetenhet.

Servicenämndens nämndsmål
• Minskad energiförbrukning i kommunen med 20 % till 2020 med 2009 
som basår
• Andel ekologisk mat ska vara 35 %
• Driva miljöfrågor i alla verksamheter

BILAGA SIDA 1



BILAGA SIDA 2
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Målområde
Bostäder

Prioriterat mål:
Fler bostäder med 
olika upplåtelse- 
former ska byggas 
i hela kommunen.

Kommunstyrelsens nämndsmål
• Ökad ledning och samordning för effektivare bostadsförsörjning
• Ökad bostadsbyggnation på kommunal mark
• Öka tillgången på kommunal mark för bostadsbyggnation
• Ökad kundnöjdhet i exploateringsprojekt

Byggnadsnämndens nämndsmål
 • Vi ska ha en god planberedskap avseende bostäder och leverera 
enligt av kommunfullmäktige antagen utbyggnadsordning. För 
2018 är målet att stadsbyggnadskontoret ska ta fram detaljplaner 
som rymmer minst 700 nya bostäder.
• Detaljplanläggningen ska medverka till ett varierat bostadsutbud 
i staden, tätorterna och kommunen som helhet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndsmål
Bidra till att kommunen får en effektivare samhällsbyggnadsprocess

Hamn- och gatunämndens nämndsmål
Nämndsmål för strategiskt målområde Bostäder behandlas på nämndens 
sammanträde i november 2017.
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Målområde
Utbildning  
och arbete

Prioriterat mål:
Inspirera och stödja 
så att fler elever 
uppnår godkända 
betyg efter såväl 
grundskola som 
gymnasieskola.

Ett gott företags- 
klimat där fler 
uppmuntras till 
företagande.

Kommunstyrelsens nämndsmål
• Ökad kunskap om offentlig upphandling, för ett bättre företagsklimat
• Bättre företagsklimat
• Bättre etableringsförutsättningar
• Mer högre utbildning tillgänglig i Varberg
• Ökad andel studerande på YH samt elever inom vuxenutbildningen går  
vidare till studier eller arbete
• Bättre förutsättningar för etablering av företag

Barn- och utbildningsnämndens nämndsmål
• Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat
• Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv

Socialnämndens nämndsmål
Främja hälsa och förebygga ohälsa för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden

Byggnadsnämndens nämndsmål
• Byggnadsnämnden strävar efter att vara enkla och tydliga i vår 
information och kommunikation kring processer och pågående ärenden.
• Stadsbyggnadskontoret ska föra dialog med exploatörer och fastighets-
utvecklare genom årligt återkommande informationsträffar kring både 
lagändringar och pågående och kommande stadsutvecklingsprojekt.

Hamn- och gatunämndens nämndsmål
Nämndsmål för strategiskt målområde Utbildning och arbete behandlas 
på nämndens sammanträde i november 2017.

Kultur- och fritidsnämndens nämndsmål
Kultur- och fritidsnämnden kommer inför 2018 fatta beslut om nämndsmål 
för strategiskt målområde Utbildning och arbete.

Servicenämndens nämndsmål
• Stolthet
• Vara i framkant

BILAGA SIDA 3
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Målområde
Hälsa och  
social samman-
hållning

Prioriterat mål:
Bättre hälsa genom 
att inspirera till ett 
aktivt liv.

Delaktigheten i 
samhället ska öka.

Kommunstyrelsens nämndsmål
• Alla som kommunplaceras ska erbjudas boende under sin etablering.
• Bättre uppföljning av inkluderingsarbetets strategiska delar.

Socialnämndens nämndsmål
• Stödja äldre personer att leva ett självständigt och tryggt liv.
• Främja hälsa och förebygga ohälsa, för vuxna personer, inom social-
nämndens ansvarsområde.
• Barn och unga ska kunna växa upp under goda förhållanden, genom 
tidiga insatser i samverkan.

Hamn- och gatunämndens nämndsmål
• Utveckla och binda samman kommunens gröna stråk så att de i högre 
grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald 
och social samvaro.
• Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, 
sjöar och vattendrag året om.

Kultur- och fritidsnämndens nämndsmål
• Vi ska genom våra verksamheter, genom föreningslivet och genom andra 
samarbetsparter erbjuda mötesplatser, upplevelser och aktiviteter som ger 
människor möjlighet att stärka sin fysiska och psykiska hälsa.
• Vi ska utveckla metoder och plattformar som stärker individens möjligheter 
till delaktighet och inflytande inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsom-
råden.

Servicenämndens nämndsmål
Delaktighet

Överförmyndarnämndens nämndsmål
Nämndens verksamhet ska präglas av hög kvalitet, bra bemötande och god 
tillgänglighet. 

Barn- och utbildningsnämndens nämndsmål
Öka välmående och minska utanförskap



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