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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1.

Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2014.

2.

Godkänna de förutsättningar som budget 2014, ram 2015 och plan 2016 grundar sig på, såsom:
−

SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) prognos från den 1 oktober 2013 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag

−

SKL:s prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar

−

prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2013

−

fastställd internränta till 2,5 procent

−

medel för drifts- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och
tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift

−

drifts- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillförs nämnderna vid driftssättning

−

differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella
pensionsavgifter

−

justering av nämndernas ramar med en generell effektivisering om 1 procent i ram 2015 och
ytterligare 1 procent i plan 2016.

3.

Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2014 och plan 2014-2018.

4.

Godkänna förslag till exploateringsbudget 2014 och plan 2015-2016.

5.

Godkänna förslag till resultatbudget 2014, samt ram 2015 och plan 2016.

6.

Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.

7.

Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

8.

9.

a.

Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag.

b.

Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 procent
finansieras med egna medel över tid.

Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2014:
a.

Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, med totalt 500 mnkr
inom vilket delegat medges teckna dessa.

b.

Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning under 2014 inom vilken delegat medges teckna dessa.

Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2014 till högst 3 000 mnkr, inklusive lånen i
Varbergs Stadshus AB.

10. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag
för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv.
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Alliansens budgetkommentar
Varberg växer
Varbergs kommun blev årets tillväxtkommun 2010.
Vi blev utsedda till en Superkommun 2013 och 2014
kommer vi med all sannolikhet att passera 60 000
invånare. Varberg är en attraktiv kommun att bo,
besöka och verka i. Med fler kommuninvånare ökar
trycket på den kommunala servicen; fler förskolor,
skolor, omsorgsboende, idrottshallar, m.m.
Efterfrågan på bostäder är hög och flera åtgärder
håller på att få genomslag för att bostadsbyggandet
ska öka. Det finns pågående planer i kommunen på
någonstans mellan 4 900-6 000 nya bostäder.
Varbergs Bostads AB har ökat sin ambition när det
gäller nyproduktion avsevärt de senaste åren.
Glädjande byggs det inte bara i Varberg, utan även i
flera serviceorter.
Under 2013 fattade regeringen beslut om tillåtlighet
avseende västkustbanans dragning i tunnel under
Varberg. En ny station ska byggas i centralt läge.
Kommunikationerna kommer att förbättras avsevärt
på västkustbanan och arbete pågår redan för att se
över hur stadstrafiken kan göras mer attraktiv för att
stimulera fler till ett hållbart resande. Kommunfullmäktige har tagit ett principbeslut om att yteffektivisera hamnverksamheten till Farehamnen. En ny,
modern och effektiv hamn ska trygga framtida affärer,
med tydligt fokus mot skogsprodukter. Samtidigt
frigörs mycket attraktiv mark för att skapa en helt ny
stadsdel i stora delar där den befintliga hamnverksamheten finns idag. Varbergstunneln, hamnflytten
och stadsutvecklingen kommer i framtiden att öka
Varbergs attraktionskraft ännu mer. Nu går vi in i en
intensiv planeringsfas för att skapa planer för hur
dessa projekt ska gynna Varbergs utveckling.
Skolomorganisationen är beslutad och till stor del
genomförd. Flera utvecklingsprojekt är på gång för att
öka kunskapsresultaten i skolan. En nybyggnation av
Ankarskolan och en helt ny skola i Trönninge
kommer att uppföras. Det finns planer på många nya
förskoleavdelningar för ett möta efterfrågan av fler
platser men också för att kunna minska barngrupperna. Vi har börjat bygga större förskolor med fler
avdelningar.
Vi ska öka takten i genomförandet av ”Utvecklingsstrategin för Varbergs kommun med fokus på landsbygden”. Näringslivsutvecklingen på landsbygden är
en central del. I samband med att det bildas ett
gemensamt näringslivsbolag så prövas frågan var
denna funktion passar in bäst. Vi ska stärka bredbandssatsningen i syfte att nå fler med bredband i
ännu större delar av kommunen.

VARBERGS KOMMUN

En fördjupad översiktsplan för den nordvästra delen
av kommunen är under framtagande. Det finns flera
viktiga frågor att hantera i det arbetet. Stationen i
Väröbacka är en av dem. De närmaste åren ska vi
noga följa resandeutvecklingen i området efter
öppnandet av Åsa station. En ny kostnadsberäkning
för projektet ska tas fram.
Företagsklimatet i kommunen har det senaste året
utvecklats i rätt riktning. Speciellt roligt är det att
attityden till företagande har förbättrats eftersom
kommunen har gjort insatser just inom detta område.
Det visar att det går att förändra attityder. Det är
viktigt att vi fortsätter det arbetet. En näringslivsstrategi är nu ute på remiss bland näringslivsorganisationerna och berörda nämnder. Kommunfullmäktige har
fattat ett inriktningsbeslut om att driva ett gemensamt
utvecklingsbolag med Marknad Varberg AB. Ett gott
företagsklimat skapar förutsättningar för fler jobb. Vi
har en låg arbetslöshet i förhållande till andra
kommuner och ska fortsätta att arbeta för att sänka
arbetslösheten för alla grupper, inte minst ungdomar.
Ishallen är det senaste tillskottet av idrottssatsningar i
Varberg. Vi har en utredning på gång om såväl friidrottsarena som simanläggning. Nya konstgräsplaner
ska anläggas.
Arbetet med att ta fram nya miljömål har påbörjats.
Det nya fjärrvärmeverket är färdigbyggt och kommer
att komplettera fjärrvärmen från Södra. I kommunen
pågår ett omfattande energieffektiviseringsarbete i
den befintliga gatubelysningen. Energislukande
lampor byts undan för undan ut mot effektiv LEDbelysning.
Vid nyproduktion av fastigheter tar vi alltid in
hållbarhetsperspektiv. Vi bygger energieffektiva
byggnader och gör livscykelanalyser för bästa resultat.
Även befintliga byggnader energieffektiviseras. Vi
ökar inköpen av el- och gasbilar till kommunens
fordonspark och jobbar med grön IT.
Vi har tagit beslut om matavfallsinsamling som
successivt kommer att införas hos kunder i hela
Varberg den närmaste treårsperioden. Planeringen
har påbörjats för en ny återvinningscentral där en
kretsloppspark är tänkt att drivas tillsammans med
föreningslivet.

Prioriterade satsningar från Alliansen för 2014
Vi väljer här att lyfta fram de förändringar som
Alliansen har valt att prioritera i omfördelning av
medel. Det är viktigt att notera att hela kommunens
budget ska användas för att nå kommunfullmäktiges
vision och mål.
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Ökade kunskapsresultat
En avgörande faktor till att öka lusten, lärandet och
resultaten är att eleverna får möta nya arbetssätt och
metoder.
Att lärarna utvecklar sin didaktiska kompetens och
sin bedömningskompetens. Ledarskapet i klassrummet är ett utvecklingsarbete som grundar sig i att
utveckla lärares ledarskap och med detta en undervisning som i större utsträckning talar till eleven och
ökar kunskapspotentialen. Barn- och utbildningsnämndens budget ökas med 3 000 tkr.
Barn och elever med behov av särskilt stöd
Vi ska stimulera och utmana de elever som riskerar
att tappa motivation och energi så att de snabbare
kan slutföra grundskolan och utnyttja sin tillgängliga
utvecklings- och kunskapspotential. Barn- och
utbildningsnämndens budget ökas med 3 000 tkr.
Läs- och matematiksatsningen för årskurs två och tre
ska fortsätta för att öka kunskapsnivån för eleverna.
1 400 tkr läggs in i ram och avsätts för ändamålet.
Statsbidrag ska sökas för ändamålet.
Förstärkning av gymnasieskolan
Gymnasieskolan förstärks med 8 500 tkr genom att
Alliansregeringen återför dessa medel för tidigare
kommunicerad effektiviseringspotential på Gymnasiereformen.
Yrkesprogrammen – en väg till arbete
I Varberg är det en högre andel elever som går på
yrkesprogram än i riket i snitt. Dessa program kostar
mer att driva och är en del av gymnasieskolans
obalans. Yrkesprogrammen är en viktig väg till arbete.
Med ovanstående återföring till gymnasieskolan vill
vi värna dess kvalitet och riktar 3 400 tkr av dessa.
Medel till detta finansieras alltså genom återföringen
av medel som ett resultat av Alliansregeringens
budgetproposition.
Ökad anställningsbarhet för elever
Vidga möjligheten för elevers val, framtida arbetsmarknad och studier. Utveckla elevers förmågor och
möta det som efterfrågas. Bredda vägen och skapa
hållbarare utbildningsalternativ utifrån elevens
förutsättningar, förmåga och drömmar. Utveckla det
entreprenöriella lärandet som förhållningssättet vilket
ska genomsyra arbetssätt och arbetsformer. Skapa
kunskaps- och relationsbyggande möten mellan skola
och arbetsliv. Arbeta för att skapa en modern uppföljare till PRAON samt utveckla arbetet kring studieoch yrkesvägledning. Utveckla möjligheten till
lärlingsutbildning i samarbete med näringsliv utifrån
elevers och marknadens behov. Barn- och utbildningsnämndens budget ökar med 3 200 tkr.

Högre löner ger lärare bättre status och elever mer
kunskap
För att finansiera tidigare års beslut om att öka
lärarnas löner i Varberg utöver den centralt förhandlade nivån ökas barn- och utbildningsnämndens ram
med 5 500 tkr.
Barn och unga får den hjälp de behöver, när de
behöver den
Med Psynk, Psykisk hälsa för barn och unga, skapar
vi en Varbergsmodell med syfte att främja hälsa,
förebygga ohälsa och stärka barn och elever att nå
målen i grund- och gymnasieskolan. Psynk riktar sig
till barn och ungdomar mellan 0-22 år. Psynk är en
nysatsning från 2013. Totalt avsätts 10 miljoner kr för
åren 2013-2016, pengarna ska användas för uppbyggnad, metodutveckling, arbetsverktyg och utbildning.
Budgeten ligger under socialnämnden men det är ett
samprojekt där även barn- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden medverkar.
Öka tryggheten i omsorgen
Kostnadsökningen inom viss del av omsorgen ökar i
högre takt än för kommunen som helhet. För att
värna det fortsatta arbetet med att öka tryggheten i
omsorgen tillförs socialnämnden 3 000 tkr.
Fler unga människor i arbete
Vi vill sätta av resurser till kommunala praktikplatser
under sex månader för de som uppbär försörjningsstöd. Det omfattar alla förvaltningar. Detta leder till
att arbetslivserfarenheten ökar och man blir mer
anställningsbar. Självförtroendet ökar och andelen
med egenförsörjning ökar. Försörjningsstödet
minskar.
Dessutom vill vi möjliggöra för personer med försörjningsstöd, som inte kan ta studiemedel, att studera på
gymnasienivå med bibehållet försörjningsstöd.
En projektorganisation sätts upp för ändamålet.
Socialnämnden förstärks med 2 000 tkr för 2014.
Fokus på hälsoarbetet
Genom ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete ges
stöd till medarbetarna så att de kan använda sin fulla
kapacitet och kompetens. Detta inte minst för att
bryta stigande sjukskrivningstal. Vi satsar 1 500 tkr
som finansieras via kommunstyrelsens fond. Arbetslag eller förvaltningar ges möjlighet att söka pengar
för att genomföra hälsoprojekt.
Friskvård i simhallarna
Målet är att kommunens simhallar ska kunna
fortsätta sin utveckling mot att bli friskvårdsanläggningar med ett brett utbud av verksamheter. Därigenom kan fler människor lockas till att röra sig och
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träna för att må bra. Kultur- och fritidsnämndens
budget ökas med 450 tkr.
E-böcker till biblioteken
Fler invånare och ett stort tryck på bibliotekens
utlåning – inte minst genom öppnandet av Komedianten – gör att det finns behov av extra medieanslag
till biblioteksverksamheten. Satsningen riktar sig till
stor del mot att möta den allt större efterfrågan av
e-litteratur. En ramökning med 350 tkr till kulturoch fritidsnämnden.
Fler elever på kulturskolan
Genom medel för ytterligare en lärarresurs kan
utvecklingen fortsätta mot att bredda kulturskolans
utbud och ge ännu fler elever i Varberg möjlighet att
delta i kursverksamheten. Det satsas 470 tkr för detta.
Mobil ungdomsverksamhet på landsbygden
Idag finns det kommunala ungdomsgårdar i fyra orter
utanför centralorten, samt en föreningsdriven gård i
Skällinge. Genom en stor satsning på en mobil
plattform kommer det att kunna erbjudas verksamheter även i de orter där det idag saknas gård. Verksamheten ska kunna inrikta sig mot olika typer av
aktiviteter utifrån ungdomarnas intressen, t.ex. foto,
film och dans. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas
med 750 tkr.
Värna föreningslivet i Karl-Gustav
I syfte att värna idrottslivet i Karl-Gustav kompenseras föreningen i Karl-Gustav med 150 tkr för förlorade intäkter i samband med skolomorganisationen.
Värna gröna värden och skapa en bättre trafikmiljö
Varberg växer och därmed ökar trycket på planprocessen. Hänsyn till ”gröna värden” och trafikfrågor
måste in tidigt i planerings- och planprocessen. För
att säkerställa detta utökas hamn- och gatunämnden
med en tjänst. 700 tkr tillförs nämndens ram.
Planeringsunderlag för hållbar tillväxt och god
samhällsekonomi
Exempel på underlag som behöver tas fram; parkeringskarta, cykelkarta, tillgänglighetsinfo, toalettinfo,
appar, trafikmätningar, bullerkartläggning, trädinventering, trafikstrategier, stadsmiljöprogram, lekplatsriktlinje, torgprogram, trafikstudier, m.m.
För att öka takten i arbetet med att ta fram planeringsunderlag avsätts 500 tkr i engångssumma.
Varberg växer och trycket ökar
Höja service- och skötselnivån på offentliga toaletter
samt städning i serviceorterna. Hamn- och gatunämndens ram ökas med 300 tkr.

Ett mer attraktivt centrum
För att få färre bilar på gatorna och minska rundkörning är parkeringshus en bra lösning.
Nyligen invigdes Parkeringshuset i Lorensberg.
Hamn- och gatunämndens ram ökar med 2 504 tkr
för att betala hyra för parkeringshusen.
Bättre mat på skolor och boende
Inför 2014 vill vi fortsätta utveckla måltidsverksamheten. Bra råvaror i form av sunda och säkra livsmedel och god kompetens hos personalen är grunden
för en positiv måltidsupplevelse hos barnen och de
äldre. Detta för att barnen lättare ska nå målen i skolan och för att nå ett bättre välbefinnande hos de
äldre. För detta läggs 800 tkr till köpande nämnder
till råvaror och 450 tkr till servicenämnden till
kompetensutveckling på måltidsverksamheten.
Servicenämnden kompenseras med 581 tkr för
tomställda lokaler.
Demokrati
Fullmäktigeförsamlingen i Varberg fyller 150 år vilket
uppmärksammas med ett demokratiprojekt för
ungdomar och ett seminarium. 100 tkr avsätts för
ändamålet.
Under 2014 genomförs val vid två tillfällen. Vi ökar
resurserna med 500 tkr, inklusive utbildning av
röstmottagare.
Nuvarande mandatperiod avslutas traditionsenligt
med en middag för de folkvalda. 75 tkr avsätts för
ändamålet.
Revisionen
För att förbättra omvärldsbevakningen ökas revisionens budget med 100 tkr i engångssumma.
Kommunikation och delaktighet
Varbergs vision har delaktighet som ett nyckelord.
För ökad delaktighet krävs mer kommunikation.
Vi ökar kommunstyrelsens ofördelade medel med
800 tkr för ändamålet. En kommunikationsstrategi är
under utarbetande och får visa hur omfattande vår
kommunikation ska vara.
Beslutsstöd
För att bättre kunna följa upp och mäta fullmäktiges
prioriterade mål och få ett effektivt beslutsstödssystem avsätts 2 300 tkr för 2014.
E-tjänster
Det finns ett mycket stort antal processer som kan
förenklas och utvecklas till e-tjänster. Detta underlät-
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tar för såväl medborgare som för den kommunala
organisationen. I dagsläget finns ett 60-tal e-tjänster.
För att fortsätta utveckla nya tjänster satsar vi
1 050 tkr för 2014.
Kompensation för hyresbortfall
Vi skjuter till 1 450 tkr till Varberg Event för att
kompensera bortfallet av intäkter från barn- och
utbildningsnämnden samt ökade hyreskostnader.

Ekonomiskt ansvar
Varbergs kommuns ekonomi är stark och ska så vara.
Vårt uppdrag är att ansvarsfullt förvalta de medel vi
har så att vi får ut största möjliga nytta. En god
samhällsekonomi handlar inte bara om att skapa
resurser. Det handlar om att resurser ska finnas kvar
hos hushållen. En låg skatt har stor betydelse, inte
minst för de med små marginaler. Varbergs kommun
har en låg skatt i förhållande till många kommuner.
För 2014 ligger skatten kvar oförändrad på 20,33%.
Det budgeterade resultatet ligger strax över kommunfullmäktiges mål om att kommunen bör nå ett resultat på minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag.
Den något minskade bufferten anses motiverad mot
bakgrund av att vi har infört en resultatutjämningsreserv. Genom att kommunen har gjort överskott de
senaste åren har vi redan haft möjlighet att sätta av
ordentligt med medel. Det skapar en möjlighet att
i framtiden värna välfärdens kärna vid eventuella
inkomstbortfall.
Investeringsnivån är fortsatt mycket hög. En ny
investeringsprocess har tagits fram som kommer att
säkerställa ännu bättre rutiner inför ett investeringsbeslut. Investeringar föranleder ökade kapital- och
driftskostnader. Det är angeläget att vi söker lösningar
som medverkar till att hålla nere dessa kostnader,
t.ex. genom medfinansiering och/eller insatser från
berörda föreningar när det gäller investeringar inom
den frivilliga sektorn.

Vision Varberg 2025
Den 15 november 2011 tog kommunfullmäktige
beslut om Vision 2025; visionen om att Varbergs
kommun år 2025 ska vara Västkustens kreativa
mittpunkt.
Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper
oss att gå åt samma håll. Den ska vara styrande för
kommunens utveckling som helhet och i kommunens
arbete ska visionen vara vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner. Till visionen hör
också verksamhetsidé och förhållningssätt.

Vision:
Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet
och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska
Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda,
kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för
tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

Verksamhetsidé:
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem
att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt:
Hållbarhet
Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Delaktighet
Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande
och omtanke.
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Kreativitet är en kognitiv egenskap och praktisk
förmåga, att frambringa nya skapelser, vare sig
produkten är av konstnärlig, politisk, akademisk
eller teknisk art, eller hör till affärslivet. I kreativitet
ingår att frambringa nya idéer, vara originell, lösa
problem, genomföra idéerna och att bearbeta dem.
Kreativitet som fenomen och egenskap studeras inom
skilda fält, med olika utgångspunkter.
Om kreativitet på wikipedia.org

Arbetet med visionen
Under 2012 och 2013 har arbetet med visionen
framför allt handlat om att sprida dess innehåll
samt att väcka engagemang och samla in tankar
och idéer från olika håll om hur den ska kunna
bli verklig.
Internt arbete
Ett stort arbete har lagts ned på att kommunicera
och implementera visionen internt i kommunen. Alla
medarbetare inom förvaltningar och bolag har fått
möjlighet att ta till sig visionen och fundera över vad
den innebär. I grupper har man diskuterat hur den
påverkar det egna arbetet, och vad man kan göra för
att bidra till att den ska uppnås. De arbetsböcker som
har tagits fram för att underlätta processen har gåtts
igenom och samlats in med anteckningar från personalens diskussioner, resultatet har sedan analyserats
och presenterats på kommunens intranät.
I samband med årsdagen av visionsbeslutet, den
15 november 2012, anordnades föreläsningar med
tema framtidsspaning och värdskap för kommunens
anställda. Även hösten 2013 kommer liknande
arrangemang att genomföras, då under tema värdskap
och mötet.
Varberg Kreativa
För att göra visionen tydlig och levande för kommunens invånare, har tidningen Varberg Kreativa producerats i tre nummer. Den har delats ut till alla hushåll
och fritidshus i kommunen, och diskussion pågår om
att fortsätta skapa redaktionellt visionsmaterial till
allmänheten.
Företag och föreningar
Kommunens företag och föreningar har särskilt bjudits in att delta i visionsarbetet. En anpassad arbetsbok (Arbetsboken 2.0, liknande den som tagits fram
till kommunens anställda) har delats ut, och framför
allt kommunens föreningar har visat stort intresse för
detta.

Det har också införts ett särskilt pris kopplat till
visionen; sedan hösten 2012 delar kommunen ut
Årets Kreativa Företagare i samband med Marknad
Varbergs arrangemang VarbergsGalan.
Kommunikation och medborgarmedverkan
Politiker och tjänstemän har deltagit i en rad olika
arrangemang, inom kommunen och runt om i landet
för att informera och bjuda in till dialog om visionen.
Ett stort intresse för Varbergs visionsarbete har visat
sig från flera andra svenska kommuner.
För invånare som vill lämna synpunkter och idéer om
visionen finns flera kanaler att välja mellan. På den
egna visionshemsidan (www.varberg2025.se) finns
information, diskussionsforum och möjlighet att lämna förslag på vad som bör finnas med på kommunens
visionslista. Synpunktskanalen Tyck om Varberg är
också öppen för tankar om visionen, liksom kommunens sociala mediekanaler Facebook och Twitter.
En hel del synpunkter och idéer kommer även via
e-postadressen 2025@varberg.se samt via traditionell
post och telefon.
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Målbeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år
upprätta en detaljerad budget för det kommande
året, ekonomiska ramar för året därpå och en plan
för ytterligare ett år framåt. I budgeten ska det
också ingå en redovisning av verksamhetens mål
och riktlinjer samt en presentation av kommunens
finansiella mål.

Fyra strategiska målområden
För en fortsatt tillväxt i hela kommunen, fokus på välfärdens kärna, ordning och reda i ekonomin kombinerat med låga skatter och en tro på individens egen
förmåga, ska kommunen arbeta med fyra strategiska
målområden:
1. Ökat ansvar för miljön och klimatet
2. Bättre företagsklimat för fler jobb
3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
4. Fokus på välfärdens kärna

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet
Bakgrund
Klimatförändringen och miljöproblemen hör till vår
tids stora globala utmaningar. Därför har vi i Varbergs
vision fokuserat på hållbarhetsperspektivet.
Inriktningar
Utmaningen är global, men lösningen är delvis lokal.
All miljö- och klimatpåverkan sker i en kommun.
Varberg ska agera genom främst tre inriktningar:
För det första måste miljö- och klimatfrågorna vara
en naturlig och integrerad del i hela samhällsbyggnadsprocessen.
För det andra ska miljöansvaret i den egna verksamheten fokuseras mot fortsatta energieffektiviseringar
och hållbara transporter. Vi måste jobba aktivt för
att minska fossilbränsleanvändningen i transporter
som kommunal verksamhet genererar. Vidare ska
livscykelsanalyser ur ett hållbarhetsperspektiv inkluderas i investeringsbeslut.
För det tredje ska det successivt bli lättare och lättare
för människor och företag att göra miljömässigt rätt.
Det ska finnas incitament för att stimulera hållbart
beteende. En välfungerande kollektivtrafik är en av
förutsättningarna för ett hållbart agerande.
Prioriterat mål
Enskildas och organisationers ansvarstagande för
klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat
beteende. Detta ska mätas genom att CO2 per person
ska minska.
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2. Bättre företagsklimat för fler jobb
Bakgrund
Det är människors arbete som lägger grunden för vår
gemensamma skattefinansierade välfärd där en omtänksam vård och en kunskapsfokuserad skola utgör
kärnan. Genom arbete och egen försörjning stärks
människors självkänsla, men även delaktighet och
sammanhållningen i samhället ökar. Kreativa företagare skapar jobb. Vi vill underlätta för företag att
starta och växa i Varberg.
Inriktningar
Företagsklimatet i Varberg ska förbättras, det innebär
att attityden till företagande ska förbättras och det
ska bli lättare att starta och växa. Entreprenörskap
ska uppmuntras från tidig ålder. För att underlätta
för unga att ta sig in på arbetsmarknaden ska grundoch gymnasieskolan säkerställa att eleverna i mycket
högre utsträckning klarar kunskapsmålen i skolan.
Övergången från skola till näringsliv ska underlättas,
där en kreativ och modern uppföljare till PRAO ska
finnas tillgänglig för alla elever. Gymnasieskolan ska
utveckla fler lärlingsprogram. Campus roll som motor för tillväxt, innovation och entreprenörskap bör
stärkas.
Vidare ska kommunen byta myndighetsperspektiv
till ett tydligare serviceperspektiv, samt öka sin effektivitet i tillståndsärenden. Kommunen ska undvika snedvridande konkurrens. Konkurrenspolicyn
ska stimulera fler växande företag. Vi ska ha en god
framförhållning på planlagd verksamhetsmark. Vi
vill speciellt se en offensiv satsning på kulturella och
kreativa näringar, där framför allt besöksnäringen har
stor framtidspotential i Varberg.
Prioriterat mål
Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg
ska öka.

3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
Bakgrund
För att Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt, är det viktigt att människor som bor här väljer
att stanna kvar och att fler väljer att flytta till Varberg.
Kommunen är attraktiv att bo, besöka och verka i.
Det är viktigt att vi fortsätter att vara det. Brist på
bostäder är ett problem som sätter gränser för befolkningsutvecklingen och människors möjlighet att uppnå sina drömmar.
Inriktningar
Varje del av kommunen ska ges förutsättningar att
utvecklas på bästa sätt. Kommunens största utbyggnad ska främst ske i staden, i serviceorterna och i
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samhällen längs regionala kollektivtrafikstråk. I övriga samhällen och dess omgivningar kan mindre kompletteringar ske i form av bostäder och verksamheter
för att utveckla en levande landsbygd och ge underlag
för befintlig service. Fler bostäder måste tillkomma.
En blandad bebyggelse, med hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och småhus, ska eftersträvas.
Även byggnation i attraktiva lägen behöver möjliggöras. Planberedskapen måste bli bättre i kommunen.
Tryggheten i bostadsområden såväl som i hela kommunen ska öka. Den sociala sammanhållningen ska
stärkas, med många mötesplatser.

bygga på forskningsbaserade åtgärder.
Barn och unga ska må bättre. Det är tydligt att större
fokus på förebyggande insatser och ökad samverkan
mellan olika förvaltningar och aktörer leder till bättre
resultat för barn och unga i riskgrupper. Klart är att
utbildning är den viktigaste skyddsfaktorn för att få
ett bra liv. Idrottens och föreningslivets betydelse i
dessa sammanhang kan vara avgörande.
Ansträngningar ska göras för att i högre grad engagera föräldrarna i elevernas skolgång. Engagemanget
från föräldrar kommer dock alltid att variera. Läxhjälp på fritids kan göra stor nytta för många elever.

I Varberg ska man kunna känna sig trygg när man går
hem på kvällen, inga mörka prång ska kännas hotande. Belysningen ska vara genomtänkt.

En modern skola måste våga följa upp och utvärdera
såväl elever som lärare och skolledning kontinuerligt.

Prioriterat mål
Antalet nyproducerade bostäder ska öka.

Pedagogiska metoder med hjälp av IT-teknik ska utvecklas.

4. Fokus på välfärdens kärna
Bakgrund
Kreativa människor vill bo och arbeta på attraktiva
platser. Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo,
besöka och verka i, därför är det viktigt att välfärdens
kärna, skola och omsorg, håller hög kvalitet. Den
kommunala servicen ska vara god.
Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling.
Kommunen har ett stort socialt ansvar som sträcker
sig ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge människor med funktionsnedsättning
och äldre en trygg tillvaro med god omsorg och hög
livskvalitet.

Varberg ska vara en bra kommun att åldras i. Man
ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i
samhället. Rätten att välja och möjligheten till självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktigt
för ett värdigt åldrande. Omsorgen ska hålla hög
kvalitet.
Även om alla människor har ett ansvar för sitt eget liv
klarar vi oss inte alltid själva eller så orkar vi inte ta
ansvar för våra närmaste. Då behövs skyddsnät som
ger trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att
kunna ta sig ur problemen. Vi ska bidra till att bryta
både utanförskap och bidragsberoende. Det är viktigt
att ställa krav, motivera och att ge människor verktyg
så att de själva kan ta sig ur problemen av egen kraft.
De ideella insatserna inom det sociala området är en
stor tillgång för kommunen och det är en kraft som
måste stödjas och uppmuntras av samhället.

För att uppnå hög livskvalitet behövs en god balans
mellan familjeliv och arbete. Då är det viktigt att
kommunens kärnverksamheter fungerar. Det handlar om en väl fungerande och trygg äldreomsorg, en
barnomsorg och skola som håller hög kvalititet och
hjälper barn och unga i kommunen att lyckas.

Kommunen ska stimulera tillkomsten av seniorboende och trygghetsboende.

Inriktningar
Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet
och lust att lära. Grunden till kunskapsskolan läggs
redan i förskoleåldern.

Tryggheten i omsorgen ska öka.

I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver
för att utvecklas. För elever som behöver extra stöd
ska insatser sättas in tidigt. Vi ska arbeta för nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar, bråk eller
hot mot andra elever. Insatser mot mobbning ska

Prioriterade mål
Andelen elever som når sin fulla potential när det
gäller kunskapsmålen ska öka.
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Strategiska inriktningar
För att säkerställa en hög måluppfyllelse inom våra
målområden har vi definierat två avgörande strategiska inriktningar:

Valfrihet och kvalitetskonkurrens
Vi tror på individen och på hennes förmåga att ta rätt
beslut för sig och sin familj. Medborgarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del
i säkrandet av bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra
verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel.
Fristående och kommunala utförare ska verka på
samma villkor. De kommunala utförarna ska ges stort
mått av självständighet att forma den egna verksamheten. Kommunens roll blir att underlätta kundvalen,
skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna och
göra informationen om skillnaderna lättillgängliga för
medborgarna.

Kommunen som attraktiv arbetsgivare
Det är viktigt att kommunens arbete hela tiden strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm.
Det kräver utveckling genom tvärsektoriellt och samarbetsinriktat arbete.
Korta beslutsvägar och delegerat ansvar är viktiga
faktorer för att skapa attraktiva arbetsplatser. Medarbetarna ska känna att deras idéer kan bli verklighet
genom delaktighet och närhet till beslutade chef.
Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för kvaliteten i verksamheten.
Kompetensutveckling och möjlighet till fortbildning
är därför viktigt. Vägen till engagerade och positiva
medarbetare stavas öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar och gott ledarskap. Det ska finnas goda
karriärmöjligheter inom kommunen.
Eftersom medarbetarna är verksamheternas viktigaste
tillgång är arbetet med att ta tillvara erfarenheter och
talanger avgörande. Det handlar dels om att tillvarata
de erfarenheter och kunskaper som äldre i organisationen har, men också att locka unga människor till
kommunen. Det sistnämnda är inte minst viktigt med
tanke på den stora generationsväxling vi står inför.
Kommunen bör aktivt arbeta med praktikplatser.
Det är viktigt att kompetens, ansvar och arbetsinsats
påverkar lönen och andra förmåner. Arbetet med att
komma till rätta med skevheter mellan såväl olika yrkesgrupper som traditionell könsmässig lönesättning
ska fortsätta.

För många anställda, främst inom kvinnodominerade
yrken, är arbetstid och sysselsättningsgrad mycket
viktig. Många medarbetare arbetar deltid men önskar
heltid, för andra är situationen omvänd. Anställda
som vill gå upp till heltid ska ha möjlighet till det,
för övrigt ska det finnas goda möjligheter att anpassa
sysselsättningsgraden efter medarbetarens önskemål.
Detta bygger på flexibilitet från både arbetstagare och
arbetsgivare.
Prioriterade mål
Antalet anställda utan någon sjukfrånvaro (långtidsfriska) ska öka.
Sjukfrånvaron ska minska.
Antalet timmar som utförs av timavlönad personal
ska minska med minst 45 000 timmar i jämförelse
med 2013.

Finansiella mål
Faktorer som påverkar utformningen av kommunens
finansiella mål är bland annat:
•
•
•
•
•
•

Kommunens ekonomiska utgångsläge
Osäkerhetsgraden i driftskostnaderna
Skatteintäkternas fluktuation
Investeringsnivån
Befolkningsförändringar
Statliga beslut och åtgärder

De två finansiella mål som föreslås i årets budget är:
1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent
av skatter och utjämningsbidrag*.
2. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 procent
finansieras med egna medel. Med egna medel menas
summan av resultat och avskrivning.
Målen är oförändrade från tidigare år. Resultatmålet
kommer enligt budgetförslaget att uppnås för året,
men nivån på investeringar för 2014 är så hög att de
inte kan egenfinansieras fullt ut. Det finansiella målet
om hundraprocentig självfinansiering bör dock ses
över en längre tid, och kommunen har uppnått målet
för åren 2007-2012.
*Statliga bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar
mellan landets kommuner.
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Budgetförutsättningar
Omvärldsanalys
Den ekonomiska utvecklingen har under året varit
fortsatt svag, både i Sverige och internationellt. Allt
mer tyder dock på att konjunkturen ska vända inom
en relativt snar framtid. I Europa förväntas en vändning komma redan i höst. De sydeuropeiska länder
som brottas med statsfinansiella problem spås en
försiktigt positiv utveckling nästa år, medan en tydligare svängning väntas i norra Europa.
I USA har återhämtningen av konjunkturen kommit
längre, med stigande sysselsättning och stabilare
arbetsmarknad. De så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har däremot fått en
kraftig inbromsning av sin starka tillväxtökning, på
grund av en minskad efterfrågan från omvärlden.
Kinas BNP-tillväxt förväntas minska markant till
drygt sju procent för 2013 och kommande år.
I Sverige märks en god utveckling inom byggproduktion och privat tjänstesektor, den offentliga konsumtionen bidrar också positivt till tillväxttalen. Som
starkt exportberoende påverkas vi dock i hög grad av
den svaga tillväxten i omvärlden, och först från 2015
förväntas det bli bättre fart i svensk ekonomi.
Trots en svag konjunktur har den svenska sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökat både 2012
och 2013. Ökningen är dock svagare än tidigare och
arbetslösheten kommer att ligga kvar på runt åtta
procent fram till 2014, då en tydlig förbättring väntas.
Tidigare bedömningar står fast, om att svensk ekonomi först år 2016 tros uppnå konjunkturell balans med
en arbetslöshet på 6,5 procent. Det kan uppfattas
som en hög nivå, men 6,5 procent innebär så kallad
jämviktsarbetslöshet, det vill säga en bedömd optimal
balans mellan arbetskraftsutnyttjande och inflation.

Kommunernas skatteunderlag beräknas under 2014
växa cirka 0,9 procent realt. Trots den förväntat
svaga tillväxten blir påverkan på den reala skatteunderlagstillväxten relativt måttlig, eftersom inflationen
är mycket låg till följd av en stark krona. När arbetsmarknaden vänder, och därmed tillväxten, kommer
skatteunderlagstillväxten att öka ytterligare, främst
nominellt men även realt. Från år 2015 blir den reala
ökningen av skatteunderlaget cirka två procent.
Källa: SKL, Makronytt, augusti 2013

Befolkningsutveckling
Prognosen över utveckling och sammansättning av
befolkningen används vid planering av olika kommunala verksamheter som bostäder, skolor, barnomsorg
och fritidsanläggningar. Befolkningsutvecklingen är
också ett viktigt instrument för beräkningen av kommunens skatteunderlag.
Med sitt geografiska läge har Varberg goda förutsättningar att skapa attraktiva bostadsområden och en
hållbar befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten har
varit positiv under hela 2000-talet och prognosen
visar på en fortsatt ökad inflyttning och ett positivt
födelsenetto. För att ligga i nivå med beräknad befolkningstillväxt bör 350–400 nya bostäder per år
byggas i Varberg.
Arbetsmarknad och befolkningsutveckling
En ökad rörlighet på arbetsmarknaden gör att Varbergs kommun i allt högre grad växer samman med
den större arbetsmarknadsregionen i Västsverige.
Varberg har goda möjligheter till pendling och är en
attraktiv bostadsort, vilket framgår av att fler pendlar från bostad i Varberg till arbete på annan ort
än tvärtom. Av antalet förvärvsarbetande som bor i
Varberg hade hela 23 procent sin arbetsplats utanför
kommunen år 2012.

Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring
BNP*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,7

1,1

1,1

2,4

3,5

3,7

2,7
0,7
6,5

Sysselsättning, timmar*

2,4

0,7

0,1

0,4

1,5

1,7

Öppen arbetslöshet, nivå

7,8

8,0

8,1

7,9

7,4

6,7

2017

Timlön, nationalräkenskaperna

2,7

2,9

2,4

2,9

3,2

3,6

4,0

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

3,0

2,7

2,7

3,0

3,6

4,0

Konsumentpris, KPIX

1,1

1,1

0,6

1,0

1,4

1,7

1,7

Konsumentpris, KPI

3,0

0,9

0,1

1,1

1,9

2,3

2,6

Realt skatteunderlag**

2,4

2,0

1,5

0,9

2,1

2,2

1,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.

** Korrigerat för regeländringar.
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Folkmängd
Ålder

2012

2014

2020

2025*

0-5

4217

4362

5042

5361

6-15

6401

6734

7612

8424

16-18

2103

1866

2104

2352

19-24

4452

4338

3451

3986

25-64

29420

29687

31357

32196

65-79

9094

9909

11351

11840

80-w

3499

3550

4021

5081

Summa

59186

60447

64939

69240

*2025 års siffror är ingen prognos utan endast en utblick.

Kommunal service och befolkningsutveckling
En stor del av kommunens service konsumeras av invånare som är mellan 1-18 år eller över 65 år. Genom
att följa utvecklingen av antalet invånare i åldersgruppen däremellan kan kommunen få en fingervisning
om hur det framtida skatteunderlaget kommer att se
ut.
Befolkningsprognosen visar att både andelen yngre
och äldre invånare ökar i en högre takt än gruppen i
förvärvsarbetande ålder. Varbergs andel av äldre invånare är redan idag högre än genomsnittet i riket, och
enligt prognosen är det denna grupp som växer mest.
Utvecklingen pekar därför mot att ökade resurser
kommer att behövas för att kommunen i framtiden
ska kunna bibehålla servicen till de äldre.

Faktorer som påverkar kommunens verksamhet
I nämndernas analys av vad som kommer att påverka
kommunens verksamhet de närmaste åren, är det fem
områden som särskilt betonas:
•
•
•
•
•

Demografi med ökad efterfrågan på
kommunal service
Teknisk utveckling
Internationella och nationella beslut
och lagändringar
Regionala och lokala beslut
Världsekonomin

Demografi
Den ökade inflyttningen till Varbergs kommun leder
till att efterfrågan på bostäder av olika slag är fortsatt
stor, särskilt inom stadsområdet. En mycket viktig
uppgift för kommunen är därför att bygga upp en
planberedskap för bostadsförsörjningen och att ha
god framförhållning när det gäller att förvärva strate-

gisk mark. Efterfrågan på nya bostäder påverkar alla
förvaltningar som på något sätt arbetar med samhällsplanering.
Åldersfördelningen bland kommunens invånare påverkar vilka olika behov som finns av service. Eftersom andelen barn och äldre ökar i Varberg, uppstår
ett markant behov av fler lokaler inom både förskola,
skola, omsorg och kultur- och fritidsverksamhet.
Barn- och utbildningsförvaltningen förväntas hantera
en utökning inom förskola, grundskola och fritidshem, samtidigt som gymnasiet ska anpassas till
minskat elevantal efter att ungdomarna från 90-talets
”babyboom” nu har lämnat skolan.
En växande kommun måste kunna erbjuda ett fungerande trafiksystem för säkra och hållbara resor och
transporter. Samtidigt ställs nya krav på det offentliga
rummet; fler invånare och besökare betyder ett ökat
behov av goda miljöer att vistas i på allmän plats.
Även kommunens olika lokaler för fritidsverksamhet
behöver bli fler.
Den generationsväxling i arbetslivet som det länge
har talats om är nu här. De många pensionsavgångarna inom kommunen sammanfaller med en växande
befolkning, vilket innebär ett ökat rekryteringsbehov
för att klara den kommunala verksamheten.
Teknisk utveckling
Den tekniska utvecklingen har på många sätt förenklat människors vardag, samtidigt som den har lett till
höjda förväntningar på kommunens tillgänglighet och
utbud av e-tjänster. Under 2013 har en systemplattform och ett 60-tal e-tjänster införts. Därmed fortsätter utvecklingen mot en högre grad av självservice för
invånarnas enklare kommunala ärenden.
Under rubriken Nationell e-hälsa pågår ett arbete
på nationell nivå för att se över hur helheten i den
kommunala verksamheten ska kunna fungera och
förbättras med hjälp av e-tjänster. Inom ramen för
Nationell IT-strategi för vård och omsorgens arbete,
har flera förslag startats upp, exempelvis katalog- och
säkerhetslösningar för att garantera integritet och
säkerhetsskydd (såsom SITHS-kort), NPÖ (nationell
patientöversikt) samt Pascal, som är ett nationellt
IT-stöd för ordination av läkemedel. Inom de två
närmaste åren kommer landets kommuner att bli
konsumenter och producenter av NPÖ och av övriga
nationella e-tjänster.
Inom äldreomsorgen, såväl som inom skolan, uppstår
allt fler användningsområden för digitala verktyg som
datorer och läsplattor, här finns därför behov av fortsatt ökad IT-utbyggnad.
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Internationella och nationella beslut
och lagändringar
Under våren 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut
för projekt Varbergstunneln, det vill säga ombyggnationen av Västkustbanan till dubbelspår genom
tunnel under Varbergs centrala delar. Med beslutet
följer en rad aktiviteter som ska underlätta detta stora
statliga infrastrukturprojekt. Samtidigt har beslutet
inneburit ett startskott – och högsta prioritet – för de
två projekt som fullmäktige antog inriktningsbeslut
om 2012: att omvandla stora delar av hamnområdet
för stadsutveckling och att nyetablera hamnverksamhet i Farehamnen. Samhällsbyggandet i Varberg ska
till stor del inriktas så att de unika möjligheter som
nu finns för en hållbar och attraktiv stad kan nyttjas
till fullo.
EU har tagit fram ett nytt förslag som innebär att
livsmedelsföretag med färre än tio anställda och en
årsomsättning eller balansomslutning på mindre än
två miljoner euro skall undantas från de obligatoriska
kontrollavgifterna. Om förslaget går igenom kommer
större delen av den offentliga livsmedelskontrollen att
behöva skattefinansieras.
Regeringen beslutade den 14 mars 2013 om propositionen God kvalitet och ökad tillgänglighet inom
missbruks- och beroendevård (prop. 2012/13:77).
Innehållet i propositionen framhåller krav på ökad
kvalitet och likvärdighet, ökad tillgänglighet och
stärkt samverkan mellan huvudmännen inom missbruks- och beroendevård. Sedan den 1 juli 2013 är
kommuner och landsting/regioner skyldiga att ingå
överenskommelser som tydliggör ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Det ska också vara tydligt
vilka områden som kräver gemensamt ansvar för
vård- och stödinsatser.
Nya riktvärden och nationella miljömål för buller
kommer att öka kraven på åtgärder för att minska

trafikbullrets påverkan på människors hälsa. Ökade
krav kan också förväntas när det gäller kompensationsåtgärder för hotade arter och bibehållen/ökad
biologisk mångfald.
Den förändrade skollagen innebär ökade krav på lärarkompetens och lärarlegitimation. Mer omfattande
betygssättning och bedömning av elevers prestationer
är också att vänta.
Regionala och kommunala beslut
Region Halland och de halländska kommunerna
samarbetar i projektet Framtidens hemsjukvård. Syftet är att skapa en enhetlig och sammanhållen hemsjukvård som ska fungera optimalt för patienten.
Beslut om huvudmannaskap och utformning är ännu
inte fattat; fler insatser kan komma att utföras av
kommunens legitimerade personal, vilket i så fall för
med sig ökade kostnader.
Diskussioner förs med Region Halland om utökning
av den kollektiva stadstrafiken.
Beslutet om att utveckla hamnområdet och flytta
hamnverksamheten ut till Farehamnen kommer att
innebära nya utvecklingsmöjligheter, men även kräva
särskilda insatser. Utvecklingen inom affärsverksamheten i Hallands Hamnar AB är tillsammans med
fiskerinäringen och det fria båtlivet avgörande faktorer för hamnverksamhetens behov.
Världsekonomin
Det internationella ekonomiska läget har en direkt
påverkan på hamnverksamheten, som därför under
en tid har haft en viss nedgång. Utmaningen de närmaste åren är att utveckla Hallands Hamnar AB i det
nya läget i Farehamnen så att önskade relationer till
befintliga kunder kan bestå, samtidigt som nya kunder kan mötas med erbjudanden om möjligheter till
goda affärer.
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Budgetförutsättningar 2014-2016

kommun; härifrån kommer nästan 16 procent av de
totala inkomsterna.

Kommunens skatteintäkter
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna,
de utgör närmare 66 procent av de totala kommunala
inkomsterna. Skattesatsen för Varbergs kommuninvånare ligger sedan 2012 på 20,33 procent, för
beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala
ersättningar.
Skatteintäkterna periodiseras, så att preliminära månadsvisa utbetalningar från Skatteverket kommer in
i kommunkassan det år som de avser. I själva verket
är skatteintäkterna preliminära tills taxeringen är
slutgranskad i december året därpå. Om Skatteverket
upptäcker avvikelser i sin granskning, justeras dessa
genom slutavräkning i januari månad två år efter
inkomståret.
Löneökningar och förändring av sysselsättning
bland kommunens invånare är sådant som påverkar
det totala skatteunderlaget. Eftersom det finns en
betydande osäkerhet om hur stora de framtida skatteintäkterna ska bli, spelar prognoser en viktig roll
i den ekonomiska planeringen. Varbergs kommun
använder sig av prognoser från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). För de kommande tre åren ger
deras prognos en tillväxt av skatteunderlaget på 2,7 %
(2014), 4,5 % (2015) respektive 5,3 % (2016).

Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift
Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala
utjämningssystemet, där den kommunala fastighetsavgiften ingår, en viktig inkomstskälla för Varbergs

Det kommunala utjämningssystemet består av statliga
bidrag för att utjämna skilda förutsättningar mellan
landets olika kommuner. Systemet omfattar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning,
kommunal fastighetsavgift och regleringsbidrag/-avgift. Vissa delar av utjämningssystemet innebär att
Varbergs kommun får ta emot bidrag, medan andra
delar medför avgifter. Nedan beskrivs systemets olika
delar lite närmare.
Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter
mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga
skillnaderna i medborgarnas genomsnittsinkomst.
Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är garanterad en inkomstnivå som motsvarar
115 procent av medelskattekraften i Sverige. År 2012
var genomsnittsinkomsten i Varberg 97 procent av
medelskattekraften i riket. År 2013 erhåller Varberg
därför ett bidrag i inkomstutjämning på 6 763 kronor
per invånare.
Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella
behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner,
till exempel skillnader i andelen barn och äldre bland
invånarna. Systemet ska däremot inte utjämna för
skillnader som beror på servicenivå, kommunala
avgifter eller politiska prioriteringar. Varberg har på
flera sätt (som geografiskt och befolkningsmässigt) en
gynnsam struktur, vilket innebär att kommunen får
betala en avgift i kostnadsutjämningen. Avgiften för
2013 motsvarar 1 288 kronor per invånare.
Från och med 2014 kommer en förändring av utjämningssystemet. Tidiga prognoser tyder på att Varberg

Skatteintäkter och utjämningsbidrag för Varbergs kommun
Tkr
Skatteintäkter
Skatteinkomster
Slutavräkning 2012
Slutavräkning 2013
Slutavräkning 2014
Summa skatteintäkter
Statsbidrag
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Statsbidrag maxtaxa
Fastighetsavgift
Summa statsbidrag
SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAG

Prognos 2013

Budget 2014

Ram 2015

Plan 2016

2 256 222
6 488
-15 839

2 325 234

2 415 837

2 543 877

-14 007
2 311 227

2 415 837

2 543 877

-74 440
18 600

408 657
-73 267
12 692
6 225
-62 068
19 800

424 603
-75 461
9 119
6 292
-62 735
19 800

447 093
-77 986
-7 843
6 356
-63 375
19 800

104 339
398 997

104 339
416 378

104 339
425 957

104 339
428 384

2 645 868

2 727 605

2 841 794

2 972 261

2 246 871
399 687
-76 120
26 931
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då kommer att få ökade bidrag, dessa kommer dock
att införas successivt.
LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Här avgörs utjämningen av antalet personer inom kommunen som är brukare av
insatser inom LSS. Varberg betalar 2013 en avgift som
motsvarar 1 260 kronor per invånare.
Den kommunala fastighetsavgiften infördes 2008
och innebär att den kommuninvånare som äger en
fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. Fastighetsavgiften gäller även fritidshus, för en
kommun som Varberg medför den därför i regel stora
intäktsökningar.
Regleringsbidrag/regleringsavgift innebär att den totala nivån för en kommuns samtliga utjämningsbidrag
jämförs med statens anslagna medel för kommunal
utjämning. Beroende på om de anslagna medlen är
högre eller lägre än utjämningssystemets netto, genererar det ett bidrag eller en avgift för kommunen.

Finansnetto och internränta
Finansnettot är resultatet av kommunens finansiella
aktiviteter.
De finansiella kostnaderna består till största del av
kommunkoncernens upplåningskostnader. Eftersom
kommunen bedriver en internbank, sköts hela kommunkoncernens upplåning via denna. Internbanken
administrerar alla räntetransaktioner och debiterar
därför bolagen en genomsnittsränta (3,86 % för 2013)
och en marginal (för närvarande 0,35 %) som ska
täcka kostnaderna för administration och indirekt
borgensavgift.
Hittills har kommunen finansierat alla sina investeringar med egna medel, det medför att inga skulder
finns utöver de som motsvarar bolagens interna reverser. Om kommunens investeringar skulle överstiga
summan av årets resultat och avskrivningar, skulle
det ge en ökning av de egna kostnaderna med det
överstigande beloppet gånger internbanksräntan.

Finansnettot är svårt att prognosticera, eftersom det
råder betydande osäkerhet både kring kommunkoncernens investeringsplaner och kring framtida marknadsräntor. Detta kan leda till en större avvikelse
mellan finansnettots budget och verkliga utfall 2014.
Kommunens interna ränta, som används vid beräkningar av nämndernas kapitalkostnader, sänktes från
och med 2010 till 3,5 %. Från och med 2014 kommer
den att sänkas ytterligare, till 2,5 %. Utifrån nivån
på internbankens nuvarande genomsnittsränta kan
en sänkning verka omotiverad, men den nya internräntan är anpassad till marknadsräntornas mycket
låga nivåer. Detta innebär också att internbankens
genomsnittsränta troligen kommer att sänkas vid
nyupplåning.

Arbetsgivaravgifter och övriga personalomkostnader
I och med budgetåret 2012 övergick kommunen från
ett generellt påslag för personalomkostnader i ekonomisystemet, till differentierade påslag kopplat till
respektive individ i lönesystemet. Med det differentierade påslaget kan nivån på arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionsavgifter anpassas utifrån
medarbetarnas ålder och lönenivå.
Lönestrukturen i Varbergs kommun medför att de
totala personalomkostnaderna för 2014 beräknas
motsvara ett påslag med 37,65 %. Skillnader i personalens ålder och lönenivå medför skillnader i påslag
mellan olika förvaltningar. Serviceförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ligger lägre än kommunens genomsnittliga
påslag, medan övriga förvaltningar ligger högre.

Pensionskostnad

De finansiella intäkterna består till största del av
ränteintäkter från interna reverser. Så länge kommunen har över 100 % i självfinansieringsgrad, täcker
ränteintäkterna från internbankens reverser alla finansiella kostnader.

År 1997 ändrades det kommunala pensionssystemet
från en helt förmånsbaserad tjänstepension till
en avgiftsbestämd tjänstepension med årliga
avsättningar. Förändringen medförde att den
kommunala ekonomin i nuläget belastas både med
kostnaden för pensionsutbetalningar för pension
enligt det gamla systemet, och med kostnaden för
avgifter från nyintjänad pension för dagens anställda.
Kostnaden för pensionsutbetalningar läggs i budgeten
centralt under kommunstyrelsen. Pensionsavgiften för
dagens anställda budgeteras på förvaltningarnas kostnadsställen och ingår som en del av personalomkostnadspåslaget (som har nämnts i stycket ovan).

Andra större intäkter är borgensavgiften från Varbergs Stadshus AB (0,50 % på 500 mnkr) och medlemsåterbäring från Kommuninvest.

De centralt budgeterade pensionsutbetalningarna
från det tidigare pensionssystemet kommer att växa
inom de närmaste åren, de kommer enligt prognos att
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vara som störst år 2022. Därefter minskar denna del
av pensionskostnaden, eftersom nytillkomna pensionärer kommer att ha en större del av sin tjänstepension intjänad i det nya systemet.

nader. Nämndernas nettokostnader vid det senaste
bokslutet (exklusive personal- och kapitalkostnader)
används som underlag i beräkningen mot index för
övriga kostnader.

De senaste årens budgeterade pensionsutbetalningar
har varit en aning underskattade, då prognoserna har
byggt på antagandet att alla arbetstagare går i pension
vid 65 års ålder. I verkligheten väljer många anställda
att sluta arbeta tidigare, vilket tas hänsyn till i 2014
års budget. Antalet pensionsutbetalningar beräknas
därmed öka 2014, liksom totalkostnaden för utbetalningarna. Samtidigt innebär varje förtidsuttag att den
enskilda livsvariga pensionsutbetalningen blir lägre,
och att kommunens pensionsskuld därmed minskar i
snabbare takt än tidigare beräknat.

Vid beräkning av kostnader för köp av huvudverksamhet inom personalintensiv verksamhet (till exempel barnomsorg eller hemtjänst), har 70 % beräknats
med arbetskraftsindex och 30 % enligt övrigt kostnadsindex. Den beräknade kostnadsökningen har
sedan tillförts respektive nämnds ram för 2014.

Varbergs kommun har tidigare gjort en extraavsättning på ca 120 mnkr för att kapa toppen på pensionsutbetalningarna. Enligt upprättade prognoser
kommer utbetalningarna att nå sin högsta nivå inom
en tioårsperiod för att därefter minska. I budget 2014
görs därför en upplösning med 5 mnkr samt beräknad
avkastning 3,5 mnkr, totalt 8,5 mnkr. Avsättningen
kommer därefter att lösas upp inom en 20-årsperiod.

Volymjusteringar
Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ramar är i budgeten justerade för demografiska
förändringar enligt den senast beslutade befolkningsprognosen. Enligt 2013 års befolkningsprognos
beräknas inflyttningen till Varbergs kommun fortsätta, men i en lugnare takt än tidigare för småbarnsfamiljer, och i en lite högre takt för personer som är
över 65 år.

Omfördelning mål och inriktning
I samband med att ramarna för 2014 sattes i förra
årets budget, beslutades att varje nämnd skulle effektivisera sin verksamhet med en procent. På så vis
frigjordes cirka 25 mnkr som i årets budget fördelas
mellan särskilt prioriterade områden, det vill säga där
de bäst anses behövas för att kommunen snabbare
ska nå målen som fullmäktige har fastställt för 20132015.

Kompensation för löneökning
Nämndernas ramar har även kompenserats med förväntade löneökningar, här används SKL:s prognos för
arbetskraftsindex. År 2014 är ramarna först justerade
upp till 2013 års lönenivå, därefter har medel för 2014
års ökade lönekostnader tillförts. För de år som följer
kommer enbart respektive års ökning att tillföras.

Justering för drifts- och kapitalkostnader vid
investeringar och exploatering
När beslut tas om en ny investering eller exploatering
avsätts medel för drifts- och kapitalkostnader i budgeten. Pengarna placeras i kommunstyrelsens pott för
ofördelade medel, för att föras över till berörd nämnd
när investeringen/exploateringen är genomförd och
objektet tas i bruk. På samma sätt överförs medel för
kapitalkostnader till nämnden när kapitalkostnader
börjar debiteras för investeringen/exploateringen.
Enligt denna princip justeras nämndernas ramar varje
år i samband med att avskrivningsunderlagen sjunker
samtidigt som nämndernas kapitalkostnader minskar.
Kapitalkostnader som tillkommer efter mindre anpassningar inom redan befintliga hyresobjekt justeras
inte. När nya lokaler tas i bruk och lokalkostnader
ingår som en del av normala volymjusteringar, måste
kapitalkostnadsjusteringen avgöras från fall till fall.
Ett nettotillskott av medel till berörd nämnd kan bli
aktuellt om det bedöms att den nya lokalkostnaden
är större än vad som ryms inom normal volymjustering.

Övriga centralt budgeterade poster
Kompensation för prisökning
För att få med väntade prisökningar i budgeten använder kommunen SKL:s prognos för PKV (prisindex
kommunal verksamhet) som är fördelat mellan arbetskraftskostnader och prisökning för övriga kost-

En central regleringspost har avsatts för ökade personalskulder (semester- och övertidsskuld). Dessa
medel ska kompensera för den värdeökning som löneökningarna medför på sparade semesterdagar och
redan inarbetad tid.
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Övriga förändringar inom semesterskulden hanteras
av nämnderna, eftersom avsättningen till skulden
kostnadsredovisas hos respektive nämnd i samband
med att semestern arbetas in.

Förutsättning för ramar 2015 och plan 2016
•

Skatteintäkter och utjämningsbidrag för åren
2015 och 2016 beräknas utifrån den prognos
som SKL presenterade den 1 oktober 2013.

•

Volymjustering för demografiska förändringar är
beräknade och tillförda Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens ramar.

•

Internräntans nivå är fortsatt beräknad till
2,5 procent.

•

Ingen förändring av arbetsgivaravgifter, premier
för avtalsförsäkringar eller pensionsavgifter är
beräknad i ramarna för 2015 och 2016.

•

Den centralt budgeterade pensionskostnaden
för pensionsutbetalningar följer de prognoser
som KPA har beräknat för Varbergs kommun,
men med hänsyn tagen till att pensionsåldern i
kommunen är lägre än de 65 år som den vanliga
prognosen vilar på.

•

Även för 2015 och 2016 har ramarna effektiviserats generellt med 1 % på ingående budgetram.
Dessa kommer att fördelas ut efter bedömning
av vad som bäst gynnar måluppfyllelsen av fullmäktiges mål för 2013-2015.

•

Löneökningarna är beräknade efter SKL:s prognos för kostnadsökningar för arbetskraft, och är
tillförda respektive nämnd i ram. Om utfallet
skulle skilja sig mycket från beräkningen, finns
möjlighet till justeringar nästa år.

•

Övriga kostnadsökningar utgår från SKL:s prognos för respektive år och är medräknade som
prisökningar i samtliga nämnders ramar för 2015
och 2016.

•

Drifts- och kapitalkostnader som tillkommer
under året, då planerade investeringar/exploateringar tas i bruk, finns budgeterade centralt i
kommunstyrelsens ofördelade medel.
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Ekonomistyrningsprinciper
Varbergs kommun arbetar med mål- och ramstyrning för att kunna ha god kontroll och överblick
över de nämnder och styrelser som tillsammans
utgör kommunens verksamhet. En ny resultatutjämningsreserv och särskilt regelverk för investeringar är andra viktiga verktyg för att säkerställa en
välordnad ekonomi.

Gemensamma mål, vision, budget och egna mål
Kommunfullmäktige har formulerat fyra strategiska
målområden, två inriktningar (för åren 2013-2015)
och två finansiella mål som nämnder och styrelser
ska inrätta sig efter. Syftet med målen är att kommunen ska prestera en god ekonomisk hushållning,
vilket är ett krav enligt kommunallagen. När fullmäktige fastställt målen har de också haft en vägvisare
i kommunens gemensamma vision om Varberg som
Västkustens kreativa mittpunkt år 2025.
Varje år i november månad fastställer fullmäktige
även kommunens budgetram för nästkommande år,
samt ekonomisk plan för året därpå. Genom ett tidigt
beslut om kommande års ramar ges nämnderna bättre förutsättningar att planera sin verksamhet med god
framförhållning.
Nämnder och styrelser arbetar dessutom fram egna
mål- och inriktningsdokument. Dessa utgår självklart
från kommunens gemensamma mål och vision, samtidigt som den egna verksamhetens specifika uppdrag
och förutsättningar kräver nedbrutna och prioriterade
mål.

Uppföljning och analys
I kommunens styrmodell ligger fokus och tonvikt på
uppföljning och analys. Nämnder och styrelser rapporterar regelbundet in sina ekonomiska resultat till
kommunstyrelsen, samtidigt som man beskriver hur
man arbetar med de strategiska målområdena. Kommunstyrelsen rapporterar sedan vidare till fullmäktige. I denna process övervakas hur verksamheterna
följer budget, hur man arbetar för en god måluppfyllelse samt om något ”av risk och väsentlighet” behöver uppmärksammas inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Rapporteringen sker genom skriftlig inlämning efter
februari, mars, maj, september och oktober månad.
I månadsrapporten ska det ekonomiska utfallet
finnas med, liksom en analys och en beskrivning av
eventuella avvikelser från den planerade verksamheten. Efter årets fyra första månader görs en gemen-

sam tertialrapport för samtliga nämnder och bolag,
och efter åtta månader presenteras en gemensam
delårsrapport. Rapporteringen kan vid behov kompletteras av dialogsamtal mellan kommunstyrelsens
arbetsutskott och ledningen för en nämnd/förvaltning eller ett bolag.
Den månadsvisa rapporteringen ökar effektiviteten
i kommunens mål- och ramstyrning, eftersom en tät
uppföljning borgar för säkerhet i verksamhetens ekonomi och måluppfyllelse.

Vad innebär god ekonomisk hushållning?
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en
god ekonomisk hushållning. Det innebär, bland
annat, att:
• Planeringen av den ekonomiska politiken skall
utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i
antaganden är en viktig grundförutsättning.
• Nettokostnaderna får inte på sikt öka snabbare än
skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto.
• Kommunens soliditet medräknat samtliga pensionsförpliktelser skall över tid öka.
• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
att kommunen har god ekonomisk hushållning.
Nämnderna ansvarar inom sina områden och inom
ramen för sin budget.
• De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse, ekonomin sätter gränser och förutsätter
optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande
nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.
• Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och resursavstämmas före genomförande.
Detta gäller även övergripande policyer, planer och
projekt som kommer att inverka på verksamheten.
• I beslutad budget angivna ramar utgör tak för respektive nämnd. Nämnden måste hantera befarade överskridanden inom tilldelad totalram.
• Nämnderna skall hantera över- och underskott i
enlighet med det regelverk som fullmäktige antagit.
• De kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna skall ha full kostnadstäckning.
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Resultatutjämningsreserv
Den 17 september 2013 fattade fullmäktige beslut om
en resultatutjämningsreserv som ska utjämna normala svängningar i kommunens intäkter. Syftet är att
skapa en buffert under högkonjunktur, för att ha som
säkerhet vid vikande skatteunderlag i samband med
lågkonjunktur.
Gällande riktlinjer för resultatutjämningsreserven:
• Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens eget kapital.
• Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras
om kommunens finansiella mål är uppnådda med ett
maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat, eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger en
procent av summan av skatteintäkter samt generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
• Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid utgången av varje
redovisningsår. Maximalt 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven.
Det motsvarar cirka 263 mnkr för Varbergs kommun
år 2013.
• Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med kommunens
beslut om budget, men kan vid behov revideras i
samband med beslut om bokslut. Vid disponering bör
en bedömning göras för när konjunkturen förväntas
återhämta sig.
• I budgetbeslutet för kommande års budget kan
maximalt ett belopp motsvarande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunaleko-

nomisk utjämning tas i anspråk ur resultatutjämningsreserven (dock ej mer än vad som är reserverat). Det
motsvarar cirka 53 mnkr för Varbergs kommun 2013.
• Förändring av resultatutjämningsreserven kräver ett
aktivt fattat beslut av kommunfullmäktige.

Investeringar
Kommunens investeringar hanteras enligt ett särskilt
regelverk som kommunstyrelsen har fastställt. För att
säkerställa att nya investeringar görs vid rätt tidpunkt
och på rätt plats, ska varje investering vara resultatet
av ett väl planlagt utredningsarbete, med perspektiv
från olika förvaltningar.
Först av allt ser man över det behov som ligger bakom
investeringsförslaget. Ett åtgärdsval genomförs, där
berörd förvaltning tar ställning till om en investering
är rätt sätt att möta det aktuella behovet. Om så anses
vara fallet, lämnas en rekommendation om förstudie
till investering till den berörda nämnden, som granskar och fattar beslut för eller emot en förstudie.
Det är förstudien som utgör underlaget till investeringsbeslutet. Innehållet i förstudien måste därför
vara tydligt och ställningstagande. Det ska visa hur
investeringen tillfredsställer behovet i åtgärdsvalet
samt hur den bidrar till uppfyllelsen av kommunens
övergripande mål. Dessutom ska förstudien innehålla
tids- och processplan för själva investeringsprojektet.
Investeringens totalkostnad ska framgå, liksom vilka
förändringar i driftskostnader som kommer att uppstå. Först när samtliga konsekvenser av investeringen
har redovisats och förstudien är avslutad, fattas budgetbeslutet om investeringen ska genomföras
eller inte.
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Drifts- och balansbudget
Driftsbudget
Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna
för kommunens nämnder; hur de har hållits 20122013 och hur de är satta för 2014-2016. Under nämndernas ramar redovisas budget för de kommungemensamma posterna och längst ned syns hur kommunens
totala kostnader finansieras genom budgeterade skatteintäkter, utjämningsbidrag* och finansnetto**.
Till skillnad från kommunens resultaträkning
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innehåller driftsbudgeten interna poster (affärshändelser inom och mellan förvaltningar), både inom
nämndernas ramar och inom de kommungemensamma posterna. Förändringen av nämndernas ramar mellan olika år består till stor del av beräknad
kompensation för kostnads- och löneökningar eller
justering av interna kapitalkostnader (som avskrivningar och ränta). Skillnaderna kan också bero på
bokföringstekniska justeringar mellan nämnder, eller
omfördelning av medel för ökad möjlighet att uppnå
fullmäktiges prioriterade mål.

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

Driftsbudget 2012 - 2016 (tkr)
Kf, valnämnd, revision och överförmyndare
Kommunstyrelsen**
Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Utfall 2012 Budget 2013
-6 401

-7 087

Rambeslut Budgetförslag
2014*
2014
-8 306

-8 906

Ram 2015

Plan 2016

-7 692

-7 295

-171 539

-139 868

-140 453

-143 847

-144 298

-146 284

-1 184 197

-1 180 354

-1 217 361

-1 240 241

-1 275 911

-1 318 457

-869 064

-903 336

-930 773

-941 841

-965 108

-991 580

-10 574

-10 565

-11 380

-11 218

-11 499

-11 921

-7 676

-8 627

-9 026

-8 957

-9 135

-9 396

Hamn- och gatunämnd

-82 281

-76 508

-75 900

-80 309

-80 587

-80 335

Kultur- och fritidsnämnd

-114 486

-115 404

-117 533

-120 731

-122 143

-124 052

-10 386

-15 165

-14 800

-16 597

-15 530

-15 622

-2 456 604

-2 456 913

-2 525 532

-2 572 647

-2 631 903

-2 704 942

-37 000

-37 740

-39 190

-39 595

-40 358

Bidrag till kommunförbundet
Räddningstjänsten Väst

-44 825

-52 291

-53 904

-53 957

-55 824

-58 022

Pensionskostnader utbetalningar

-62 630

-54 300

-60 500

-60 500

-61 600

-63 900

-4 943

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-90 609

-92 341

-104 094

-101 281

-109 139

-118 832

3 500

3 500

8 500

8 500

8 500

152 349

170 962

148 840

158 858

176 196

0

-64 657

-67 547

-29 332

-64 530

-106 846

-2 461 667

-2 606 653

-2 679 854

-2 704 566

-2 800 232

-2 913 203

2 145 294

2 227 150

2 310 654

2 311 227

2 415 837

2 543 877

408 322

402 952

398 577

416 378

425 957

428 384

Servicenämnd
Summa nämndernas ramar
Externa poster
Kommungemensamma kostnader**

Ökning semesterlöneskuld
Avskrivningar
Avkastning extra pensionsavsättning/
upplösning av avsättning
Återbetalning premier från AFA

44 501

Interna poster
Interna kapitalkostnader

151 758

Justering interna poster

1 685

Kommunstyrelsens ofördelade
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag
Finansiella intäkter

81 661

87 082

99 622

92 237

100 373

102 196

Finansiella kostnader

-60 040

-75 538

-93 838

-83 341

-98 301

-106 375

RESULTAT

113 571

34 993

35 161

31 935

43 634

54 878

*Från november 2012. ** Fr.o.m. 2013 särredovisas kommungemensamma kostnader såsom avsättning medfinansiering järnvägstunnel
och medlemsavgifter till SKL, Region Halland etc. som en kommungemensam kostnad under externa poster.
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Fördelning enligt politiska prioriteringar 2014, tkr
Kommunfullmäktige, kommunens revisiorer, valnämnd och överförmyndare
Demokratiprojekt i samband med 150-årsjubileum
Demokrati - avslut mandatperiod
Demokrati- utbildning till förtroendevalda ny mandatperiod
Revisionen
Demokrati - extra medel för två val 2014
Demokrati - utbildning röstmottagare

2014

2015

100
75

-100
-75
500
-100
-400
-100

100
400
100

Kommunstyrelsen
Beslutsstöd
E-tjänster
GIS, uppdatering av Geografiskt informationssystem
Justering av felberäknad löneökning

2 300
1 050
350
-700

Kommungemensamt
Kompensation för hyresbortfall
Kommunikation och delaktighet

1 450
800

3 000
3 200
5 500
3 000
1 400
656

1 000

Socialnämnd
Öka tryggheten i omsorgen
Barn och unga får den hjälp de behöver, när de behöver det
Fler unga människor i arbete
Bättre mat på skolor och boenden

3 000
2 000
2 000
144

-3 000
-2 000
-500
-144

350
470
750
450
150

-150

Kultur- och fritidsnämnd
E-böcker till biblioteken
Fler elever på kulturskolan
Mobil ungdomsverksamhet på landsbygden
Friskvård i simhallarna
Värna föreningslivet i Karl-Gustav
Servicenämnd
Måltidskoncept (fördelas inte mot köpare)
Neddragning fordon-logistik
Bättre mat på skolor och boenden (fördelas mot social- och barn- och utbildningsnämnd)
Tomställda lokaler
Summa prioriteringar
— varav medel från omfördelning 1%

-500

-600
-550
-350

Hamn- och gatunämnd
Värna gröna värden och skapa en bättre trafikmiljö
Planeringsunderlag för hållbar tillväxt och god samhällsekonomi
Varberg växer och trycket ökar
Ett mer attraktivt centrum
Barn- och utbildningsnämnd
Ökade kunskapsresultat
Ökad anställningsbarhet för elever
Högre löner ger lärare bättre status och elever mer kunskap
Barn och elever med behov av särskilt stöd
Läs- och matematiksatsning, återföring av medel efter utvärdering
Bättre mat på skolor och boenden

700
500
300
2 504

2016

-500

-250

-656

2 000
-1 500

450
-1 100
581
37 130
26 660

-8 825

-250

-10 470

8 825

250

Tillfört enligt finansieringsprincipen 2014, tkr

2014

2015

2016

Socialnämnd
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd

1 971

-643

PÅVERKAN RESULTAT

Barn- och utbildningsnämnd
Förstärkning av gymnasieskolan
Utökad tid matematikundervisning
SUMMA FINANSIERINGSPRINCIP

8 515
10 486

-3 053
1 526
-643

-1 527
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Resultaträkning
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Utjämning

Budget 2013

Budgetförslag 2014

Ram 2015

Plan 2016

579 980

601 766

623 803

649 662

-3 094 293

-3 205 052

-3 318 271

-3 450 659

-92 341

-101 281

-109 139

-118 832

-2 606 653

-2 704 567

-2 803 607

-2 919 829

2 227 150

2 311 227

2 415 837

2 543 877

402 952

416 378

425 957

428 384

87 082

92 237

100 373

102 196

-75 538

-83 341

-98 301

-106 375

34 993

31 934

40 259

48 253

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

Balansbudget
Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar förändras samt hur de finansieras. Balansbudgetens
ställning förväntas uppnås vid respektive års slut.
Mnkr
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Anläggningstillgångar

Bokslut 2012

Budget 2013 Budgetförslag 2014

Ram 2015

Plan 2016

1 853,6
439,3
1 850,1
4 143,0

2 058,4
272,0
2 058,5
4 388,9

2 145,1
272,0
2 308,5
4 725,6

2 450,9
272,0
2 470,5
5 193,4

2 695,8
272,0
2 575,5
5 543,3

Bidrag statlig infrastruktur

243,6

232,0

220,4

208,8

197,2

Förråd och exploateringsområden
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Omsättningstillgångar

86,6
202,7
254,8
544,1

114,8
131,9
436,8
683,5

120,7
131,9
436,8
689,4

107,9
132,9
436,8
677,6

120,7
132,9
436,8
690,4

SUMMA TILLGÅNGAR

4 930,7

5 304,4

5 635,4

6 079,8

6 430,8

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Utgående eget kapital

2 242,3
113,6
2 355,9

2 288,7
35,0
2 323,7

2 323,7
31,9
2 355,6

2 355,6
40,3
2 395,9

2 395,9
48,3
2 444,1

544,5

532,1

538,1

544,1

550,1

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

1 425,6
604,7

2 009,2
439,4

2 302,2
439,4

2 700,4
439,4

2 997,2
439,4

Summa skulder

2 030,3

2 448,6

2 741,6

3 139,8

3 436,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 930,7

5 304,4

5 635,4

6 079,8

6 430,8

Avsättningar
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Analys av budget och utfall
För att kartlägga och analysera kommunens resultat,
utveckling och ekonomiska ställning används en
finansiell analysmodell som är utvecklad av KFi,
KommunForskning i Västsverige.
Modellen ger ett övergripande finansiellt perspektiv
utifrån fyra viktiga aspekter:
• Kontroll över den finansiella utvecklingen
• Långsiktig betalningsberedskap/-kapacitet
• Kortsiktig betalningsberedskap/-kapacitet
• Riskförhållande

Resultat och kapacitet
Resultatutveckling
KFi rekommenderar att en kommuns resultat över en
längre period ska ligga på cirka 2 % av skatteintäkter
och utjämningsbidrag* för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar. Detta är
en procentenhet mer än vad Varbergs kommun ska
nå för att uppfylla kommunfullmäktiges första finansiella mål. Med en målnivå på 1 % riskerar man på
lång sikt att inte riktigt värdesäkra tillgångarna, men
bedömningen är att kommunen efter flera års höga
resultat under en tidsperiod kan ligga på en lägre
nivå än Riksbankens inflationsmål på 2 %.
De senaste tre åren har kommunens resultat i genomsnitt legat på 119 mnkr, vilket motsvarar 4,8 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet
har alltså med marginal uppfyllt KFi:s rekommendation och överträffat kommunfullmäktiges finansiella
mål. Detsamma gäller för 2013, då kommunens prognos pekar mot ett resultat på 74 mnkr, vilket är 2,8 %
av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
De höga resultaten beror på att de skatteintäkter som
legat till grund för budget 2010 och 2011 senare har
skrivits upp, vilket lett till betydligt bättre resultat än
budgeterat. En bidragande orsak är också engångsintäkter i form av reavinst för 2010 samt genom återbetalning av överskott från kollektivavtalsförsäkringar
för 2012 och 2013.
Resultatet för 2014 är enligt budgetförslaget 32 mnkr.
Det motsvarar 1,1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag och uppfyller därmed fullmäktiges mål,
men når inte upp till KFi:s rekommendation. Ramförslag för 2015 och plan för 2016 anger resultatnivåer
på 43 mnkr respektive 54 mnkr, vilket skulle innebära
minst en procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Det genomsnittliga resultatet för 2010-2015 är cirka
80 mnkr, vilket innebär knappt 3 % av skatteintäkter
och utjämningsbidrag.
Självfinansieringsgrad av investeringar
Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att
kommunens investeringar skall vara självfinansierade till 100 procent. En självfinansieringsgrad på
100 procent (eller däröver) innebär att kommunens
egna medel, det vill säga summan av avskrivningar
och resultat, räcker till för att finansiera årets nettoinvesteringar utan att några lån behövs.
De senaste åren har fullmäktiges mål om självfinansiering uppnåtts, det gäller även 2013 enligt årets
investeringsprognos. De kommande åren väntar dock
stora investeringar för kommunen och självfinansieringsgraden för perioden 2010-2015 är beräknad till
cirka 73 procent, vilket alltså inte är i nivå med fullmäktiges mål. Kommunen kommer därmed att behöva extern upplåning för att finanisera de kommande
årens investeringar, under förutsättning att dessa genomförs enligt tidsplanen.
Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme, den visar hur stor del
av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju
högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen.
Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det
årliga resultatet och dels värdet av tillgångarna. För
en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i
samma takt som tillgångarnas värde.
Om man jämför olika kommuners soliditet, bör man
tänka på att Varbergs system med en internbank gör
att balansräkningen ökar och soliditeten, som är ett
relativt mått, minskar. (Eftersom dotterbolagens skulder finns med i balansräkningen och kommunen har
fordringar på sina egna bolag).
Varbergs kommun hade vid ingången av 2013 en soliditet på 48 procent (exklusive pensionsskulden), och
inför budgetåret 2014 bedöms nivån vara i stort sett
oförändrad. De närmaste årens investeringsplaner i
kommun och bolag innebär dock att soliditeten kommer att sjunka till cirka 40 procent år 2016.
Kommunalskatt
Skattesatsen utgör kommunens långsiktiga handlingsberedskap. Den kommunala skattesatsen i Varberg
har, bortsett från skatteväxlingar, legat oförändrad på
20,33 % sedan 2012. Tillsammans med Region Hallands skattesats (på 10,42%) har Varberg en skattesats
på 30,75%, vilket är lägst i Halland och Västra Götalands län. Motsvarande medeltal för riket är 31,60%.

*Statliga bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan landets kommuner.
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Den låga skattesatsen är en styrka för kommunens
finansiella handlingsutrymme, då det finns marginal
för skattehöjning om det skulle behövas i framtiden.
Skattekraften, det vill säga genomsnittsinkomsten per
invånare, är i Varbergs kommun 96,4 % av genomsnittet för riket (enligt senast kända uppgifter för 2012).
Sedan 2008 har Varberg haft en snabbare ökning av
skatteunderlaget per invånare än genomsnittet av
landets kommuner.

Risk och kontroll
Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör
den uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga
skulderna, men för kommuner brukar den röra sig
runt 70-80 procent. I samband med bedömning av
Varbergs kommuns likviditet, skall nämnas att det
finns outnyttjade checkräkningskrediter på 250 mnkr,
vilket höjer kassalikviditeten till det dubbla. Kommunen har sammanfattningsvis en god likviditet, och
dessutom bra möjligheter att förstärka den om så
skulle behövas.
Borgensåtagande
Borgensåtaganden är viktiga vid bedömning av kommuner ur riskperspektiv. Varbergs kommuns borgensåtagande består huvudsakligen av 500 mnkr för
Varbergs Stadshus AB:s lån. I övrigt har kommunen

genom internbanken skulder för dotterbolagen på
cirka 2 000 mnkr.
Risken för dotterbolagens skulder får bedömas som
liten, eftersom de bolag som berörs visar gott resultat, har positivt kassaflöde och innehåller betydande
övervärden. De kommunala bolagen följer dessutom
sina budgetar på ett tillfredsställande sätt, vilket innebär att kommunen har kontroll över deras verksamhet.
Balanskravet
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste
intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett
positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet
och bygga upp medel för reinvesteringar.
Varbergs kommun har uppfyllt balanskravet sedan
det infördes år 2000. Enligt ett nytt beslut 2013 kan
kommunen nu avsätta överskott från 2010 och framåt
i en resultatutjämningsreserv, som får uppgå till drygt
250 mnkr. Reserven ger möjlighet att jämna ut svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och skapa en
buffert för perioder av lågkonjunktur.
Ekonomin på sikt
Skattekraften i Varbergs kommun beräknas växa
med knappt 1 procent realt för 2014 och med cirka
2 procent för 2015-2016. Trots rådande lågkonjunktur
har kommunen därmed en god utveckling av skatteunderlaget.
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Investeringar

INVESTERINGAR
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Investeringsplanen visar alla kommunens pågående
och planerade investeringar, sorterade under respektive ansvarig nämnd. Nybyggnationer är samlade
under kommunstyrelsen, som i egenskap av fastighetsägare är ansvarig för samtliga byggprojekt, oavsett
vilken verksamhet som berörs.

Tabellens kolumner visar för varje investeringsprojekt:

Investeringarna är uppdelade i tre olika kategorier:

Prognos ombudgetering till 2014 – avsatt, outnyttjat
belopp som följer med från tidigare år.

Påbörjade projekt är investeringar som redan är
igångsatta.

Projektkalkyl/löpande under planperiod – den totala beräknade utgiften för projektet, eller under fem år.
Prognos utfall t.o.m. 2013 – hur stort belopp som
använts hittills, fram till 2014.

Förslag budget 2014 – beslutat belopp för användning i projektet 2014.

Projekt kända sedan tidigare budget har ännu inte
påbörjats, men finns med i den långsiktiga planen.

Plan 2014-2018 – preliminär beräkning för när ytterligare belopp kommer att behöva lyftas till projektet.

Nya projekt har beslutats under 2013 och finns med i
budget för första gången.
Direkt under tabellen redovisas även föreslagna framtida investeringar, som kommer att ses över och tas
beslut om under kommande år. Dessa kallas projekt
under förstudie, någon kalkyl för dem har ännu inte
gjorts.

Varje projekt presenteras också lite närmare i löpande text under rubrik Kommentarer till investeringsbudget efter tabellen.

Förslag till investeringsplan 2014 -2018 (tkr)
Ansvarig nämnd/projekt

Kommunstyrelsen

Projektkalkyl/löpande
under
planperiod

370 734

Prognos
utfall
t.o.m.
2013

Prognos
ombudgetering till
2014

Förslag
budget
2014

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

0 106 384

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5 600

10 000

34 759 104 191 121 400

Plan
2014

Plan
2015

Påbörjade projekt:
Investeringsram KS verksamhet

10 000

2 000

Kattegattsleden

22 000

2 400

4 000

Göthriks Förskola

18 800

1 229

17 571

Förskola Galtabäck/Träslövsläge

14 150

6 246

7 904

Breared förskola 5 avdelningar

28 450

549

27 901

0

Ankarskolan omb. skola förskola

163 150

13 972

30 628

79 400

39 150

Trönninge förskola 8 avdelningar

42 800

1 800

1 200

26 000

13 800

Gruppbostad LSS (Gasellen)

17 600

3 113

12 087

2 400

1 450

1 000

Lokalanpassn. Rosenfred/Ungdomens hus

2 500

50

Österängens förskola (8 avdelningar) OBS!
osäker kalkyl, avser 6 avd.

37 000

3 000

Brandstation Tvååker

14 284

400

564 075

1 600

Barn- och utbildningsnämnd

5 000

29 000

1 450

0

12 434

7 225

35 300

0 129 700 130 650 143 600 116 000

Påbörjade projekt:
Inventarier Göthriks förskola
Teknikcollege
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
(löpande)

475
2 400
10 000

475
1 600

800
2 000

2 000

2 000

Projekt kända sedan tidigare budget:
Hajvägens förskola 3 avd

13 550

7 000

6 550

Årnäs förskola 4 avdelningar

22 050

3 000

19 050

2 000

2 000
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Ansvarig nämnd/projekt

ProjektkalPrognos
kyl/löpande
utfall t.o.m.
under plan2013
period

Prognos
ombudgetering till
2014

Förslag
budget
2014

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

13 000

8 450

Plan
2017

Plan
2018

Barn- och utbildningsnämnd forts.
Tvååker förskola 4 avdelningar

22 450

1 000

Bosgård/Växthuset utbyggnad

15 750

750

Boken/Ugglans fsk 6 avd

31 800

3 000

2 600

2 600

Furuberg
Träslövs by förskola 8 avd
Vidhöge förskola 3 avd ev. utökning

17 200
189 000

Breareds skola

189 000

Socialnämnd

5 000

42 800

Trönninge/Bläshammar skola

Inventarier Ankarskolan

10 000

5 000

18 300

22 800

20 000

5 000

90 000

94 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

26 850

45 300

36 050

23 550

2 500

14 700

20 000

80 000

5 000

28 800

84 000

5 000

0

0

6 300

0

Projekt kända sedan tidigare budget:
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar

15 000

3 000

300

300

3 000

3 000

Nya projekt:
Inventarier Gasellen
Daglig verksamhet

Hamn- och gatunämnd

226 587

11 592

5 308

57 937 20 000

Påbörjade projekt:
Smärre centrumåtgärder
Lekplatser

1 250

250

250

250

250

250

18 900

2 100

4 200

4 200

4 200

4 200

800

800

800

800

Norrgatan ombyggnad till gångfartsområde

5 000

542

Mötesplatser serviceorter och landsbygd

4 800

800

Strandpromenaden mer än 100 år

5 050

2 000

15 500

600

14 900

6 800

1 000

900

900

900

2 200

900

Åtgärder Lassabacka

15 500

500

500

500

5 000

4 000

5 000

Bulleråtgärder (löpande)

15 500

1 000

1 000

4 500

4 500

4 500

Fästningsbadet

2 158

2 300
800

550

1 000

1 500

Investeringsbidrag Fästningsbadet
Motionsspår vid Sjukhuset/Breared och
upprustning av befintliga spår

Lindberg-Trönninge, gc-väg

19 400

2 600

15 300

1 500

Brunnsparken-kyrkan-torget

3 900

500

1 400

2 000

Trafikmiljöåtgärder (löpande)

7 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Kollektivtrafik

23 000

500

2 500

20 000

Tillgänglighetsåtgärder

9 000

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

Parkavdelning arbetsmaskiner (löpande)

3 500

700

700

700

700

700

300

3 200

5 200

Projekt kända sedan tidigare budget:
Teaterplatsen

9 000

300

Kvarteret Kilen

1 500

Buavägen, vändplats

1 000

100

Ombyggnad av korsningar

9 600

300

300

3 000

Förnyelse av trafikvägvisning i centralorten

2 500

150

1 250

1 100

Veddige, gc-väg

4 000

100

300

1 200

3 000

3 000

800

400

3 600
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Ansvarig nämnd/projekt

ProjektkalPrognos
kyl/löpande
utfall t.o.m.
under plan2013
period

Prognos
ombudgetering till
2014

Förslag
budget
2014

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

100

500

6 300

3 200

1 000

4 900

Hamn- och gatunämnd forts.
Åkullaleden, gc-väg
Väg 845, gc-väg Löftabro - Stråvalla
Väg 815, gc-väg FH Rolfstorp-Skällinge

10 100
3 900

3 900

10 800

Omskyltning rätt fart i staden

2 200

Flygfältet staket

1 000

Södra Näsvägen, gc-väg

3 000

200

1 000

4 900

1 000
1 000

1 500

1 500

Nya projekt:
Multipark Varberg
Bläshammar GC-väg
Belysning längs gång- och cykelvägar

6 300

6 300

850

850

1 000

500

387

387

Tvååker, central park

2 350

100

200

2 050

Trädförnyelse

2 500

500

500

500

500

500

42 000

43 500

43 500

77 000

30 000

31 500

31 500

65 000

Belysning - utbyte av kvicksilverlampor

Hamninvesteringar

224 000

0

0

18 000

500

0

Nya projekt:
Åtgärder hamnutveckling

164 000

6 000

Utveckling Varbergs innerhamn och hamnen i Träslövsläge (löpande)
Affärsbehov i befintliga lägen

10 000
50 000

2 000
10 000

0

2 000
10 000

2 000
10 000

2 000
10 000

2 000
10 000

Kultur- och fritidsnämnd

49 400

4 033

4 217

3 650

0

3 500

32 000

1 000

1 000

12 250

4 033

4 217

1 500

2 500

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

Påbörjade projekt:
Sjöaremossen
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Projekt kända sedan tidigare budget:
Konstnärlig utsmyckning
Framtida konstgräsplan (okänd placering)
Idrottshall Trönninge

6 000

6 000

25 000

25 000

Nya projekt:
Nytt bibliotek Träslövsläge

Servicenämnd

650

80 350

650

767

733

18 100

0

21 250

13 900

12 800

12 800

Påbörjade projekt:
Trådlöst nätverk WiFi
Trådburet nätverk
Kost- och städavdelning inventarier

7 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5 150

1 100

1 350

900

900

900

1 100

Integrerad kommunikation

6 800

2 700

1 500

Energieffektivisering fastigheter

7 200

2 400

4 800

20 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

7 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Anpassning fastighet
Lagring säkerhetskopiering och övervakning

767

733
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Ansvarig nämnd/projekt

ProjektkalPrognos
kyl/löpande
utfall t.o.m.
under plan2013
period

Prognos
ombudgetering till
2014

Förslag
budget
2014

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Servicenämnd forts.
Generell IT-utveckling

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Nya projekt:
Inventarier mottagningskök, matsalar o
restauranger
Renovering sammanträdesrum A1

9 500

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

SUMMA INVESTERINGAR

1 700
1 533 446

1 700
52 751 121 674 260 687 20 000 332 684 270 350 241 950 235 350

Markförvärv

60 000

15 000

15 000

10 000

10 000

10 000

Försäljning av fastigheter

-2 500

-500

-500

-500

-500

-500

SUMMA INKL. FÖRÄNDRING MARKRESERV

1 590 946

52 751 121 674 275 187 20 000 347 184 279 850 251 450 244 850

Projekt under förstudie
Nedanstående projekt är just nu föremål för förstudie och kommer att behandlas längre fram när alla konsekvenser, både ekonomiska och verksamhetmässiga, är belysta och kända.
Kommunstyrelsen
Lottastugan
Ny station Väröbacka
Ombyggnad räddningsstation Kungsäter
Samlokalisering RÄD o Soc
Tillbyggnad räddningsstation Värö
Ny räddningsstation Skällinge
Stadshus B

Utredning om omfattning av renovering inväntas.
Avvaktar ny beräkning av drift- och investeringskalkyler.
Översyn av omfattning och kalkyler.
Översyn av omfattning och kalkyler.
Översyn av omfattning och kalkyler.
Översyn av omfattning och kalkyler.
Anpassning av yttre miljö, såsom cykelparkering och kring ytor.

Barn- och utbildningsnämnd
Prästakullens förskola utb. 3 avdelningar
Anpassning - Bua skola
Skällinge skola/förskola om-/utbyggnad
Anpassning - Rolfstorps skola/förskola

Avvaktar beslut hur stor utbyggnaden blir inom andra förskolor i centrum.
Förstudie inledd.
Förstudie inledd.
Förstudie inledd.

Socialnämnd
Nybyggnation äldreboende

Ännu inte konkretiserat, men syfte är att möta behov utifrån ökad andel äldre
invånare.

Hamn- och gatunämnd
Förnyelse Societetsparken
Promenadstråk Varbergs tätort
Försäljningsbodar Sjöallén - hamnen
Utveckling av Apelviken
Utemiljö Håstens aktivitetsområde
Utveckling Badplatser

Saknar ännu förstudie.
Saknar ännu förstudie.
Saknar ännu förstudie.
Saknar ännu förstudie.
Saknar ännu förstudie.
Plan för prioriteringsordning och omfattning av investeringsbehov ska
tas fram.

Cykelåtgärder

Plan för prioriteringsordning och omfattning av investeringsbehov ska
tas fram.
Plan för prioriteringsordning och omfattning av investeringsbehov ska
tas fram.
Saknar ännu förstudie.

Offentliga toaletter i centrum
Gästhamnsstugor i innerhamnen
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Projekt under förstudie forts.
Kultur- och fritidsnämnd
Friidrottshall
Sjöaremossen - ny avloppsanläggning
Ankarhallen idrottshall
Ankarhallen renovering/utbyggnad
omklädningsbyggnad
Påskbergsvallen omläggning och
beredning av konstgräsplan
Varbergs teater reinvestering funktionalitet
Konstnärlig utsmyckning Teaterplatsen
Lokalbibliotek Trönninge
Bokbuss
Lindvallen
Simanläggningar

Utredning pågår om möjlighet till en kombihall. Kalkylen kommer att inbegripa
ett investeringsbidrag på 10 mnkr.
Avvaktar utredning.
Avvaktar utredning.
Avvaktar utredning.
Avvaktar beräkning av drifts- och investeringskalkyler.
Avvaktar utredning.
Avvaktar utredning.
Avvaktar utredning om behov av lokalbibliotek finns.
Reinvestering. Avvaktar beräkning av drifts- och investeringskalkyler.
Utbyggnad av omklädningsrum etc., saknar ännu förstudie.
Avvaktar utredning.

Kommentar till investeringsplan
Kommunstyrelsen
Investeringsram KS verksamhet
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar
som nämnden ansvarar för och fördelar.
Kattegattsleden
Kattegattleden ska bli en havsnära cykelled mellan
Göteborg och Helsingborg. Leden, som går genom tre
regioner och tio kommuner, kommer att vara cirka 32
mil lång. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. Finansiärer och projektägare är kommunerna
längs leden samt Västra Götalandsregionen, Region
Skåne, Region Halland, Trafikverket och Europeiska
Unionen (EU).
Göthriks förskola
En förskola med tre avdelningar projekteras och uppförs på tomt mellan skolan och den nya vägens dragning. Ny parkering för skolan och förskolan utförs
samtidigt. Dyrare markkostnad p.g.a. dagvattenhantering. Försenad till 2014-08-31 p.g.a. överklagande.
Förskola Galtabäck/Träslövsläge
Ersättningslokaler till befintlig verksamhet vid Lerjans fristående förskola anskaffas genom att Varbergs
kommun förvärvar fastigheten och köper omkringliggande mark för utbyggnad. Projektering för om- och
tillbyggnad av befintligt kök samt tillbyggnad med två
avdelningar. Inga inventariekostnader tillkommer.
Projektet är försenat, inflyttning beräknas till våren
2014.
Breared förskola, 5 avdelningar
En förskola med fem avdelningar projekteras och
uppförs på anvisad kommunal tomt i Breared. Förutsättningar för väg och VA är klara. Programarbete har

påbörjats. Lokalerna kommer att erbjudas Breareds
personalkooperativ, som enligt beslut i BUN har beviljats utökning med två avdelningar. Inga inventariekostnader ingår i projektet.
Ankarskolan, ombyggnad skola-förskola
Projektering och byggnation av ny- och ombyggnad
av Ankarskolan för 600 elever samt flexibel förskola
för fyra avdelningar (68 förskoleplatser/80-100-skola). Detaljplan fastställd. Som första åtgärd flyttas
fotbollsplan för att ge plats till nybyggnad, vilket
slutförs under 2013. Projektet har blivit fördröjt p.g.a.
överklagande. Byggnationen beräknas starta årsskiftet 2013-2014 och inflyttning planeras våren 2015.
Trönninge förskola, 8 avdelningar
Projektering och uppförande av förskola med åtta
avdelningar på anvisad tomt i Trönninge. Planarbete
slutfört. Förskolan kan projekteras under hösten 2013
och byggnation 2014. Förskolan kan tas i bruk troligtvis tidigast januari 2015.
Gruppbostad LSS (Gasellen)
Nybyggnation av LSS-boende för sex personer.
Socialtjänsten har ansvar för att enskilda får det stöd
och den hjälp som de behöver. Vid beslut om boende
enligt LSS som ej verkställs får kommunen betala
sanktionsavgift till Socialstyrelsen.
Lokalanpassning Rosenfred/Ungdomens Hus
Anpassningar i Rosenfredsskolan för en långsiktlig
lösning med nya lokaler för Ungdomens Hus. Invändigt behövs bl.a. anpassningar för möjligheter att
bedriva caféverksamhet samt enklare scen och egen
entré. Vidare behövs viss anpassning av utemiljön i
anslutning till entré. Eventuellt behövs även viss anpassning för att nuvarande verksamheter ska kunna
flyttas ut, t.ex. förråd för instrument och kallförråd
för rekvisita.
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Österängens förskola, 8 avdelningar
Ersättningslokaler för byggnaden där Österängens
förskola tidigare bedrivit sin verksamhet. Förstudie
har påbörjats med förslag om uppförande av en förskola med sex avdelningar på tomt intill Bolmens
förskola. Fullmäktigebeslut finns om att utreda åtta
avdelningar, reviderad kalkyl kommer därför att
presenteras för förnyat beslut. Projektering beräknas
starta 2014 och byggnation 2015. Planerad inflyttning
i början av 2016.
Brandstation Tvååker
Tvååkers brandstation är i stort behov av renovering
och underhåll. Stationen är i dåligt skick och uppfyller inte dagens krav och behov.

skola. Gemensam förstudie med Bosgårdsskolans
utbyggnad utförs under hösten 2013.
Bosgård/Växthuset, utbyggnad
Projektering och utbyggnad av Bosgårdsskolan
motsvarande cirka fyra klassrum med tillhörande
grupprum, toaletter och entréer. Ersätter paviljongen
Växthuset, som idag inrymmer cirka 90 elever i åk f-3
samt 10 personal. Elevutvecklingen i upptagningsområdet är enligt prognosen stabil. Förstudie utförs
gemensamt för fyra avdelningar förskola under hösten
2013.
Bokens/Ugglans förskola, 6 avdelningar
Ändrat namn till Påskbergsskolan förskola. Ersättningslokaler för Bokens förskola som inryms i paviljonger. Beräknad inflyttning 2017/2018.

Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier Göthriks förskola
Fullmäktige beviljade 2012 medel till inventarier för
Göthriks förskola. Eftersom projektet blivit fördröjt
kommer medlen att utnyttjas först i samband med färdigställandet av förskolan.
Teknikcollege
I samband med certifieringen till så kallat teknikcollege uppmärksammades behov av nyinvesteringar.
Dessa genomförs med 800 tkr per år, 2014 är sista året
för investeringsprojektet.
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar
som nämnden ansvarar för och fördelar.
Hajvägens förskola, 3 avdelningar
Projektering och uppförande av en utbyggnad av befintlig förskola med tre avdelningar. Senarelagd efter
reviderad prognos för barnunderlag.
Årnäs förskola, 4 avdelningar
En förskola projekteras och uppförs på tomt med
strategiskt läge i området. Projektering beräknas
starta 2014 för byggnation 2015. Dimensionering kan
eventuellt ändras. Enligt strategisk bebyggelse- och
utvecklingsplan beräknas byggnationen av bostäder
starta tidigast 2014 med cirka 40 villor, på längre sikt
totalt 150 villor.
Tvååker förskola, 4 avdelningar
En förskola med fyra avdelningar finns med i program för kommunal mark i det nya bostadsområdet
Stenen, vid Övrevi idrottsplats. Eftersom bostadsprojektet inte startar och behovet av förskolan kvarstår, undersöks möjligheten att förskolan byggs på
Bosgårdsskolans tomt, tillsammans med utbyggnad
för Växthuset. Förskolan byggs då som flexibel mot

Furuberg
I del av Furubergsskolan, på Mandelgatan i hus C,
anpassas och tillskapas tre avdelningar för förskola.
Tillsammans med tidigare anpassad intilliggande
byggnad beräknas det totala antalet platser bli 100.
Ombyggnaden beräknas till 2016.
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Vidhöge förskola, 3 avdelningar
Projektering och uppförande av en utbyggnad av befintlig förskola med tre avdelningar. Totalt kan fem
avdelningar integreras med Vidhögeskolans lokaler.
Anpassning av ett klassrum är klar, för ersättning
av en avdelning i paviljong där bygglovet upphörde
höstterminen 2012. Utbyggnad planeras med flexibla
lokaler för framtida ålders- och organisationsförändringar. Projektering och utförande påbörjas 2014 och
pågår till 2015.
Träslövs by förskola, 8 avdelningar
Programarbete pågår för ett nytt bostadsområde om
cirka 1000 bostäder i Östra Träslöv. Utbyggnadsår
beräknas tidigast till 2016 för den första etappen,
med fortsättning genom en andra etapp fram till
2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har uttalat
önskemål om en förskoletomt i etapp 1, med sådan
placering att byggstarten kan ske innan bostäderna
har uppförts.
Trönninge skola
En ny skola projekteras och uppförs på anvisad tomt
i det nya bostadsområdet i Trönninge. Skolan planeras för 600 elever (utbyggnadsbar till 700) i åk f - 9.
Den ska inrymma tillagningskök och ha närhet till
idrottshall. Arbetet med detaljplan samt förstudie
pågår. Projektering beräknas starta 2013 och skolan
beräknas kunna tas i bruk 2016.
Breareds skola
En ny skola projekteras och uppförs på anvisad tomt
i Breared. Skolan kan byggas som en f-9 alt. 4-9 eller
6-9, beroende på hur elevökningen klaras på de angränsande skolorna Almers, Mariedal, Furuberg och
Ankarskolan. Tomten bör dimensioneras för 600 elever. Skolan ska inrymma tillagningskök.
Inventarier Ankarskolan
Medel till inventarieranskaffning vid inflyttning i den
ny- och ombyggda Ankarskolan. I byggkalkylen var
ingen hänsyn tagen till inventariedelen. Tillkommande skolor och förskolor inberäknas med schablon för
inventarier.

Socialnämnd
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Diverse upprustning av LSS-boenden, äldreboenden,
utemiljö LSS och brandskydd. Avser åtgärder för att
uppfylla lagar och riktlinjer inom brandsäkerhet och
vårdhygien samt kvalitetshöjande åtgärder såsom
förbättrad verksamhetsfunktion, säkerhet och trivsel.
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar
som nämnden ansvarar för och fördelar.

Inventarier Gasellen
Medel till inventarier för gemensamma lokaler i nytt
LSS-boende, Gasellen.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet har delar av sin verksamhet i lokaler på fastigheten Mandarinen, där man p.g.a. ändrad
detaljplan inte får vara kvar. (Området ska bebyggas
med bostäder.) Socialförvaltningen undersöker möjligheten att få ersättningslokaler i befintliga fastigheter, men detta kommer att kräva ombyggnationer.

Hamn- och gatunämnd
Smärre centrumåtgärder
Det finns ett behov av att kunna genomföra vissa
mindre och tillfälliga insatser för att belysa Vision
2025 och kommunicera staden Varberg som attraktiv,
spännande och som en tydlig avsändare av visionens
innehåll. Åtgärderna planeras i förvaltningsövergripande samverkan. Projekten kan utgå direkt från
visionen, eller vara inriktade med fokus på specifika
mål och profilfrågor som cykling eller kustnära aktiviteter.
Lekplatser
Utvecklingen av tätorts-/stadsdelslekplatser sker
utifrån principerna i lekplatsriktlinjen. Projektet
föreslår förnyelse i enlighet med femårsplaneringen
för tätorts-/stadsdelslekplatser. I samband med investeringen avvecklas ett antal lekplatser. Kostnad för
avveckling och återställning av dessa platser ingår i
förslag till investeringen. Utvecklingen fördelas jämt
mellan Varbergs tätort och övriga orter.
Norrgatan, ombyggnad till gångfartsområde
Enligt kommunfullmäktigebeslut ska gatorna innanför Vallgatorna ha gatstensbeläggning, och Norrgatan
är nu den sista gatan kvar utan gatsten. Gatan har
inte heller (som flera närliggande gator) den utformning av gårdsgata som ger bättre trafikföring och inbjuder till vistelse och handel.
Förnyelsen av Norrgatan ska omfatta både utseende
och funktion. Det ska bli en gata med innerstadskaraktär, och utformningen görs i nära samarbete med
fastighetsägare och handlare i området. Gatans funktion bör inte vara genomfartsgata utan handelsgata
med restaurangmiljö. Ombyggnaden rör två kvarter
(Västra Vallgatan – Drottninggatan) och omfattar
cirka 2000 kvadratmeter.
Mötesplatser serviceorter och landsbygd
År 2012 genomfördes anläggande av Ekparken i
Rolfstorp och 2013 genomförs åtgärder i centrala
Kungsäter. Inför 2014 års föreslagna investeringar
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läggs en plan för vilka orter (en per år) som kommer
att prioriteras inom liggande femårsplan. Projektet
planeras och projekteras under våren och byggs under hösten.

skap om kommande utveckling av Varberg och
Lassabacka identifiera åtgärder och etappindela
dessa. Genomförs som fördjupade trafikstudier, skisser och förprojektering.

Strandpromenaden mer än 100 år
Strandpromenadens 100-årsjubileum uppmärksammas med att en utvecklingsplan tas fram med förslag
om etappvis utveckling av promenaden de kommande åren. Det är sträckningen från Badhusplatsen till
Kåsa som är tänkt för förnyelse.

Etapp 2/2013- 2015: Projektering av utvalda delar i
enlighet med definierad tidsplan från etapp 1.

Behov finns av att se över entréområden och cykelparkeringar samt sittplatser för bättre tillgänglighet
längs delar av promenaden. Nämnden har också ett
uppdrag att fortsätta planeringen av belysning mellan
Ankaret och Kåsa.
Fästningsbadet
En idé är framtagen om nytt bryggbad utmed piren vid fästningen. I förslaget ingår soldäck, promenad/badbrygga, soltrappa/hopptornstrappa,
kombinerat soldäck/badbrygga, sittplatser och yta
för eventuell försäljning. Under 2011 gjordes en
fördjupad studie av badanläggningens utformning,
cykelparkeringar och entrézon samt en utredning
av grundläggningsförhållanden för brygga. Samma
år togs även idéförslag fram för en tillhörande
toalettbyggnad (befintliga toaletter antas inte räcka
till vid ökat besöksantal i samband med ett nytt
fästningsbad). Under 2012 och början av 2013
har konstruktionen ytterligare bearbetats för både
brygganläggning och servicebyggnad.
Motionsspår
Kommunen har totalt nio motionsspår, som samtliga behöver upprustas. Samtidigt finns önskemål om
nytt och längre centralt spår genom utbyggnad av
spår bakom sjukhuset (motion Dnr KS 2011/0102).
Samtliga befintliga spår har en ålder av cirka 30 år.
De flesta har luftburna ledningar, vilket medför hög
energiförbrukning, stora underhållskostnader och
brister i ljusflödet. Genom att gräva ned ledningarna
minskar energiförbrukningen och de kabelbrott som
kan uppstå vid stormar förhindras. I samband med
renoveringen läggs nytt slitlager ut och samtliga diken
och trummor ses över. Projektet avser förnyelse av ett
spår om året. Investeringen 2017 avser, enligt KFbeslut, nytt motionsspår i Breared.
Åtgärder Lassabacka
Identifiera, projektera och genomföra åtgärder för
att förbättra flöden, trafiksäkerhet och tillgänglighet
samt minska sårbarheten i trafiksystemet kring
Lassabacka.
Etapp 1/2013: Utifrån genomförda studier och kun-

Etapp 3/2014: Byggande av utvalda delar i enlighet
med tidsplan definierad i etapp 1. Beroende av storlek och slutligt innehåll i etapp 1 kommer genomförandeperioden att ha en utsträckning även efter 2018.
Vissa åtgärder kommer att genomföras först i samband med byggnation av dubbelspår genom Varberg
Bulleråtgärder
Hamn- och gatunämnden har som verksamhetsutövare ett ansvar för buller orsakat av trafik.
Etapp 1 slutfördes 2012 och bestod av åtgärder för
fastigheter som har över 65 dB(A) vid fasad, med
fokus på inomhusvärden. Under 2013 tas en kommungemensam bullerriktlinje fram tillsammans med
stadsbyggnadskontoret, planeringskontoret och miljöoch hälsoskyddsförvaltningen. Riktlinjen kommer att
medföra revidering av Varbergs åtgärdsprogram för
buller (etapp 2 och 3).
Utöver framtagande av riktlinje föreslås mindre investeringar 2013-2015, för att åtgärda de av Varbergs
fastigheter som utsätts för högst utomhusnivåer av
buller.
Investeringen 2016 och framåt är till för att kunna
genomföra de skyddsåtgärder som föreslås i Varbergs
åtgärdsprogram för buller (prioriteringsordning tas
fram under år 2014).
Lindberg/Trönninge, gång- och cykelväg
Projektet handlar om att anlägga en gång- och cykelväg längs Lindbergsvägen, separerad från körbanan
för att trafiksäkra de oskyddade trafikanterna.
Brunnsparken-kyrkan-torget
Arbete med funktionsskiss och dialog för torget,
kyrkan och Brunnsparken som helhet påbörjades
under hösten 2012, för att utmynna i idéförslag 2013.
Utifrån idéförslaget föreslås etappvis genomförande
och fördjupad kostnadsbedömning. Om det bedöms
lämpligt utifrån idéförslaget och dialogprocessen,
projekteras och byggs Brunnsparken som en första
etapp med projektering 2013 samt byggnation 2014
och 2015.
Trafikmiljöåtgärder
Fortsättning på det arbete som pågått under flera
år med att ändra utformning av bostadsgator för att
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åstadkomma lägre hastighet på fordonstrafik och
ibland separerade trafikslag. De berörda trafikmiljöerna i kommunen har valts ut dels efter tätortens
indelning i lågfartsområden (enligt Trafiknätsanalys
2008), dels med hänsyn till behov av förnyelse i samband med ledningsförnyelser för VA och fjärrvärme.
Ombyggnaden av bostadsgator har blivit än mer angelägna i samband med genomförandet av lägre hastighet enligt det nationella projektet Rätt fart i staden.
Varbergs trafikmiljöer har analyserats utifrån denna
projektmodell, projektets utredning kommer dessutom, tillsammans med det pågående arbetet med
kommunens trafikplan, att ligga som grund för prioriteringar av gator och åtgärder de kommande åren.
Projekten är därför inte specificerade efter 2013.
Kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafik har stagnerat i Varbergs
kommun och andelen resande får anses som låg i
relation till jämförbara kommuner. För en ökad andel
resor med kollektivtrafik behövs ett helt nytt linjenät
för Varbergs stadstrafik.
Hallandstrafiken vill börja trafikera ett nytt stadslinjenät under trafikåret 2014. Ett effektivt linjenät
kräver flera åtgärder i infrastrukturen, med nya linjesträckningar såväl i innerstaden som längs övriga
gator. Projektet kan delas upp i olika delar som
omfattar infrastrukturåtgärder på Västra Vallgatan,
Östra Vallgatan, Engelbrektsgatan, och Västkustvägen
(sjukhuset). En sista del handlar om anpassning av
hållplatser på övrigt vägnät.
Tillgänglighetsåtgärder
Inom planarbetet ska inventering av viktiga stråk
utanför centrumkärnan utföras. Exempel är stråk mot
sjukhuset, till evenemangshallen och till Håstens torg.
Handlingsplanen ska vara ett nytt avstamp för fortsatta åtgärder. Avsikten är att identifiera miljöer där
god tillgänglighet är viktig samt att föreslå lämpliga
åtgärder för förbättringar. Med tanke på att flera åtgärder kan beröra trafiksäkerhet kan medfinansiering
från Trafikverket vara aktuell.
Parkavdelning, arbetsmaskiner
Parkavdelningens arbetsmaskiner byts löpande ut
under åren (vid behov).
Teaterplatsen
För att utveckla området föreslås en helhetsutformning av torgyta på befintlig parkeringsplats samt längs
Engelbrektsgatan en ”shared space-yta” där olika
trafikslag som gång, cykel, kollektiv- och biltrafik kan
färdas på samma villkor. Samtidigt ersätts de parkeringsplatser som tas bort med nya på närliggande
gator. På torget kan förslagsvis det norra kvarterets

kulturella kvaliteter lyftas fram, med nya spännande
anläggningar som utomhusteater, trädplantering, offentlig konst och effektbelysning. Då turistbyråverksamhet planeras i lokalerna kommer platsen troligtvis
i större utsträckning att fungera som en entré till
stadskärnan, och bör ges den digniteten i utformning
och innehåll.
Arbetet föreslås fortsätta i etapper och samordnas
med byggnation enligt Lagmannen 18, samt med
eventuell omläggning av stadslinjenätet för kollektivtrafik och de konsekvenser det får för trafik och parkering i området.
Kvarteret Kilen
Kommunfullmäktige beslöt i mars 2012 att området
ska iordningställas till ett trevligt grönområde. Platsen upplevs idag inte som en trivsam entré till centrum och används inte i någon större utsträckning.
Området är cirka 2500 kvadratmeter stort.
Hamn- och gatuförvaltningen bedömer att området
med enkla medel (gångstig, sittplatser, röjning och
plantering) skulle kunna bli en mer tilltalande och
inbjudande plats att passera förbi eller stanna till på.
Buavägen, vändplats
Bussturen ändras från att bland annat trafikera Ingemarsvägen till att gå via Buavägen och vända i Bua
hamn. Flytten medför behov av vändplats för bussen
samt flytt av busshållplatser. Innan definitivt läge för
hållplats beslutas behövs en översyn av möjliga ytor
kring Bua hamn. Projektet kommer att genomföras i
samverkan med Buas framtid, Båtfjordens hamn och
Hallandstrafiken.
Ombyggnad av korsningar
Ett antal korsningar är i behov av ombyggnad för
bättre trafikflöde och ökad säkerhet, framförallt med
avseende på oskyddade trafikanter. Bland annat gäller detta korsningarna Södra vägen-Kattegattsvägen,
Rosenfredsgatan-Ringvägen och Träslövsvägen–Västkustsvägen. I samband med trafikplanen görs en bedömning av de kommande årens behov samt en prioritering av projekten
Förnyelse trafikvägvisning i centralorten
Den befintliga vägvisningen behöver ses över. De
senaste åren har många nya gator och bostads- och
verksamhetsområden byggts. Vägvisningen i sin helhet har inte hängt med, utan upplevs idag ofta som
inkonsekvent och otydlig. Det som är inaktuellt behöver rensas bort och nytt behöver komma till, för en
uppdaterad och tydlig trafikvägvisning med bättre
flöden och styrning av trafiken.
Veddige, gång- och cykelväg
Utbyggnad av gång- och cykelbanor längs de föreslag-
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na gatorna i Veddige är prioriterade enligt cykelplanen för Varbergs kommun.
Gång- och cykelväg föreslås utmed Skolgatan på
delen Syllingevägen-Västra Ringvägen, längs Västra
Ringvägen på delen Viskastigen-Pilvägen samt längs
Syllingevägen på delen Viskastigen-Skolgatan. De
föreslagna sträckningarna är cirka 1 500 meter. Kostnaden för dessa cykelvägar och några övriga trafikmiljöåtgärder bedöms vara 4 000 tkr.
Åkullaleden, gång- och cykelväg
Utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Varberg
och Grimetons stationssamhälle är en prioriterad
sträckning enligt cykelplanen. Det finns behov av att
förbättra sträckan för vardagsresor med cykel, men
också av att skapa ett attraktivt stråk för cykelturism
och cykelutflykter i öst-västlig riktning i kommunen.
Åkullaleden är idag skyltad i blandtrafik.
Väg 845 Löftabro-Stråvalla gång- och cykelväg
Utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Löftabro
och Stråvalla är en prioriterad sträcka enligt cykelplanen. Behovet av cykelbanan är också upptaget i en
motion (Dnr KS 2011/0044), som avslagits med hänvisning till att cykelvägen redan ligger i investeringsplanen. Sträckningen är drygt 1 300 meter lång och
går utmed väg 845 från befintlig gång- och cykelväg
vid Kapelliden söderut till Stråvalla. Nyexploatering
på båda sidor om väg 845 är aktuell genom att detaljplaner vunnit laga kraft. Projektet föreslås samordnas i tid med utbyggnaden av de nya bostadsområdena. En del av kostnaden för gc-vägen bör även
kunna läggas till exploateringen.
Väg 815 Rolfstorp-Skällinge
Utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Rolfstorp
och Skällinge är en prioriterad sträcka enligt cykelplanen. Gång- och cykelbanan är viktig för de skolbarn som reser mellan Rolfstorp och Skällinge.
Omskyltning enligt Rätt fart i staden
Under 2013 påbörjades, med en av kommunens serviceorter som försöksområde, omskyltning enligt
hastighetsplanen Rätt fart i staden. 2014 och 2015
fortsätter arbetet med omskyltning och eventuella
trafikmiljöåtgärder i centralorten och på resterande
serviceorter.

(hangar och klubbhus). Projektet innebär att ett staket måste vara på plats senast ovan nämnda datum
för att flygplatsen ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens normer.
Södra Näsvägen, gång-och cykelväg
Utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Södra Näsvägen (Ägovägen-Svartekärrsvägen) är en prioriterad
sträckning enligt cykelplanen. Sträckan är i sin helhet
1 620 meter lång. En del av sträckan (Nygårdsvägen-Olas gata) ingår i Kattegattsleden och kommer
att finansieras inom ramen av det projektet
(1 000 tkr). Den investering som föreslås här rör delsträckan Nygårdsvägen-Ägovägen. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 4 000 tkr och delen
Nygårdsvägen-Ägovägen bedöms till 3 000 tkr. Året
för byggnation är föreslaget i samordning med planeringen för Kattegattsleden.
Multipark Varberg
En multipark vänder sig till oorganiserad sport- och
streetkultur. Multiparken planeras anläggas på aktivitets-/rekreationsområdet vid Ankaret, beräknad yta
är 4 000-4 500 kvadratmeter.
I arbetsprocessen är kontakten med de lokala utövarna en viktig del för att säkerställa en god förankring.
Därför har nätverket Skate Varberg bildats som en
plattform för dialog genom hela projektet.
Bläshammar gång-och cykelväg
Nybyggnation av gc-väg utmed väg 845, mellan Bläshammar skola och Lindhov. Trafikverket är väghållare
och projektledare. Trafikverket arbetar för närvarande
med en vägplan som sedan ska ställas ut och fastställas, detta beräknas ta cirka sex månader. Byggstart är
planerad till hösten 2014, byggtid beräknas till cirka
fyra månader. Enligt regional plan ska finansieringen
av cykelbanor utmed allmänna vägar delas 50/50
mellan Trafikverket och respektive kommun. Beräknad kostnad för projektet är 1,7 mnkr Varbergs kommuns del blir därmed 850 tkr.

Flygfältet, staket
Enligt nya bestämmelser från Transportstyrelsen ska
alla flygplatser vara inhägnade från och med den
10 oktober 2015.

Belysning, gång-och cykelvägar
Behov finns av bättre belysning längs vissa gång- och
cykelvägar i Varbergs tätort. Det finns sträckor där
gatans belysning tidigare räckt, där träden nu har
vuxit upp i grönremsan mellan gata och cykelväg. På
andra ställen har användningen av gång- och cykelvägen ökat, därmed även behovet av belysning. En investering för att komplettera befintligt gång- och
cykelvägnät med belysning (där enklare åtgärder som
röjning och gallring inte är tillräckligt) föreslås därför.

Omkretsmåttet på nuvarande flygplatsområde är
1979,2 meter, med viss reservation för hur staketdragningen ska gå vid befintliga byggnader inom området

Belysning, utbyte av kvicksilverlampor
Det finns ett antal ljuspunkter där kvicksilverlampor
behöver bytas ut mot induktionslampor innan 2015.

INVESTERINGAR

35

BUDGET 2014

VARBERGS KOMMUN

INVESTERINGAR

36
I Sibbarp finns 56 sådana ljuspunkter, i Gunnarsjö 39
stycken och i Väröområdet 60 stycken. Driftkostnaden kommer efter bytet att bli mycket lägre, då induktionslamporna drar 40w jämfört med kvicksilverlampornas 125 w. Livslängden på induktionslampor är
100 000 brinntimmar, (25 år), att jämföra med kvicksilverlampors livslängd på 16 000 brinntimmar (4 år).
Investeringen kommer därmed att tjänas in ganska
omgående.
Tvååker, central park
Södra delen av det gamla järnvägsområdet i Tvååker
är planlagd naturmark och har legat obrukad sedan
järnvägen försvann. Utformningen bör skapa en centrumpark som fungerar som mötesplats för lek, vila,
upplevelse och aktivitet.
I projektet ingår även cirka 250 löpmeter gång- och
cykelväg från nya verksamhetsområdet ner till
befintlig gc-väg vid Pilgatan samt anslutning till Skolvägen. En uppdaterad planering och kalkyl för parken görs under 2014, tillsammans med ny beräkning
av eventuell förändring av driftskostnader. Kostnaden
är inte indexuppräknad sedan 2010. Samverkan sker
med Positiva Tvååker och andra lokala aktörer.

besökare. Båda anläggningarna har årligen behov av
mindre åtgärder, för att upprätthålla och utveckla
befintliga verksamheter och för att vidareutveckla
områdena som attraktiva vistelse- och besöksmål.
Behovet av åtgärder varierar över tid.
Affärsbehov i befintliga lägen
Erfarenhet visar att det under innevarande budgetår
kommer affärsförfrågningar till Hallands Hamnar
Varberg som fordrar investeringsåtgärder av olika art.
Såväl kort- som långsiktiga affärer har kort insatstid
och fordrar snabba åtgärder från hamn- och gatuförvaltningen för att hamnen ska kunna bereda plats för
affären. Därför är det angeläget att nämnden har
medel att disponera för att möta uppkomna behov.
Samtliga investeringar inom denna kategori regleras
sedan i avtalet mellan hamn- och gatuförvaltningen
och hamnbolaget.

Kultur- och fritidsnämnd

Trädförnyelse
Trädstatusen för de cirka 3 000 träd som finns i centrala delarna av Varberg är dokumenterad från 1980
och framåt. Här visas stora behov av att ersätta träd
som annars innebär en säkerhetsrisk i stadsmiljön.

Sjöaremossen
Flera investeringar som rör Sjöaremossen har slagits
ihop till ett objekt. I den enkla genomgång av anläggningens status som upprättades våren 2010, poängterades behovet av generell upprustning. En flerårig
investeringsplan togs fram och nu har anläggningens
belysning bytts ut. Maskinbyggnad och omklädningsrum skall byggas och banbädd ska bytas ut.

Under 2013 genomförs en trädinventering, och en
trädplan sätts för etappvis nyplantering. Förnyelsen
rör tätorten, i första hand centrala Varbergs gatu- och
parkträd.

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Används till mindre investeringar (upp till 300 tkr)
inom kultur-och fritidsnämndens ansvarsområde.

Åtgärder hamnutveckling
Enligt beslut i kommunfullmäktige i juni 2012 startar
dels ett hamnutvecklingsprojekt för att verkställa
flytten av hamnverksamheten ut till Farehamnen, dels
ett stadsutvecklingsprojekt för att successivt utveckla
de områden som lämnas i hamnen, med nya stadsdelar och ett utvidgat centrum.

Konstnärlig utsmyckning
Svar på motion om utsmyckning av Rosenfredskolans
entré (KFN 2006/0214) kommer inte att göras under
2013 (ligger i plan 2013), utan flyttas till 2014.

Hamnutvecklingsprojektet kommer att innebära fördjupning i en rad olika frågor, angelägna för att kunna förverkliga ambitionerna i kommunfullmäktiges
beslut. Bland annat kommer en detaljerad åtgärdsplan samt tids- och kostnadsplan tas fram och leda
till åtgärder som sträcker sig flera år in i 2020-talet.
Utveckling av Varbergs innerhamn och hamnen i
Träslövsläge
Åtgärder för att successivt utveckla Varbergs
innerhamn och hamnen i Träslövsläge syftar till att
göra Varberg ännu mer attraktivt för boende och

Framtida konstgräsplan
Förvaltningen ser behov av fler konstgräsplaner i Varbergs kommun för att möta föreningarnas krav på fler
tider. Den stora fördelen med konstgräs är en mycket
högre utnyttjandegrad, särskilt på nordliga breddgrader där naturgräs inte kan användas alls under vintertid. Plan år 2016, 6 000 tkr.
Idrottshall Trönninge
I planen för nybyggd skola i Trönninge finns 25 mnkr
avsatta för en idrottshall. Utredning bör påvisa om
den ska byggas som en kombihall, och i så fall även
inrymma friidrottsverksamhet. Plan 2016, 25 000 tkr.
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Nytt bibliotek, Träslövsläge
Inryms inte i skolans budget. Projektet innebär att
Ankarskolans befintliga folk- och skolbibliotek får
nya lokaler i den nybyggda skolan. Detta tillgodoser
behovet av god samhällsservice i Träslövsläge och ger
bra förutsättningar för lagstadgad skolbiblioteksverksamhet.

Servicenämnd
Trådlöst nätverk WiFi
Utbyggnad av trådlöst nätverk för att säkerställa användandet av bärbara datorer, läsplattor m.m.

en driftsäker servermiljö med adekvat lagring och
ändamålsenlig backup.
Projektet ska återanskaffa och driftsätta servermiljö
samt upprätta övervakning av servermiljö.
Generell IT-utveckling
Investeringskonto för utveckling IT-service är ett generellt konto för mindre anpassningsåtgärder som
initierats av nyttjande förvaltning. Kapitalkostnaden
kommer att belasta beställande förvaltning via
prislistan för de ökade tjänster som förvaltningen
köper av IT-service.
Inventarier mottagningskök, matsalar och

Trådburet nätverk
Samtliga nätverksenheter byts ut och nätverket har
moderniserats under de senaste åren. Nu gäller att,
förutom utbyggnad i nya lokaler, återanskaffa en femtedel av utrustningen varje år för att hålla jämn takt
mot avskrivningstiden.
Kost- och städavdelningen, inventarier
Löpande projekt för re- och nyinvesteringar i tillagningskök samt för maskiner inom lokalvård.
Integrerad kommunikation
Nuvarande växellösning kommer att behöva bytas ut.
Den tekniska utvecklingen går fort framåt och en ny
kommunikationslösning för kommunen omfattar en
integrerad lösning med telefoni, växel, e-post, chatt,
kalender, video samt olika typer av konferensmöjligheter.
Energieffektivisering av fastigheter
Varbergs kommuns mål om energieffektivisering av
fastigheter kräver dels investeringar genom konvertering till miljömässigt mer effektiva uppvärmningskällor, dels investeringar som leder till mer energieffektiva installationer i kommunens olika fastigheter.
Under 2014 planeras konvertering av följande förskolor: Barnabro, Derome, Hajvägen, Spannarp,
Renen 10 och Solkulla, samt av Vidars gränd gruppbostad, Västervägens gruppbostad och FUB-gården.
Anpassning fastigheter
Generellt projekt för mindre anpassningsåtgärder upp
till 500 tkr som initieras av nyttjande förvaltning eller
av extern hyresgäst. Kapitalkostnaden belastar
hyresgäst med ökad hyra. Avskrivningstiden bedöms
från fall till fall, men är maximalt 10 år.
Lagring, säkerhetskopiering och övervakning
IT-service tidigare projekt för SAN, Backup och Hyper-V slås samman i ett projekt, med målet att skapa

restauranger
Underhållet i mottagningskök och matsalar är eftersatt. En inventering har gjorts på kommunens skolor
inom ramen för det förvaltningsövergripande projektet. Här framgick att investeringsbehoven de fem närmaste åren uppgår till 8,2 mnkr, med stark tyngd mot
de första åren. För en jämn kostnadsutveckling över
planperioden föreslås dock att 1,7 mnkr avsätts årligen för inventarieutbyten inom mottagningskök och
matsalar för skolor, samt att 200 tkr avsätts årligen
för inventarieutbyte på de åtta dagcentralerna. Totalt
1,9 mnkr årligen.
Renovering sammanträdesrum A1
A1 är ett gammalt och fint sammanträdesrum i behov
av renovering och modernisering. Ljudmiljön behöver
åtgärdas med både ljuddämpning och modern teknik.
Nya, välanpassade möbler ska sättas in och eluttag
för läsplattor m.m. ska monteras. Ljuddämpning och
målning anpassas efter lokalens ursprung.

Kommunfullmäktige
Markförvärv
Medel för att skapa möjlighet att förvärva strategisk
mark för framtida exploatering eller för inlösen vid
infrastrukturella projekt. I väntan på framtida exploatering tillhör förvärvad mark eller fastighet kommunens markreserv.
Fastighetförsäljning
Budgeterade inkomster för tillfälliga markregleringar
eller för försäljning av tomter eller fastigheter som inte
tillhör öppna exploateringsområden.
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Kommunens exploateringsverksamhet handlar om
att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark på
platser där människor ska kunna bo och bedriva
verksamhet.
Inkomsterna och utgifterna i exploateringsbudgeten
påverkar först och främst kommunens likviditet, först
i andra hand påverkas resultatet.
I exploateringsbudgeten ingår både områden som
ägs av kommunen och områden som ägs av privata
exploatörer. Privatägda tomter finns med när kommunen enligt tecknade avtal och mot betalning har

VARBERGS KOMMUN

tagit fram planer, och i en del fall anlagt vägar och
grönytor.
Det är enbart de kommunala nämndernas inkomster
och utgifter som ingår i exploateringsbudgeten nedan,
exploateringar som berör kommunens bolag finns
inte med. Totalkalkyl finns redovisad för nyare objekt
som har genomgått förstudie, alternativt för privata
objekt när avtal är tecknat mellan parterna. Prognos
omfattar alla inkomster och utgifter t.o.m. 2013.

Exploateringsplan med kommentarer, tkr
Kommunala områden för
bostadsförsörjning

Totalkalkyl

Kv. Falkenbäck
Inkomst
Utgift
Netto
Förstudie påbörjad

0
0
0

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013
0
200
200

0
300
300

Plan 2015

Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Stockrosgatan
Inkomst
-6 400
-6 140
0
0
0
Utgift
600
378
650
0
0
Netto
-5 800
-5 762
650
0
0
Omvandling av tidigare parkering till småhustomter. Återstår färdigställanden av återvinning och parkeringsplatser.

0
0
0

Brunnsberg
Inkomst
0
0
0
0
Utgift
0
0
300
0
Netto
0
0
300
0
Plan för flerbostadhus på ängen öster om Varbergs Bostads hus. Detaljplanearbete pågår.

0
0
0

0
0
0

Håsten
Inkomst
0
-9 776
0
0
0
Utgift
0
652
500
0
0
Netto
0
-9 124
500
0
0
Detaljplan klar. Flerbostadshus med verksamhet i bottenvåning ska byggas vid Håstens Torg. Byggherre: Varbergs
Bostads AB. Ny väg för tankbil klar.
Östra Träslöv
Inkomst
Utgift
Netto
Förstudie inledd för nytt bostadsområde.

0
0
0

0
165
165

0
500
500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Breared
Inkomst
0
0
0
-18 000
0
0
Utgift
0
7 650
300
0
0
0
Netto
0
7 650
300
-18 000
0
0
Detaljplansarbete pågår för flerbostadshus. Markanvisning klar. Kvar finns yta för skoltomt, tomt för förskola samt yta för
fotbollsplan. Planerat överskott överförs till att delfinansiera Österleden.
Träslövsläge , Grytåsvägen m. fl.
Inkomst
-4300
0
0
-2 150
-2 150
0
Utgift
4170
993
2 250
900
0
203
Netto
-130
993
2 250
-1 250
-2 150
203
Detaljplanen överklagad. Iordningsställande av gator, grönytor med mera. En dagvattendamm planeras för fördröjning av
dagvatten. Inkomst genom gatukostnadsersättning.
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Kommunala områden för
bostadsförsörjning

Totalkalkyl

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013

Plan 2015

Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

Öster, Ankarskolan
Inkomst
0
0
0
0
0
0
Utgift
11465
2 882
15 000
0
0
88
Netto
11 465
2 882
15 000
0
0
88
Anläggande av vägar för att möjliggöra tillfart till nya Ankarskolan och kommande bostadsområden. Till exploateringsprojektet har även cirkulationsplats Västkustvägen/Tångvägen/Himlevägen förts. Utgifterna kommer att fördelas mellan
tillkommande områden och investeringar.
Skällinge, Vinkelvägen
Inkomst
0
0
0
0
0
0
Utgift
0
401
500
0
0
0
Netto
0
401
500
0
0
0
Äldre område där anläggandet av vatten och avlopp belastat kommunen. 10 tomter finns till försäljning. Återstår toppbeläggning på gatan.
Tvååker, Stenen
Inkomst
-29500
0
0
0
0
0
Utgift
29500
2 242
0
0
0
0
Netto
0
2 242
0
0
0
0
Detaljplan klar för småhus, parhus och förskola. Gata och VA ej utbyggt. Ingående utgift avser arkeologiska undersökningar. Fördröjd eftersom efterfrågan varit låg.
Himle, N. Lantmannav.
Inkomst
-3500
0
0
-500
-500
Utgift
2600
200
2 000
0
400
Netto
-900
200
2 000
-500
-100
Äldre detaljplan för 11 småhustomter och en flerbostadstomt. Gata och VA ej utbyggt. Undersöker marknadsläge.

0
0
0

Åsby, norr Åsbyvägen
Inkomst
-4800
0
Utgift
3900
2 762
Netto
-900
2 762
Detaljplan klar med tomter för 15 småhus. Försäljning pågår.

0
0
0

-650
0
-650

-650
500
-150

-650
-650

Veddige, Vipvägen
Inkomst
0
-4 421
-500
-500
0
0
Utgift
0
3 256
0
550
0
0
Netto
0
-1 165
-500
50
0
0
Detaljplan klar. Försäljning pågår. 28 hyreslägenheter färdigställda. Byggstart av 15 lägenheter för trygghetsboende har
påbörjats. 9 småhustomter återstår.
Bua, Kvarndammsvägen
Inkomst
-28900
-3 198
-1 600
-1 600
-2 400
Utgift
20000
10 052
0
0
0
Netto
-8 900
6 854
-1 600
-1 600
-2 400
Detaljplan klar. Försäljning pågår, 32 småhustomter återstår. Lekplats och toppbeläggning av gator återstår att göras.
Tidsplan för detta osäker, beror på hur snabbt försäljningen sker.
Bua, Guttaredsvägen
Inkomst
-2560
0
Utgift
1600
178
Netto
-960
178
Detaljplan klar för flerbostadshus. Förslag på köpare finns.

-2 560
1 400
-1 160

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Limabacka, Per Månsev.
Inkomst
0
-313
-3 100
-300
-300
0
Utgift
0
39
200
0
800
0
Netto
0
-274
-2 900
-300
500
0
Detaljplaneändring pågår. Förslag på markanvisning finns. Utöver det återstår 10 småhustomter till försäljning. Toppbeläggning av gator återstår att göras.
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Kommunala områden för
bostadsförsörjning

Totalkalkyl

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013

Plan 2015

Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

Pågående ännu ej avslutade kommunala bostadförsörjningsområden
Inkomst
0
-74 818
0
0
0
0
Utgift
0
80 976
0
0
0
0
Netto
0
2 109
0
0
0
0
En del av dessa områden kommer att avslutas i det närmaste. Övriga är färdigutbyggda eller nyligen öppnade och inga
ytterligare utgifter är budgeterade under de närmaste åren i nuläget. De områden som avses är: Lorensberg/Kanngjutaren, Kvarteret Kyrkoherden, Kvarteret Trädgården, Sörse (Rundgården), Tranan, Mandarinen, Jonstaka/Österleden,
Fiskebåtsvägen och Skepparevägen i Träslövsläge, Enelundsvägen i Rolfstorp, Klockarevägen i Sibbarp, Järnvägsgatan i
Tvååker, Trönninge 5:11, Öster Kullagården i Veddige, Stomvägen Karl-Gustav och Prästgårdvägen i Kungsäter.
Delsumma

Kommunala områden för
verksamhet

-6 125

Totalkalkyl

10 311

15 490

-21 750

-4 800

291

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013

Plan 2015

Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

Stadsutveckling
Inkomst
0
0
0
0
0
0
Utgift
0
2 358
5 235
3 260
3 285
0
Netto
0
2 358
5 235
3 260
3 285
0
Samlingsbegrepp för förändringen av Varbergs stad. Hit hör område för flytt och anläggning av hamnverksamheten,
anläggning av det nya bostadsområdet Västra Centrum i det tidigare hamnområdet samt utbyggnaden av dubbelspåret i
centrum. Utgifterna kommer att redovisas på respektive område, men i dagsläget är det svårt att förutse hur de kommer
att fördelas.
Öster, Östra Hamnvägen
Inkomst
0
-3 897
0
0
0
0
Utgift
0
2 464
0
0
0
0
Netto
0
-1 433
0
0
0
0
Bland annat Varberg Energis nya energianläggning. När återvinningen flyttar uppstår möjlighet till vidare exploatering
eller expansion för Getteröverket.
Kv. Hajen
Inkomst
0
-4 449
-3 870
0
0
0
Utgift
0
4 406
200
650
0
0
Netto
0
-43
-3 670
650
0
0
Sanering Hajen 11. En tomt återstår och förslag till markanvisning kommer. Återstår att färdigställa plan för återvinning.
Nedregården, etapp 4
Inkomst
0
-35 908
-7 000
-5 000
-5 000
0
Utgift
0
35 780
2 000
1 000
1 000
0
Netto
0
-128
-5 000
-4 000
-4 000
0
Utredning om spårutbyggnad pågår. Försäljning pågår. Osäkerhet i kalkyl beroende på om Vivab kommer att köpa eller
att arrendera mark för återvinning.
Holmagärde Östra
Inkomst
-98000
-165
0
0
0
0
Utgift
97000
35 537
1 000
30 000
30 000
675
Netto
-1 000
35 372
1 000
30 000
30 000
675
Detaljplanearbete pågår. Verksamhetsområde. Totalkalkylen kommer att räknas om eftersom markinköp inte belastat
den ursprungliga kalkylen.
Träslövsläge, S Tångvägen
Inkomst
0
Utgift
0
Netto
0
Utbyggt område för verksamhet. Försäljning pågår.

-6 173
9 187
3 014

-1 500
0
-1 500

-500
0
-500

0
0
0

0
0
0

Spannarp, omlastningsst.
Inkomst
-11200
0
0
0
0
0
Utgift
11200
20
0
0
0
0
Netto
0
20
0
0
0
0
Osäker kalkyl eftersom nuvarande kalkyl omfattar försäljning till VIVAB. Om VIVAB istället arrenderar får ny kalkyl upprättas. Osäkert när utbyggnad sker.
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Plan 2015

Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

-1 000
0
-1 000

0
0
0

0
0
0

Veddige, Disseflat
Inkomst
0
0
0
Utgift
0
6 197
0
Netto
0
6 197
0
Utgifter för anläggande av anslutning Syllingevägen. Tomtmark återstår att säljas.

-800
800
0

0
0
0

0
0
0

Bua Öst
Inkomst
0
Utgift
0
Netto
0
Detaljplan klar. Verksamhetstomter. Försäljning pågår.

-300
0
-300

-300
0
-300

0
0
0

Kommunala områden för
verksamhet
Gunnestorp västra
Inkomst
Utgift
Netto
Detaljplan klar. Försäljning pågår.

Totalkalkyl

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013

0
0
0

-11 171
3 406
-7 765

-661
1 751
1 090

-2 000
0
-2 000

-500
0
-500

Pågående ännu ej avslutade
kommunala verksamhetsområden
Inkomst
0
-13 014
0
0
0
0
Utgift
0
2 558
0
0
0
0
Netto
0
-10 456
0
0
0
0
En del av dessa områden kommer att avslutas i det närmaste. Övriga är färdigutbyggda eller nyligen öppnade och inga
ytterligare utgifter är budgeterade under de närmaste åren i nuläget. De områden som avses är: Kvarnagården, Susvind
Öst, Kvarteret Bergsåkran, Kurortsvägen, Industrimark i Skällinge, Industrimark i Tvååker, Industrigatan i Veddige,
Lahall, Väröbacka stationssamhälle, Bua hamnplan och industrimark i Kungsäter.
Delsumma

Privata exploateringsområden för
bostadsförsörjning och verksamhet

-1 000

Totalkalkyl

28 226

-6 435

28 110

28 985

675

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013

Plan 2015

Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

Atle
Inkomst
-3300
-6
-3 300
0
0
Utgift
2600
0
2 600
0
0
Netto
-700
-6
-700
0
0
0
Detaljplanearbete pågår. Flerbostadshus. Exploatör: Göran Lindeberg och kommunen. Kalkyl upprättad sedan tidigare
projekt kan komma att förändras.
Ryttaren
Inkomst
-1100
0
-1 100
0
0
0
Utgift
340
1
339
0
0
0
Netto
-760
1
-761
0
0
0
Detaljplan överklagad. Flerbostadshus. Privat exploatör: Magnus Andersson. En del kommunal mark kommer att säljas
till exploatören.
Nygrannes
Inkomst
0
-6 080
-976
0
0
Utgift
0
8 508
0
0
0
Netto
0
2 428
-976
0
0
Tidigare anlagd kommunal dagvattendamm belastar området och kommunens utgifter.
Träslöv, Kapellgatan
Inkomst
0
0
0
0
0
Utgift
0
103
500
0
0
Netto
0
103
500
0
0
Detaljplanearbete pågår. Flerbostadshus och småhus. Privat exploatör: Derome Mark och Bostad. Exploateringsavtal
ännu ej tecknat.

0
0
0

0
0
0
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Privata exploateringsområden för
bostadsförsörjning och verksamhet

Totalkalkyl

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013

Plan 2015

Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

Tvååker, Smeakalles äng E1
Inkomst
0
-2 569
0
0
-2 750
Utgift
0
5 319
0
0
0
Netto
0
2 750
0
0
-2 750
Tvååker, Smeakalles äng E2
Inkomst
0
0
0
0
0
Utgift
0
16
500
0
0
Netto
0
16
500
0
0
Detaljplanearbetet påbörjat. Småhus. Privat exploatör: Bröderna Larsson. Arbetsplan gc-väg. För etapp 1 finns exploateringsavtal och en inkomst förväntas när etapp 2 är utbyggt med gc-väg. För etapp 2 är exploateringsavtal ännu ej
tecknat.

0
0
0
0
0
0

Göingegården 1-4
Inkomst
0
-27 507
-12 252
0
0
0
Utgift
0
43 624
0
0
0
0
Netto
0
16 117
-12 252
0
0
0
Detaljplan klar. Privat exploatör: Derome Mark och Bostad. Återstår att färdigställa torget. Underskott kommer att fördelas på områden i Södra Trönninge.
Hallagården Trönninge 7:5
Inkomst
-3055
-5
0
-3 050
Utgift
3000
510
2 490
0
Netto
-55
505
2 490
-3 050
Detaljplan klar. Består av 10 tomter för småhus. Privat exploatör: Tofta Bygg. Gata och VA ej utbyggt.

0
0
0

0
0
0

Göingegården E5
Inkomst
-6805
0
-6 805
0
Utgift
6405
3 797
600
0
Netto
-400
3 797
-6 205
0
Detaljplan klar och försäljning pågår. Småhus. Privat exploatör: Derome Mark och Bostad.

0
0
0

0
0
0

Göingegården E6
Inkomst
-4100
0
0
-4 100
Utgift
7300
2 421
0
0
Netto
3200
2 421
0
-4 100
Detaljplan klar och försäljning pågår. Småhus. Privat exploatör: Derome Mark och Bostad.

0
0
0

0
66
66

0
0
0

0
0
0

Hansagården/Grönningagård
Inkomst
Utgift
Netto

0
0
0

0
22
22

0
0
0

0
0
0

Trönninge, norr Pilgatan
Inkomst
-8600
0
0
0
-8 600
0
Utgift
8600
4 525
4 075
0
0
76
Netto
0
4 525
4 075
0
-8 600
76
Detaljplan klar och försäljning pågår. Småhus. Privat exploatör: Derome Mark och Bostad. Kommunen har köpt mark för
förskola.
Lindhov 1:22 (Griseknorren)
Inkomst
-11713
0
0
-11 713
Utgift
11000
100
10 900
0
Netto
-713
100
10 900
-11 713
Detaljplan överklagad. Småhus. Privat exploatör: Exli och Etikhus (tillsammans bolaget Griseknorren).

0
0
0

0
166
166

Östra Årnäshalvön
Inkomst
0
0
0
0
Utgift
0
260
100
0
Netto
0
260
100
0
Övergripande utredningar vars utgifter kommer att fördelas mellan kommande områden i Årnäs.

0
0
0

0
0
0
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Plan 2016

Kommunal
drift/skötsel

Bua 8:42, Frigert
Inkomst
-1430
0
-1 000
-200
0
Utgift
1430
1 000
200
0
0
Netto
0
1 000
-800
-200
0
Detaljplan klar. Småhus 10 tomter (öster om fotbollsplanen). Privat exploatör: Friggert. Exploateringsavtal.

0
0
0

Privata exploateringsområden för
bostadsförsörjning och verksamhet

Totalkalkyl

Pågående ännu ej avslutade privata områden
Inkomst
Utgift
Netto

0

Prognos
Budget 2014
t.o.m. 2013

-21 462
29 122
6 813

0

Plan 2015

0

0

0

En del av dessa områden kommer att avslutas i det närmaste. Övriga är färdigutbyggda eller nyligen öppnade och inga
ytterligare utgifter är i nuläget budgeterade under de närmaste åren. De områden som avses är: Skotvägen och Norra
Styrbordsvägen i Träslövsläge, Bjällemad i Tvååker, Trönningenäs 5:29 och inre delen, Översikt Bläshammar, Ås-Bäck,
Åskkärrsvägen i Stråvalla och industrimark i Tvååker.
Delsumma

TOTALT

572

40 852

-3 129

-19 063

-11 350

308

-6 553

79 389

5 926

-12 703

12 835

1 274

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

Produktion: Varbergs kommun, kommunledningskontoret. Foto: Jacob Tovedal (s. 7, 8, 14 och 43) och Charlotte Melin (s. 1, 18, 20, 25 och 31). Tryck: BCB Tryckeriet i Varberg, december 2013.

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

