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Inledning 

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i kommunkoncernens arbete. 

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet följa upp den egna verksamheten utifrån 

mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att 

sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål 

samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 

nämnder och styrelser. Vid behov kompletteras rapporteringen med dialogsamtal mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnds-/bolagspresidium samt förvaltnings-/ 

bolagsledning. 

Kommunens uppföljningsprocess åskådliggörs i årshjulet nedan. Gemensam uppföljning sker 

vid fem tillfällen per år: månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april, 

delårsrapport efter augusti och årsredovisning efter årsslutet. 

 

Årets uppföljningsrapporter har en gemensam grundstruktur men skiljer sig åt i omfattning 

och fokus. I delårsrapporten beskrivs verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

genom fokus på händelser av väsentlig betydelse, målredovisning samt drift- och 

investeringsredovisning. I avsnittet väsentliga personalförhållanden lämnas en analys kring 

personal- och kompetensförsörjning samt medarbetarengagemang. Rapporten avslutas med 

verksamhetsberättelser från nämnder och bolag. 
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Förvaltningsberättelse  

Översikt över verksamhetens utveckling 

Det allmänna läget 

I november förra året tog fullmäktige beslut om budget för 2021 med påföljande 

planeringsår. Arbetet inför beslutet bedrevs i en tid med stor ekonomisk ovisshet där den 

pågående pandemin gav osäkra planeringsförutsättningar bland annat utifrån den 

samhällsekonomiska utvecklingen och takten på befolkningstillväxten i kommunen. 

Även om pandemin inte är över så går den ekonomiska återhämtningen snabbare än vad som 

tidigare förutspåtts vilket påverkar kommunen positivt med starkare skatteintäkter. För 

närvarande är det främst en ökad inhemsk efterfrågan som driver på den positiva 

utvecklingen. Det finns dock orosmoln kring den starka återhämtningen såsom störningar i 

transportsystemen och brist på vissa material. 

I takt med att pandemin klingar av kommer nya utmaningar visa sig då effekter av 

uppskjuten vård, distansundervisning och andra uteblivna insatser behöver tas om hand av 

en organisation som kämpat med att hantera den annorlunda och akuta situation som 

pandemin har inneburit. 

Samtidigt kvarstår många av de utmaningar som identifierats sedan tidigare men som 

hamnat i skymundan för pandemin. Utmaningarna består bland annat av att hantera 

effekterna av en starkt växande kommun och en förändrad demografi med större andel äldre. 

Prognos och avstämning mot finansiella mål 

Enligt beslutad budget behöver kommunens resultat för 2021 uppgå till 72 mnkr för att de 

finansiella målen (resultat och soliditet) ska uppnås. Helårsprognosen efter augusti visar på 

ett resultat om 292 mnkr vilket innebär att målen väntas uppnås. Den enskilt största positiva 

avvikelsen mot budget är den bokföringsmässiga intäkt på 155 mnkr som uppstår när 

Trafikverket överlåter den nya Getteröbron till kommunen. Merkostnaderna kopplade till 

pandemin förväntas bidra till ett budgetmässigt underskott på socialnämnden och är den 

enskilt största förklaringen till den negativa prognosen på 50 mnkr för nämnden. 

Bedömningen är att staten inte kommer ersätta kommunerna för dessa merkostnader utan 

att det får hanteras inom ramen för den kompensation som utbetalades 2020 och då bidrog 

till ett stort överskott för kommunen. 

Att redovisa ett genomsnittligt resultat på 135 mnkr (det finansiella resultatmålet) är en 

förutsättning för att kunna investera i genomsnitt 500 mkr per år. Investeringsprognosen för 

2021 uppgår till 552 mnkr vilket är lite mer än 200 mnkr lägre än budget. Det är bland annat 

en tidsförskjutning i hamnprojektet som utgör budgetavvikelsen. 

Stadshuskoncernen prognosticerar ett resultat för året på 179 mnkr vilket är 35 mnkr bättre 

än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen mot budget kommer till största del från 

Varbergs Bostads AB:s försäljning av två fastigheter. Koncernen har inga aggregerade 

finansiella mål utan respektive bolag styrs mot resultat och soliditet i respektive ägardirektiv. 

Arena Varberg AB är det enda bolag som inte väntas nå de finansiella målen eftersom bolaget 

är starkt påverkat av de begränsningar som pandemin medfört. 
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Verksamhetens utveckling 

Den rådande pandemisituationen präglar fortfarande kommunkoncernens verksamheter 

men den akuta situation som sågs under våren 2020 har istället övergått till att hantera 

vaccinering, minimera smittspridning och planera för att hantera den verksamhetsskuld som 

uppstått. 

Årets första uppföljning mot kommunfullmäktiges mål visar att arbetet fortsätter på ett bra 

sätt inom alla fyra målområdena. 

Väsentliga personalförhållanden 

Delårsrapportens personalavsnitt har fokus på kompetensförsörjning och 

medarbetarengagemang. Som en följd av pandemin steg sjukfrånvaron kraftigt i inledningen 

av 2020 och den relativt höga nivån kring 8 % kvarstod en bit in på 2021 men har nu börjat 

minska och förväntas fortsätta göra det under året. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den 

samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets 

kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen 

över skatteunderlagets utveckling lämnades i slutet av augusti genom cirkulär 21:31. I det 

MakroNytt som SKR publicerade tillsammans med cirkuläret ges även en mer utförlig 

beskrivning av den samhällsekonomiska utvecklingen. SKR beskriver i de två rapporterna att 

den svenska konjunkturen under första halvåret 2021 utvecklades starkare än vad SKR 

tidigare hade räknade med. Såväl BNP som antalet arbetade timmar steg snabbare än 

beräknat. Detta lyfte prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster för helåret 

2021, och på så vis också prognosen för det kommunala skatteunderlaget. 

SKR menar att förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser goda ut även 

fortsättningsvis, men att en eventuellt ökande smittspridning av covid-19 utgör en risk. Det 

är en ökad inhemskt efterfrågan på varor och tjänster som under andra halvåret i år driver 

upp BNP-tillväxten. 

Arbetslösheten förväntas ligga kvar på högre nivåer än före pandemin trots att BNP och 

arbetade timmar stiger. Detta beror på att återhämtningen i ekonomin förväntas bli 

segdragen och att arbetskraftsdeltagandet blir allt högre. 

I september lämnade Ekonomistyrningsverket (ESV) sin prognos över den 

samhällsekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna. ESV skriver att svensk 

ekonomi befinner sig i en stark återhämtningsfas, att återhämtningen stöds av en expansiv 

finans- och penningpolitik och en successiv avveckling av restriktionerna. Det överskott som 

kommunsektorn visade förra året på grund av låga utgifter och höjda statsbidrag, förväntas 

kvarstå även 2021. I år ökar utgifterna betydligt mer, men eftersom skatteintäkterna 

utvecklas starkare än förra året samtidigt som statsbidragen ökar ytterligare, uppvisar 

kommunsektorn ett betydande överskott även 2021, enligt ESV. 

Både SKR och ESV menar dock att kommunsektorns långsiktiga utmaningar kvarstår. Att 

ekonomin för närvarande är stark är en följd av de stora tillfälliga tillskotten från staten och 

den i övrigt unika situationen. SKR menar att det nu är tillfälle att genomföra åtgärder och 

satsningar som effektiviserar verksamheten och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt. 
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Störningar i den globala återhämtningen 

Ett orosmoln är att den starka globala återhämtningen för handel och tillverkningsindustri 

som skett sedan hösten 2020, nu har brutits. SKR skriver i MakroNytt 2/2021 att en rad 

störningsfaktorer såsom flaskhalsar i leverenskedjor och brist på insatsvaror, exempelvis 

halvledare, har medfört en stagnation. Inbromsningen förklaras också av hög 

producentprisinflation, på grund av stigande priser på olja och råvaror. Skulle problemen 

visa sig svårlösta riskerar den draghjälp som industrin ger världsekonomin minska och 

prishöjningar alltmer påverka konsumentprisledet. 

SKR:s bedömning är dock att flaskhalsproblemen kommer att mildras kommande månader. 

Detta talar för en fortsatt uppgång för global industri och för begränsade inflationsimpulser. 

Investeringstakten är relativt hög på flera håll i världsekonomin, vilket är gynnsamt för den 

fortsatta återhämtningen 2022. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Fortsatt påverkan på verksamheten till följd av pågående pandemi 

Under perioden noteras fortsatt en påverkan på kommunens verksamhet till följd av 

pandemin. Anpassningar har skett löpande för att möta gällande restriktioner samt 

förändrade behov och krav. Resurser har allokerats för ledning och samordning av 

kommunens gemensamma pandemiarbete, ökat kommunikationsbehov internt och externt 

samt samordning av vaccinationsarbetet i kommunen. Inom flera områden konstateras också 

minskade intäkter till följd av bland annat minskat antal besökare och inställda evenemang. 

Inom andra områden konstateras ett ökat inflöde av ärenden, till exempel inom 

stadsbyggnadsområdet. 



 

6 

Inom vård och omsorg konstateras ökade behov, hög sjukfrånvaro, ökat personalbehov, hög 

arbetsbelastning och ökade kostnader till följd av pandemin. Arbetet med vaccinering har 

pågått under perioden och krävt omfattande resurser vilket även påverkat den ordinarie 

verksamheten och arbetsbelastningen. 

Under perioden har elever i årskurs 7-9 haft en kombination av när- och 

distansundervisning, vilket varit ett led i att minimera smittspridningen. Inom 

gymnasieskolan har undervisningen gått från distansundervisning till ökad grad av 

närundervisning. Målsättningen har varit att öka närundervisningen främst för årskurs tre 

för att underlätta för avgångseleverna att klara kunskapskraven och kunna få 

gymnasieexamen. Campus Varberg bedriver delar av undervisningen på distans fram till 

oktober och vuxenutbildningen återgick från och med höstterminen till närundervisning. 

Risken för smittspridning och nationella rekommendationer har fortsatt ställt krav på ökad 

grad av digitala arbetssätt och mötesformer samt distansarbete inom de verksamheter där 

det är möjligt. Detta gäller både inom kommunen och i relation till invånare och externa 

aktörer. Antalet fysiska besök har begränsats och ökat antal digitala möten har genomförts. 

Fortsatt verksamhetsutveckling trots pågående pandemi 

Trots den pågående pandemin pågår effektivisering och utveckling av verksamheten inom 

flera områden. Fokus i flera verksamheter ligger på att utveckla processer och arbetssätt i 

syfte att förbättra service och tillgänglighet för kommunens olika målgrupper. Detta för att 

kunna möta en ökad efterfrågan men också för att kunna möta en ökad ärendemängd till 

följd av att kommunen växer. Digital utveckling pågår inom samtliga verksamheter och är en 

viktig del i utvecklingsarbetet och nya IT-system möjliggör för flera digitala tjänster. 

Omställning för att möta ökat behov av individuella stödinsatser 

Inom flera verksamheter ses ett ökat behov av individuella stödinsatser och att målgruppen 

personer med samsjuklighet ökar. Alltfler personer har behov av omfattande insatser från 

flera delar av kommunens verksamhet. Inom vård och omsorg har behovet av boendeplatser 

med särskild service enligt LSS ökat. Antalet familjehemsplaceringar har också ökat och 

behov av skyddat boende. För att möta behoven kommer fler boendeplatser enligt LSS, 

psykiatriboende, korttidsplatser samt även samsjuklighetsplatser att tillskapas under hösten. 

Omställningen har inletts och pågår. Inom grundskolan har en resursskola inrättats med 

start höstterminen 2021 för att stärka organisationen ytterligare för de elever som har 

omfattande behov av individuella stödinsatser. 

Hållbar planering för en växande kommun 

Arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan har inletts under perioden med brett 

deltagande från förvaltningar och bolag inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunens större 

exploateringsprojekt löper i stort enligt plan. Arbetet med projektet Västerport fortgår. Det 

pågående genomförandet av detaljplan för Holmagärde har löpt på väl och tilldelning av 

markområden till intresserade företagare pågår. Ett flertal detaljplaner har också påbörjats, 

bland annat i anslutning till Tångkörarvägen i Träslövsläge, i Nygård och i Lahall. 

Planprogram för Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge har godkänts och arbete med 

planprogram för Himle pågår. Arbetet med försäljning av tomter i Apelviken har fortsatt och 

ett antal försäljningar väntas genomföras under året. 

Planeringen för en ny tågstation i Värö pågår och en gemensam avsiktsförklaring om att 

genomföra projektet har tecknats med Trafikverket och Region Halland, vilket bedöms vara 
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en viktig milstolpe. Kommunen kommer finansiera stationen och stationsområdet. I nuläget 

inväntas ytterligare utredning innan beslut kan fattas kring placering av stationen. 

Sanering av kvarteret Renen fortgår enligt plan. Återställning av området och gatan efter den 

termiska saneringen startade vid årsskiftet och har pågått under perioden. Återställningen 

omfattar VA-ledningar, elledningar, lyktstolpar, gata och grönområden. Undersökningar är 

genomförda och avgränsning av åtgärdsområde för den sista etappen av saneringen är klar. 

Även sluttäckning av Lassabackadeponin pågår. Kostnaderna för deponins sluttäckning täcks 

av den avsättning som gjordes 2018. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Finansiell analys 

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används modellen för finansiell 

analys som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (Kfi). Analysen bygger på fyra 

aspekter; kapacitet, risk, kontroll och beredskap. 

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 finansiell ställning eller inte. I spindeldiagrammen 

går det att utläsa hur Varbergs finansiella styrka står sig i förhållande till övriga kommuner i 

Västra Götaland och Halland under åren 2018 till 2020. Sammanfattningsvis kan sägas att 

kommunen har en stark kapacitet på lång sikt och en låg risk men att de omfattande 

investeringarna gör beredskapen på kort sikt svagare. 

 

Resultat 

Resultatet i delåret är avsevärt bättre än den budgeterade nivån och prognosen för helåret 

beräknas till 292 mnkr vilket är 220 mnkr bättre än budget. Här ska hänsyn tas till den 

osäkerhet som finns vad gäller skatteintäkter och exploateringsintäkter. 

Det prognostiserade resultatets avvikelse mot budget beror framförallt på den 

redovisningsmässiga intäkt som kommer med att Trafikverket överlåter den nya Getteröbron 

till kommunen (155 mnkr). Bron fanns med som en positiv avvikelse även förra delåret men 

blev inte överlämnad till kommunen under 2020 då slutbesiktningen drog ut på tiden. 

Prognosen är nu att bron lämnas över under hösten 2021. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag väntas bli starkare än budget med nästan 100 mnkr 

eftersom ekonomin i Sverige återhämtat sig snabbare än vad som förutsågs i samband med 

budgetarbetet. 

Nämnderna visar över lag en god följsamhet mot budget. Socialnämnden har dock 

ekonomiska utmaningar och visar på en prognos på -50 mnkr mot budget. Avvikelsen 

förklaras delvis av merkostnader kopplade till pandemin (20-30 mnkr) men även till volym- 

och kostnadsökningar inom flera av nämndens verksamhetsområden. Utvecklingen hålls 

under uppsikt. I samband med tertialrapporten beslutade fullmäktige att man inte förväntar 

sig att den pandemirelaterade budgetavvikelsen inarbetas under året. 

Finansnettot väntas avvika mot budget med 17 mnkr eftersom den planerade utdelningen 

från Varbergs Stadshus inte bedöms vara nödvändig för 2021 utan kan istället stärka 

likviditeten i moderbolaget. 

Avstämningen av det finansiella resultatmålet visar ett genomsnittligt resultat för perioden 

2017 till 2025 på 177 mnkr att jämföra med målet på 135 mnkr. 

Avstämning finansiellt 
resultatmål, mnkr 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansiellt mål 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Budgeterat resultat 121 109 114 59 73 110 190 159 207 

Redovisat/ prognostiserat 
resultat 

206 157 116 153 292     

Årets investeringar 

Investeringsnivån per den 31 augusti är 275 mnkr och prognosen för helåret 552 mnkr. Den 

budgeterade nivån för 2021 är 776 mnkr, vilket innebär att 225 mnkr som är avsatta för 

planerade investeringar inte kommer att förbrukas under året. Till stor del blir dessa 

investeringar förskjutna till 2022. De ekonomiska effekterna av förskjutna investeringar för 

2021 blir att kommunens avskrivningar blir lägre än budgeterat, och även räntekostnaderna 

blir lägre som följd av tidsförskjutning av nyupplåningsbehovet. Den enskilt största 

avvikelsen är tidsförskjutningen av hamnflytten som genererar en budgetavvikelse för året på 

nästan 80 mnkr. 

Kapacitet 

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen 

av soliditeten. Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning och hur resultatet 

utvecklas över tiden. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme och visar hur stor 

andel av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat med egna medel. Hur 

soliditeten utvecklas beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller förändringen av det 

egna kapitalet, dels tillgångsökningen, det vill säga investeringsnivån. 

Kommunens soliditet, exklusive pensionsåtagande och internbankslån, var 58 procent vid 

senaste bokslut. Prognosen för 2021 är 62 procent, en förbättring som framför allt beror på 

lägre investeringsnivåer än planerat i förhållande till högre resultatnivåer än planerat. 

Jämfört med andra kommuner i samma storlek har Varberg en genomsnittlig soliditetsnivå. 

Grundekonomin är fortsatt god men fortsatt höga resultatnivåer krävs för att inte den höga 

investeringsnivån ska urholka grundekonomin på sikt. Den prognosticerade soliditetsnivån 

väntas överstiga målet på 60 procent för 2021. 
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Avstämning finansiellt 
soliditetsmål, % 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansiellt mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Budgeterad soliditet 67 64 63 57 61 62 64 65 67 

Redovisad/ prognostiserad 
soliditet 

67 64 59 58 62     

Risk och kontroll 

En förutsättning för att kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska 

kunna uppnås är att kommunen har en balanserad likviditet samt att kommunfullmäktiges 

beslut om internkontroll efterlevs. 

Likviditet 

Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Den 31 augusti 2021 

uppgick likviditeten till 388 mnkr, vilket är högre jämfört med årsbokslutet 2020, då den var 

298 mnkr. Likviditeten är för tillfället hög i och med tidsförskjutningar i 

investeringsprojekten som gör att det är ett lägre utflöde av likviditet än planerat samt att 

nyupplåning nyligen genomförts. Likviditetsnivån förväntas sjunka i takt med att årets 

planerade investeringar genomförs och om samtliga genomförs finns det ett behov av 

ytterligare nyupplåning under hösten. Kommunen har även en checkräkningskredit på 100 

mnkr att tillgå. 

Borgensåtagande och skuldsättning 

Prognosen för 2021 visar att kommunens skuldsättning inte kommer att öka i samma 

omfattning som planerat till följd av en lägre investeringsprognos. Kommunens 

skuldsättning i långa lån uppgår för närvarande till 1240 mnkr. Med nuvarande 

investeringsplaner för de kommande fem åren kommer skuldsättningen framöver att öka 

ytterligare. 

Kommunen har en internbank som sköter all in- och utlåning av externa medel till 

kommunen och till de kommunala bolagen. Skulder för dotterbolagen ligger på 3 827 mnkr 

via internbanken, vilket innebär en ökning med 120 mnkr jämfört med föregående 

årsbokslut. Prognosen för 2021 är att bolagen får en ökad skuldnivå. 

Varbergs kommun hade den 31 augusti 2021 ett borgensåtagande på 558 mnkr, varav 500 

mnkr för Varbergs Stadshus AB:s lån 

Intern kontroll 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2013 om riktlinjer och tillämpningsanvisningar 

för intern kontroll för Varbergs kommun. Av riktlinjerna framgår att respektive nämnd har 

det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Samtliga nämnder har för 2021 antagit sina internkontrollmoment och dessa kommer att 

redovisas under våren 2022. 
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Målredovisning 

På väg mot ett hållbart Varberg 

 

Kommunfullmäktiges målområden och prioriterade mål är långsiktiga och bygger på aktivt 

utvecklingsarbete över tid. Den sammantagna målredovisningen visar att aktiviteter pågår 

inom ramen för samtliga målområden och att dessa ligger i linje med inriktningen för 

respektive målområde. Den sammantagna bedömningen är att målarbetet i huvudsak löper 

enligt plan. 

Nedan följer en beskrivning av periodens arbete inom respektive målområde samt en 

sammanfattande analys. 

Ett samhälle för alla 

Bakgrund 

Målområdet har sin bakgrund i att människors tillit till varandra och till 

samhällsinstitutioner är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. 

Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad 

av trygghet och uppskattad lycka är väl dokumenterad i forskningen. En polarisering i 

samhället riskerar att medföra ökade klyftor mellan olika grupper. 

Beskrivning av periodens arbete 

Inkluderande kommun präglad av tillit och social sammanhållning 

Den sociala dimensionen i kommunens hållbarhetsmål ger vägledning till måluppfyllelse i 

Ett samhälle för alla. En viktig aktivitet med stor påverkan på målområdet är utveckling av 

strategi och organisation/arbetssätt för inkludering. Kommunfullmäktige antog under våren 

en ny strategi för långsiktig inkludering och implementeringsarbetet har påbörjats genom 

bland annat en insats för kommunens chefer. Andra viktiga delar i arbetet för en 

inkluderande kommun är satsningar på jämställda- och universellt utformade arbetsplatser 

där olika aktiviteter pågår. 

Varberg direkt, kommunens kontaktcenter, är en central funktion för att medborgare enkelt 

ska kunna komma i kontakt med kommunen. Sammantaget visar mätningarna att 

kommunens service och bemötande håller hög kvalitet. Under året har en ny kontaktväg 
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införts – en chatt. Medborgare kan på så sätt även digitalt komma i kontakt med en 

kommunvägledare. Ambitionen är att längre fram kunna erbjuda service även utanför 

kontorstid via en chattrobot. 

Att ha ett arbete och nå egen försörjning är en viktig faktor för inkludering i samhället. 

Kommunens arbetsmarknadsenhet har under målperioden omstrukturerat sin verksamhet i 

syfte att bättre kunna stödja varje individ till studier eller arbete. Målsättningen är att 

deltagare ska ha så kort inskrivningstid som möjligt och att de i så hög utsträckning som 

möjligt ska vara i egenförsörjning tre månader efter utskrivning. Under 2021 ses hittills en 

positiv utveckling i förhållande till tidigare år. Tillgänglig statistik visar även att andelen 

deltagare som börjat studera eller arbeta successivt ökat de senaste åren. 

Arbetsmarknadsenheten och Varbergs Fastighets AB har också inlett samarbete kring social 

hänsyn i upphandlingar, vilket innebär att bolaget i sina upphandlingar ställer krav på att 

leverantören erbjuder arbetsträning/praktik till arbetsmarknadsenhetens deltagare. En 

första upphandling har inletts för att testa detta. Målet med social hänsyn i upphandling är 

inte bara att främja den sociala integrationen och ge personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden bättre förutsättningar att bli självförsörjande. Förhoppningen är också att 

det kan skapa en attraktiv väg för entreprenörer att hitta arbetskraft. 

Förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola arbetar alla för att utveckla kvalitet och 

likvärdighet i undervisningen, vilket är centralt för att kunna ge de allra bästa 

förutsättningarna genom livet. För att stärka stödet till elever som har omfattande behov av 

individuella stödinsatser inrättas en resursskola med start höstterminen 2021. Resursskolan 

ska genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika behov så att de 

kan utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. 

Delaktighet och valfrihet 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar intensivt och fokuserat på att definiera utsatthet och 

skapa kunskap om hur och varför olika grupper exkluderas, vilket är en viktig grund för att 

inkluderingsarbetet ska lyckas. Under året har kunskapen om behov och önskemål hos olika 

målgrupper ökat. Riktade insatser för att nå fler målgrupper har genomförts. 

Socialnämnden arbetar för ökad delaktighet i relation till samtliga målgrupper. Särskilda 

insatser pågår för att öka barns delaktighet då detta har en stor påverkan på den psykiska 

hälsan. Även arbetssätt för att öka upplevelsen av delaktighet och trygghet i särskilt boende 

för äldre utvecklas. 

Varbergs Bostad AB arbetar för att skapa bra boendemiljöer genom samspel och öppen dialog 

med hyresgäster. Bolaget bjuder in till dialogmöten, bland annat i samband med stora 

nybyggen eller förändringar i utemiljön. Även Varbergs Fastighets AB arbetar för att skapa 

delaktighet både inför och under nybyggnation. Dialog sker med intresseföreningar och olika 

målgrupper. 

Sammanfattande analys 

I Varbergs kommun ska samhället kännetecknas av hög tillit, trygghet och stark social 

sammanhållning. Inkludering, jämställdhet, delaktighet och stöttning av civilsamhället är 

centrala begrepp i beskrivningen av målområdet. Det finns långsiktiga strategier och ett 

målinriktat arbete pågår. Samverkan mellan nämnder och bolag samt systematik i arbetet ger 

förutsättningar för styrka och effektivitet i måluppfyllelse. 

Viktigt att komma ihåg är att människor som hamnar i utanförskap inte är en homogen 

grupp och att inkludering inte handlar om att individer som på olika sätt bryter mot 
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majoritetsnormen ska visa sig förmögna att anpassa sig till majoriteten, utan om ett öppet 

samhälle. De attityder som finns i samhället påverkar möjligheter för alla att känna 

gemenskap och tillhörighet. Medvetenhet kring inkludering och jämställdhet behöver arbetas 

med kontinuerligt i kommunkoncernen och det är viktigt att det utvecklingsarbete som nu 

inletts förankras och genomförs på ett bra sätt. 

För att bygga ett starkt demokratiskt samhälle som präglas av tillit, krävs mod att ständigt 

möta medborgarna för att bygga tillitsfulla relationer. Det är också av avgörande betydelse att 

vid dialog säkra representation utifrån olika perspektiv, exempelvis 

diskrimineringsgrunderna. Här har kommunen utvecklingspotential. 

För att lycka i arbetet med social hållbarhet fordras ett nära samarbete med civilsamhället. 

Inom vissa verksamheter fungerar detta väl. Stöttning av civilsamhället behöver dock arbetas 

med både bredare (inom fler verksamheter) och djupare. 

Att nå måluppfyllelse inom målområdet Ett samhälle för alla är utmanande. Samtidigt är 

social hållbarhet synonymt med uthållighet och långsiktigheten i arbetet är viktig för att nå 

måluppfyllelse över tid. 

Hela kommunen lever och utvecklas 

Bakgrund 

För kommunens fortsatta tillväxt och en god ekonomisk utveckling är det viktigt att det finns 

förutsättningar för utveckling i hela kommunen. Landsbygdens dragningskraft på turister har 

stärkts och efterfrågan på hållbar och närproducerad mat har ökat. Vidare bidrar 

teknikutvecklingen och bredbandsutbyggnaden till att knyta ihop samhället. Även tillgång till 

bostäder är en förutsättning för utveckling. 

Beskrivning av periodens arbete 

Hållbarhet i fokus 

Under perioden har kommunen tagit fram sitt första renodlade hållbarhetsbokslut. 

Hållbarhet genomsyrar också flertalet långsiktiga planeringsverktyg såsom utbyggnadsplan, 

bostadsförsörjningsstrategi och markanvisningsplan. Arbete pågår också med att ta fram ett 

arbetssätt för ekosystemtjänster som ska användas i fysisk planering inom 

kommunkoncernen. Genom en tydligare och uppdaterad strategisk planering kan 

utvecklingen ske mer hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. 

Samhällsbyggnadsprocessen är under utveckling med syfte att digitalisera och 

tillgängliggöra. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan flera av kommunens 

verksamheter. 

Goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen 

Arbetet med att leda och samordna den fysiska planeringen för att hela kommunen ska leva 

och utvecklas sker främst genom översiktsplanearbetet. Översiktsplanen ligger till grund för 

kommunens framtida utveckling av en god livsmiljö genom planering av plats för bostäder, 

arbetsplatser, infrastruktur och grönområden. Arbete med en ny översiktsplan har påbörjats 

under året. 

När nya bostäder byggs och befolkningen i kommunen ökar, behöver samtidigt antalet 

arbetstillfällen öka så det finns en god lokal tillgång till arbete. Omvandlingen av Västerport 

och hamnområdet är viktiga delar i det arbetet. Kommunen arbetar aktivt med försäljning av 
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verksamhetstomter, utredning av nya områden för företagsetableringar och med att 

marknadsföra Varberg som destination. Inom destinationsarbetet märks projekt inom 

belysning och parkering liksom inom hållbarhet och tillgänglighet, projekt som drivs av både 

nämnder och bolag. 

Livsmiljön utgörs inte bara av bostaden utan av all miljö som människor vistas i. En viktig del 

i att skapa goda och attraktiva livsmiljöer är satsningen på ett tydligt barnperspektiv i 

kommunens offentliga miljö. Avsikten är att skapa förutsättningar för trygga och 

inkluderande platser och stråk som är tillgängliga för såväl barn som för invånare med 

varierande förutsättningar. Kommunen arbetar också med att utveckla hållbara offentliga 

miljöer både längs kusten och i gröna områden. Utvecklingsarbetet syftar till att minska 

förekomsten av gifter i ekosystemen samt att klimatanpassa staden och tätorterna. 

Bostäder för olika behov 

Under perioden har många olika typer av bostäder färdigställts, hela 593 stycken, ett tydligt 

resultat av tidigare års planeringsarbete. Ett nytt särskilt boende med 60 lägenheter samt 

dagverksamhet öppnades under våren. Allmännyttan har färdigställt 260 lägenheter och en 

förskola, och fler projekt är igång. 

Samtidigt som projekt som Västerport och Väröbacka framskrider, har arbetet med 

planprogram för Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge gått i mål och banar väg för en 

framtida planläggning av upp mot 2 000 nya bostäder tillsammans med handel, service, 

skola och verksamheter. 

God infrastruktur och hållbart resande 

Hållbart resande har varit i fokus under perioden, inte minst med den nya järnvägstunneln 

under Varberg, men också i form av hyrcykelsystem som har införts i Varbergs tätort och 

tester med självkörande bussar som har genomförts i Apelviken under sommaren. Båda har 

gett erfarenheter att arbeta vidare med. 

Att resa hållbart är lättare i kommunens tätbebyggda områden men flera arbeten pågår för 

att öka möjligheterna i hela kommunen. En ny cykelplan är beslutad medan arbete pågår 

med bil- och godsplan samt gång- och tillgänglighetsplan. Kommunen tar också fram en 

parkeringsstrategi. 

Stora infrastruktursatsningar görs runt om i kommunen som ny råvattenledning och 

utbyggnad av fiberledningar. Förbättring av vattentjänster pågår runt om i kommunen och 

utredningar av kapaciteten i lokala reningsverk har initierats. 

Sammanfattande analys 

Varbergs kommun har en god tillväxt med ett högt bostadsbyggande, vilket även ställer krav 

på infrastruktur och kommunal service. Behovet av skolor och miljöer för barn kommer 

behöva extra fokus under kommande år för att nå måluppfyllelse. 

De stora frågorna inom infrastruktur är hållbar mobilitet samt vatten i olika former, inte 

minst hantering av dagvatten och skyfall. Vattenförsörjning och energiförsörjning är liksom 

bostäder och transporter mycket viktiga även för näringslivet. För att hela kommunen ska 

leva är även en fortsatt bredbandsutbyggnad vital. Den största utmaningen inom målområdet 

framåt är att möjliggöra att kommunens tillväxt och utveckling sker på ett hållbart sätt, såväl 

socialt som ekonomiskt och ekologiskt. 
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Livskraftigt näringsliv 

Bakgrund 

En allt viktigare framgångsfaktor för alla typer av organisationer är möjligheten att skapa 

goda nätverk mellan människor, organisationer och företag. I samverkan med varandra kan 

olika kunskaper och erfarenheter kombineras på ett kreativt sätt som bidrar till utveckling 

och framgång. 

Beskrivning av periodens arbete 

Utveckling, etablering och expansion pågår 

Kommunens exploateringsverksamhet bedrivs med en fortsatt stark leverans med ett 50-tal 

pågående exploateringsprojekt. Utveckling av verksamhetsområdet Holmagärde pågår och 

detaljplanearbetet för ny verksamhetsmark i Lahall har påbörjats. 

Det pågår utveckling av Apelviken som destination genom såväl ombyggnad som planering 

och utredning av hur västkustbanans spårområde kan användas i framtiden. Allt fler väljer 

Varbergs kommun som bosättningsplats, för etablering av företag eller besöksdestination. 

Destinationskampanjerna Naturkarma, Kustlov och Kustvår är medvetna satsningar som 

gjort att fler upptäckt Varberg. Under perioden noteras ett ökat antal besökare jämfört med 

2020 samt en ökning av antalet gästnätter. 

Systematiskt förbättringsarbete kring bemötande ger resultat 

Systematiskt och långsiktigt arbete med professionellt bemötande, tydliga besked, god 

service och vägledning visar tydliga tecken på att ge god effekt. Flertalet nämnder och bolag 

har under ett par års tid arbetat systematiskt med utbildningsinsatser, arbetsgrupper och 

erfarenhetsutbyte. Resultat av detta ses bland annat i kundundersökningarna gentemot 

näringslivet där nöjdheten med kommunen fortsätter att öka. Företagen ser emellertid 

fortsatt en utvecklingspotential i effektiviteten i ärendehanteringen. Den nyligen antagna 

strategin för att förbättra företagsklimatet fokuserar på just effektivitet och kommunikation 

som nyckelfaktorer för att nå måluppfyllelse. 

Samverkan som framgångsfaktor 

Samverkan internt mellan verksamheter och mellan kommunkoncernen och näringslivet 

beskrivs i många fall som nyckeln till framgång och något som behöver utvecklas. Flera av 

kommunens verksamheter har med stöd av Sparbanksstiftelsen samarbetat för att skapa en 

attraktiv stadskärna för såväl invånare som besökare. Arbetet har lyckats bra, även i relation 

till andra städer i Sverige och det trots den pågående strukturomvandlingen inom handeln. 

Även Varbergs Fastighets AB har en viktig roll i detta arbete och arbetar aktivt för att skapa 

förutsättningar för en levande stadskärna. 

Varberg Energi AB har inrättat ett nytt affärsområde, Utveckling och hållbarhet, där 

satsningar på framtida affärer i form av nya ”smarta” lösningar i samverkan med näringslivet 

är i fokus. 

Insatser som bidrar till att främja kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en viktig 

fråga för näringslivet. Ett exempel på arbete som bedrivs är samverkansprojektet likvärdiga 

livschanser som syftar till att motverka psykisk ohälsa och ge alla ungdomar en chans till ett 

meningsfullt arbetsliv. Projektet drivs i samverkan mellan socialnämnden, utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och arbetsförmedlingen och ger bland annat ungdomar möjlighet 

till arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
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Arbetsmarknadsområdet har i vissa delar genomgått en svår period på grund av pandemin 

och kraven på distansering. Studieovana elever inom vuxenutbildningen har påverkats 

negativt av distansundervisning och inom grundskolan noteras en minskning av andelen 

elever med gymnasiebehörighet. Möjligheten att hitta interna och externa arbetsplatser för 

arbetsträning och praktik har också påverkats negativt av restriktionerna. Ljuspunkterna är 

flera och finns bland annat inom Yrkeshögskolan som har ett högt söktryck och likaså 

vuxenutbildningen som planerar att skala upp sin verksamhet. Yrkeshögskolan har även ett 

ökat antal företrädare från näringslivet i utbildningarnas ledningsgrupper. 

Den digitala omställningen ger en förbättrad serviceleverans 

Stor del av utvecklingsarbetet inom kommunkoncernen är fokuserat på digitalisering och 

utveckling av digitala tjänster. Flertalet nya digitala tjänster syftar till att förbättra för 

näringslivet i kontakten med kommunen men även till att effektivisera kommunens eget 

arbete. Exempelvis erbjuder hamn- och gatunämnden möjlighet att digitalt ansöka om 

markupplåtelse. Arena Varberg AB har utvecklat både teknik och kompetens inom digitala 

evenemang och möjliggör för professionella digitala möten och konferenser via sina nya 

studiolösningar. 

Sammanfattande analys 

Periodens arbete inom målområdet Livskraftigt näringsliv kännetecknas av förvaltning och 

förädling av tidigare påbörjade arbetsinsatser. Flera insatser har pågått under några år men 

har under perioden förfinats och utvecklats vidare. 

Varberg växer som kommun vilket ger många fördelar men även utmaningar, exempelvis att 

ha en organisation som klarar av att möta ökade behov. Som tidigare nämnts är effektiviteten 

i exempelvis ärendehanteringen ett område som behöver utvecklas. Här bedöms ett proaktivt 

arbete med tydlig kommunikation kring det kommunala uppdraget vara en nyckelfaktor. 

Varför behöver ett bygglov prövas och varför är det viktigt med tillstånd? En viktig faktor för 

att nå måluppfyllelse är att arbeta med tydlig kommunikation i god tid. Flertalet av de 

digitala tjänsterna som nu tillskapats är nya och det är en utmaning att sprida kunskap om de 

och göra dem kända för näringslivet. 

Varberg ökar sin nöjdhet bland företagen men har fortsatt en bit kvar till att nå genomsnittet 

i Sverige. Positiv samverkan sker mellan kommunen och näringslivet och mellan kommunen 

och myndigheter i syfte att främja ett livskraftigt näringsliv. Samverkan bedöms dock kunna 

utvecklas ytterligare och ske i större omfattning, vilket också efterfrågas av nämnder och 

bolag. 

Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse 

Bakgrund 

Kommuner och regioner står de närmaste åren inför stora pensionsavgångar, brist på 

utbildad personal och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. En allt hårdare 

konkurrens om kompetens ställer krav på kommunen som arbetsgivare och på 

verksamhetens utformning. Samtidigt ger teknikutveckling ökade möjligheter till 

effektivisering. Genom digitalisering och artificiell intelligens (AI) sker omvälvande 

förändringar som påverkar alla organisationer. 
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Beskrivning av periodens arbete 

Nya arbetssätt och digitalisering 

Att förändra arbetssätt och digitalisera är ofta långsiktiga processer sett till önskad effekt. 

Inom kommunkoncernen pågår sedan en tid en rad initiativ för att förändra verksamheten 

med hänsyn till digitalisering och nya arbetssätt. Under det senaste året noteras emellertid en 

ökad förändringstakt med fler konkreta försök och implementeringsprocesser. Det är ännu 

svårt att avgöra vilka långsiktiga effekter dessa satsningar kommer få för organisationen. 

Det har på strategisk nivå tidigare lyfts att det funnits utmaningar när det gäller 

samordningen av organisationens digitala utveckling. Under perioden har kommunstyrelsen 

tagit över ansvar och ledning för det kommunövergripande digitaliseringsarbetet och en 

organisation har inrättats. Frågor som samordnas inom ramen för detta uppdrag berör 

kommungemensam utveckling. 

Arbetet med att kartlägga och standardisera processer fortgår på olika sätt. Exempelvis har 

en robottjänst implementerats i delar av personaladministrationen. Inom 

byggnadsnämndens verksamhet har steg tagits för att implementera systemstöd som i 

förlängningen ger möjligheter att erbjuda tjänster med stöd av artificiell intelligens (AI). 

Hallands Hamnar har identifierat automatisering av vissa manuella rutiner som en viktig 

konkurrensfördel, och har under perioden inlett arbete för att automatisera delar av 

verksamheten i syfte att ligga i framkant som skogshamn. 

De flesta insatser som genomförs kopplat till digitalisering och nya arbetssätt handlar dock 

inte om robotar och AI. Digitala lösningar har utvecklats för allt från elektroniska 

underskrifter för förtroendevalda i nämndarbetet och dialogmöten med intressenter i 

samhällsutvecklingsarbetet till studie- och karriärvägledning. Inom flera verksamheter pågår 

implementering av nya ärendehanteringssystem som både effektiviserar handläggningen och 

utvecklar möjligheterna att erbjuda ökad självservice. Inom skolans verksamhet har ett 

omfattande arbete gjorts för att digitalisera pappershanteringen vid skolstart, vilket stod 

klart inför höstterminen 2021. 

En snabb digitaliseringstakt innebär samtidigt krav på att medarbetare ges förutsättningar 

att ta till sig nya arbetssätt och verktyg. Kultur- och fritidsnämnden har under våren kartlagt 

medarbetarnas IT-kompetensen för att kunna planera mer träffsäkra åtgärder. Flera 

utbildningsinsatser har gjorts under perioden. Inom socialnämnden har medarbetare 

erbjudits webbutbildningar i välfärdsteknik, och förvaltningen deltar aktivt i projektet 

CareWare Nordic för att fortlöpande ta del av kunskap och erfarenheter från andra 

organisationer. Även andra projekt har genomförts för att på ett mer generellt sätt öka den 

digitala fingerfärdigheten bland kommunens medarbetare. 

Kompetensförsörjning, gott ledarskap och hållbart arbetsliv 

Om vissa aspekter av pandemin kan sägas ha varit en positiv motor i arbetet med att 

digitalisera och prova nya arbetssätt, är bilden när det gäller kompetensförsörjning och ett 

hållbart arbetsliv mer komplex. Smittläget har under årets första månader varit högt med 

rekommendation om distansarbete som följd inom de verksamheter där det är möjligt. Detta 

har fått konsekvenser för sjukfrånvaron och traditionellt hälsofrämjande arbete. I 

organisationen finns trots detta flera exempel på kreativa sätt att arbeta med både den 

psykosociala och fysiska hälsan. 

Den jämställdhetsstrategi som beslutades 2020 har konkretiserats i större utsträckning 

under perioden. Flera arbetsgrupper med deltagare från olika verksamheter och fackliga 
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organisationer har startats upp, och inom exempelvis utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden har analyser av verksamheten utifrån könsperspektiv fördjupats. 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har under perioden tagit fram underlag och insatser 

för att som arbetsgivare bidra till att motverka våld i nära relationer. 

När det gäller ledarskapsutveckling har flera insatser försenats på grund av pandemin. Det 

finns dock goda exempel på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte mellan chefer, och 

annan genomförd ledargruppsutveckling, som trots detta varit möjlig att genomföra. 

Sammanfattande analys 

Ett stort antal steg har tagits i rätt riktning när det gäller nya arbetssätt och digitalisering och 

arbetet bedöms löpa på väl. Det finns gott om exempel på digitala arbetsmoment, men även 

fler inslag än tidigare på den typ av digitalisering som på djupet förändrar verksamhet och 

arbetssätt. Organisationen ställer också högre krav på och förväntar sig att utvecklingen 

underlättar och ökar serviceförmågan i förhållande till invånare, näringsliv och besökare, 

vilket är positivt och utvecklar kommunens leveransförmåga. Bedömningen är dock att det 

fortsatt kommer krävas kompetenshöjande insatser inom området för att utveckla arbetet 

ytterligare. 

För att nå målet om en god kompetensförsörjning är det viktigt att implementeringen av 

ledarskaps- och medarbetarskapsinsatser i form av kulturarbete och 

chefsutvecklingsprogram prioriteras. Bedömningen är också att det finns yrkesområden där 

utmaningarna avseende kompetensförsörjning kommer att vara fortsatt svåra och där 

intensiva insatser kommer behövas för att locka och behålla rätt kompetens. 

När det gäller ett hållbart arbetsliv är det delvis svårt att se vilka satsningar som görs idag. 

Organisationens inställning till och förmåga att hantera ett förändrat arbetsliv har sannolikt 

stor påverkan på attraktiviteten som arbetsgivare. Det bedöms vara centralt att 

kommunkoncernen tillvaratar erfarenheterna från de förändrade arbetssätten under 

pandemin och både skapar ett lärande kring goda exempel och vad som permanent bör bestå 

i verksamheterna. 

Balanskravsresultat 

Till god ekonomisk hushållning hör att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om 

kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet 

regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen ska återställas under de 

närmaste tre åren. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning har Varbergs kommun för 2021 budgeterat ett 

resultat på 72 mnkr. Prognosen för helåret visar att kommunen klarar balanskravet och då 

främst tack vare resultatföring av Getteröbron och högre skatteintäkter än budgeterat. 

mnkr Prognos 2021 

Årets resultat 291,7 

Realisationsvinster -30,7 

Resultat efter balanskravsjustering 261,0 

Medel till resultatutjämningsreserv -14,7 

Balanskravsresultat 246,3 
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Väsentliga personalförhållanden 

Allmänt 

Varbergs kommun är den största arbetsgivaren i kommunen, och har under perioden fortsatt 

att växa. I juli hade kommunen drygt 5 300 månadsavlönade medarbetare, vilket var 200 fler 

jämfört med juli 2020. 

Under inledningen av året försämrades smittläget i Varberg, vilket påverkade sjukfrånvaron 

och medförde ökad grad av distansarbete. Samtidigt har det varit nödvändigt för den absolut 

största delen av medarbetarna att vara på den ordinarie fysiska arbetsplatsen. Det har varit 

centralt att arbeta med att försöka göra arbetsplatserna så smittsäkra som möjligt, och 

samtidigt bedriva verksamhet på ett bra sätt. 

 

Trots ett bekymmersamt smittläge i samhället har sjukfrånvaron börjat minska under 

perioden. Det kan finnas flera orsaker till detta. En orsak är vaccinationsarbetet som tidigt 

fokuserade på såväl medarbetare som brukare i socialnämndens verksamhet. Socialnämnden 

är en av de nämnder som summerar en sjunkande sjukfrånvaro under perioden. 

Personal- och kompetensförsörjning 

För att klara av god verksamhet krävs att organisationen kan attrahera, rekrytera och behålla 

medarbetare. Det krävs även fortlöpande utveckling av kompetensen bland medarbetarna. 

Två faktorer som leder till behov av personalförsörjning är pensionsavgångar och extern 

personalomsättning. 
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Den externa personalomsättningen har liksom föregående år hittills varit på en låg nivå. Det 

betyder att behovet av ersättningsrekryteringar till följd av att medarbetare lämnar 

organisationen har varit lägre än åren före 2020. Det finns fortsatt en sannolik 

pandemieffekt som har påverkat rörligheten på arbetsmarknaden. Inför hösten finns tecken 

på att den effekten avtar. 

När det gäller pensionsavgångar har de ändrade reglerna kring pensionsålder fått ett visst 

genomslag, där genomsnittsåldern tenderar att öka. Det finns även tecken på att medarbetare 

i större utsträckning har valt att arbeta längre i kombination med att gå ner i arbetstid. 

I flera svårrekryterade yrken har personalförsörjningen varit god. Inom till exempel för-, 

grund- och gymnasieskola har andelen behörig personal varit fortsatt hög, sett ur ett 

nationellt perspektiv. Flera högre chefstjänster har kunnat tillsättas efter framgångsrik 

rekrytering. Det är tydligt att organisationen generellt är attraktiv för nya medarbetare. 

I början av sommaren lättades pandemirestriktionerna bland annat för serveringsställen, 

vilket ledde till en kraftig lokal efterfrågan på personal. Detta fick en direkt negativ påverkan 

på Varbergs omsorgs möjlighet att anställa medarbetare under sommaren, då antal sökande 

minskade. Oaktat denna effekt är utmaningarna med att bemanna med rätt kompetens 

långsiktigt utmanande inom vård och omsorg, och bedöms kräva fortsatt intensiva insatser 

på såväl kort som lång sikt. 

En erfarenhet servicenämnden har lyft utifrån periodens hemmaarbete är att möjligheten till 

flexibel arbetstid och distansarbete är en rekryteringsfördel för vissa svårrekryterade yrken. 

Liksom tidigare har olika former av praktik setts som en framgångsfaktor i flera olika 

verksamheter för att knyta till sig kompetenta blivande medarbetare. Trots att de nationella 

restriktionerna under perioden har varit utmanande har flera verksamheter kunnat arbeta 

med praktikplatser. 
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Medarbetarengagemang 

Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisation att nå 

goda resultat. 

Under hösten 2020 genomfördes en kommungemensam medarbetarundersökning. Många 

verksamheter har formulerat och genomfört åtgärder utifrån undersökningen. Exempelvis 

har stadsbyggnadskontoret under vår och sommar genomfört workshops kring återkoppling 

och uppskattning, faktorer med direkt påverkan på medarbetarengagemang. 

De verksamheter som har haft medarbetare som arbetat på distans har delvis fått pröva nytt 

när det gäller att leda och motivera medarbetare. Det har bland annat lett till tätare dialog 

mellan chef och medarbetare, och samtal om mål och uppdrag. 

Det har tidigare konstaterats att delaktighet är centralt för medarbetarengagemang. Ett sätt 

att arbeta med delaktighet har varit att arbeta fram verksamhetsplaner och liknande 

tillsammans med medarbetare. 

I några verksamheter har en trötthet bland medarbetare med anledning av pandemin 

noterats, oavsett om arbete har utförts på ordinarie arbetsplats eller hemifrån. Vid en 

undersökning av arbetsmiljön bland distansarbetande noteras även en minskande känsla av 

motivation och nöjdhet. Samtidigt fanns tydliga förväntningar bland medarbetare kring hur 

arbetet kan läggas upp på ett rumsligt mer flexibelt sätt när restriktioner om hemmaarbete 

lättas. Utifrån periodens erfarenheter är det därför viktigt att framåt lägga särskilt vikt vid att 

arbeta med social arbetsmiljö, motivation och medarbetarengagemang. 
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Drifts- och investeringsredovisning  

Driftsredovisning 

Periodens budget och resultat 

Periodens resultat uppgår till 229 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än motsvarande period 

2020. En viktig förklaring till det förbättrade resultatet är en positiv utveckling av årets 

skatteintäkter. 

I uppföljningsrapporterna använder sig kommunens ekonomifunktioner av en periodiserad 

budget. Syftet med att periodisera budgeten är att underlätta analysarbetet och bidra till en 

ökad förståelse för hur kommunens olika intäkts- och kostnadsposter faller ut under året. 

Periodens budgeterade resultat är 56 mnkr. Utfallet för perioden är således 173 mnkr bättre 

än budget. Verksamheternas nettokostnad avviker positivt med 86 mnkr, motsvarande 

positiva avvikelse för de kommungemensamma posterna och finansieringen är sammantaget 

87 mnkr. Den positiva avvikelsen mot periodens budget ligger i linje med prognosen för 

helåret. En förklaring till den relativt stora avvikelsen för perioden är högre skatte- och 

exploateringsintäkter än budgeterat samt att centralt avsatta medel för tillkommande 

kostnader inte fullt ut fördelats till nämnderna. 

Årets prognostiserade resultat 

Prognosen efter augusti visar på ett resultat om 292 mnkr, vilket är 220 mnkr bättre än årets 

budgeterade resultat. Avvikelsen mot årets budget förklaras till stor del av den nya 

Getteröbron som kommunen tar emot från Trafikverket. Budgeten för 2021 baserades på ett 

övertagande av bron under 2020. Slutbesiktningen drog emellertid ut på tiden och 

övertagandet förväntas nu ske under hösten 2021. Värdet på bron beräknas till 155 mnkr. 

Även årets skatteintäkter förväntas bli högre än budgeterat, mer om detta finns att läsa under 

Finansiering nedan. 

Prognosen efter augusti är 2 mnkr sämre än den prognos som lämnades i tertialrapporten. 

Försämrad prognos för kommunstyrelsen tillsammans med lägre finansiella intäkter än vad 

som tidigare beräknats är två förklaringar till att årets förväntade resultat skruvats ner något. 

Finansiering 

Finansieringen av den kommunala verksamheten sker främst genom skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Den pågående pandemin med försämrad konjunktur och lägre 

sysselsättning som följd, medför att kommunens ekonomiska förutsättningar är fortsatt 

osäkra. I prognosen från augusti 2021 (cirkulär 21:31) har SKR justerat upp 

skatteunderlagets förväntade ökningstakt 2021 jämfört med den utveckling som årets budget 

baseras på. Upprevideringen av prognosen förklaras framförallt av att pandemins andra våg 

inte minskade arbetade timmar i slutet av 2020 så mycket som SKR tidigare räknat med och 

av en stark återhämtning av både BNP och arbetade timmar under innevarande år. 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag förväntas sammantaget för året bli 87 

mnkr högre än budgeterat. Till detta kommer ersättning till kommunen för ökade 

sjuklönekostnader på minst 15 mnkr för året. 

Prognosen för finansnettot understiger budget med 17 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av 

att den utdelning från kommunens bolag på 15 mnkr som budgeterats för året inte kommer 

att genomföras. 
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Nämndernas drift 

Prognosen för kommunstyrelsen avviker positivt från budget med 182 mnkr, vilket är 11 

mnkr sämre än tertialrapportens prognos. Den positiva budgetavvikelsen förklaras dels av att 

Getteröbron intäktsförs, dels av högre intäkter för försäljning av anläggningstillgångar än 

budgeterat. Exploateringsverksamheten visar sammantaget på ett resultat som ligger 4 mnkr 

över budget, vilket är lägre än vad prognosen i tertialrapporten angav. Senarelagda intäkter 

för försäljning av mark i Holmagärde är den främsta förklaringen. Mer om 

exploateringsverksamheten finns att läsa under avsnitt Exploateringar nedan. Prognosen för 

kommunstyrelsen i denna rapport är 3 mnkr högre än den prognos som lämnats i 

kommunstyrelsens egen delårsrapport. Detta förklaras av en korrigering av markreservens 

bokförda värde i anläggningsregistret, vilket medför en resultatförbättring på 3 mnkr för året. 

Skolnämnderna redovisar mindre avvikelser mot årets budget. De förväntade överskotten 

beror på lägre måltidskostnader än beräknat under våren, vilket är en effekt av den pågående 

pandemin. I övrigt beskriver nämnderna en ekonomi som huvudsakligen är i balans för 

kommunens olika skolformer. 

Socialnämnden har de senaste åren haft svårt att bedriva sin verksamhet inom beslutad 

ekonomisk ram på grund av volym- och kostnadsökningar samt ansvarsförskjutningar inom 

flera av nämndens verksamhetsområden. Inför 2021 beslutade riksdagen om ökade 

statsbidrag till äldreomsorgen på 4 mdkr, vilket för Varbergs kommun medför ökade intäkter 

om drygt 29 mnkr för året. År 2021 såg därmed ut att bli ett år i ekonomisk balans, då 

nämnden i lite lugnare takt kunde fortsätta sitt pågående omställningsarbete. 

Redan i samband med tertialrapporten signalerade nämnden om ett högt kostnadsläge och 

lämnande en prognos på -50 mnkr. En prognos som kvarstår även i nämndens delårsrapport. 

Den höga nettokostnadsökningen och avvikelsen mot budget förklaras främst av 

merkostnader till följd av pandemin. Direkta merkostnaderna för främst skyddsmaterial och 

personal förväntas uppgå till 25 - 30 mnkr för året. Pandemin medför även indirekta 

kostnadsökningar inom bland annat verksamheten barn och familj efter ökat behov av 

familjehemsplaceringar och skyddat boende. I samband med fullmäktiges beslut om 

kommunens tertialrapport meddelades socialnämnden att merkostnader till följd av 

pandemin, uppskattningsvis 35 mnkr, kommer att avskrivas i samband med årets bokslut. 

Övriga obalanser har emellertid nämnden att hantera i enlighet med kommunens riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning. 

Hamn- och gatunämnden lämnar en prognos för året som visar på en budget i balans. 

Nämnden har under året haft ökade kostnader för underhåll av industrispåret till Värö, till 

följd av den vagnurspårning som inträffade dagarna före årsskiftet. Nämnden bedömer nu att 

underskottet för industrispåren är möjligt att hantera inom budget, utan att åtgärder behöver 

vidtas i verksamheten. Detta förklaras bland annat av höga intäkter för byggbelamringar, ett 

prognostiserat överskott för vinterväghållningen samt ett positivt resultat inom 

hamnverksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr mot årets budget. 

Överskottet förklaras av att årets hyreskostnader blir lägre än beräknat för den nystartade 

bad- och simanläggningen Pingvinen. Nämnden rapporterar fortsatt om minskade intäkter 

för uthyrning av och besök i kultur- och fritidslokaler till följd av pandemin. Även för 

kulturskolan noteras lägre intäkter då många elever valt att avsluta sin kurs under 

distansundervisningen. 
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Servicenämnden lämnar en positiv prognos för året på 3 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre än i 

tertialrapporten. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av 

vakanser och frånvaro som inte behövt täckas med vikarier. 

Även miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar en positiv prognos för året. Högre intäkter i 

form av avgifter och statsbidrag samt lägre personalkostnader än beräknat förklarar 

avvikelsen. 

Övriga nämnder redovisar mindre avvikelser mot beslutad budget. 

Kommungemensamma poster 

Posten kommungemensamma avräkningar innefattar bland annat skuldförändringar 

avseende pensioner och semesterlön samt kostnader för utbetalda pensioner. SKR:s beslut 

om förändrade livslängdsantaganden i beräkningen av pensionsskulden medför ökade 

kostnader för kommunen under året och en negativ avvikelse mot budget på 17 mnkr för de 

kommungemensamma avräkningarna. 

Genom kommunens budget avsätts medel för årets lönerörelse, tillkommande drifts- och 

kapitalkostnader samt medel för oförutsedda händelser. Medlen förväntas inte nyttjas fullt ut 

under 2021. 

mnkr Periodens 
utfall 

Periodens 
budget 

Periodens 
avvikelse 

Årets 
prognos 

Årets 
budget 

Årets 
avvikelse 

Kommunfullmäktige -2,3 -2,2 -0,1 -3,5 -3,4 -0,1 

Kommunens revisorer -0,9 -1,0 0,0 -1,9 -1,9 0,0 

Valnämnd 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0 

Överförmyndare -4,1 -3,7 -0,4 -5,5 -5,7 0,2 

Kommunstyrelse -106,3 -163,9 57,6 -20,7 -203,1 182,4 

Förskole- och grundskolenämnd -894,9 -900,9 6,0 -1 411,1 -1 411,7 0,6 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd 

-206,2 -228,0 21,7 -347,9 -351,7 3,7 

Socialnämnden -838,6 -815,7 -22,9 -1 275,7 -1 225,7 -50,0 

Byggnadsnämnd -14,3 -14,4 0,1 -22,7 -22,7 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -4,2 -6,1 1,9 -11,4 -12,2 0,8 

Hamn- och gatunämnden -93,3 -94,9 1,6 -142,4 -142,4 0,0 

Kultur- och fritidsnämnd -100,8 -112,5 11,7 -166,5 -167,3 0,8 

Servicenämnd -11,5 -19,9 8,3 -32,8 -35,8 3,0 

Summa nämndernas drift -2 277,6 -2 363,2 85,6 -3 442,3 -3 583,7 141,4 

       

Övriga 
kommungemensamma poster 

      

Kommungemensamma 
avräkningar 

-40,9 -49,1 8,2 -57,7 -40,7 -17,0 

Ofördelade budgetmedel 0,0 -21,1 21,1 -11,1 -21,1 10,0 

Summa övriga 
kommungemensamma poster 

-40,9 -70,1 29,2 -68,8 -61,8 -7,0 

       

Verksamhetens nettokostnad -2 318,5 -2 433,4 114,8 -3 511,0 -3 645,5 134,4 

       

Finansiering       

Skatteintäkter 2 070,5 2 009,1 61,4 3 099,4 3 013,7 85,7 

Generella statsbidrag 463,5 447,8 15,6 684,7 667,8 16,8 

Finansnetto 13,6 32,7 -19,1 18,8 36,1 -17,3 

Summa finansiering 2 547,6 2 489,6 57,9 3 802,8 3 717,6 85,2 

       

RESULTAT 229,1 56,3 172,8 291,7 72,1 219,6 
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Uppföljning per verksamhet 

I årets anvisningar för nämndernas uppföljningsrapporter poängteras vikten av en väl 

genomarbetad och utförlig analys. Att analysen av verksamhet, ekonomi och väsentliga 

personalförhållanden är av god kvalitet och att det framgår hur de olika perspektiven 

samverkar och påverkar varandra. Ett led i detta arbete är att nämnderna i årets rapporter 

gör den ekonomiska uppföljningen och analysen även utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Syftet är att skifta fokus från organisationen till resultatet för verksamheter och målgrupper. 

I tabellen nedan har nämndernas prognoser lagts samman för att illustrera det ekonomiska 

resultatet ur ett verksamhetsperspektiv på en kommunövergripande nivå. Här framgår att 

det är inom verksamheten Infrastruktur som den största positiva avvikelsen förväntas 

(resultatföring av Getteröbron, försäljning av mark och anläggningar och 

exploateringsintäkter), att det är inom Vård och omsorg som belastningen till följd av 

pandemin är som störst och att den samlade pedagogiska verksamheten är i balans med 

budget. Särskilt riktade insatser innefattar flyktingverksamhet och arbetsmarknadsinsatser 

där socialnämnden prognostiserar ett underskott för året. 

Delårsrapporten är det andra större uppföljningstillfället där de nya anvisningarna tillämpas. 

Analysen kan fördjupas och förbättras ytterligare i kommande rapporter. I bilaga 1 är 

tabellen nedbruten på en mer detaljerad nivå. 

Verksamhet, mnkr Periodens 
utfall 

Årets 
prognos 

Årets 
budget 

Årets 
avvikelse 

Politisk verksamhet -20,3 -35,4 -35,5 0,1 

Infrastruktur, skydd mm -122,1 -19,4 -197,1 177,7 

Kultur och fritid -117,2 -188,7 -187,2 -1,5 

Pedagogisk verksamhet -1 080,1 -1 725,4 -1 729,7 4,3 

Vård och omsorg -839,9 -1 285,3 -1 250,4 -35,0 

Särskilt riktade insatser -23,6 -36,8 -27,8 -9,0 

Affärsverksamhet -9,7 -21,4 -22,2 0,8 

Gemensamma verksamheter -64,8 -129,8 -133,7 3,9 

SUMMA NÄMNDERNAS DRIFT -2 277,6 -3 442,3 -3 583,7 141,4 

Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för året uppgår till drygt 776 mnkr. I budgeten ingår 169,6 mnkr som 

överförts från föregående års investeringsbudget samt nytt investeringsutrymme om 1,7 

mnkr som har beslutats under året. 

Nettoutgiften till och med augusti är 275 mnkr, vilket kan jämföras med 371 mnkr samma 

period 2020. De största utgiftsposterna avser den nya bad- och simanläggningen på Håsten, 

ny förskola i Bua samt om- och tillbyggnad av Varbergs brandstation. Utöver dessa förväntas 

bland annat reinvesteringar samt projekten Farehamnen och Apelviken att medföra höga 

utgifter under året. 

Nämndernas samlade årsprognos är 552 mnkr, vilket innebär att 71 % av den totala 

investeringsbudgeten förväntas upparbetas under året. Det är en minskning med 37 mnkr 

jämfört med prognosen i tertialrapporten och beror främst på en lägre prognostiserad 

upparbetningsgrad på reinvesteringar och en något senare start för byggnation i 

farehamnsprojektet. 

Nedan kommenteras några av investeringsprojekten. 
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Förskolor 

Förskolorna Klapperstenen i Breared och Stenen i Tvååker är färdigställda, Bua förskola 

beräknas stå klar tidigt 2022 och byggnation av Trönningenäs förskola i Fyrstrandsbyn har 

påbörjats. Byggnation av ny förskola i Väröbacka har avbrutits av bullerskyddshänsyn. Nu 

fokuseras arbetet på att hitta en annan lämplig plats och ambitionen är att återuppta 

projektering så snart som möjligt. 

Omsorgsverksamheter 

Det nya särskilda boendet Midsommargården är i drift sedan mars och utfallet för projektet 

förväntas att bli omkring 15 mnkr lägre än projektkalkylen. Avvikelsen mot årets budget 

beror på att kommunen har mottagit statliga bidrag på 12 mnkr. Inte heller avsatta medel för 

inventarier beräknas nyttjas fullt ut. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

Den nya bad- och simanläggningen, Pingvinen, är nu färdigställd och invigdes i början av 

september. Prognosen för projektet är totalt nästan 7 mnkr lägre än beräknat. Avvikelse mot 

årets budget beror på att en större del av projektbudgeten har nyttjats tidigare år. En ny 

bokbuss är också levererad och även den invigdes i september. 

Offentlig plats 

Flera projekt pågår för utveckling av kommunens offentliga platser. Bland annat har 

Utflyktslekplats Håsten och Veddige mötesplats färdigställts. Motionsspåret i Brunnsberg har 

fått ny belysning och underlaget förbättrats. 

Hamnanläggningar 

Hamn- och gatunämnden lämnar en prognos för året som är 19 mnkr lägre än den i 

tertialrapporten. Den främsta förklaringen är att byggutgifterna i farehamnsprojektet 

förväntas bli låga i förhållande till årets budget. Under våren och sommaren har upphandling 

och utvärdering pågått och tilldelning förväntas ske under hösten. Eftersom det är en 

totalentreprenad som upphandlas kommer entreprenörens första tid främst gå åt till 

projektering och val av tekniska lösningar, därav förväntas årets budget kraftigt understigas. 

Reinvesteringar i fastigheter 

Det låga utfallet för reinvesteringar beror dels på släpande fakturering från entreprenörer 

men även sent lagda beställningar. Därav finns en osäkerhet kring färdigställande av projekt 

under 2021. 

Uppföljning av fleråriga projekt och beslutade projektbudgetar 

Många av kommunens större investeringsprojekt löper över flera år och följsamheten till 

beslutade projektbudgetar är överlag god. Delårets uppföljning av pågående och färdigställda 

fleråriga projekt visar en positiv avvikelse på cirka 48 mnkr (exklusive avbrutet projekt 

Väröbacka förskola). Det är framförallt förskolor, ombyggnation av Varbergs 

räddningsstation, nytt särskilt boende och ny bad- och simanläggning som har lägre utgifter 

än planerat. Avvikelserna förklaras främst av lägre anbud, gynnsamma upphandlingar och 

statliga bidrag. 
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Investeringsområde, 
mnkr 

Periodens 
nettoutgift 

Årets 
prognos 

Årets 
budget 

Årets 
avvikelse 

Projekt-
prognos 

Projekt-
kalkyl 

Projekt-
avvikelse 

Skolfastigheter 4,1 20,2 43,4 23,2 82,0 82,0 0,0 

Förskolor 63,4 92,4 127,5 35,1 220,4 298,7 78,3 

Omsorgsverksamheter 14,0 21,3 36,2 14,9 190,7 208,9 18,2 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

63,8 98,6 101,8 3,2 522,6 535,3 12,7 

Övriga 
förvaltningsfastigheter 

31,2 52,9 57,5 4,6 123,3 130,4 7,1 

Offentlig plats 26,0 57,3 67,6 10,3 148,3 146,6 -1,7 

Gång- och cykelvägar 7,6 27,7 46,6 18,9 82,8 82,8 0,0 

Gator och vägar 12,0 30,1 40,8 10,7 157,1 156,5 -0,6 

Hamnanläggningar 6,9 17,2 96,5 79,3 200,9 200,9 0,0 

Inventarier och IT 25,5 57,3 62,4 5,1    

Mark- och 
fastighetsförvärv 

0,1 16,0 16,0 0,0    

Reinvesteringar i 
fastigheter 

19,5 60,0 80,2 20,2    

Förstudier 1,0 1,0  -1,0    

TOTALT 275,1 552,0 776,5 224,5 1 728,1 1 842,1 114,0 

Exploateringsredovisning 

Prognosen visar på ett resultat som ligger på 4 mnkr över budget för 

exploateringsverksamheten. Den enskilt största positivt avvikande posten är den genomförda 

försäljningen av kvarteret Falkenbäck på 26 mnkr. Kvarteret Falkenbäck har legat som en 

negativ budgetavvikelse i flera år, men då såväl förhandlingar som bygglovsprocess 

fortfarande var osäker i samband med budgetarbetet var intäkten inte budgeterad i år. Övriga 

större tillskott i förhållande till budget är fastighetsregleringen i detaljplanen för Tärnan och 

färdigställandet av anläggningarna på Arboretum. Dessa var budgeterade först år 2022, men 

kommer med största sannolikhet att genomföras redan i år. Dessa ger en positiv effekt på 

14,8 mnkr respektive 12,8 mnkr. Dessutom har intäkter avseende Trönningenäs inre delen 

lyfts på 8,2 mnkr. Intäkterna från försäljning av tomter är 5,6 mnkr högre än budgeterat. 

Prognosen består även av en förväntad förlust på Göingegården. Den negativa prognosen för 

Göingegården har dock förbättrats med 3 mnkr då allmän plats och naturområden förs mot 

anläggningstillgångar, vilket inte räknades med i kalkylen som gjordes för över 10 år sedan. 

Detaljplanen för Västerport etapp 1 medför en negativ budgetavvikelse på driftverksamheten 

med 35 mnkr. Den överklagade detaljplanen kommer medföra att hela byggnationen 

kommer att förskjutas framåt. 

Intäkter avseende Holmagärde förskjuts då troligtvis endast handpenning inkommer under 

2021, vilket påverkar prognosen negativt med 32 mnkr. Prognosen är 31 mnkr lägre än i 

tertialet (då det prognostiserade resultatet var 103 mnkr). Den huvudsakliga anledningen till 

detta är senarelagda intäkter för Holmagärde. 

Exploateringsverksamheten, 
mnkr 

Årets prognos Årets budget Årets avvikelse 

NETTORESULTATPÅVERKAN 72,3 68,3 4,0 
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Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning 

  Kommunkoncernen Kommunen 

  Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Prognos 

  jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec 

Mnkr Not 2021 2020 2021 2020 2021 2021 

Verksamhetens intäkter 1 1 597,9 1 338,2 558,2 513,6 917,2 1 090,7 

Verksamhetens kostnader 2 -3 456,2 -3 061,3 -2 713,2 -2 575,6 -4 362,5 -4 377,8 

Avskrivningar  -315,7 -301,5 -145,2 -130,9 -200,2 -224,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -2 173,9 -2 024,6 -2 300,1 -2 192,9 -3 645,5 -3 511,1 

        

Skatteintäkter  2 070,5 1 973,0 2 070,5 1 973,0 3 013,7 3 099,4 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

 449,0 420,3 449,0 420,3 667,8 684,7 

Finansiella intäkter  61,7 4,5 36,0 51,3 69,9 53,4 

Finansiella kostnader  -27,8 -43,2 -26,2 -41,3 -33,9 -34,6 

Resultat efter finansiella 
poster 

 379,6 330,0 229,1 210,5 72,1 291,7 

        

Extraordinära poster  - - - - - - 

        

Periodens resultat  379,6 330,0 229,1 210,5 72,1 291,7 
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Balansräkning 

  Kommunkoncernen Kommunen 

  Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Prognos 

  jan-aug jan-dec jan-aug jan-dec jan-dec jan-dec 

mnkr Not 2021 2020 2021 2020 2021 2021 

TILLGÅNGAR        

        

Anläggningstillgångar        

Immateriella 
anläggningstillgångar 

 3,1 3,6 1,0 1,1 0,5 0,9 

Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

 8 002,7 7 594,0 4 325,3 4 167,5 4 600,4 4 759,1 

Maskiner och inventarier  2 423,0 2 489,3 190,4 209,7 289,0 276,9 

Finansiella anläggningstillgångar  66,8 67,2 4 172,1 4 044,5 4 963,8 4 282,1 

Summa 
anläggningstillgångar 

 10 495,6 10 154,2 8 688,7 8 422,8 9 853,8 9 319,0 

        

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

 216,3 228,0 216,3 228,0 210,4 210,5 

        

Omsättningstillgångar        

Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 

 220,8 229,5 212,2 221,4 266,2 266,2 

Fordringar  432,2 428,0 353,9 346,7 352,5 352,5 

Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank  420,2 313,6 418,2 311,6 50,0 175,0 

Summa 
omsättningstillgångar 

 1 073,2 971,1 984,3 879,6 668,7 793,7 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  11 785,1 11 353,3 9 889,4 9 530,5 10 732,9 10 323,2 

        

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

        

Eget kapital        

Periodens resultat  379,6 280,3 229,1 153,3 73,4 291,7 

Resultatutjämningsreserv  361,4 361,4 361,4 361,4 367,4 376,1 

Övrigt eget kapital  3 788,6 3 508,4 3 007,1 2 853,8 3 178,2 2 992,4 

Summa eget kapital  4 529,6 4 150,1 3 597,7 3 368,5 3 619,0 3 660,2 

        

Avsättningar        

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

 240,8 193,8 222,1 193,8 207,5 226,0 

Andra avsättningar  301,6 325,8 52,0 65,1 70,0 49,0 

Summa avsättningar  542,4 519,6 274,1 258,9 277,5 275,0 

        

Skulder        

Långfristiga skulder  5 166,6 4 959,2 4 364,3 4 167,4 4 785,4 4 442,4 

Kortfristiga skulder  1 546,6 1 724,3 1 653,3 1 735,7 2 050,9 1 945,5 

Summa skulder  6 713,2 6 683,6 6 017,6 5 903,1 6 836,4 6 387,9 

        

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 11 785,1 11 353,3 9 889,4 9 530,5 10 732,9 10 323,2 
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  Kommunkoncernen Kommunen 

  Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Prognos 

  jan-aug jan-dec jan-aug jan-dec jan-dec jan-dec 

mnkr Not 2021 2020 2021 2020 2021 2021 

Panter och 
ansvarsförbindelser 

       

Ansvarsförbindelser        

Pensionsförpliktelser  1 066,8 1 068,1 1 066,8 1 068,1  1 044,1 

Övriga ansvarsförbindelser  57,6 73,9 557,6 558,4  557,4 

Noter till resultat- och balansräkning 

 Kommunkoncernen Kommunen 

 Utfall Utfall Utfall Utfall 

 jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

mnkr 2021 2020 2021 2020 

Not 1, Verksamhetens intäkter     

Försäljningsintäkter 711,1 515,9 47,9 45,5 

Taxor och avgifter 242,7 235,2 106,8 108,2 

Hyror och arrenden 277,9 263,2 62,7 61,4 

Bidrag från staten 224,8 223,0 224,9 219,7 

EU-bidrag 1,3 0,5 1,3 0,5 

Övriga bidrag 23,0 23,6 23,0 26,9 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

19,6 16,5 19,6 16,5 

Försäljning av exploateringsfastigheter 41,7 33,2 41,7 33,2 

Försäljning av anläggningstillgångar 38,4 16,2 29,6 1,5 

Övriga verksamhetsintäkter 17,4 10,8 0,7 0,2 

Summa verksamhetens intäkter 1 597,9 1 338,2 558,2 513,6 

     

Not 2, Verksamhetens kostnader     

Löner och sociala avgifter -1 783,4 -1 642,8 -1 628,7 -1 498,2 

Pensionskostnader -145,2 -119,9 -132,3 -110,6 

Aktiverat eget arbete 36,3 35,1 28,9 27,6 

Inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial 

-4,4 -2,5 -4,4 -2,5 

Köp av huvudverksamhet -508,3 -510,0 -463,1 -465,9 

Lämnade bidrag -77,9 -78,8 -79,8 -82,1 

Lokal- och fastighetskostnader -130,6 -138,7 -117,3 -141,4 

Bränsle/energi -20,9 -25,6 -40,2 -35,7 

Förbrukningsmaterial -88,9 -79,7 -88,9 -79,8 

Transport och resor -38,2 -40,5 -38,3 -40,5 

Handelsvaror -455,3 -225,6 0,0 0,0 

Övriga kostnader -221,3 -219,2 -132,1 -133,4 

Skattekostnader och uppskjuten skatt -1,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring av avsättning -0,3 0,0 -0,3 0,0 

Upplösning av infrastrukturell 
investering 

-11,7 -11,7 -11,7 -11,7 

Utrangerade och försålda 
anläggningstillgångar 

-5,1 -1,5 -5,1 -1,5 

Summa verksamhetens kostnader -3 456,2 -3 061,3 -2 713,2 -2 575,6 
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Not 3 

Redovisningsprinciper 

I samband med upprättande av delårsbokslutet har samma redovisningsprinciper använts 

som vid årsbokslutet 2020. 

Färdigställda investeringar 

Vad gäller de under året färdigställda investeringarna äldreboendet Midsommargården, 

förskolorna Stenen och Klapperstenen samt simhallen Pingvinen så har dessa börjat skrivas 

av, eller kommer börja skrivas av, under innevarande år. 

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser 

I april beslutade SKR att nya parametrar över livslängden ska användas i 

pensionsskuldsberäkningarna. Detta har påverkat kommunens pensionsförpliktelser i 

ansvarsförbindelsen. Enligt beräkning från KPA i april så innebär det ändrade 

livslängdsantagande en utökning av ansvarsförbindelsen med 29,6 mnkr inklusive löneskatt. 
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Verksamhetsberättelse 

Kommunfullmäktige 

Under perioden har kommunfullmäktige haft sex sammanträden och bland annat beslutat 

om avsiktsförklaring för en ny station i Värö och antagande av detaljplan för Västerport etapp 

1. Samtliga sammanträden har genomförts på distans. 

Kommunrevisionen 

Kommunrevisionen har under perioden haft åtta sammanträden. Granskningarna löper på 

enligt plan och revisorerna har prioriterat två ytterligare granskningar till hösten inom ramen 

för budget; "Granskning av socialnämndens åtgärder för budget i balans" samt 

"Granskning av kommunens post- och kundtjänstfunktion Varberg Direkt". 

Valnämnd 

Valnämndens kansli har genomfört en översyn av valdistrikten inför de allmänna valen 2022. 

Beslut om förslag till ny valdistriktsindelning togs av valnämnden i maj och av 

kommunfullmäktige i juni. Valnämnden har haft två sammanträden under perioden. 

Överförmyndarnämnden 

Verksamheten bedrivs som planerat, med fokus 2021 att färdigställa granskningen av 

ställföreträdares årsräkningar inom sex månader. Åtgärder har vidtagits för att effektivisera 

granskningsarbetet och uppföljning visar att åtgärderna givit resultat. Målet om färdigställd 

granskning på sex månader bedöms kunna nås med hjälp av tillfällig extra personal. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamhet har under perioden fortsatt starkt påverkats av den pågående 

pandemin. Resurser har särskilt allokerats för ledning, kommunikation och samordning av 

vaccinationsarbetet, vilket medfört att andra uppdrag och utvecklingsarbeten skjutits på 

framtiden. Trots pandemin har del av förvaltningens utvecklingsarbete fortsatt. Exempel på 

utvecklingsarbete som pågår är digitalisering av kommunens chefsutbildningar, större fokus 

på kommunkoncernen i planeringsarbetet, implementera kommunens jämställdhetsstrategi 

samt utveckling av fastighetsorganisationen. 

Kommunens större exploateringsprojekt löper i stort enligt plan. Arbetet med projektet 

Västerport fortgår och arbete med planeringsdirektiv för norra Västerport pågår som ett 

delprojekt. Planering pågår också för en ny tågstation i Värö och en gemensam 

avsiktsförklaring om att genomföra projektet har tecknats med Trafikverket och Region 

Halland, vilket bedöms vara en viktig milstolpe. I nuläget inväntas beslut kring placering av 

stationen. 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskolenämndens verksamheter påverkas fortsatt av pandemin. Trots 

denna påverkan har verksamheterna varit igång och fungerat som en viktig mötesplats för 

barn och elever. Elever i årskurs 7-9 har haft en kombination av när- och fjärrundervisning i 

syfte att minimera smittspridningen. 
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Regeringen har gett statligt stöd till grundskolan utifrån covid-19, vilket ger 5,8 mnkr under 

år 2021. 

I ett växande Varberg utökas verksamheten. Klapperstenens och Stenens förskolor har 

öppnat under augusti och ger fler förskoleplatser än tidigare. Björkedalsskolan (Varbergs 

resursskola) startade höstterminen 2021 för elever med särskilda behov. Förskole- och 

grundskolenämnden har tagit beslut om en ny skolorganisation, vilket möjliggör en mer 

hållbar och likvärdig organisation på lång sikt. 

Preliminära resultat visar på lägre måluppfyllelse för eleverna i årskurs 9 än tidigare år. 

Elevernas upplevelse av mående, trygghet och trivsel är på stabila nivåer över tid. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. För gymnasiets del gick 

undervisningen från distansundervisning till närundervisning vid höstterminens start. För 

Campus Varberg bedrivs delar av undervisningen på distans fram till oktober. 

Vuxenutbildningen har återgått till ordinarie undervisning så långt det är möjligt. Studie- och 

karriärscentrum har fortfarande sin verksamhet till största delen på distans. 

Under året har 235 platser för feriearbeten erbjudits, vilket är 75 platser fler än budgeterat. 

Antalet sökande var 450 personer. Det har under våren beslutats om ett riktat statsbidrag på 

0,9 mnkr som avser feriearbeten. 

Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påverkar verksamheterna med ett ökat söktryck 

till utbildningar och en ökad långtidsarbetslöshet som följd. 

Socialnämnden 

Under första delen av året påverkades socialnämndens verksamheter kraftigt av den 

pågående pandemin med både ett ökat behov av vård och omsorg samt en hög sjukfrånvaro. 

Detta innebar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur påverkar både arbetsmiljön och det 

ekonomiska resultatet negativt. I takt med att allt fler har vaccinerats har också 

smittspridningen och påverkansgraden i verksamheterna minskat. Flera verksamheter såsom 

tex daglig verksamhet och dagverksamhet som under våren varit omställda eller pausade 

öppnas nu upp successivt. I mars öppnades ett nytt särskilt boende, Midsommargården, med 

60 lägenheter samt dagverksamhet. En större del av platserna, liksom hela dagverksamheten, 

är riktade mot personer med demenssjukdom. Dessutom är en avdelning inriktad på yngre 

personer med demenssjukdom. För att möta ökade behov inom bostad med särskild service 

samt personer med samjuklighetsproblematik har nämnden fattat beslut om att tillskapa en 

gruppbostad samt ett samjuklighetsboende vilka beräknas tas i drift i slutet på året. 

Dessutom ser nämnden en klar ökning av behovet av familjehemsplaceringar samt ett ökat 

behov av skyddat boende. 

Byggnadsnämnden 

Under perioden har antalet ansökningar samt tillsynsärenden ökat. Kommunala lantmäteriet 

arbetar med stora infrastrukturärenden och har fortsatt högt inflöde av ärenden. 

Förstärkning sker med en förrättningslantmätare. 

Byggnadsnämnden har godkänt planprogram för Gamla Köpstad och östra Träslövsläge samt 

antagit detaljplan för kvarteret Tärnan. Detaljplanen för första etappen av Västerport, har 

godkänts av byggnadsnämnden och antagits i kommunfullmäktige. 
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Stadsbyggnadskontoret arbetar med processkartläggning, effektivisering samt 

kvalitetssäkring i olika myndighetsdelar. Arbete med byte av handläggningssystem pågår. 

Parallellt pågår också övergång till digitala detaljplaner. 

Digital och återanvändbar geodata för framtidens smarta samhällsbyggnadsprocess är 

tillgängliga för tjänstepersoner via beslutsstödet KommunGIS. Arbete med första stegen för 

digital tvilling pågår. 

Måluppfyllelsen är god och ekonomin är i balans. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Pågående pandemi påverkar fortfarande miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhetsplanering och möjligheter avseende tillsyn. Stor del av tillsynen får utföras 

genom "distanstillsyn" som utvecklas internt samt via omvärldsanalys och direktiv från 

nationella rådgivande myndigheter. Samarbete sker också via miljösamverkan där 

kommunerna i Halland delar goda exempel och söker samsyn. Stadsutvecklingsprojektet och 

tillsyn avseende tunnelbygget kräver fortsatt mycket arbete. 

Regeringen har nu förslag om att uppdraget med trängseltillsyn förlängs till januari 2022. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma hur mycket tid uppdraget kommer att ta i anspråk. 

Förvaltningen kommer att börja förbereda sig på livsmedelsverkets förslag om ändrad 

tillsynsmodell som nu med största sannolikhet blir verklighet med påbörjan 2024. En ny 

debiteringsmodell är tänkt att införas senast samma år. Ändringarna förväntas minska 

intäkterna med ca 20 % men är ännu osäkra siffror. 

Hamn- och gatunämnden 

Inför sommaren genomfördes anpassningar av verksamheterna för att kunna möta ett 

förväntat högt besökstryck samt för att bidra till en fortsatt minskad smittspridning. 

Det har även i år varit ovanligt stora mängder tång att rensa längs kommunens badstränder. 

Hanteringen av årets liksom förra årets tång medför ett akut behov av upplagsytor och ökade 

kostnader för nämnden. 

Under perioden har etapp 1 i projektet Apelviken till stor del färdigställts och i juni 

avslutades marksaneringen för etapp 1 i Västerport. 

Under året har nämnden börjat märka av en ökande materialbrist, vilket har lett till att det 

både har blivit svårare att få tag på virke samt att priserna ökar. 

I juni tog hamn- och gatunämnden beslut om en revidering av teknisk handbok, som ska 

utgöra en vägledning i vad kommunen har för krav på allmän gatu- och parkmark inklusive 

belysning och vatten- och avloppsanläggningar. Under perioden har ett intensivt arbete 

bedrivits med ett antal förstudier, bland annat servicebyggnad fästningsområdet och 

parkeringsledningssystem i Apelviken. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen har påverkats mycket av pandemin och den rådande 

situationen i samhället. Besöksantalet inom fritidsavdelningen har påverkats och de flesta 

verksamheter har bedrivs digitalt. I början av april öppnades inomhusanläggningarna upp 

för alla åldrar och för allmänheten under smittsäkrade former. Under sommaren lättade 

restriktionerna ytterligare och det finns en förhoppning om att gå in i det "nya normala" nu i 
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höst. Besöksantalet inom kultur- och biblioteksavdelningen har varit starkt påverkat; 

samarbeten, föreställningar och arrangemang öppnar upp men i minskad omfattning i höst. 

Konsthallarna har öppnat, med restriktioner. Huvudmannaskapet för skolbiblioteken ligger 

sedan 1 januari på förskole- och grundskolenämnden. Samarbetet mellan förvaltningarna 

fortsätter med att tydliggöra ansvaret för skolbibliotekens pedagogiska uppdrag. Kulturhuset 

Komediantens podd är ute och ett intensivt arbete med kulturplan för barn och unga pågår. 

Servicenämnden 

Servicenämnden har haft en markant ökad frånvaro på grund av pandemin. Kost- och 

städavdelningen har klarat sin leverans trots hög frånvaro eftersom grundskolan och 

gymnasieskolan har haft distansundervisning under våren. Inom fastighetsavdelningen har 

vakanta tjänster samt ett flertal rekryteringar, som varit svåra att tillsätta, påverkat både 

resultat och verksamhet. 

Enligt beslut i servicenämnden har Teams under våren ersatt Skype som telefonlösning i 

Varbergs kommun. Arbetet med teamstelefoni har tagit mycket fokus och resurser i anspråk 

på IT-avdelningen. En egen bedömning har gjorts på serviceförvaltningen av rättsläget att det 

är möjligt att ha telefoni via Microsoft Teams utifrån det juridiska läget. 

Nyttjandet av kommunens bilpool är fortsatt lågt. Antalet bilar har minskats och åtgärder har 

gjorts, bland annat har verksamheter erbjudits långtidshyra och bilar har lånats ut för 

vaccinationssamordningen. 

Kommunens bolag 

Efter årets första åtta månader visar stadhuskoncernen ett resultat om 150 mnkr vilket är 32 

mnkr bättre än samma period föregående år. Både årets resultat och föregående års resultat 

påverkas av engångseffekter, främst fastighetsförsäljningar av Varberg Bostads AB. 

Helårsprognosen för koncernen beräknas bli cirka 179 mnkr. Det är 35,4 mnkr bättre än 

budget och 20,4 mnkr bättre än föregående årsresultat. 

Varbergs Bostads AB har en fortsatt stark efterfrågan på lägenheter i både befintligt bestånd 

och i nyproduktion. Liksom föregående år har pandemin haft mindre påverkan på efterfrågan 

av hyresrätter. Intresseanmälan för de nyproducerade lägenheterna på Nya Brunnsberg 

öppnade upp i slutet av augusti och många har anmält intresse. För att bidra till 

bostadsförsörjningen har bolaget konkreta planer på cirka 1 000 lägenheter under 

kommande 10 års period. Försäljning av fastigheterna Färgaren 10 och Malmen 8 påverkar 

resultatet positivt med 60 mnkr. 

Varberg Energikoncernen prognostiserar ett helårsresultat som är 7 mnkr bättre än budget. 

Det beror bland annat på en engångsintäkt från försäljning av 20 % av solcellsanläggningen 

Solsidan som lyfter resultatet med 2,8 mnkr. En ovanligt kall start på året påverkade 

temperaturberoende affärer positivt med högre volymförsäljning på fjärrvärme, elhandel, 

gashandel och gasnät. 

Verksamheterna inom Arena Varberg AB har drabbats hårt av pandemin och de nationella 

restriktionerna, vilket påverkar resultatet för året. De digitala bokningarna har fortsatt varit 

fler än förväntat. Skolidrotten, föreningsverksamheten och elitverksamheten i 

Sparbankshallen likaså. Övrig verksamhet har i princip stått på paus till sommaren. 

Varbergs Fastighets AB prognostiserar ett resultat om 14,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr bättre än 

budget. Marknaden för kommersiella lokaler har påverkats av pandemin, men än så länge 

har inga hyresgäster till bolaget gått i konkurs. Flera kommunala projekt har färdigställts, 
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bland annat det särskilda boendet Midsommargården, Klapperstenen och Stenens förskolor. 

Byggnationen av den nya simhallen Pingvinen är nu klar och simhallen har invigts. 

Prognosen för Hallands Hamnar Varberg AB har försämrats markant jämfört med första 

tertialets siffror, framförallt på grund av minskade volymer av pappersmassa och 

skogsråvara. 

Varberg Vatten AB lämnar en prognos för 2021 om ett nollresultat. Till och med det andra 

tertialet visar bolaget på investeringsutgifter motsvarande 110 mnkr. Bolaget prognostiserar 

att 268 mnkr av budgeterade 448 mnkr kommer att upparbetas under 2021. 

Moderbolaget visar ett resultat om -5,7 mnkr vilket är i paritet med föregående års tertial. 

Prognosen för helåret är ett resultat som är marginellt bättre i jämförelse mot budget. 

RR, mnkr Utfall 2021 
jan-aug 

Utfall 2020 
jan-aug 

Prognos 
2021 

Budget 2021 Avvikelse 

Varbergs Stadshus AB -5,7 -5,2 6,0 5,6 0,4 

Varbergs Bostads AB 117,2 66,0 106,9 51,4 55,5 

Varberg Energikoncernen 33,2 41,2 76,7 69,5 7,2 

Arena Varberg AB -8,6 -6,4 -13,0 -9,5 -3,5 

Varbergs Fastighets AB 13,0 11,1 14,5 13,0 1,5 

Hallands Hamnar Varberg AB 1,2 9,8 3,3 14,1 -10,7 

Varberg Vatten AB 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

Elimineringar -0,3 -0,3 -15,3 -0,3 -15,0 

 150,0 118,1 179,1 143,8 35,4 
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Bilaga 1 

Tabellen nedan ger en samlad bild över nämndernas utfall, prognos och budget beskrivna ur 

ett verksamhetsperspektiv. 

Verksamhet, mnkr Periodens utfall Årets prognos Årets budget Årets avvikelse 

     

1 - Politisk verksamhet     

100 - Nämnds- och styrelseverks 13,4 25,3 25,2 -0,1 

110 - Stöd politiska partier 2,0 3,0 3,0 0,0 

120 - Revision 0,9 1,9 1,9 0,0 

130 - Övrig politisk verksamhet 4,0 5,3 5,5 0,2 

Summa 1 - Politisk verksamhet 20,3 35,4 35,5 0,1 

     

2 - Infrastruktur, skydd mm     

215 - Fysisk o teknisk planer -16,7 -192,6 -17,6 174,9 

220 - Näringslivsfrämj åtgärder 14,8 18,3 18,3 0,0 

225 - Konsumentrådgivning 0,4 0,3 0,3 0,0 

230 - Turistverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 

249 - Gator, vägar o parkering 49,4 76,1 76,7 0,6 

250 - Parker, offentlig plats 22,5 32,9 33,1 0,1 

261 - Miljö, hälsa myndutövning 3,7 10,5 11,3 0,8 

263 - Miljö, hälsa hållbar utv. 0,4 1,1 1,1 -0,1 

267 - Tillstånd 0,9 1,9 1,9 0,0 

270 - Räddningstjänst 44,3 66,2 66,2 0,0 

275 - Totalförsv, samhällsskydd 0,1 0,1 0,0 -0,1 

299 - HGN-ledning 2,3 4,4 5,9 1,5 

Summa 2 - Infrastruktur, skydd 
mm 

122,1 19,4 197,1 177,7 

     

3 - Kultur och fritid     

300 - Allmän fritidsverksamhet 11,2 22,5 22,5 0,0 

310 - Stöd studieorganisationer 2,1 2,1 2,1 0,0 

315 - Allmän kulturverksamhet 16,8 26,9 27,5 0,6 

320 - Bibliotek 19,4 31,6 31,2 -0,4 

330 - Kulturskola 10,2 16,6 16,2 -0,4 

340 - Idrotts- o fritidsanläggn 45,5 69,8 67,9 -1,9 

350 - Fritidsgårdar 7,1 10,3 10,3 0,0 

399 - Gem verks kultur o fritid 5,0 9,1 9,6 0,5 

Summa 3 - Kultur och fritid 117,2 188,7 187,2 -1,5 

     

4 - Pedagogisk verksamhet     

400 - Öppen förskola 0,6 1,0 1,0 0,0 

407 - Förskola 297,9 455,9 455,9 0,0 

412 - Pedagogisk verksamhet 2,0 3,6 3,6 0,0 

425 - Fritidshem 58,2 81,2 81,2 0,0 

440 - Grundskola 489,3 791,4 791,5 0,1 

443 - Grundsärskola 23,6 38,2 38,7 0,5 

450 - Gymnasieskola 142,6 250,4 254,1 3,7 

453 - Gymnasiesärskola 7,5 11,4 11,4 0,0 

470 - Grundlägg vuxenutbildning 1,2 2,9 2,9 0,0 

472 - Gymn vuxen- o påbyggnutb 13,5 12,6 12,6 0,0 

474 - Särvux 0,9 1,6 1,6 0,0 

475 - Högskoleutbildning mm 10,1 21,5 21,5 0,0 

476 - Svenska för invandrare 3,3 5,7 3,7 -2,0 
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Verksamhet, mnkr Periodens utfall Årets prognos Årets budget Årets avvikelse 

478 - Kommunens aktiv. ansvar 0,7 1,3 1,3 0,0 

499 - BU Gemensamt 28,6 46,7 48,7 2,0 

Summa 4 - Pedagogisk verksamhet 1 080,1 1 725,4 1 729,7 4,3 

     

5 - Vård och omsorg     

510 - Vård o oms enl SoL o HSL 491,0 749,7 719,5 -30,2 

511 - Dagverksamhet SOL 5,7 12,0 11,2 -0,8 

513 - Insats enl LSS o SFB tot 176,8 283,2 267,2 -16,0 

530 - Färdjänst, Riksfärdtjänst 9,4 21,0 26,6 5,6 

535 - Öppen verksamhet 1,6 1,5 1,5 0,0 

540 - Kollektivtrafik 1,0 2,5 3,0 0,5 

550 - Övergr individ o famoms 23,6 36,6 36,6 0,0 

552 - Instvård vuxna missbruk 6,0 9,5 8,5 -1,0 

554 - HVB-vård barn o ungdom 12,6 19,1 19,5 0,4 

557 - Familjehem barn o ungdom 22,1 35,1 26,6 -8,5 

558 - Öppna ins vuxna missbruk 5,2 5,6 5,6 0,0 

560 - Familjeinsatser 0,0 0,0 0,0 0,0 

568 - Öppn insats barn o ungdom 14,8 22,6 23,2 0,6 

571 - Vuxenvård 7,1 11,4 8,1 -3,3 

575 - Ekonomiskt bistånd 27,7 42,7 45,2 2,5 

585 - Fam.rätt o fam.rådgivning 5,2 7,8 7,3 -0,5 

599 - SOC gemensamt 30,1 25,0 40,7 15,7 

Summa 5 - Vård och omsorg 839,9 1 285,3 1 250,4 -35,0 

     

6 - Särskilt riktade insatser     

600 - Flyktingverksamhet 7,7 11,0 3,0 -8,0 

60330 - Utveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 

610 - Arbetsmarknadsåtgärder 15,8 25,8 24,8 -1,0 

Summa 6 - Särskilt riktade 
insatser 

23,6 36,8 27,8 -9,0 

     

8 - Affärsverksamhet    0,0 

800 - Arbetsområden och lokaler 1,3 2,6 2,6 0,0 

805 - Hamnverksamhet 0,7 2,0 3,8 1,9 

810 - Kommersiell verksamhet -5,5 -3,3 -3,3 0,0 

830 - Flygtrafik 0,3 0,5 0,5 0,0 

832 - Buss, Bil o Spårb. trafik 12,7 19,6 18,5 -1,1 

870 - Avfallshantering 0,3 0,0 0,0 0,0 

Summa 8 - Affärsverksamhet 9,7 21,4 22,2 0,8 

     

9 - Gemensamma verksamheter     

910 - Gemensamma lokaler -1,7 -1,9 -2,2 -0,3 

920 - Kommungemensamt 53,9 100,1 101,3 1,2 

930 - Gemensamma stödfunktioner 12,6 31,7 34,7 3,0 

Summa 9 - Gemensamma 
verksamheter 

64,8 129,8 133,7 3,9 

     

SUMMA NÄMNDERNAS DRIFT 2 277,6 3 442,3 3 583,7 141,4 

 


