ÅRSREDOVISNING 2013

Bildtema vattensport i Varberg
Varje år presenterar kommunen ett särskilt bildtema i
sin årsredovisning. Under åren har allt ifrån inland och
sjöfåglar till kurortsliv och lokala näringsidkare visats upp.
Det utvalda temat för 2013 är vattensporter i Varbergs
kommun. Lokala klubbar har bidragit med bilder och visar
på bredden av verksamhet bland vattensportare i Sveriges
kurortskommun; utbudet är stort för alla som vill ha roligt
vid hav eller sjö.

KUNGSÄTER

VÄRÖBACKA

Ger bilderna mersmak? Ta kontakt med en klubb!
Glada ankor/Fuzzy ducks
(havskajak)
tfn: 0704-69 44 44
www.fuzzyduck.se

Varbergs Roddklubb
tfn: 0706-29 30 94
www2.idrottonline.se/
VarbergsRK-Rodd/

Varbergs Sim
tfn: 0340-67 35 04
www.vfsim.se

Varbergs Segelsällskap
tfn: 0340-148 10
www.vss.org.se

Varbergs Dykarklubb
tfn: 0703-94 04 29
www2.idrottonline.se/
VarbergsDK-Sportdykning/

Varbergs Vattenskidklubb
tfn: 0706-00 06 35
www2.idrottonline.se/
VarbergsVSK-Vattenskidor/

BUA

VEDDIGE

DEROME

SKÄLLINGE
TOFTA
ROLFSTORP
TRÖNNINGE

Älskade Varbergssporter som windsurfing, vågsurfing,
kitesurfing och SUP finns förstås också med i bildtemat.

VARBERG
Slalomåkning med Varbergs Vattenskidklubb. Foto: Martina Thalwitzer

HIMLE

Om årsredovisningen

De olika avsnittens innehåll:
Inledning
Allra först finns en kort sammanfattning av årsredovisningens
innehåll. Därefter presenterar kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören sina tankar om året som gått. Arbetet med
att föra fram kommunens vision beskrivs under en egen rubrik,
sedan kommer en omvärldsanalys samt en redovisning av hur det
har gått i årets olika kvalitets- och åsiktsundersökningar och med
synpunktskanalen Tyck Om Varberg. En särskild miljöredovisning
berättar om kommunens hållbarhetsarbete.
Förvaltningsberättelse
Här presenteras de fyra strategiska målområden och de två strategiska inriktningar som kommunfullmäktige har fastställt för
perioden 2013-2015. Därefter redovisas ett målområde i taget
utifrån vad som har gjorts, hur långt arbetet har kommit och hur

det går med måluppfyllelsen. De två strategiska inriktningarna
beskrivs också närmare. Direkt efter målredovisningen följer en
mer ingående beskrivning av kommunens finansiella situation;
hur inkomster och utgifter fördelats och hur arbetet med
investeringar och exploateringar har sett ut. En samman
fattande beskrivning ges även av årets verksamhet för
förvaltningar och bolag och för kommunkoncernen som helhet.
Ekonomisk redovisning
I detta avsnitt finns resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och tillhörande noter.
Verksamhetsberättelse
Avslutningsvis presenteras en kortfattad verksamhetsberättelse
för varje nämnd och varje bolag.
Revisionsberättelse
Allra sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen,
undertecknad av kommunens revisorer.
Varbergs kommun 2013
Text: Kommunledningskontoret
Grafisk form: Stoner Hill
Foto omslagsbilder: Marie Hidvi
Övriga fotografer anges vid respektive bild.
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri

Kommunens yta

906,69 km2

Folkmängd 31 december 2013

59 936

därav kvinnor

30 076

därav män

29 860

Folkökning år 2013
inflyttningsnetto

607

födelseöverskott

144

Varberg mitt på västkusten
Korta restider:
Göteborg

45 min

Landvetter

75 min

Borås

75 min

Grenå

4 tim

Malmö

2 tim

Kommunfullmäktige
Parti
MANDATFÖRDELNING

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare
i kommunen, och naturligtvis till partner, kreditgivare och
leverantörer som samarbetar med Varbergs kommun. Här kan
du läsa om vilka mål som har satts upp, hur måluppfyllelsen
har gått och hur skattepengarna har använts under året.

TVÅÅKER

FAKTA, VARBERGS KOMMUN 2013

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi
under 2013.
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2013 i sammandrag

Snart 60 000 invånare
Antalet kommuninvånare i Varberg var vid årets slut
59 936. Det var 2 430 personer som valde att flytta till
kommunen under 2013, samtidigt som 1 823 personer
istället flyttade härifrån. Jämfört med 2012 har fler
människor fötts och färre avlidit, och totalt ökade
befolkningen med 751 personer under året.

Ekonomiskt överskott
Kommunens ekonomiska resultat visar ett överskott på
nästan 111 mnkr (miljoner kronor). Det är 79 mnkr
bättre än vad som beräknats i budget. En stor del
av överskottet beror på en återbetalning för avtalsförsäkringar på 44 mnkr från AFA Försäkring. Årets
finansnetto (skillnaden mellan ränteintäkter och
räntekostnader) uppgår till 16,6 mnkr, vilket är
1,6 mnkr över budget.

Uppfyllda finansiella mål
Fullmäktiges första finansiella mål är att det eko
nomiska resultatet ska uppgå till minst 1 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den
genomsnittliga resultatnivån för Varbergs kommun är
för de senaste fyra åren 117 mnkr, vilket motsvarar
nästan 5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det första finansiella målet är därmed uppfyllt.
Fullmäktiges andra finansiella mål är en hundra
procentig självfinansiering av gjorda investeringar.
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av netto
investeringarna som kan finansieras med internt
tillförda medel (summan av avskrivningar och resultat).
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 181 mnkr,
medan avskrivningar och resultat uppgår till 200 mnkr.
Självfinansieringsgraden är därmed 110 % och även det
andra finansiella målet är uppfyllt.

Strategiska målområden 
i riktning mot visionen
Alla kommunens förvaltningar och bolag har i uppgift
att arbeta utifrån Vision 2025, visionen om Varberg
som västkustens kreativa mittpunkt. För att styra
verksamheten i rätt riktning har kommunfullmäktige
formulerat fyra strategiska målområden för perioden
2013-2015. Målområdena handlar om miljöansvar,
företagsklimat, bostäder, skola och omsorg. När året
sammanfattas märks ett stort antal aktiviteter som
pågår inom de olika verksamheterna för att leda
Varberg mot visionen. Hållbarhetsperspektivet genom-
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VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 2013, %
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syrar strategier och beslut, samarbetet mellan kommun
och näringsliv har tagit stora steg framåt, kommunen
arbetar aktivt för att skaffa ny bostadsmark och öka
takten i bostadsbyggandet, satsningar har startats upp
för ökat kunskapsfokus i skolan och ökat inflytande
från ungdomar i samhället – och inom omsorgen
pågår ett aktivt arbete för kvalitetsförbättringar och
ökad valfrihet. Kommunfullmäktiges mål är på väg att
uppfyllas inom alla fyra områden, samtidigt som många
stora utmaningar återstår.

23%
33%

Investeringar – genomförda och försenade
Flera investeringar har genomförts under året. Ombyggnationer och renoveringar har gjorts i ett antal
skolfastigheter, äldreboenden och gruppbostäder.
Nya lekplatser har skapats, bland annat populära
Spöökitetsparken vid Societén. Träslövsläge har fått en
ny konstgräsplan och årets största projekt, Varbergs
ishall, har invigts. Samtidigt har många av årets tänkta
investeringar drabbats av förseningar. Komplicerade
utredningar och överklaganden från grannar har
bidragit till att endast 181 mnkr av investeringsbud
getens 345 mnkr har använts. Kommunens investerings
behov är fortsatt omfattande och ställer krav på en
ökad takt i genomförandet de kommande åren.

Generationsskifte och
fokus på arbetsgivarskap
Vid slutet av 2013 var det 3 957 personer
som hade en tillsvidareanställning
i kommunen. Den totala syssel
sättningsgraden för dessa personer har
ökat de senaste åren och ligger nu på
92,2 procent. Genomsnittsåldern för de
tillsvidareanställda är 47,5 år. Samtidigt
är den stora generationsväxlingen
här, vilket innebär att i snitt 127 av
kommunens medarbetare går i pension
varje år. Många pensionsavgångar i en
snabbt växande kommun betyder att ett
stort antal nya medarbetare kommer att
behöva anställas de kommande åren.
Kommunen arbetar aktivt för att lyckas
med att vara en attraktiv arbetsgivare
som både behåller sina medarbetare och
attraherar ny kompetent personal.

16%

Gemensam verksamhet 4%

Äldreomsorg 23%

Parker, gator och trafik 4%

LSS-verksamhet 6%

Kultur och fritid 5%

Individ- och familjeomsorg 6%

Utbildning 33%

Miljö/räddning/stadsbyggnad 3%

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 16 %

INLEDNING

Varberg är en växande kommun med en levande vision om
att bli västkustens kreativa mittpunkt. Förvaltningar och
bolag har under året arbetat aktivt inom de strategiska
målområden som fullmäktige har fastställt för perioden
2013-2015. Ett positivt resultat för året bidrar till kommunens fortsatt starka ekonomi. Samtidigt finns nu ett
omfattande investeringsbehov som ställer krav på stora
ekonomiska satsningar framöver.
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Kommundirektör
Annbritt Ulfgren

under Varberg. Tillsammans med kommunfullmäktiges
beslut om att flytta hamnen till Farehamnen skapar
detta förutsättningar för en helt ny havsnära stadsdel.

Mer kunskap i skolan

Superkommunen Varberg
Det är fart i arbetet med vår vision att bli västkustens
kreativa mittpunkt. I skrivande stund är vi endast några
tiotal personer från att passera 60 000 invånare i Varbergs
kommun. Många ser Varbergs attraktivitet och väljer att
flyttahit. Tidningen Dagens Samhälle utnämnde under
2013 Varberg till en ”superkommun”.

Fler bostäder för ett attraktivt Varberg
När många ser Varbergs fördelar och väljer att flytta
hit, då ökar trycket på bostadsmarknaden. Därför har
vi växlat upp när det gäller att öka bostadsbyggandet.
Det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB
färdigställde 43 nya hyreslägenheter på Sörse under året.
Sedan 2010 har bolaget påbörjat byggnationen av mer än
100 hyresrätter och fler finns i planeringen. Det är också
värt att nämna att Varbergs Bostad har mest nöjda hyresgäster av alla allmännyttiga bostadsbolag i Västsverige.
Vidare har kommunen beslutat om en fritidshus
utredning som kommer att möjliggöra för många
att bygga ut sina bostäder, på så sätt aktiverar vi en
bostadsreserv. Dessutom har planprocessen setts över
för att vinna tid i planarbetet, då kan fler bostäder bli
färdiga snabbare. Vi prioriterar även större bostads
områden för att på så sätt snabbare komma till rätta
med utmaningen på bostadsmarknaden. I planeringen
ligger nu mellan 4 900 och 6 000 bostäder. Glädjande
är att det byggs, eller planeras för att byggas, i princip
på alla våra serviceorter.
Attraktiviteten har ytterligare stärkts i och med
att ishallen på Håsten har öppnats under året. Vi
är i slutfasen när det gäller utredningarna om både
friidrottshall och simanläggning. Spöökitetsparken är
en av flera parker och lekplatser som har invigts.

Klartecken för Varbergstunneln
Ett av 2013 års viktigaste beslut var regeringens tillåtlighetsbeslut om utbyggnad av Västkustbanan i tunnel

Under året beslutade vi om en skolomorganisation som
ska lägga grunden för en kunskapsskola in i framtiden.
Kunskapsresultaten från årets statistik visade sig vara
de bästa på tio år! Campus firade tio år i augusti och
har glädjande nog fler studenter än någonsin.

Bättre företagsklimat för fler jobb
Under 2013 har vi gjort en satsning för att ytterligare
bygga ut fibernätet i Varberg. Kommunen har köpt
in sig i Marknad Varberg och kommer att jobba
tillsammans med näringslivet för att förbättra förutsätt
ningarna för företag att starta upp och växa. Vi var
under året finalister i tävlingen Årets stadskärna.
Varberg blev årets Ung Företagsamhet-kommun i
Halland och i undersökningen Insikt visade det sig att
företagens betyg på kommunens service har förbättrats
avsevärt.

Ökat ansvar för miljön och klimatet
Vi har tagit beslut om att börja samla in matavfall från
hushållen i syfte att producera biogas. En grönstrategi
är antagen för aktiviteter, upplevelser och biologisk
mångfald och en utredning pågår om etablering av en
kretsloppspark. Det fliseldade fjärrvärmeverket är i drift
och invigdes i november av Kronprinssessan Victoria.
Vårt energieffektiviseringsarbete har fortsatt under året.

Tack!
Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för det
goda resultatet, både verksamhetsmässigt och eko
nomiskt. Vi har många utmaningar framför oss, men
kan med gemensam stolthet se tillbaka på ett gott 2013.

Vi ska förenkla människors vardag
och inspirera dem att uppnå sina
drömmar. (Visionens verksamhetsidé)
På kommunens visionsdagar i november fick alla våra besökande medarbetare ett kort med texten: ”Tack för att du
förenklar människors vardag och inspirerar dem att uppnå
sina drömmar!” Det är ett tack som jag gärna vill upprepa!

Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäktige
beslutade om Vision 2025 som en vägvisare för hela vår
kommun, och för andra året i rad uppmärksammade vi
årsdagen den 15 november som en visionsdag. Visionen
gäller hela Varberg, inte bara oss som är anställda av
kommunen. Men det är klart; om inte vi i vårt dagliga
arbete lever efter verksamhetsidén och förhållnings
sätten, vem ska då göra det? Förväntningarna på oss
är stora, och det med all rätt. Därför var det roligt att
under visionsdagarna få ta del av vad olika arbets
platser har gjort i visionens anda. Jag minns särskilt
eleverna från Påskbergsskolan, men även många andra
presentationer och föredrag som på ett imponerande
sätt visade att vi är på god väg mot 2025. Nästa gång
vill vi öppna dörrarna för allmänheten så att fler får
ta del av allt det positiva. Du är varmt välkommen till
Sparbankshallen den 13-14 november 2014!

Generationsväxling
Kommunens organisation är nu inne i den stora
generationsväxlingen. Under 2013 var det 128 med
arbetare som gick i pension; så har det sett ut i snitt
de senaste fem åren och så kommer det att fortsätta
under många år framöver. Samtidigt ser vi en rörelse
på arbetsmarknaden som leder till ett stort behov av
löpandenyrekryteringar. Det gäller därför för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som både
attraherar nya medarbetare och behåller de kompetenser vi har.

Enklare kontaktvägar
För att öka vår tillgänglighet gentemot dig som är
invånare, besökare eller företagare har vi under 2013
tagit ett stort steg framåt i arbetet med e-tjänster.
Vi vet att det finns ett växande behov av flexibilitet i
vardagen, och nu kan många enklare ärenden göras när
som helst på dygnet, utan hänsyn till öppettider eller kö.

Foto: Marie Hidvi
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Kommunstyrelsens
ordförande
Jörgen Warborn (m)

Kommundirektör
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Kommunstyrelsens ordförande
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Också för den nya webbplatsen, som lanseras i början
av 2014, ligger fokus på att förenkla kontaktvägar och
sökning av information.

Förbättrat företagsklimat
Varje år följer vi genom olika undersökningar upp hur
nöjda våra invånare och kunder är med kommunens
verksamhet. Detta är viktigt för att vi ska kunna
anpassa hur vi arbetar. Ett exempel är målsättningen
om ett förbättrat företagsklimat, där vi under året fått
tydliga signaler om att vi går i rätt riktning. Nu ska
det bli spännande att fortsätta utveckla det arbetet.
Samarbete mellan skola och näringsliv och samverkan
genom det ombildade bolaget Marknad Varberg är
utstakade vägar framåt.

Två år har gått sedan fullmäktige beslutade att V
 arbergs
kommuns gemensamma vision för 2025 ska vara västkustens kreativa mittpunkt. Eftersom visionen ligger som
grund för kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden
är den utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Ett
antal insatser har också gjorts under året för att lyfta
fram visionens innehåll och uppmuntra medarbetare och
invånare att reflektera och diskutera kring hur den ska bli
verklighet.

Diskussioner och arbetsböcker
Under året har alla arbetsplatser inom kommunen haft
gruppdiskussioner om vad visionen betyder för den
egna verksamheten och hur man som enskild kan bidra
till att den uppnås. Som stöd för samtalen har särskilda
arbetsböcker använts. Anteckningar från diskussionerna
har sedan sammanställts, lagts ut på intranätet och
presenterats muntligt för kommunens chefer.

Konkreta resultat i verksamheten

om att ta del av boken har postats till alla verksamma
föreningar. Förhoppningen är att återkoppling från
målgrupperna ska komma in under 2014.

Varberg Kreativa till hushållen
För att konkretisera visionen för kommunens invånare
har tidningen Varberg Kreativa delats ut till alla hushåll
och fritidshus. Två nummer gavs ut under 2012, och våren
2013 kom nummer tre med reportage och intervjuer på
tema kreativitet i Varbergs kommun.

Visionen utgör inte bara grunden för kommunens fyra
strategiska målområden, utan syns också i de egna
mål som har formulerats av kommunens nämnder
och bolag. Den finns med som ledstjärna i planering
och utveckling av verksamhet, bland annat genom
ökat fokus på bemötande och service till invånare och
kunder. På förvaltningarna ingår den även i medarbetarnas individuella utvecklingssamtal, där egenskaper
som framåtanda och mod finns med som punkter för
avstämning. I kommunens arbete kring ledarskap ingår
visionens förhållningssätt delaktighet och hållbarhet,
vilket visar sig i utveckling av arbetsgivarpolicyer,
arbetsvillkor och samverkan.

VISIONENS VERKSAMHETSIDÉ:

Några exempel från olika håll
på hur visionen under året har
omsatts till handling inom kommunen:

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

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

VISIONENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT:
Hållbarhet

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

Delaktighet

❚❚ Arbetsplatsbyten för ökad förståelse för kollegors arbets
uppgifter.
❚❚ Innovationskök på Bockstensskolan, med målet att sätta
Varberg på kartan för kost i offentliga miljöer.
❚❚ Nya samarbetsformer med externa aktörer på kulturområdet.
❚❚ Utveckling av webbplats och självservice/e-tjänster med
fokus på förenkling och tillgänglighet för invånarna.
❚❚ Varberg som pilotkommun i certifieringsprojekt för svensk
standard för företagslots.
❚❚ Tydlig satsning på långsiktig hållbarhet i samhällsplaneringen med grönstrategi, blåstrategi, klimat- och
energiplan, nya hållbarhetsmål och planer på miljö
ledningssystem.
❚❚ Ny plan för entreprenöriellt lärande, entreprenörskap och
skola-näringslivsarbete i grund- och gymnasieskolan.
❚❚ Entreprenöriellt lärande samt delaktighet och inflytande
för förskolebarnen som del av innehållet i ny plattform
inom Varbergs förskolor.
❚❚ Trivselledarprogram för ökad trivsel och trygghet inom
skolan.

Kreativa priset 2013
Kreativa “webbstjärnor” från Skutans förskoleklass på Påskbergsskolan.

Visionsdagar för kommunens personal
På temat Mötet mellan människor arrangerades visions
dagar för kommunens personal i november månad.
Cirka 700 anställda besökte Sparbankshallen, där ett
femtontal utställare från förvaltningar och bolag visade
sina verksamheter utifrån visionens verksamhetsidé.
Bland annat deltog personal och elever från Påskbergsskolan för att berätta om sitt kreativa arbete med
klassbloggen 1skeppkommerlastat.se, som under året
lett till en nominering i den nationella skoltävlingen
Webbstjärnan. Resultat från personalens arbetsböcker
visades upp i en särskild monter och från scenen bjöds
det på föreläsning, underhållning och intervjuer med de
olika utställarna.

❚❚ Forskningscirkel för ledare inom förskolan.

Arbetsböcker för företag och föreningar

❚❚ Ökad dialog med boende, föreningar, näringsliv och
organisationer i samband med utveckling av offentlig
miljö, bland annat naturlekplats och stadsdelspark Sörse
samt LISA-projektet (Landsbygdsutveckling i
Skandinavia) i Kungsäter.

Företag och föreningar har också bjudits in att delta i
visionsarbetet. En särskilt anpassad arbetsbok (liknande
den som tagits fram till kommunens anställda) har
delats ut till kommunens företagare, och erbjudande

2012 instiftade kommunen ett särskilt pris kopplat
till visionen, det heter Årets Kreativa Företagare och
ska delas ut årligen till en företagare som har uppvisat
särskild kreativitet. Årets vinnare blev fastighetsägare
Mats Rydholm, med motiveringen att han bland annat
”initierat ett samarbete som förvandlat en tidigare grå
stadsbild till en färgsprakande miljö med internationell
känsla”. Mats företag Maleryd Fastigheter driver flera
visionära byggprojekt som präglas av kreativ och unik
utformning och ett mycket tydligt miljöfokus.

Intresse från omvärlden
Ett inneboende tema i Vision 2025 är att Varberg ska
våga visa framfötterna och sticka ut som kommun.
Under året har det också blivit tydligt att visionen
väcker uppmärksamhet i övriga kommunsverige. Både
politiker och tjänstemän från Varberg har under året
bjudits in att delta i olika arrangemang runtom i landet;
för att berätta om visionen och om hur kommunen
arbetar med delaktighet som förhållningssätt.
Kommunen deltog också på Kvalitetsmässan i
Göteborg, där bland annat visionen presenterades i
en välbesökt monter. Mässans tema är kvalitet och
utveckling inom offentlig sektor, och för Varberg var

detta ett bra tillfälle att visa upp sig både som potentiell
bostadsort, arbetsgivare och samarbetspartner.

Strategiska målbilder för vägen framåt
Kommunstyrelsen, ordföranden och vice ordföranden i
alla nämnder och styrelser samt förvaltningschefer och
vd:ar i de kommunala bolagen möttes alla under året i
ett workshopsarbete tillsammans med analysföretaget
Kairos Future. Uppgiften var att ta fram strategiska
målbilder för det fortsatta visionsarbetet och konkretisera vad som behöver uppfyllas längs vägen fram till
2025 för att visionen ska kunna nås. Arbetet resulterade
i ett material som man kommer att arbeta vidare med
under 2014.

Kanaler för synpunkter och förslag
Invånare som vill lämna synpunkter och idéer
om visionen har flera kanaler att välja mellan. På
visionswebbsidan varberg2025.se finns information
och möjlighet att bidra till kommunens visionslista.
Synpunktskanalen Tyck Om Varberg är också öppen
för tankar om visionen, liksom kommunens sociala
mediekanaler Facebook och Twitter. Åsikter tas även
emot via e-postadressen kreativa@varberg.se samt via
traditionell post och telefon.
Hittills har 75 visionsinspel kommit från allmänheten, de flesta har handlat om gång- och cykelvägar,
kollektivtrafik och idrottsanläggningar. Alla idéer och
synpunkter sammanställs två gånger om året och
lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott, där diskussioner förs och beslut tas om vad som kan genomföras.
En park vid Ankaret längs strandpromenaden och ett
antal gång- och cykelvägar är exempel på förslag som
kommer att bli verklighet.
Under 2014 är tanken att kommunen ska utveckla
kanalerna för dialog kring visionen, med ökat fokus på
hur förslag och synpunkter på bästa sätt kan tillvaratas
och bemötas.

•

I riktning mot visionen ...

Vision Varberg 2025
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Omvärldsanalys

Låga räntor och låg inflation
Inflationen var fortsatt låg under 2013. Den under
liggande inflationen, KPIX (konsumentprisindex utan
räntor), låg på cirka 1 % och det mycket låga ränteläget
gjorde att inflationen mätt som KPI (konsumentpris
index inklusive räntor) var noll.

Omvärldsanalys
•
INLEDNING
Prova-på-dag med Varbergs Segelsällskap. Foto: Varbergs Segelsällskap
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FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR

Konjunkturläget i Sverige förbättrades, efter en svag
inledning, gradvis under 2013 och BNP-tillväxten
landade på cirka 1 %. Hälften av den svenska BNP:n
består av export, vilket gör Sverige till en mycket
exportberoende nation. Eftersom två tredjedelar av
exporten går till länder inom EU samt till Norge,
påverkas Sverige när dessa områden visar en svag
utveckling. Den starka svenska kronan får nog anses
påverka exporten negativt, kronan har stärkts med 5 %
sedan 2011.
Trots en svag BNP-utveckling fortsatte både antalet
sysselsatta och antalet personer i arbetskraft att öka
under 2013. Det har resulterat i en viss minskning
av arbetslösheten, som ligger på cirka 8 %. Detta
är visserligen en hög siffra, men med tanke på svag
konjunktur och låg tillväxt hade den kunnat vara
ännu högre. Löneökningarna har dämpats av den höga
arbetslösheten och ligger på cirka 2,5 % per år, vilket är
betydligt lägre än nivån i normal konjunktur.

Starka resultat i kommunerna
Tillfälliga tillskott har de senaste åren inneburit starka
resultat för de svenska kommunerna. Både 2012 och
2013 har AFA Försäkring betalat tillbaka premier till
kommunerna på cirka 8 miljarder kronor. Pengarna
har kommit relativt sent på året, och eftersom de är av
engångskaraktär har de inte använts i verksamheten
utan har istället lett till förbättrade resultat. Även för
2014 kan det bli aktuellt med en återbetalning från
AFA Försäkring, men den beräknas i så fall bli hälften

Inflyttade
Utflyttade
Netto

2013 2012 2011 2010 2009 2008
2430 2150 2153 2127 2178 2078
1823 1606 1769 1640 1549 1664
607

544

384

487

629

414

Födda
Döda
Netto

682
538

627
562

671
565

715
557

667
527

661
523

144

65

106

158

140

138

Överskott

751 610* 492*

645 766* 559*

*Justering gjord av SCB
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så stor som tidigare års belopp. För många kommuner
har även kommunala bolag bidragit till goda resultat i
kommunkoncernerna.
Kommunernas skatteintäkter ökade nominellt med cirka
3,5 % år 2013, och växer realt med cirka 1,7 % år 2014.
Årets totala kostnadsökning för kommunerna
var cirka 1 % realt, ökningen berodde till hälften på
växande befolkningstal. Demografiska förändringar
kommer att leda till att kommunerna får större
kostnadsökningar de närmaste åren, eftersom både
yngre och äldre invånare är växande grupper.
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80-ÅRINGAR OCH ÄLDRE SAMT PROGNOS

Låg svensk BNP-tillväxt men fler sysselsatta

Hela världsekonomin, med både euroområdet och
USA, bedöms få betydlig bättre tillväxtsiffror under
2014. Förhoppningsvis kommer den utdragna lågkonjunkturen att vända och ge minskad arbetslöshet både
i Sverige och internationellt. En internationell återhämtning påverkar svensk export och leder till ökade
investeringar som sätter fart på den svenska ekonomin.
Hushållens inkomster beräknas öka med cirka 3 %
under 2014, och konsumtionen med cirka 4 %.
Arbetslösheten förväntas landa under 8 % men nå så
kallad jämviktsarbetslöshet (bedömd optimal balans
mellan arbetskraftsutnyttjande och inflation) på cirka
6,5 % först år 2017.

ÅLDERSFÖRDELNING

De flesta tecken tyder på att den internationella
konjunkturen har nått sin botten. Aktiekurserna stiger
och oron på finans- och valutamarknaden har dämpats
avsevärt.
Euroländerna har som helhet visat efterlängtad
tillväxt under 2013. Visserligen inte på helårsbasis, och
det är inte alla länder som visar positiva siffror, men
förhoppningarna om framtiden stärks. Samtidigt är
den statsfinansiella situationen i södra Europa fortsatt
mycket orolig för flera länder.
USA visar, liksom euroområdet, tecken på tydlig
återhämtning i ekonomin med ökad tillväxt och
minskad arbetslöshet. Demokrater och republikaner i
representanthuset har kommit överens om villkoren
för att höja skuldtaket. I Kina ligger BNP-tillväxten på
mindre än 8 % per år, vilket är relativt lågt för landet.
Orsaken är den svaga utvecklingen i omvärlden.
I de nordiska grannländerna Danmark och Finland
har tillväxten varit mycket svag, och även den hittills
starka norska ekonomin visar tecken på avmattning.

Ökad tillväxt 2014

Räntorna var rekordlåga vid ingången av 2013, och
steg i början av året för att sedan återigen sjunka till
låga nivåer vid årets slut. Riksbanken behöll reporäntan
på låga 1,0 % under nästan hela året, och sänkte
den på sitt sista möte i december till 0,75 %. En svår
avvägning för Riksbanken under året var att antingen
behålla en högre ränta för att minska hushållens
skuldsättning, eller sänka räntan för att få en svagare
svensk krona, gynna exporten och nå inflationsmålet
på 2 %.

1-18 ÅR SAMT PROGNOS

INLEDNING

Positiva tecken i Europa och USA
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I VARBERG

En ekonomisk återhämtning märks i omvärlden och den utdragna lågkonjunkturen tros vända under 2014. Tillväxt och
minskad arbetslöshet kan därmed förväntas både i Sverige
och internationellt.

•
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Tillgänglighet
Service via telefon och e-post mäts genom att ett företag
ringer drygt 50 samtal och sänder drygt 50 e-brev med
vanliga frågor till kommunen. I årets undersökning
har endast cirka en tredjedel som ringt till Varbergs
kommun fått ett direkt svar på sin fråga, vilket är
en försämring jämfört med tidigare år. Betyget för
bemötande har alltid varit bra och årets resultat är
dessutom en förbättring; 95 procent av dem som ringt
kommunen har upplevt ett gott bemötande. Svarstiden
för e-post har blivit något sämre under de senaste åren
och i årets undersökning har knappt 80 procent fått
svar inom två arbetsdagar. Dessa resultat ska användas
som underlag i kommunens kommande utredning om
kundtjänst.
Möjligheten att på önskat datum få plats inom
kommunens förskoleverksamhet har minskat. Årets
mätning visar att 81 procent har fått plats på önskat
datum och att de som inte fått plats har fått vänta i
genomsnitt 39 dagar. En starkt bidragande orsak till
den ökade väntetiden är tillfälligt minskat antal platser
i samband med fuktproblem på Österängens förskola.
Det kan dock gå att få plats på annan ort än den
önskade eller på en fristående förskola.
Väntetiden för plats på äldreboende är enligt
mätningen i genomsnitt 65 dagar i Varberg. En orsak
till detta är brist på boendeplatser för personer med

Medelbetyg

demenssjukdom. Siffran förklaras också av att det i
Varberg ges möjlighet att välja äldreboende; många som
erbjuds plats väljer att tacka nej och invänta ledig plats
på önskat boende. Under 2013 har det varit kö till vissa
boenden, samtidigt som det funnits lediga platser på
andra.
Den genomsnittliga handläggningstiden för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök inom socialtjänsten är
enligt årets undersökning 14 dagar. Resultatet innebär
en förbättring och ligger samtidigt precis på den nivå
som verksamheten har som mål att inte överskrida.
Upplevd trygghet
Varberg 2011

TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH INFORMATION

Handläggn.tid
ekonomiskt
bistånd

Personalkontinuitet
hemtjänst

Upplevelse av
inflytande,
Varberg 2011

Barn/personal
förskola, planerad

Aktiviteter
för delaktighet

I undersökningen mäts hur många olika vårdare som
en äldre person med flera dagliga hemtjänstinsatser har
besök av under en fjortondagarsperiod. I Varbergs
kommun har detta antal ökat till 17, vilket är fler än
snittet i mätningen. Ju större omvårdnadsbehov en
person har, desto fler vårdare schemaläggs för besök
i hemmet. En ökad sjukfrånvaro hos hemtjänstpersonalen har under året inneburit fler vikarier, vilket kan
ha påverkat det höga resultatet.
Kommunens webbinformation får liksom tidigare ett
bra betyg, 85 procent av möjlig maxpoäng. Undersök
ningsresultatet har använts som ett underlag i arbetet
med nya varberg.se.
Möjlighet för medborgarna att delta i kommunens
utveckling mäts genom att ett antal bestämda a ktiviteter

Ej återaktualiserade
ungdomar
Serviceutbud LSS-boende
Nöjdhet hemtjänst
Kostnad/brukare hemtjänst
Serviceutbud hemtjänst
Nöjdhet särskilt boende
Kostnad/brukare särskilt boende

Nya företag/1000
invånare

Kommunen som en plats
att bo i, Varberg 2011

Ekologiska
livsmedel

NKI Företagsklimat

Återvunnet material av
hushållsavfall

Sjukpenningstal
Andel invånare som
erhållit ekonomiskt
bistånd

Kommunen som samhällsutvecklare
Andelen förvärvsarbetande invånare är högre i Varbergs
kommun än i riket som helhet. Andelen invånare som
får ekonomiskt bistånd är låg, 2 procent i Varberg
jämfört med 4 procent i genomsnitt för riket.
Antalet nya företag per 1000 invånare är 6,7 i
Varbergs kommun, vilket är i nivå med förra årets
resultat.
Varberg ligger sämre till än genomsnittet när det
gäller att återvinna material av hushållsavfall. Cirka
30 procent återvinns, vilket är ungefär samma resultat
som tidigare år. Andelen ekologiska livsmedel ligger
också i nivå med förra året, vilket dock är strax över
genomsnittet.
Det positiva resultatet för kommunen som en plats
att bo på (se diagrammet) kommer från den med
borgarundersökning som genomfördes 2011.

Kostnad/barn
förskola
Åk 3 nationella prov
Åk 6 nationella prov
Elevers syn på skolan och
undervisningen
Kostnad/betygspoäng
grundskola
Behörighet till gymnasiet
Elever som fullföljer gymnasiet

Kostnad i förhållande till
avhopp gymnasiet
Serviceutbud
särskilt boende

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Effektivitet
Andelen elever i årskurs 6 som uppnått Skolverkets
kravnivå har ökat och är 95 procent, ett resultat som
ligger strax över rikssnittet. Ökningen beror på högre
betyg i ämnesproven i både matematik och svenska.
Andelen elever i grundskolans årskurs 3 som uppnått
Skolverkets kravnivå är 67 procent, vilket är en minsk
ning och något sämre än snittet för riket. Här är det
resultaten i matematik som har försämrats och ligger
under rikssnittet, medan resultatet för svenska tvärtom
ligger över rikets resultat. Detta visar på behov av fortsatt arbete med matematiksatsningar i de lägre åldrarna.
Andelen behöriga elever till nationellt program
på gymnasiet har utvecklats positivt och ligger över
resultatet för riket. Pojkarnas resultat har närmat sig
flickornas. Andelen elever som fullföljer gymnasiet har
däremot minskat. Bakom minskningen finns flera olika
orsaker som gymnasieskolan kommer att arbeta vidare
med.
Inom särskilt boende har både resultatet för service
utbudet och andelen brukare som är nöjda/mycket
nöjda stigit, från att redan tidigare ha legat på en hög
nivå.
Inom hemtjänsten ligger resultatet för serviceutbudet
på ungefär samma nivå som genomsnittet i riket.
Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med sin
hemtjänst är oförändrat mycket hög.
Resultatet för serviceutbud inom LSS-boenden ligger
under genomsnittet men har förbättrats något, eftersom
fler boende har fått möjlighet till individuellt anpassade

Kommunens webbinformation

Trygghet, delaktighet och information

Förvärvsarbetande
invånare 20-64 år
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Diagrammens skala är 1-5. Poängskalan visar Varbergs
r esultat i relation till övriga kommuner. Den kommun
som fått bäst resultat inom respektive rubrik har 5 poäng.
Övriga som tillhör de 25 bästa procenten har 4 poäng.
Kommunen med sämst resultat har 1 poäng och övriga som
tillhör de 25 sämsta procenten har 2 poäng. De 50 procent
av kommunerna som resultatmässigt ligger i mittenskiktet
har 3 poäng. De faktiska resultaten från de tre senaste
årens mätningar finns på varberg.se under fliken Kommun
& Politik/Kvalitet och utveckling/Kommunövergripande
undersökningar.

aktiviteter utanför bostaden.
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka till
socialtjänsten ett år efter avslutad insats är 68 procent.
Detta är en försämring jämfört med föregående år och
ett sämre resultat än genomsnittet. Socialförvaltningen
kommer att arbeta vidare med denna fråga.

INLEDNING

Totalt har 213 kommuner deltagit i årets upplaga av
Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultaten är samlade
under fyra rubriker: Tillgänglighet, Trygghet, delaktighet och information, Effektivitet samt Kommunen som
samhällsutvecklare. I de diagram som presenteras här
ges en snabb och enkel överblick av vad Varberg fått för
resultat jämfört med övriga kommuner. I texten görs
jämförelser med tidigare års resultat.

Så här läser du diagrammen:

EFFEKTIVITET

Hur står sig Varberg i jämförelse med andra svenska
kommuner? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
mäter varje år hur olika kommuner ligger till inom ett antal
områden som rör kvalitet och service. I denna sammanställning kan du jämföra Varbergs resultat med resultaten för
ett antal andra svenska kommuner och läsa hur det gått för
kommunen 2013 jämfört med tidigare år.

för medborgardialog poängsätts. Resultatet är beroende
av om kommunen prioriterar just dessa angivna
aktiviteter. Varberg ligger lägre än genomsnittet och på
samma nivå som vid förra mätningen. Däremot ligger
kommunen bättre till än genomsnittet vad gäller medborgarnas upplevelse av inflytande över kommunens
verksamhet, enligt den medborgarundersökning som
kommunen genomförde 2011.

SAMHÄLLSUTVECKLARE

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

TILLGÄNGLIGHET

INLEDNING
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Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
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Miljöredovisning
Varberg
2011

67

66

62

Brandtillsyn

75

66

73

Bygglov

60

62

55

Markupplåtelse

65

64

65

Miljö- och
hälsoskydd

67

66

59

Serveringstillstånd

70

72

68

Totalt

Indexvärdena kan variera mellan 0 och 100.

Ekokommunen Varberg strävar efter en hållbar utveckling
och ett samhälle som försöker minimera sin miljöpåverkan
samtidigt som människors behov tillgodoses.

Kommunens olika planer och strategier är vägledande
för att styra verksamheten i hållbar riktning. De lokala
miljömålen, strategin för energieffektivisering inom
kommunkoncernens byggnader och transporter samt
åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten
utgör grund för uppföljningen av miljöarbetet.
Under året påbörjades ett arbete med att ta fram nya
miljömål för perioden 2015-2025. Arbetet kom snabbt
att breddas, och inriktas nu istället på en process att
utveckla hållbarhetsmål där samtliga dimensioner
av hållbar utveckling omfattas: sociala, ekonomiska
och ekologiska. Som ett första steg har fyra hållbarhetsinriktningar tagits fram, dessa är under vintern
2013/2014 ute på remiss.

Klimat och luft
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har
publicerat en ny delrapport om den naturvetenskapliga
grunden för klimatförändringar. Det är tydligt att den
globala uppvärmningen fortsätter och forskningen kan
visa ännu tydligare än i den föregående IPCC-rapporten
att uppvärmningen till största del kan knytas till
människans aktiviteter.1
I Varbergs kommun pågår ett aktivt arbete för att
minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, men
precis som på nationell nivå minskar inte utsläppen
tillräckligt snabbt. Det senaste treårsmedelvärdet för
koldioxidutsläpp i Varbergs kommun (år 2009-2011)
visar på cirka 4,4 ton utsläpp per person. Detta är
en minskning med 0,1 ton jämfört med föregående
treårsmedelvärde (2008-2010). Kommunens målvärde
för 2012 är 4 ton per person, vilket dock är långt
ifrån vad som brukar anges som en hållbar nivå för
koldioxidutsläpp (1 ton per person och år).

Tyck Om Varberg
Under 2013 tog kommunen emot 156
meddelanden via synpunktskanalen Tyck Om Varberg.

Det finns många olika sätt att nå kommunen för den
som vill lämna förslag, idéer, beröm eller klagomål.
E-post, sociala medier, visionssidan på webbplatsen och
allmänhetens frågestund i fullmäktige är några exempel.
Med webbsidan Tyck Om Varberg vill kommunen
erbjuda ännu en kanal för invånare, besökare och
företagare som önskar höra av sig. Ytterligare för
enkling kommer under 2014, då Tyck Om Varberg även
blir en e-tjänst.

Nämnd
Byggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

Totalt antal

Beröm

Förslag

Klagomål

Annat

0

0

31

0

Avslutade

0

0

0

0

2

28

1

30

Hamn- och gatunämnd

84

0

46

33

5

27

Kommunstyrelse

19

0

8

10

1

14

Kultur- och fritidsnämnd

12

0

10

1

1

12

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

3

0

0

1

2

3

Socialnämnd

7

0

1

4

2

7

156

0

67

77

12

93

Samtliga

*Felanmälan och ärenden som rör enskilda personer hanteras inte via Tyck Om Varberg.

Energieffektivisering
Flera energieffektiviseringsarbeten pågår runtom i
kommunens verksamheter. Relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder har gett stora resultat, nästan
1

Källa: Klimatförändring 2013 Den naturvetenskapliga grunden,
FN:s klimatpanel, naturvardsverket.se.

samtliga mål som är satta för 2014 i den kommunala
energieffektiviseringsstrategin är på god väg att uppnås.
Serviceförvaltningens Regin W3-projekt fortskrider
med inriktning mot förskolor. I projektet går fastighets
avdelningen igenom varje förskolebyggnads energistatus
för att dokumentera funktioner och inställningar för
allt från värme och ventilationssystem till byggnadens
klimatskal, belysning och vattenförbrukning. Projektet
har även tagit fram smarta energilösningar samt förslag
till ombyggnation eller framtida investeringar. Optime
ring av fastigheters ventilation och värmesystem utförs
efter framtagna riktlinjer och anpassas till verksamhetens nyttjande av lokaler.
Ytterligare energieffektiviseringar behöver göras
under perioden 2014-2020. För att åstadkomma detta
krävs ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete med
beteendepåverkande åtgärder och en del mer kostsamma investeringar, exempelvis större renoveringar,
ombyggnationer och tekniska installationer.

Förnybar energi
Varberg Energi AB:s nya värmeverk driftsattes under
året. Biobränsleanläggningen har byggts för att täcka
värmebehovet under vinterhalvåret när spillvärmen från
Södra Cell i Värö inte räcker till. Anläggningen fungerar
även som en reservanläggning vid planerade eller opla
nerade driftstopp på Södra Cell i Värö. Kapaciteten för
flispannorna är 2x10 megawatt. Fliseldningen ersätter
i första hand naturgas, vilket innebär att den fossila
andelen i fjärrvärmen kommer att minska ytterligare.
Värmeverket har dessutom utrustats med 
300 kvadratmeter solceller för elproduktion, vilka togs
i drift i augusti. Även Varbergs Bostads AB och Varbergs
Fastighets AB väljer att installera solceller för elproduktion vid flera nybyggnationsprojekt.

Hållbart resande
Flera strategiska dokument pekar ut det hållbara resandet som en viktig del i kommunens hållbarhetsarbete,
och arbete pågår med både trafikstrategi (tidigare
trafikplan) och parkeringsstrategi. I den bebyggelse
strategi som antogs i maj 2013 slås det bland annat fast
att samhällsutbyggnaden ska främja hållbara rese

Det ska vara lätt att resa hållbart i Varbergs kommun. Foto: Mikael Göthage
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197 kommuner
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Under våren deltog Varbergs kommun i SKL:s undersökning Insikt. Här får kommunens företagare via
enkäter tycka till om kommunens service inom olika
myndighetsärenden: brandtillsyn, bygglov, markupp
låtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.
Frågor ställs kring serviceområdena Information,
Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet
och Effektivitet.
Sammanfattningsvis har Nöjd Kund Index (NKI),
som mäter den totala nöjdheten för kommunen som
helhet, ökat med fyra enheter i årets mätning, upp till
indexvärde 66. Resultatet för varje myndighetsområde
framgår av tabellen. Det kan noteras att betygsindex för
samtliga sex områden har stigit. Sammantaget värde för
bemötande är det som har stigit allra mest, med hela sju
enheter.

NÖJD KUND INDEX

Företagarnas syn på kommunen

TYCK OM VARBERG UNDER 2013*

INLEDNING
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Företagarnas syn på kommunen
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Mark, byggande och boende

Lantbrukstillsynen har inriktats på läckage av kväve
och fosfor vid gödselspridning. För större lantbruk
ställs krav på skyddszoner på minst sex meter vid
gödselspridning intill vattendrag, detsamma rekommenderas även till mindre lantbruk.

Utvecklingen på nationell nivå visar att alltfler bostäder
blir mer energieffektiva, alltfler bostäder åtgärdas också
mot radon och trafikbuller inomhus. Samtidigt ökar
vägtransporterna, med buller och dålig luftkvalitet
som följd, grönområden i tätorter minskar och det

Buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor
i vårt land. Forskning visar att buller påverkar männi
skors hälsa och att denna påverkan ofta underskattas.
Riksdagen har uttalat ett långsiktigt mål om en bullerfri
boendemiljö och att människor inte ska utsättas för
skadliga bullerstörningar.2 För befintlig bebyggelse gäller
att bostäder med över 30 dBAinomhus (ekvivalent
ljudnivå) ska åtgärdas om det är samhällsekonomiskt,
tekniskt och miljömässigt motiverat. Kommunen
utreder i en första etapp fastigheter som utsätts för
65 dBA (ekvivalent ljudnivå) utomhus eller mer. Om
utredningen visar att de inte klarar inomhusvärdet
30 dBA, erbjuds fastighetsägaren bidrag för åtgärder,
exempelvis byte av tätningslister eller fönster. Enligt
nya bullerberäkningar utsätts idag cirka 700 fastigheter
längs våra kommunala vägar för bullernivåer över 
55 dBA ekvivalentnivå vid fasad. De fastigheter som är
mest utsatta (mer än 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad)
har erbjudits bidrag för fasadåtgärder. För de flesta av
dessa fastigheter har åtgärder också genomförts.

Vatten
Inom EU finns sedan år 2000 ett gemensamt regelverk,
Ramdirektivet för vatten, för att bevara och förbättra
vattenmiljön i grund- och ytvatten. Ramdirektivet syftar
till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av våra vatten
resurser. Huvudregeln är att alla vattenförekomster
ska uppnå god status till år 2015 och att statusen inte
får försämras. I Varbergs kommun har dock de flesta
vattenförekomster fått tidsfrist till 2021, eftersom vidtagna
åtgärder inte kommer att ha synbar effekt förrän då.

Hållbar planering och exploatering

Dagvatten
Ökande nederbördsmängder, exploatering av
översvämningskänsliga områden samt krav från
vattenförvaltningen har lyft frågorna kring en hållbar
dagvattenhantering, med ökad samverkan mellan
olika förvaltningar och VIVAB. Bland annat arbetar
parterna med att ta fram en dagvattenhandbok.
Dagvattenhanteringen ska vara hållbar, med avseende
på hydrologi och föroreningar, både inom och utanför
detaljplanelagt område.

Vattenråd
En viktig del av arbetet med att uppnå miljökvalitets
normerna för vatten är de lokala vattenråden. Vatten
råd är lokala samverkansforum för intressenter inom ett
avrinningsområde. I rådet bör det finnas representanter
från kommunerna, fisket, lantbruket, skogsbruket,
industrin, turismen, naturskyddsintressen och mark
avvattningsföretag. Varbergs kommun är medlem i
tre vattenråd: Himleåns, Viskans och TUR:s (Törlan,
Uttran och Ramsjökanal). Kommunen kommer även att
bli medlem i det kustvattenråd som håller på att bildas
för Hallandskusten. Arbetet i vattenråden har under
året utvecklats genom en värdefull dialog och kunskaps
spridning mellan medlemmarna och mellan olika
vattenråd.Dialogen är viktig för att nå fram till långsiktigt hållbara åtgärder för en förbättrad vattenförvaltning
och för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Kommunen har gått in som huvudman för fastigheten
Traktorn 5 och har sanerat fastigheten med medel från
Naturvårdsverket. Kvarteret Renen 15 kartläggs för att
möjliggöra ansökan om medel för sanering under våren
2014. Saneringsarbetet kan förhoppningsvis sedan
påbörjas under 2014-2015.

Biologisk mångfald i Varbergsträdgård, mysbock på bolltistel. Foto: Erik Hansson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under året
utökat inventeringen av enskilda avlopp. Syftet är att
kunna sätta in åtgärder i vattendrag och grundvatten
som är påverkade av kväve- och fosforutsläpp. Nämndens avsikt är att alla enskilda avlopp i kommunen
(cirka 5 500 stycken) ska inventeras vart tjugofemte
år. Inspektionerna av jordbruksföretag ska framöver i
större utsträckning fokusera på närsaltsbelastningen till
sjöar och vattendrag.

Vattenskyddsområden och dricksvatten
Alla kommunala dricksvattentäkter har idag vatten
skyddsområde med skyddsföreskrifter. De täkter
(Gunnarsjö, Valinge, Sibbarp och Kungsäter) som
inte tidigare haft föreskrifter fick sådana antagna av
länsstyrelsen under 2013. En vattenförsörjningsplan har
arbetats fram för framtida vattentäkter, skyddsarbetet
för dessa återstår att göra.

finns många bostäder med innemiljöproblem. Halterna
av vissa miljögifter minskar i miljön, men långlivade
ämnen utgör även fortsättningsvis ett problem. Ett
framgångsrikt arbete med kemikalielagstiftning inom
EU förväntas på sikt ge ett bättre skydd för hälsa och
miljö mot kemiska risker.

Förorenad mark
För att klassas som ett förorenat område ska en
plats vara så förorenad att den kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.
Riskklass 1 innebär att det föreligger en mycket hög
risk, flera objekt med denna klassning finns i nordvästra Varberg stad. Området dränerar mot Getteröns
fågelreservat, vilket gör det till ett av de mest angelägna
objekten i länet att åtgärda. En god bild finns hos kommunen av föroreningsläget i nordvästra Varberg stad
och samtliga riskklass 1-områden är undersökta.

Det viktigaste dokumentet för samhällsplaneringen
i Varbergs kommun är översiktsplanen från 2010. I
den redovisas hur kommunen ser på den framtida
samhällsutvecklingen, och ett antal principiella
ställningstaganden redovisas. Översiktsplanen slår
bland annat fast att utbyggnad främst ska ske i stads
området, i serviceorterna och i orter längs regionala
kollektivtrafikstråk. En tät bebyggelse eftersträvas,
liksom effektivt utnyttjande av mark och tekniska
resurser. Gång samt cykel- och kollektivtrafik ska enligt
översiktsplanen bli attraktiva val för vardagens resor. I
den nya bebyggelsestrategin från maj 2013 bekräftas att
samhällsutbyggnaden ska göra det lätt för invånarna
att välja hållbara resealternativ.
Ett arbete har påbörjats med en förtätningsstrategi,
där förutsättningarna för att skapa en attraktivare stad
utreds. Ett centralt förtätningsprojekt är kvarteren
kring Lorensberg som färdigställdes och invigdes under
2013. I detta område har det byggts sammanlagt ett par
hundra nya bostäder.
Under 2013 antog kommunfullmäktige Simma, lek
och svärma – grönstrategi för aktiviteter, upplevelser
och biologisk mångfald. Här finns riktlinjer för hur
kommunen ska arbeta med de gröna frågorna för att nå
ett hållbart samhälle.

Natur och biologisk mångfald
Hälften av arterna och tre fjärdedelar av naturtyperna
som listas i EU:s art- och habitatdirektiv utvecklas
2

Källa: Boverket.se.
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Minskade vattenburna utsläpp
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alternativ som att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.
Olika informationssatsningar har genomförts till
allmänheten för att uppmuntra ett hållbart resande.
Under den europeiska trafikantveckan genomfördes
ett antal aktiviteter. Utöver detta arrangerades skol
utmaningen På egna ben och information har skickats ut
till nyinflyttade inom kampanjen Ny adress nya vägvanor.
Varbergs kommun var värdkommun för Miljöforum
Hallands årliga temadag för att uppmärksamma
Världsmiljödagen, där hölls seminarier om hållbara
transporter som arrangerades i samverkan med
Energi- och Miljöcentrum. Kommunens fordonspark
har utökats med två velomobiler (även kallade ligg
cyklar). De inhandlades under våren för att utvärderas
som fordon och har väckt ett stort intresse såväl hos
allmänhet som bland kommunens anställda. Den
kommunala bilpoolen har utvärderats, vilket bland
annat har resulterat i ett förslag om att utöka bilpoolen
med en extern elbilspool.

INLEDNING
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Förvaltningsberättelse

Våtmarker
Särskilda satsningar behöver göras för att nå det
lokala miljömålet om att minst 120 hektar våtmark
ska ha nyanlagts eller återskapats senast 2015. Bidrag
har b
 etalats ut av kommunen till ett antal våtmarks
projekt, bland annat på Väröhalvön. Ett exempel är
att dagvattendammar skapas i samband med vissa
exploateringsobjekt. Totalt har cirka 50 hektar ny våtmark anlagts av kommunen, VIVAB och privatpersoner
sedan 2005.

Ekologiska livsmedel
Kommunen har för 2013 haft en målsättning om
25 procent ekologiska livsmedelsinköp. Målet nås för
den mat som serveras till barn och unga, men inte inom
äldreomsorgen eftersom det saknas ekologiska alternativ till den konsistensanpassade mat som ingår där.

Biologisk mångfald
I det dagliga arbetet med detaljplaner, vindkrafts
utbyggnad och andra projekt har frågor kring påverkan
på den biologiska mångfalden behandlats för att så bra
lösningar som möjligt ska nås. Som ett stöd i arbetet
kring biologisk mångfald kommer den nya grön
strategin att vara viktig.
Tillsammans med Länsstyrelsen har en ny
basutställning tagits fram till Naturum vid Getteröns
fågelreservat, utställningen invigdes i juli. Naturvårdsoch våtmarksbidrag har under året delats ut till bland
annat våtmarksåtgärder och skötselåtgärder.
Norr om Nedregården pågår ett restaureringsprojekt
av en botaniskt värdefull ängsmark, för att få tillbaka
den artrika flora som tidigare funnits där. Röjning av
ytor på Hästhagabergen har påbörjats inför en naturvårdsbränning som ska genomföras där under våren
2014 (liknande den som gjordes 2012).

Miljöpris
Deromegruppen fick Varbergs kommuns miljöpris 2013,
för kreativt nytänkande i en konservativ bransch. Juryn
framhåller särskilt företagets insats i One Tonne Life,
en satsning på att möjliggöra klimatsmarta hushåll,
samt deras engagemang i trähusbyggnation av både
villor och flerbostadshus.

INLEDNING
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negativt och riskerar att försvinna från Sverige på sikt.
Skälen till detta är framför allt vår markanvändning
och ett överutnyttjande av naturresurserna. Utan en
mångfald av arter med olika funktioner är risken
stor att både nuvarande och kommande förändringar,
exempelvis ett förändrat klimat, minskar ekosystemens
förmåga att klara viktiga funktioner som vi tar för
givna, såsom vattenrening och pollinering. Mycket görs
för att värna ekosystem och hejda förlusten av biologisk
mångfald, men arbetet går för långsamt.

Foto: Mikael Pilstrand
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Strategiska målområden
och prioriterade mål är:
❚❚ 1. Ökat ansvar för miljön och klimatet.
Prioriterat mål: Enskilda och organisationers ansvars
tagande för klimatet och miljön ska öka genom förändrat
beteende. Detta ska mätas genom att CO2 per person ska
minska.
❚❚ 2. Bättre företagsklimat för fler jobb.
Prioriterat mål: Antalet arbetstillfällen och egen
företagare i Varberg ska öka.
❚❚ 3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg.
Prioriterat mål: Antalet nyproducerade bostäder ska öka.
❚❚ 4. Fokus på välfärdens kärna.
Prioriterat mål: Andelen elever som når sin fulla potential
när det gäller kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i
omsorgen ska öka.

De strategiska inriktningarna är:
❚❚ Valfrihet och kvalitetskonkurrens.
❚❚ Kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Kort summering av målredovisningen
I målredovisningen presenteras ett stort antal aktivi
teter som leder kommunens verksamheter i visionens
riktning. Många positiva resultat har hittills uppnåtts,
samtidigt som stora utmaningar återstår. Det ska
betonas att målområdena gäller fram till och med 2015;
först då ska en slutlig utvärdering göras. Inte desto
mindre är det viktigt att stämma av längs vägen, och
efter 2013 går det att konstatera att målen är på god
väg att uppfyllas inom alla fyra områden.
En mängd parallella insatser inom miljöområdet,
satsning med nytt näringslivsbolag, fler bostäder, fler
elever som når gymnasiebehörighet och höga siffror
för upplevd trygghet inom äldrevården är exempel på
glädjande resultat från kommunens arbete under året.
Viktiga uppgifter som följer med in i nästa år är bland
annat behovet av fortsatt ökad takt i bostadsbygg
andet, minskning av antalet olika vårdare per kund

MÅLOMRÅDE 1:
ÖKAT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH KLIMATET
Strategier visar vägen för kommunens miljöarbete,
hållbarhetsperspektivet har stärkts i samhällsplaneringen,
kommunen sänker sin egen energiförbrukning och utsorte
ring av matavfall har påbörjats bland hushållen.

Gemensamma strategier visar vägen
Inom förvaltningar och bolag pågår ett systematiskt
arbete för att kommunens miljömål ska nås, och i det
arbetet behövs långsiktiga strategier som visar vägen
och säkerställer att alla arbetar med hållbarhets
perspektivet utifrån samma prioriteringar. Exempel på
strategidokument som är under utveckling är blåstrategi
(för levande vatten i hav, sjöar och vattendrag),
energistrategi, parkeringsstrategi och trafikstrategi. Två
strategidokument som har färdigställts och antagits av
kommunfullmäktige under 2013 är bebyggelsestrategi
samt Simma, lek och svärma – grönstrategi för aktiviteter, upplevelser
och biologisk mångfald. Antagna
strategier finns att läsa på webb
platsen varberg.se.
Under året har även inrikt
ningar för kommunens hållbar
hetsarbete tagits fram. Dessa
inriktningar är ett första steg i
utvecklingen av kommunens nya
hållbarhetsmål, som ska gälla
2015-2025. Arbetet sker i dialog
mellan förvaltningar, politiker, invånare
och näringsliv. Det finns också planer på att införa ett
ledningssystem för hållbar utveckling, som hjälpande
verktyg för att kunna arbeta mer strukturerat och
effektivt med miljöfrågorna.

En naturlig del av
samhällsbyggnadsprocessen
Samhällsplaneringen i Varberg är tydligt inriktad mot
långsiktig hållbarhet. Det ställs höga krav på miljöhän
syn vid exploatering av mark, bebyggelsestrategi och
energistrategi ska bidra till ett hållbart byggande och
löpande insatser görs för att vårda kommunens natur.
Hållbarhetskraven vid markanvisning för exploa
teringsprojekt har höjts, och 2013 har markanvisningar
enbart tilldelats projekt som uppfyller kraven och
bidrar till en hållbar utveckling. Ett exempel är
exploateringen av området norr om Marmorgatan
i Breared, där markanvisning under året tilldelades
det tävlingsbidrag som bäst uppfyllde målsättningen
om byggnation med fokus på social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Byggnaderna i området kommer
att uppföras som energieffektiva passivhus.

Målredovisning
•
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Till varje målområde hör ett prioriterat mål, dessutom
har kommunfullmäktige angett två strategiska inrikt
ningar för det målstyrda arbetet. Uppfyllelsen av de
prioriterade målen är ett tillspetsat sätt att åskådliggöra
hur arbetet går. Den kan inte spegla allt som händer i
kommunen inom de olika målområdena, men du kan
läsa om många av de insatser som har genomförts eller
påbörjats i avsnitten nedan.

inom hemtjänsten och naturligtvis vidare utveckling
av kvalitet inom både skola, omsorg och övriga
verksamheter.
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Uppfyllelse av prioriterat mål
- Hur långt har vi kommit?

mo
t

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska
målområden som ska vara vägledande för all verksamhet
i kommunen under perioden 2013-2015. Målen är satta
utifrån Vision 2025. De är utvalda för att leda till fortsatt
tillväxt i hela kommunen; med fokus på välfärdens kärna,
ordning och reda i ekonomin, låga skatter och en tro på
individens egen förmåga.

Växthusgaserna i kommunen har minskat med 750 kg
Miljöansvar i kommunens egen verksamhet
per person och år tack vare Varberg Energis fjärr
Det pågår ett löpande arbete med att sänka energiför
värmeutbyggnad. Det nya fliseldade värmeverket i
brukningen i kommunens egna fastigheter. Skiftet till
hamnen är bolagets största investering någonsin och
uppvärmning med pellets och fjärrvärme fortsätter
möjliggör en fjärrvärmeproduktion som är näst intill
och konverteringen till fjärrvärme sker i den takt som
helt förnybar. Det innebär att de totala utsläppen av
fjärrvärmenätet byggs ut. Målet är att de primära
växthusgaser från uppvärmning i kommunen halveras
fastigheterna ska vara fria från fossila uppvärmnings
jämfört med 1998, då en luftvårdsmätning gjordes.
källor inom de närmaste åren.
Ett flertal förtätningsprojekt pågår i stadsområdet
En ny prismodell för kommunens inköp av fordon
för att marken och resurserna där ska användas mer
har inneburit ett stort kliv framåt i omställningen
effektivt och komma
till gas- och elbilar.
fler invånare tillgodo.
Varberg placerade sig
Aktuella områden är
under året på sjätte
bland annat Brunns
plats vid en rankning
berg, Sörse och Södra
av svenska kommuner
vägen.
med energieffektiva
fordon, och redan
Kommunens GISi början av hösten
karta, som används
uppnåddes målet om
för digital geografisk
att 20 procent av kom
information i hand
munens fordonsinköp
läggning av ärenden,
ska vara energieffek
har utökats med fler
så kallade restriktions
tiva. All utrustning i
skikt. Restriktions
kommunens nätverk
skikten gör det lätt att
har de senaste åren
bytts ut mot mer
se var olika miljö- och
Varberg Energis nya fjärrvärmeverk. Foto: Varberg Energi
strömsnål utrustning,
klimatområden finns,
samtidigt som operativsystem har bytts till strömsnålare
så att vatten-/rekreations- och naturvärden kan skyddas
version. Totalt innebär dessa åtgärder en energibesparing
i markupplåtelseavtal och markförsäljning.
på drygt 108 000 kWh per år.
För att främja en hållbar hantering av kommunens
Kommunen ökar sina inköp av ekologiska livsmedel.
dagvatten, samarbetar VIVAB (Vatten & Miljö i Väst
Målsättningen är att 25 procent av de totala livsmedels
AB) och berörda förvaltningar med att föra dagvatten
inköpen ska vara ekologiska. Under året har målet inte
handbok. En VA-policy har också arbetats fram och ska
nåtts eftersom det saknas ekologiska alternativ till den
tas upp för beslut i kommunfullmäktige under 2014.
konsistensanpassade mat som köps in till äldreboenden.
VIVAB arbetar för att förbättra kvaliteten på
Den totala andelen ekologiska inköp är i ungefärlig
kommunens avloppsslam genom att minska zinkhalten
nivå med föregående år (20,8 procent). Arbetet med att
som kommer in till reningsverken, bland annat för att
efterfråga ekologiska produkter vid upphandlingar och
möjliggöra återvinning. På miljö- och hälsoskydds
inköp fortsätter.
förvaltningen har ytterligare en miljöinspektör för
besiktning av enskilda avlopp anställts, med målsätt
ningen om att minska andelen fosfor och kväve som
via avrinning går ut från avlopp till vattendrag och
MÅLOMRÅDE 1
grundvatten.
I förebyggande syfte har det under året tagits fram
en oljeskyddsplan och rutiner för hantering av even
tuella oljeutsläpp.
I grönstrategin och i den kommande blåstrategin
PRIORITERAT MÅL: Enskildas och organisationers
lyfts våtmarksbyggande och naturvårdsbränningar
ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka
fram som exempel på arbete för en hållbar utveckling.
Under året har fem olika projekt fått bidrag för
genom ett förändrat beteende. Detta ska mätas
naturvårdsåtgärder och på Getterön och Skultagården
genom att CO2 per person ska minska.
har mark upplåtits för bete som gynnar den biologiska
mångfalden.
NULÄGE: Senast tillgängliga statistik på mängden
Kommunen arbetar också med att identifiera
utsläppt CO2 per kommuninvånare är från treårsoch förvärva markområden som kan användas för
naturupplevelser och rekreation. Anläggning av
perioden 2009-2011. Medelvärdet hade då minskat
promenadslingor är ett exempel på hur mark som redan
med 0,1 ton per invånare jämfört med perioden
ägs av kommunen används för detta. Nya utredningar
2008-2010. Mängden CO2-utsläpp per invånare är
har startats för att undersöka förutsättningarna för en
nu
cirka 4,4 ton.
kretsloppspark och för ekoturism.
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Kommunen ska stimulera hållbart beteende
Samtliga privatpersoner, organisationer och företag i
kommunen erbjuds fri energi- och klimatrådgivning. I
början av året bjöds allmänheten också in till Varberg
ställer om, ett heldagsarrangemang för alla åldrar med
information och undervisning om miljöfrågor samt
ett brett utbud av aktiviteter och möten för tankar
och idéer om hållbarhet. Arrangemanget ordnades i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Studie
främjandet och Agenda 21.
Från VIVAB skickas varje år miljöinformation
om avfall, vatten och avlopp till alla kommunens
hushåll. Det ska vara lätt för kommunens invånare att
förstå hur man sorterar sitt avfall, att få sitt matavfall
omhändertaget och att lämna sorterat avfall på en
återvinningscentral. Utsortering av matavfall har påbör
jats under 2013 för att minska miljöbelastningen från
hushållen. Det handlar om ett stegvis införande under
en treårsperiod, och över 70 procent av de hushåll som
hittills tillfrågats har börjat sortera ut sitt matavfall.
Samtidigt med detta erbjuds en förenklad hantering av
farligt avfall för kommunens villahushåll.
I Cykelfrämjandets kommunvelometer för 2013
placerade sig Varberg först på artonde plats. Om de mål

Samverkan för resultat
Samverkan är ofta en förutsättning för goda resultat,
inte minst på miljöområdet. Kommunen är därför aktiv
i flera samverkansprojekt, både förvaltningar emellan
och tillsammans med externa aktörer.
I olika vattenråd förs dialog med berörda in
tressenter om hållbar vattenförvaltning inom specifika
avrinningsområden. Genom BREEAM, som är ett
av världens ledande system för miljöcertifiering av
byggnader, deltar kommunen i stadsutvecklingsprojekt
inom hållbarhet, bland annat som testledare för att
utvärdera projektets ledningssystem. Energi- och
Miljöcentrum (EMC) har utvecklats till en av Sveriges
främsta organisationer för klimateffektiv affärsut
veckling i nätverksform. Här deltar Varbergs kommun
aktivt och bidrar till att sprida information; under året
har representanter från 50 olika företag deltagit i de
cirka 25 arrangemang som genomförts, bland annat på
Campus Varberg. I projektet CO2RE jobbar Alexander
soninstitutet tillsammans med norska Klimapartnere för
att kartlägga olika metoder att reducera CO2-utsläpp,
och på sikt öka möjligheten för verksamheter att
konkurrera genom att ha en grön profil.
Genom samverkan och nätverk med andra
kommuner samt med region Halland och med
näringslivet drivs frågan om utbyggnad av stationer
för gasfordon i kommunens ytterområden. Målet är
förbättrade möjligheter att använda gasbilar utanför
centralorten.
Eftersom energianvändningen är en avgörande
miljöfråga för ett bostadsbolag, har Varbergs Bostad
valt att delta i Skåneinitiativet, där målsättningen är 
20 procents minskad energianvändning fram till
år 2016.
Foto: Mikael Göthage

Utveckling av samarbete
Ett stort steg har under året tagits i samarbetet mellan
kommunen och det lokala näringslivet. En ny näringslivs
policy och en näringslivsstrategi har arbetats fram, och
ett nytt gemensamt näringslivsbolag har bildats för start i
januari 2014. Arbetet har inneburit en tätare dialog mellan
parterna, och en ökad förståelse för varandras villkor.

Positiva signaler från företagen
I Svenskt Näringslivs totalrankning av företagsklimatet
hos de 290 svenska kommunerna tar Varbergs kommun
ett rejält kliv uppåt från plats 74 till plats 60. Eftersom
kommunen tappade 18 placeringar i 2012 års mätning
är årets resultat ett tydligt steg tillbaka i rätt riktning.
Till Svenskt Näringslivs undersökning hör ett
samlat omdöme om kommunens företagsklimat från
ett slumpmässigt urval företagare i kommunen. Även
här förbättrar Varberg sina resultat och klättrar från
föregående års plats 112 till plats 83.
SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKNING AV 290 SVENSKA KOMMUNER
Placering Varberg
Totalplacering
Service till företag
Omdöme företag i enkät

2013

2012

2011

60

74

56

144

148

113

83

112

74

SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKNING AV 290 SVENSKA KOMMUNER
Attityder/Placering Varberg

2013

2012

2011

Företagande hos tjänstemän

150

174

146

Företagande hos skola

170

111

173

Företagande hos politiker

96

115

87

Företagande hos allmänhet

88

107

65

I kommunens egen undersökning Insikt, där frågor
ställts till de företagare som har varit i kontakt med
kommunen under året, ges också tydligt positiva signaler.
Mätindex för bemötande har här stigit med hela sju enheter,
från 66 till 73, jämfört med motsvarande mätning 2011.
Däremot har kommunen tappat hela 59 placeringar
i Svenskt Näringslivs rankning gällande hur företagarna
upplever skolans attityder till företagande, från plats
111 till plats 170.

Förbättrad service och ökad effektivitet
Målsättningen om att ge bättre service till kommunens
företagare innefattar både bemötande, tillgänglighet
och effektivitet. Kommunens företagslots arbetar för att
uppnå SIS-standard (Swedish Standards Institute) och

Mark för verksamhet
Näringslivsfrågorna är en naturlig del av kommunens
samhällsplanering och kommunen förvärvar aktivt
mark som kan vara strategiskt intressant ur näringslivs
synpunkt. 2013 har totalt 86 hektar mark köpts in för
verksamhet och bostäder. En fördjupad översiktsplan
har under året tagits fram för norra kusten.

Lättare för företag att starta och växa
Kommunen samarbetar med olika aktörer, exempelvis
Nyföretagarcentrum, för att bidra med information och
inspiration till blivande företagare.
Verksamheterna inom omsorgen har konkurren
sutsatts enligt LOU (lagen om offentlig upphandling)
och upphandlingar har genomförts enligt LOV (lagen
om valfrihetssystem). Flera lokala företag har därmed
kunnat starta verksamhet; det finns nu tretton privata
företag som utför hemtjänst i kommunen.
Kommunens bolag verkar på olika sätt för ett gott
företagsklimat. Varbergs Fastighets AB är lyhörda
för behov av storlek och anpassning om det gäller
lokaler till verksamhet som kan leda till arbetstillfällen.
Genom Varberg Energi erbjuds tjänster för elnät och it.
Hallands Hamnar bildades för att stärka de regionala
förutsättningarna för positiv utveckling av företagandet
i ägarkommunerna Varberg och Halmstad. Ambitionen
är att hamnverksamheten ska bidra aktivt till tillväxt
och utveckling av näringslivet. Alexandersoninstitutet
agerar inom CLL (Centrum för livslångt lärande) för att
fler företag i kommunen ska upptäcka möjligheten att
utvecklas genom EU-finansierade projekt. Under 2013
har intresset för EU-finansiering också ökat bland de
företag som deltar i CLL:s aktiviteter.

Kreativa näringar välkomnas
Kulturella och kreativa näringar, inte minst besöks
näringen, är viktiga för Varberg. Kommunen ska genom
ett gott företagsklimat skapa goda förutsättningar för
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Ett nytt gemensamt näringslivsbolag har bildats, kommunen får tydliga signaler om förbättrat företagsklimat och
en ökad andel elever har arbete inom två år efter avslutat
yrkesprogram.

vara bland de första i landet som får certifiering inom
kategorin kommunservice till företag. Certifieringen
skulle innebära en viktig kvalitetssäkring för fortsatt
utveckling av näringslivsservicen.
Kommunens tillgänglighet har ökat, bland annat
genom att flera nya e-tjänster har lanserats inom olika
näringsgrenar. Enklare ärenden kan därmed skötas på
egen hand, när som helst under dygnet. Några exempel
är anmälan av serveringspersonal, ansökan om nytto
parkeringstillstånd och bokning av företagslotsen. Fler
e-tjänster som kan förenkla för företagare ska lanseras
2014, bland annat inom området miljö och hälsa.
En speciell kontaktperson för näringslivsfrågor finns
som ny service på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
På stadsbyggnadskontoret arbetar man med att för
bättra struktur och effektivitet så att handläggningstider
ska kunna förkortas, samtidigt prioriteras verksam
hetsärenden på ett annat sätt än tidigare. Servicen med
dispenstransporter och nyttoparkeringskort har snabbats
upp inom hamn- och gatuförvaltningen, och arbetssätt
för torghandeln utvecklas så att förutsättningarna ska
förbättras för de företagare som verkar där.

•
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som har satts upp för Varberg som cykelstad ska kunna
nås, behöver fler satsningar göras. En särskild cykelplan
ingår i arbetet med Varbergs långsiktiga trafikstrategi.
Varbergs Bostad är sedan lång tid tillbaka miljö
certifierat enligt ISO 14001 och använder genomgående
arbetssätt som främjar ett hållbart samhälle och
som indirekt påverkar hyresgästernas miljöbeteende.
Kompostering, vattenbesparing, elfordon, och vindkraft
är några skiftande exempel på detta.

RESULTAT

Barn- och utbildningsförvaltningen har gett alla
förskolor och skolor i uppgift att formulera egna mål
för det lokala miljöarbetet. Hittills finns sådana mål
på 45 av 69 förskolor, på 10 av 30 grundskolor och på
2 av 5 enheter inom gymnasieskolan. Inom Varbergs
omsorgs boenden används miljövänliga städ- och
tvättprodukter, lågenergilampor och närvarostyrd
belysning. Hushållsavfallet källsorteras, transporter
samplaneras och körsträckor organiseras för att minska
bränsleförbrukningen, dessutom används cyklar och
elcyklar i stor utsträckning som transportmedel i
verksamheten. Hamn- och gatuförvaltningen förbereder
för egen kompostering av växtmaterial.
Under året har en samordnad upphandling av
ramavtal för boende och konferenser genomförts
tillsammans med kommunerna Falkenberg, Halmstad
och Laholm. Med utgångspunkt i Vision 2025 lades
stor vikt vid de antagna leverantörernas miljöarbete.
Upphandlingens beräknade värde är 150 mnkr och
avtalstiden är fyra år.

RESULTAT
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Översyn har gett effektivare samverkan, mer mark har
köpts, planering pågår för nya stadsdelar och bygglovs
hanteringen utvecklas vidare.

MÅLOMRÅDE 2

PRIORITERAT MÅL: Antalet arbetstillfällen
och egenföretagare i Varberg ska öka.
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Uppfyllelse av prioriterat mål
- Hur långt har vi kommit?

Detaljplanering överförd
till byggnadsnämnden
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NULÄGE ARBETSTILLFÄLLEN: Senast tillgängliga
uppgift om antalet arbetstillfällen i kommunen är
från 2012, då antalet arbetstillfällen var 28 508.
Ökningen fortsätter därmed från 2011 (28 259
arbetstillfällen) och 2010 (27 045 arbetstillfällen).
NULÄGE EGENFÖRETAGARE: Något mätetal för
det totala antalet egenföretagare i kommunen
finns inte, men antalet nystartade företag räknas
varje år och ligger 2013, liksom tidigare år, högt
i Varberg (6,7 per 1 000 invånare) jämfört med
övriga landet (5,0 per 1 000 invånare). Precis som
rikssnittet har siffran dock minskat de två senaste
åren (med 1,3 företag per 1 000 invånare för
Varberg och med 1,4 företag per 1 000 invånare för
riket). Resultatet av de satsningar som startats i
kommunen under 2013 kan inte förväntas påverka
årets siffror, utan får följas upp under kommande år.

Tidig uppmuntran av entreprenörskap
Arbetet med entreprenöriellt lärande och entreprenör
skap finns med från grundskolan och hela vägen upp till
Campus olika högskoleutbildningar. Både i grundskolan
och i gymnasieskolan ges möjlighet att arbeta med Ung
företagsamhet; eleverna i Peder Skrivares skola gjorde
detta så engagerat att skolan utsågs till årets halländska
UF-skola 2013. Andelen gymnasieelever i Varberg som
väljer att läsa Ung Företagsamhet har ökat det senaste
året enligt Ung Företagsamhets egen mätning.

Studenter på Campus. Foto: Mikael Göthage

Övergången från skola
till näringsliv ska underlättas
Glädjande siffror från SKL visar att andelen elever i
kommunen som påbörjat studier vid universitet eller
högskola inom tre år efter avslutad gymnasieskola
har ökat från 34,4 procent 2012 till 38,2 procent
2013. Andelen elever som har arbete inom två år efter
genomförd utbildning på ett yrkesprogram har ökat
från 34 procent 2012 till 42,1 procent 2013. Andelen
niondeklassare i Varbergs kommun som genom sitt
slutbetyg är behöriga till nationellt gymnasium har ökat
med två procent sedan 2012 och är uppe i 90,4 procent.
Inom skolan pågår ett antal satsningar för att an
passa undervisningen till den kompetens som efterfrågas
i arbetslivet. Ett exempel är En-till-en (en dator till varje
elev från årskurs sex till avslutad gymnasieutbildning),
som genomförs för att modernisera lärandet och öka
varje elevs möjlighet att lyckas. Ett annat exempel är
Smil(e) (Skandinaviska metoder för innovativt lärande),
där intresset för teknik, matematik och naturvetenskap
i skolan främjas genom skandinaviskt samarbete som
drivs med EU-stöd.
För att öka matchningen mellan vilka studier som
erbjuds och vilka yrken som efterfrågas har CLL
löpande under året stämt av efterfrågan på utbildningar
och kompetens med branscher, näringsliv, offentlig sek
tor och arbetsförmedling. Detta har lyfts fram som ett
framgångsrikt sätt att arbeta från olika håll inom både
myndigheter, näringsliv och offentlig sektor.
Skolornas kontakt med Arbetsförmedlingen har

Målet om fler bostäder kräver bland annat utökade
investeringar i markköp, strategisk planläggning och
markanvisning samt en god dialog med byggherrar
och fastighetsägare. Viktiga perspektiv som ska finnas
med i de strategiska besluten är miljöansvar, närings
livsutveckling och kommunal service. Eftersom många
verksamheter berörs blir det nödvändigt att utveckla
effektiva former för samverkan mellan förvaltningar
och bolag. Under 2013 har arbetssätt och samarbets
former setts över och dokumenterats. När det blir
tydligthur uppdrag, ansvar och roller fördelas syns

NULÄGE: 2013 producerades 322 nya bostäder. Det
är en ökning med 18 bostäder jämfört med 2012.

också vad som kan göras mer effektivt. Detalj
planeringen har överförts från kommunstyrelsen till
byggnadsnämnden. Bebyggelsestrategi och tätorts
översikt har tagits fram för att underlätta samverkan
och säkerställa gemensamma prioriteringar på väg
mot målet. Berörda förvaltningar har även gått igenom
sina interna rutiner för att söka vägar till en snabbare
hantering. Byggnadsnämnden har ökat prioriteringen av
ärenden som rör nyproduktion av bostäder.

Markanvisningar för 250 bostäder
Kommunen ska vara en aktiv part på fastighets
marknaden och under 2013 köptes totalt 86 hektar
mark. I det löpande arbetet med markanvisningar
är målsättningen en markanvisning minst var sjätte
månad. Genomförda anvisningar under året möjliggör
cirka 250 bostäder i områdena Brunnsberg, Breared och
Limabacka.
Nya lägenheter växer fram på Sörse. Foto: Mikael Göthage
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utökats, eleverna får prognoser för olika yrkesområden
och information om läget på arbetsmarknaden.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utvecklas och ett
inriktningsdokument ska tas fram för en ny arbetslivs
orientering där skola och näringsliv möts.
Genom Steget vidare ska de elever som har hoppat
av skolan, eller funderar på att göra det, få hjälp att
ta sig vidare till studier eller arbete. Allt fler elever
har fått möjlighet att skaffa sig en yrkesutbildning via
vuxenutbildningen. Vuxlaget arbetar med att utveckla
individuella studieplaner. Både lärlingsutbildning
för vuxna och yrkesvuxutbildningar har under året
genomförts med riktade medel från staten.

På vä
g

företag inom dessa branscher att etablera sig och växa
här. Kommunens nya bidragsformer på kulturområdet
kan bidra till utveckling av entreprenörskap; under
året har ansökningar till kulturstöd getts till 17 olika
projekt för att stimulera uppstartande av kreativ
näring. Samtidigt arrangerar kommunen olika kultur
evenemang som skapar möjligheter för kulturutövare
att få uppdrag, exempel från 2013 är Kultur Dag &
Natt, Kammarmusikfestivalen och Rosenfredsfesti
valen. En dialog pågår med CRED (Creative
Destination Halland) och Region Halland för att
omformulera det tidigare Coastal Culture-projektet.
Utvecklingsprojektet på fästningsområdet har lett till
flera arrangemang under året, bland annat Hallifornia
och Mickelsmäss.
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Blandad bebyggelse
Enligt plan ska 400 bostäder byggas per år. Antal
påbörjade enbostadshus 2013 är 96 och antalet
påbörjade lägenheter är 149. Antalet färdigställda
enbostadshus är 69 och antalet färdigställda lägenheter
är 253.
Varbergs Bostads AB har som målsättning att i
genomsnitt producera 50 hyreslägenheter per år. Under
2013 har 43 lägenheter färdigställts. Planen för nästa
år är 35 lägenheter, under förutsättning att aktuella
detaljplaner godkänns.

Kreativitet i Apelviken. Foto: Mikael Göthage

Belysning för tryggare stråk
Arbete har påbörjats med att komplettera belysningen
längs ett antal cykelvägar och på sträckor mellan
belysta platser, för att skapa fler sammanhängande
stråk där människor tryggt kan röra sig. Som exempel
har gångvägen mellan Mariedalsskolan och Påskbergs
skogen fått belysning under året.

MÅLOMRÅDE 4:
FOKUS PÅ VÄLFÄRDENS KÄRNA

Att delta i föreningsliv och vara en del av olika sociala
sammanhang har enligt flera olika studier avgörande
betydelse för ungdomars upplevda självkänsla. I
förlängningen påverkar det också hur väl man kan ta
till sig ny kunskap och lyckas i skolan. Kommunen
har påbörjat samarbete med olika föreningar för att
öka antalet platser där unga kan mötas på sin fritid.

MÅLOMRÅDE 4

Uppfyllelse av prioriterat mål
- Hur långt har vi kommit?

Omorganisation har genomförts i grundskolan, 23 förste
lärare har startat sina tjänster, besökarna blir fler på ungdomsgårdarna, nytt seniorcenter har öppnat och innovationskök ska ge bättre mat.

PRIORITERAT MÅL: Andelen elever som
når sin fulla potential när det gäller
kunskapsmålen ska öka. Tryggheten i om
sorgen ska öka.

Satsningar på ökad kunskap

NULÄGE: Det prioriterade målet är brett formu
lerat och måluppfyllelsen kan inte sammanfattas
genom något specifikt mätetal. Resultat från
undersökningar som genomförts under året kan
ändå ge glädjande besked om att goda insatser
görs inom välfärdens kärna: Andelen elever som
går ut grundskolan med behörighet till nationellt
gymnasium har ökat från 88,4 % 2012 till 90,4 %
2013. Andelen elever som fullgör sin utbildning
inom nationella gymnasieprogram var 80,4 %
2012 och 81,3 % 2013. Andelen kunder inom
äldreomsorgen som känner sig trygga/ganska
trygga i särskilt boende har ökat från 86,1 %
2012 till 89 % 2013. Andelen kunder som känner
sig trygga/ganska trygga med att bo hemma med
hemtjänst var 89,2 % 2012 och 89 % 2013.

Under året har en stor omorganisation genomförts
inom skolan för att möta skollagens krav på ökad
rättsäkerhet, likvärdighet och behörighet. Med fokus
på förbättrad likvärdighet har också en ny resursfördel
ningsmodell arbetats fram för förskola, grundskola,
fritidshem och gymnasieskola. Syftet med modellen,
som gäller från och med januari 2014, är att höja
kvaliteten i kärnverksamheten. Främst ska de tidiga
insatserna i grundskolan förstärkas.
Den aktionsforskning som genomförts i Varbergs
förskolor har varit en framgångsrik väg för systematiskt
kvalitetsarbete. Under året lyftes arbetet fram i Skolinspek
tionens granskningsrapport, med rekommendation om att
sprida metoden till övriga områden i verksamheten.
Många viktiga satsningar har gjorts inom skolan
under 2013. Ett exempel är att nya karriärstjänster
har införts för lärare i form av 23 förstelärartjänster i
grund- och gymnasieskolan. Ett annat exempel är läsoch matematiksatsning i grundskolan och lässatsning i
gymnasieskolan. Ett nytt måldokument har utvecklats
för fritidshemmens verksamhet, med beskrivning av hur
fritidshemmet ska vara en social arena där alla barn
kan känna tillhörighet. I måldokumentet framhålls
också lekens betydelse för hur barn lär sig att fungera i
samspel med andra.
Bibliotek och skola har under året samverkat i
läsfrämjande insatser för elever i årskurs 4 och 6,
samt i informationssökningskurser för alla skolans
elever, kopplat till satsningen med en dator per elev
(En-till-en). De läsfrämjande insatserna har genomförts
i 86 procent av alla skolklasser inom målgruppen och
infosökningskursen har hittills genomförts på
70 procent av kommunens skolor.
Simkunnighet ingår i skolans kunskapsmål, under
hösten inleddes kvalitetssäkrad simskoleundervisning på
ett antal skolor, en satsning som ska utvecklas under 2014.

Målredovisning

I kommunens mål om fler bostäder ingår också fler
gemensamma mötesplatser för invånarna. Det ska
bli lättare att på olika sätt ta del av och använda det
offentliga rummet, kommunens service kring upplåtelse
av offentlig plats ses därför över. Det pågår också ett
arbete för att öka användandet av tätortsnära parker.
Socialförvaltningen har startat utlåning av lokaler
för att det ska finnas goda mötesplatser för frivillig
verksamhet. Under det första halvåret engagerade sig
110 frivilliga i att ordna olika aktiviteter som totalt fick
11 090 besök.
Utformningen av gator och torg kan bidra till
att skapa sammanhållning och identitet. När nya
bostadsområden och stadsdelar utvecklas ska det finnas
utrymme för miljögestaltning samt ges förutsättningar
för både fysisk aktivitet och rekreation. Spontan
idrottsplatser och konstnärlig gestaltning kan öka ett
områdes attraktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen
är med och utvecklar miljön i flera pågående projekt
i kommunen, exempelvis Varbergs torg, Brunns
parken och ett nytt bostadsområde i södra Trönninge.
Förvaltningen har även tagit fram förslag på riktlinjer
för arbetetmed konstnärlig gestaltning vid nya
investeringar.
Varbergs Bostads AB strävar systematiskt efter att
skapa socialt hållbara miljöer i sina bostadsområden.
Särskilda satsningar görs vid behov i form av egna
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Som en del av arbetet med förtätning av stadsområdet
har planarbete påbörjats för bland annat Brunnsberg,
Sörse och Södra vägen. Planering pågår också för nya
stadsdelar i södra Trönninge och Bläshammar.
Kommunens målsättning är att en ordinär detalj
planehantering efter godkänt program ska ta högst 15
månader, och att ett enkelt planförfarande från beslut
om upprättande ska ta högst 8 månader. Under året har
målet uppnåtts för 8 av 16 beslutade ordinära detalj
planer och för 1 av 3 beslutade enkla detaljplaner.
De 19 detaljplaner som har antagits under året inne
fattar 286 lägenheter och 68 småhus, både i central
orten och i serviceorter som Bua, Tvååker, Veddige och
Rolfstorp. 22 detaljplaner har vunnit lagakraft under
2013.

projekt eller genom samverkan med organisationer och
myndigheter, exempel på detta är grannsamverkan samt
Sörseängen och Håstensföreningen.

t!
åle

I ett initiativ som har startats upp med en förening är
ambitionen att ungdomar ska kunna se föreningens
anläggning som en plats att träffas på för att göra läxor,
umgås och ingå i en gemenskap.
Forskning visar att kulturaktiviteter för barn och
unga stimulerar inlärning och kreativt tänkande. Kom
munen har tillsammans med olika aktörer genomfört
totalt 46 öppna arrangemang för barnkultur, flera med
arrangemangsstöd från Region Halland. Dessutom
erbjuds konstpedagogisk verksamhet både i Kome
diantens konstverkstad och genom olika förskolor och
ungdomsgårdar.
Under året har 10 olika projekt genomförts för
att utveckla kommunens ungdomsverksamheter och
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Mötesplatser för frivillig verksamhet
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Utveckling av planberedskap
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Kryddodling på Seniorcenter Storegården i Tvååker. Fotograf: Mikael Göthage

öka antalet aktiviteter som erbjuds där. Tjejkvällar,
tjejgrupper och läger för tjejer, filmläger för unga
funktionsnedsatta, mötesplats för unga med intresse
för HBTQ-frågor och drogfritt disco är några exempel
på vad som har gjorts. Antalet besökare på ungdoms
gårdarna har ökat med 15,4 procent och antalet
besökande tjejer har ökat med 58,5 procent (jämfört
med 2012).
Fler aktiviteter för unga vuxna har anordnats
under året, bland annat biblioteksvisningar och
skrivarworkshops.

Ökat ungdomsinflytande
Många olika projekt har också drivits för att öka
ungdomarnas inflytande i kommunen. Ett exempel är
att elever från grundskolan och gymnasiet har samlats
på ungdomsgården Mittpunkten för att samtala med
politiker från Varbergs kommun och Region Halland.
Ett annat nytt projekt är Aggregat, där unga får
uttrycka sig med konst och föra en dialog med politiker
kring angelägna samtidsfrågor; i första omgången ligger
fokus på frågeställningar kring ungdomsarbetslöshet.
Under året har förberedelser också gjorts för en mer
långsiktig och fortlöpande ungdomsdialog. En särskild
styrgrupp har arbetat fram ett förslag på hur en sådan
dialog ska kunna utformas, bland annat har det genom
förts fokusgrupper med besökare på ungdomsgårdarna.
Beslut om förslaget ska tas i början av 2014.

Fokus på att främja hälsa
Bäring och Psynk är två ambitiösa samverkansprojekt
som ska fungera stödjande för kommunens barn och
unga. Psynk (synkronisering av insatser för barn och
ungas psykiska hälsa) löper under en treårsperiod och
syftar till att skapa en Varbergsmodell för att främja
hälsa och förebygga ohälsa i åldrarna 0-22 år. En
projektledare har rekryterats och våren 2014 startar
genomförandefasen. Bäring är uppstartat och bygger på
att ett mobilt stödteam vid behov kan kopplas in och

finnas på plats ute i skolorna.
I samarbete med studieförbund genomförs också
hälsofrämjande studiecirklar för olika målgrupper,
bland annat för unga med funktionsnedsättning.

väldigt positiv och att det ger Varbergs kommun goda
förutsättningar att ge individer bra stöd i situationer av
arbetslöshet.”

Hjälp och stöd till barn och unga

Inom kommunens omsorg genomförs en mängd olika
insatser för att ge kunderna ökad trygghet. Kund
undersökningar om bemötande görs också regelbundet
för att användas i verksamhetens värdegrundsarbete.
Varberg har i Socialstyrelsens undersökning Vad tycker
de äldre om äldreomsorgen? återkommande en mycket
hög andel positiva svar om bemötande samt om
förtroende för personalen. I kommunens egen mätning
har däremot medelvärdet för antal personer som en
hemtjänsttagare möter under en fjortondagarsperiod
ökat från 13 personer 2011 till 17 personer 2013.

Hos barn- och tonårsverksamheten ska tröskeln vara
låg för barn och unga som behöver stöd, därför behövs
inte någon biståndsbedömning för att söka hjälp.
Verksamheten vänder sig till barn och unga som lever i
familjer där det förekommer missbruk, psykisk ohälsa
eller våld, eller svårigheter i samband med separation.
Här får barnen hjälp att bearbeta sina upplevelser
enskilt och i grupp. Ungdomar upp till 25 år och deras
anhöriga kan söka hjälp utan biståndsbedömning när
det gäller frågor om alkohol och droger. Olika insatser
erbjuds för att finna vägar till ett gott liv utan alkohol
och droger.

Snabb matchning mot rätt åtgärd
Andelen unga med behov av försörjningsstöd är låg
i Varberg jämfört med både genomsnittet i Halland
och i riket. Varberg tillhör de 25 procent av landets
kommuner som har minst antal vuxna med ekonomiskt
bistånd. Prognosen för både landet och Varberg visar
dock på ökade svårigheter för dessa personer att ta sig
in på arbetsmarknaden och socialförvaltningen har tagit
fram en strategisk plan för att minska gruppen med
unga vuxna som behöver försörjningsstöd. I planen
ingår kommunala praktikplatser under sex månader,
där alla kommunens förvaltningar är delaktiga med
att erbjuda platser. En ny arbetsmodell som startade
under hösten bygger på att det också ska finnas arbets
anpassare som ger personligt stöd till den enskilde ute
på arbetsplatserna.
I en revisionsrapport från KPMG:s granskning av
kommunens försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete
konstateras att kommunens rutiner ger en snabb match
ning mot rätt åtgärd: ”Vi ser denna verksamhet som

Positiva svar om äldreomsorgen

Fortsatt kvalitetsutveckling
Socialnämnden har beslutat att kvalitetsdeklarationer
ska införas inom äldreomsorgen för att komplettera det
kvalitetsarbete som görs och tydliggöra vilka förvänt
ningar som kan ställas på verksamheten.
Det förebyggande arbetet inom vård och omsorg av
äldre har under 2013 utvecklats genom en betydande
ökning av genomförda riskbedömningar, samtidigt är
arbetet med åtgärdsplaner under utveckling.
Kommunen deltar i ett halländskt samverkanspro
jekt som verkar för trygghet och säkerhet inom
demensvården. Detta har bland annat lett till att
kontakterna mellan region och kommun har utvecklats,
och därmed kontaktvägarna till familjer som drabbats
av demenssjukdom.

Insatser för ett aktivt åldrande
Inom hemtjänsten går utvecklingen mot ett alltmer
rehabiliterande förhållningssätt och ett ökat antal
aktiviteter planeras för att främja kundens möjligheter
att ta tillvara, behålla eller återfå förmågor som gör det
möjligt att vara aktiv och fungera i vardagen.

I september öppnade ett nytt seniorcenter i Tvååker; det
tidigare äldreboendet Storegården har byggts om till en
mötesplats dit alla är välkomna för hälsofrämjande och
social samvaro, med fysisk aktivitet för den som önskar.
Fyra lägenheter med möjlighet till parboende har
dessutom utformats i anslutning till seniorcentret.
Aktivitet främjar livskvalitet; ett gott exempel på
detta är ett uppskattat initiativ där Kulturskolans
personal besöker äldreboenden för att erbjuda musik
undervisning och skapande anpassat till högre åldrar.
Planer finns på att utöka verksamheten för att nå fler
boenden under 2014. Kommunen erbjuder även vatten
gymnastik och andra aktiviteter för äldre i de olika
bad- och simanläggningarna.
Tillgång till böcker är viktigt för det livslånga läran
det och kan skapa delaktighet även för den som inte
längre är fysiskt rörlig. Därför finns Boken kommer,
som innebär att biblioteket erbjuder både talböcker
via post samt hembesök med utlåning av traditionella
böcker. Under året har 105 personer tagit del av detta
erbjudande.

Innovationskök för bättre mat
Den mat som serveras i skolan och inom omsorgen ska
både leva upp till kommunens nya kostpolicy från 2012
och möta nya krav från Skolverket och Livsmedels
verket. Det pågår ett intensivt arbete med att höja
kvaliteten och förbättra servicen kring måltiderna. Ett
innovationskök har öppnats på Bockstensskolan, där
kockar arbetar med att skapa måltider av hög kvalitet
och med ökad andel ekologiska livsmedel. Resultatet
sprids till övriga kök och matsalar i kommunen. Fjorton
ekonomibiträden har via ett EU-projekt utbildats till
kockar under året, inom samma projekt ges dessutom
medarbetare inom kost och städ möjlighet att utbilda
sig i service och bemötande.

Enklare vägar till information
Kommunens information till invånare, kunder och
leverantörer ska vara tydlig och lättillgänglig. Arbetet
med nya varberg.se har pågått under hela 2013, med
tydligt fokus på tillgänglighet. Den nya webbplatsen
har förbättrad sökfunktion och goda förutsättningar att
mäta besökarnas aktiviteter, för att allt eftersom kunna
utveckla sidor och funktioner utifrån användarnas
behov. Drygt 50 e-tjänster har också utvecklats under
året, många har lanserats och ett antal släpps i samband
med nya varberg.se. Mätningar har visat att e-tjänsterna
ofta används utanför kontorstid, vilket befäster tanken
om att de ökar tillgängligheten och kan underlätta
vardagen för kommunens invånare.

Ökad valfrihet inom omsorgen
Socialförvaltningen arbetar löpande för att utveckla
och underlätta invånarnas kundval genom rättvisa
och konkurrensneutrala ersättningssystem. Kvalitets

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

granskning genomförs av verksamheterna och insatser
görs för att det ska finnas lättillgänglig information om
olika alternativ.
Drygt 40 procent av socialförvaltningens verksamhet
har 2013 varit konkurrensutsatt genom lagen om
valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upp
handling (LOU). Under året har tre utförare inom
familjerådgivning tillkommit och ett kundvalsföretag
har godkänts för insatser till personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Socialnämnden har även fattat
beslut om förfrågningsunderlag för att upphandla
daglig verksamhet i lantlig miljö enligt lagen om
valfrihetssystem.
I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen? från 2013 har 88 procent av
kunderna i Varbergs kommun svarat att de fått välja
utförare av hemtjänst, en ökning med 3 procent från
2012. Motsvarande andel för hela riket är 62 procent.
86 procent av kunderna i Varberg har svarat att de fått
plats på det äldreboende man vill bo på, motsvarande
andel för riket är 88 procent.
För att ytterligare öka valfriheten bland kommunens
äldre har beslut fattats under året om att samtliga äldre
boenden i kommunens regi ska ha en profileringsplan.

Medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet är
avgörande för kvaliteten på kommunens samlade verksamhet. Arbetsklimatet ska präglas av öppenhet, korta
beslutsvägar och gott ledarskap. Det ska också finnas goda
karriärmöjligheter inom kommunen.

•

STRATEGISK INRIKTNING:
VALFRIHET OCH KVALITETSKONKURRENS

Generationsväxling,
personal och kompetensförsörjning
Under året har det märkts tydligt att generations
växlingen är här. Detta kopplat till att kommunen växer
har inneburit ett ökat rekryteringsbehov, som ställt
stora krav på organisationen och kommunens chefer.
Rekryteringläget har under året varit besvärligt
när det gäller sjuksköterskor under sommarperioden
och allmänt beträffande vissa lärargrupper samt
förskollärare och fritidspedagoger. Det har i flera fall
också varit svårt att finna erfarna chefer och tekniska
specialister samt projektledare och personal inom plan,
bygglov och lantmäteri. Generellt märks också ökade
svårigheter att rekrytera chefer och högskoleutbildad
personal inom exempelvis HR, upphandling, planering,
projektledning och miljö.
Konkurrensen om arbetskraften har påverkat de
sökandes lönekrav, vilket hittills har konstaterats
främst vid rekrytering av chefer och akademiker/
kvalificerade handläggare. Ett arbete med en långsiktig
lönestrategi har inletts, vilket är nödvändigt för att
i framtiden kunna behålla duktiga medarbetare och
samtidigt rekrytera nya medarbetare i konkurrens med
andra arbetsgivare. För att kunna vara en attraktiv
arbetsgivare har det också varit viktigt att se över och
utveckla de förmåner och arbetsvillkor som kommunen
erbjuder.
De kommungemensamma insatserna har genomförts
i linje med kommunens personalförsörjningsprogram
och kan beskrivas inom fem olika områden:
Attrahera: Nytt informationsmaterial har tagits
fram och använts i olika marknadsföringssammanhang
och kommunen har medverkat i artiklar i pressen och
haft ökad kontakt med olika utbildningsarrangörer.
Inbjudan till de två traineeprogram som hittills genom
förts har varit ett framgångsrikt sätt att marknadsföra
den kommunala sektorn och har lockat cirka 1 400
personer att ansöka.
Rekrytera: Annonseringsvägarna har utvecklats och
personalkontoret har gett cheferna ökat stöd genom
hela rekryteringsprocessen och bland annat erbjudit
olika testverktyg. De hallandsgemensamma trainee
programmen har haft stor betydelse för att rekrytera
medarbetare till den kommunala sektorns breda utbud
av arbetsuppgifter och konceptet med studentmedarbe
tare har prövats under året.
Introducera: Introduktionen av nyanställda har
utvecklats kontinuerligt och kommunens första
introduktion via e-learning har tagits fram och används
nu inom socialförvaltningen.
Motivera/utveckla/behålla: Erbjudandet om önskad
sysselsättningsgrad har varit en viktig del för att kunna

Kommunens personalchef Christina Björned. Foto: Mikael Göthage

behålla medarbetarna inom kommunen och för att
öka arbetsmotivationen och möjligheten att påverka
sin arbetssituation. Det hallandsgemensamma ledar
programmet Morgondagens ledare har startat upp sin
andra omgång och kommunen har under året erbjudit
anställda möjlighet att delta i ett mentorprogram,
antingen som mentor eller adept.
Personalens förmåner och möjligheten att själva
påverka dessa är frågor som ofta väcks av de anställda.
I samarbete med Hallandstrafiken har kommunen tagit
fram ett erbjudande om årskort som gör resorna till och
från arbetet billigare. Lokala kollektivavtal har träffats
om utbyte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar
samt om löneväxling för pension.
Inom kompetensutvecklingsområdet har olika insat
ser erbjudits under året; chefsutvecklingsinsatser och
kommungemensamma utbildningar inom till exempel
projektledning, ekonomi, juridik, offentlig förvaltning
och olika arbetsgivarfrågor. Dessutom har förvaltning
arna gjort omfattande egna utbildningsinsatser.
Avveckla/generationsväxla: Genom att kommunen
årligen tar fram en personalförsörjningsanalys, ges för
valtningarna underlag för en mer långsiktig planering
av generationsväxlingen, rekryteringar och eventuellt
önskad parallellgång. De anställdas förutsättningar
att förbereda sig inför pensioneringen har underlättats
genom de möjligheter till fler lediga dagar och löneväx
lingen för pension som införts under året.

Arbetstid och sysselsättningsgrad
Kommunen har under året arbetat med två viktiga upp
drag; erbjudande om önskad sysselsättningsgrad samt
kommunfullmäktiges målsättning med färre timmar
som utförs av timavlönad personal. Detta har ställt krav
på nya sätt att organisera arbetet och på ökad flexi
bilitet hos chefer och medarbetare. Utbildningar och
information i bemanningsekonomi och i personalsyste
men för bemanning och schemaläggning har genomförts
och ökad grundbemanning, bemanningspooler samt
anställande av fast personal som ”internvikarier” har
utvecklats.
I arbetet med önskad sysselsättningsgrad har kom
munen tagit fram ett lokalt kollektivavtal och riktlinjer
som stöd för arbetet. Vid halvårsskiftet hade de 170
medarbetare som anmält önskemål om utökad syssel
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Hälsa och sjukfrånvaro
I samhället generellt, och även i Varbergs kommun,
konstateras att trenden med minskad sjukfrånvaro har
vänt. Sedan 2012 ökar nu sjukfrånvaron igen, främst
bland yngre medarbetare och bland kvinnor. Det är
framför allt de korta sjukskrivningarna som ökat.
Utvecklingen av sjukfrånvaron i Varberg följer landet i
övrigt. Kommunen bevakar noga den egna utvecklingen
och arbetar förebyggande samt med tidiga rehabili
teringsinsatser för att förhindra en fortsatt negativ
utveckling. Inom den kommunala organisationen har
det under året skett en ständig utveckling, som medfört
förändringar för både chefer och medarbetare. Den
höga förändringstakten har ställt stora krav på ökat
chefsstöd och beteendevetenskapliga insatser från
kommunhälsan. Under året har också förvaltningarna
själva genomfört varierande insatser.
Kommunhälsan har utvecklat sina insatser under
året; telefonrådgivningen har fått ökad tillgänglighet
och tid, ett nytt seminariematerial kring förändrings
arbete har tagits fram och erbjudits grupper av
anställda, rehabiliteringsprogrammet Temagrupper för
upprepat korttidssjuka och långtidssjukskrivna har
ersatts av programmet Hälsa och balans och personal
vårdsronderna har utvecklats. Utbildningarna i hjärtlungräddning har förlagts till egna utbildningslokaler
och EKG-undersökningarna i samband med lagstadgade
hälsokontroller genomförs nu i kommunhälsans lokaler,
vilket ger ökad effektivitet och ökad tillgänglighet.
Slutligen har en analys av den ökande sjukfrånvaron
och utveckling av olika åtgärdsförslag påbörjats.
De anställda har tagit del av många olika insatser
under året i form av till exempel gruppinsatser,
hälsoprofiler, ergonomisk samt medicinsk och
beteendevetenskaplig rådgivning, stödsamtal och
olika individuellainsatser. Kommunhälsan har också
genomfört ett stort antal utbildningar; basutbildning
och riktad utbildning i arbetsmiljö, stresshanterings
kurser, temagrupper, sömnkurser, rökavvänjning,
kost- och viktgrupper samt hälsoseminarier. Efterfrågan

Personalöversikt
Kommunens verksamhet innefattar många personal
intensiva tjänster, till exempel undervisning, barnomsorg,
vård och omsorg. Drygt två tredjedelar av kommunens
nettokostnader utgörs av personalkostnader, som för år
2013 uppgick till 1 731,6 mnkr jämfört med 1 709,8 mnkr
år 2012, det vill säga en ökning med 21,8 mnkr.

Antal tillsvidare
anställda
Därav män, %
Därav kvinnor, %

Tidsbegränsad anst.
med månadslön
Därav män, %
Därav kvinnor, %

Total sysselsättning
tillsvidareanställda
omräknad till heltid

2013

2012

2011

3 957
17,2
82,8

4 001
17,9
82,1

3 918
18,3
81,7

351
23,1
76,9

362
26,2
73,8

405
22,5
77,5

3 654

3 664

3 566

Genomsnittlig
anställningstid för tills
vidareanställda (år)

19,5

18,7

18,0

Genomsnittsålder,
tillsvidareanst.

47,5

47,6

47,9

Genomsnittlig
pensionsålder

64,9

64,7

64,4

Producerade timmar i kommunen under året
Totalt har antalet producerade timmar i kommunen
minskat med 126 700 timmar jämfört med 2012 och
utgjorde totalt 6 148 900 timmar under 2013. Minsk
ningen hänger samman med att räddningstjänsten
lämnade kommunen vid förra årsskiftet, då kommunal
förbund bildades tillsammans med Falkenbergs
kommun. Den 1 september 2013 fördes sedan även
larmpersonalen över från socialförvaltningen till det
nya kommunalförbundet.
Såväl timmar som utförts av månadsavlönad som
timavlönad personal samt fyllnadstid och övertid har
minskat jämfört med 2012.

2011

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
 eltidsarbetande tillsvidareanställda, %
d
Kvinnor
Män

76,3
66,9

75,7
65,9

75,1
68,6

Totalt

75,4

74,8

74,5

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
s amtliga tillsvidareanställda, %
Kvinnor
Män

91,6
96,0

90,6
95,8

89,8
96,4

Totalt

92,2

91,4

90,9

Andel heltid, tillsvidareanställda, %
Kvinnor
Män

64,2
87,8

61,3
87,6

59,0
88,2

Totalt

68,3

66,0

64,4

Färre tillsvidareanställda som en konsekvens
av att räddningstjänsten bildat kommunalförbund
Totalt hade 3 957 personer en tillsvidareanställning vid
årsskiftet, vilket motsvarar 3 654 heltidstjänster. Detta
är en minskning med 44 personer eller 10 heltids
tjänster sedan 2012. Att antalet anställda omräknat till
heltidstjänster minskat mindre än antalet anställda är en
konsekvens av att sysselsättningsgraden ökat bland de
anställda. Minskningen av antalet anställda beror på att
personalen inom räddningstjänsten och larmpersonalen
i socialförvaltningen inte längre var kvar i kommunen
vid årsskiftet. Samtidigt har andra verksamheter ökat
sin bemanning under året.

Sysselsättningsgraden fortsätter att öka

Färre tidsbegränsat anställda med månadslön

Något fler unga men
alltjämt många äldre medarbetare

Antalet personer med tidsbegränsade månadsanställ
ningar uppgick den 31 december 2013 till 351, vilket
är en minskning med 11 personer jämfört med ett år
tidigare. Minskningen sammanhänger med att fler
personer med tillsvidareanställning kunnat ta sig an
även tidsbegränsade vikariat.

Ökad andel kvinnor bland kommunens anställda
Kvinnorna fortsätter att dominera bland kommunens
tillsvidareanställda och utgjorde under 2013 totalt 
82,8 %. Detta är en ökning med 0,7 procentenheter
jämfört med föregående år. Även när det gäller köns
fördelningen har räddningstjänstens flytt påverkat.
Bland de tidsbegränsat månadsanställda är männens
andel något högre, 23,1 %, än bland de tillsvidarenställda,
även om också dessa minskat jämfört med 2012.

Fler heltidsarbetande bland kommunens anställda
Sedan år 2008 har andelen heltidsarbetande bland de
tillsvidareanställda ökat från 61,1 % till 68,3 %. Bland
kvinnorna är ökningen hela 9,4 procentenheter under
perioden, medan andelen heltidsarbetande män har
minskat något, med 0,7 procentenheter.
Jämfört med 2012 har andelen heltidsanställda ökat
med 2,3 procentenheter, de heltidsarbetande kvinnorna med
nästan 3 procentenheter och vid årsskiftet arbetade 64,2 %
av kvinnorna heltid. Bland männen arbetade 87,8 % heltid,
en liten ökning från 2012 då siffran var 87,6 %.
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Kommunens vision och verksamhetsidé har inneburit
ökat fokus på medarbetaransvaret och bemötandefrågor.
I linje med detta har kommunen under året beslutat
att bland annat arbeta vidare med värdskapsmodellen.
Vid uppdatering av kommunens löneriktlinjer har till
exempel bemötande lyfts fram som en viktig del i alla
förvaltningars arbete med sina egna lönekriterier.
Det kommungemensamma projektet med bemötande
enligt värdskapsmodellen har startat upp samtidigt som
förvaltningarna har jobbat med utveckling av bemötande
och service utifrån flera olika modeller under året.

Kommunens chefer har under året haft ett tydligt
politiskt uppdrag att minska antalet timmar som utförts
av timavlönad personal. Målet var en minskning med
45 000 timmar.
Mellan 2012 och 2013 har de arbetsinsatsersom
utförts av timavlönad personal minskat med över 
70 000 timmar. Hänsyn har då tagits till effekterna av
räddningstjänstens flytt. Merparten av minskningen har
skett inom socialförvaltningen, som minskat med nästan
51 000 timmar. Barn- och utbildningsförvaltningen
har minskat med nästan 19 000 timmar och service
förvaltningen med drygt 3 000 timmar. Kultur- och
fritidsförvaltningen har ökat drygt 2 000 timmar medan
övriga förvaltningar bara visar mindre förändringar.

2012

•

Bemötande och värdskap

2013

Kraftig minskning av antal
timmar som utförts av timavlönad personal

Den större andelen heltidsanställda och den högre
sysselsättningsgraden bland de deltidsanställda har
medfört att den genomsnittliga sysselsättningsgraden
för samtliga tillsvidareanställda har fortsatt att öka.
Ökningen är resultatet av ett aktivt arbete inom förvalt
ningarna för att uppnå kommunfullmäktiges mål att
alla anställda vid halvårsskiftet skulle ha blivit erbjudna
den sysselsättningsgrad som de önskade. Arbetet har
inneburit olika insatser och det har ställts krav på
flexibilitet hos båda anställda och arbetsgivaren.

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda
medarbetare är 47,5 år, ungefär detsamma som föregående
år. Den genomsnittliga anställningstiden är 15,9 år.
Under de senaste åren har mindre förändringar i
åldersfördelningen skett bland kommunens tillsvidare
anställda. Andelen anställda under 40 år har ökat något,
från till 25,2 % (2012) till 25,5 % 2013 och vi kan se en
ökning i den yngsta arbetsgruppen under 30 år. Ålders
gruppen 40–59 år har minskat något sedan 2012 och
andelen anställda över 60 år är oförändrat 15,4 %. Vid
årsskiftet var 62 anställda över 65 år, en ökning jämfört
med förra året då 53 medarbetare var över 65 år.

Många pensionsavgångar
och krav på en aktiv personalförsörjning
De senaste fem åren har i genomsnitt 127 anställda
lämnat sin tjänst med ålderspension. Antalet nyblivna
pensionärer år 2013 var 128, jämfört med 115 personer
året innan.
Den genomsnittliga pensionsåldern har fortsatt att
öka och var 2013 något högre än året innan, 64,9 år
jämfört med 64,7 år under 2012. Pensionsåldern har
ökat med drygt två år jämfört med 2005 och den
genomsnittliga pensionsåldern har sedan dess varierat
mellan 62,8 och 64,9 år.
De kommande fem åren kommer cirka 660 anställda
att ha uppnått lägst 65 års ålder. Föregående årsskifte var

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

på utvecklande gruppinsatser och konflikthantering har
också varit stor.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

sättningsgrad fått den sysselsättningsgrad de önskat,
utifrån de förutsättningar som kommunens riktlinjer
satt upp.
Uppdraget att minska antalet timmar som utförs av
timavlönad personal har inneburit olika åtgärder för
att organisera arbetet på ett sådant sätt att anlitandet
av timavlönad personal minskar. Socialförvaltningen
har kommit långt i sitt arbete och minskat behovet
av timavlönad personal mycket kraftigt. Likaså har
förskoleverksamheten nått ett gott resultat under året.
Nya anställda har kommit in i kommunen under
året, vilka i enlighet med de kommunala kollektiv
avtalen och de individuella förutsättningarna är
timavlönade. Detta handlar om studentmedarbetare,
samt om seniorkonsulter, ofta medarbetare som lämnat
kommunen med pension, och som tack vare sin unika
kompetens gärna anlitas i olika projekt. Likaså anlitas
timavlönad personal för kortare projektinsatser och
utvecklingsuppdrag.

ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA
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Minskad andel långtidssjuka
Andelen långtidssjuka, med frånvaro längre än 60
dagar, har fortsatta att minska. 30,6 % av den totala
sjukfrånvaron utgjordes av sjukskrivningar längre än
60 dagar under 2013, jämfört med 31 % 2012 och hela

Kön/Åldersgrupp

2013

2012

2011

29 år eller yngre
30 - 49 år
50 år eller äldre

5,6
5,5
5,8

4,8
4,9
5,2

3,7
4,4
5,7

Totalt kvinnor

5,7

5,0

5,0

Kvinnor

Män
29 år eller yngre
30 - 49 år
50 år eller äldre

2,2
2,7
4,6

2,1
2,2
4,3

1,5
2,1
4,5

Totalt män

3,6

3,3

3,3

29 år eller yngre
30 - 49 år
50 år eller äldre

5,0
5,0
5,5

4,2
4,3
5,0

3,1
4,0
5,4

Totalt

5,3

4,6

4,6

30,6

31,0

32,6

Samtliga anställda

Andel långtidssjukfrån
varo av total sjukfrånvaro
(mer än 60 dagar)
Andel anställda med
månadslön utan sjuk
frånvaro

31,5

36,7

34,8

Färre ”helårsfriska”
Andelen anställda utan någon sjukfrånvaro under
året har minskat markant och var under 2013 31,5 %
jämfört med 36,7 % förra året. Detta är en direkt följd
av att andelen korttidsfrånvaro och antal sjukfall ökat
medan de långtidssjuka minskat.

Tillsvidareanställdas sjukfrånvaro
Bland de tillsvidareanställda var sjukfrånvaron under
2011 och 2012 totalt 4,8 respektive 4,9 % och den
ökade till 5,5 % år 2013. Sjukfrånvaron har sedan
2012 ökat med ca 0,5 till 0,6 procentenheter i samtliga
åldersgrupper.

Finansiell analys
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Kommunens resultat för 2013 visar ett överskott på knappt
111 mnkr. Resultatet ligger i nivå med förra året och överstiger årets budget. Kommunens ekonomi är i balans och
följer fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

•

Redan 2012 var den allmänna trenden i samhället en
ökad sjukfrånvaro, men Varbergs kommun hade åren
2011 och 2012 en oförändrat låg sjukfrånvaro om
4,6 %. Både kvinnor och män hade behållit sin
sjukfrånvaronivå på 5,0 % respektive 3,3 %.
Gör man en längre återblick konstateras att sjuk
frånvaron utgjorde 6,2 % år 2008 och hela 8,2 % år
2003. Om man ser på utvecklingen sedan 2008 var
minskningen störst i åldersgruppen över 50 år medan
den ökat bland de yngsta, som är under 30 år.
2013 utgjorde sjukfrånvaron i kommunen totalt
5,3 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna har minskat
från 6,8 % år 2008 till 5,7 % år 2013. Sjukfrånvaron
i åldersgruppen under 30 år har emellertid ökat medan
den minskat i övriga åldersgrupper, mest bland de
anställda som är över 50 år. Jämfört med 2012 har dock
en ökning skett i samtliga åldersgrupper och totalt med
0,7 procentenheter. Männens sjukfrånvaro har under
samma period minskat från 4,2 % till 3,6 % år 2013.
Jämfört med 2012 har emellertid en ökning skett med
0,3 procentenheter. Ökningen har skett i samtliga ålders
grupper, dock minst bland de anställda under 30 år.

Finansiell analys

Nya beslut för långsiktig balans
För att säkerställa att kommunen – i enlighet med
kommunallagen – har en ekonomi i balans även på sikt,
beslutade fullmäktige under året om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt om införande av så kallad
resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt riktlinjerna får
inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkterna.
2013 har kommunens nettokostnad ökat med drygt
3,7 % medan skatteintäkter och generella skattebidrag
har ökat med 3,5 %. Detta ligger inom normal nivå och
det får anses råda balans mellan ökningarna.

sista återbäring beräknas komma 2014, men den blir
omkring hälften så stor som årets belopp.)

Årets resultat

Verksamhetens nettokostnader

Årets resultat uppgår till nästan 111 mnkr, vilket
innebär en positiv avvikelse på 79 mnkr jämfört med
budget. En betydande del av överskottet, 44 mnkr,
utgörs av en återbäring från försäkringsbolaget
AFAsom hanterar kollektivavtalsförsäkringarna för
Sveriges kommuner. Eftersom reformeringen av sjuk
försäkringssystemet 2008 ledde till kraftig minskning
av utbetalade sjukförsäkringspengar har AFA minskat
sina reserver för framtida utbetalningar och återbetalat
stora belopp till kommunerna både 2012 och 2013. (En

Ett sätt att mäta kommunens ekonomiska ställning är att
se hur stor del av intäkterna som används i den löpande
verksamheten. Verksamheternas nettokostnader ska styras
av hur de viktigaste finansieringskällorna – skatteintäkter
och utjämningsbidrag – utvecklas. Till kommunens
intäkter för 2013 kommer (liksom tidigare år) även ett
mindre bidrag från finansnettot. Årets verksamhetsnet
tokostnader, exklusive avskrivningar, uppgår till 92,4 %
av skatteintäkter, utjämningsbidrag och finansnetto. Det
är en ökning med 0,3 % jämfört med 2012. Avskrivning

Kommunens ekonomichef Magnus Widén. Foto: Mikael Göthage

Olika friska förvaltningar
Sjukfrånvaron varierar från 2,2 till 7,1 %, i kom
munens förvaltningar och påverkas bland annat
av personalens ålder, sammansättning och olika
arbetsförhållanden. Sjukfrånvaron har jämfört med
2012 minskat inom kultur- och fritidsförvaltningen och
även något inom hamn- och gatuförvaltningen (3,8 %
2013) och stadsbyggnadskontoret. KS förvaltning har
oförändrad frånvaro, 2,8 % 2013.
Övriga förvaltningar har ökad sjukfrånvaro. Högst
sjukfrånvaro har serviceförvaltningen med 7,1 %
(5,6 % 2012), socialförvaltningen med 6,3 % (5,8 %
2012) och barn- och utbildningsförvaltningen med
4,7 % (4 % 2012). Lägst sjukfrånvaro hade miljöoch hälsoskyddsförvaltningen med 2,2 %, samt
stadsbyggnadskontoret, 2,5 % och kultur- och fritids
förvaltningen med 2,6 % år 2013.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Nettokostnader/invånare, tkr
Förändring av nettokostnader, %
Förändring av skatter och statsbidrag, %

42,3
3,7
3,5

41,3
1,7
2,1

41,4
6,4
3,5

39,2
1,0
5,7

39,2
2,1
0,9

38,4
5,4
5,2

36,8
3,9
4,2

35,4
4,4
5,4

34,2
3,6
5,3

33,2
2,2
2,1

Finansnetto, mnkr
Andel av skatter och generella statsbidrag, %

16,6
0,6

18,8
0,7

7,5
0,3

7,6
0,3

7,3
0,3

9,2
0,4

12,9
0,6

-3,3
-0,2

-7,2
-0,1

-6,9
-0,4

200,0 204,6 176,3 232,8 122,1 185,9 182,0 151,4 125,6

86,9

Resultat exklusive avskrivningar och
extraordinära poster, mnkr
Andel av skatter och generella statsbidrag, %
Förändring av eget kapital, mnkr
Andel av skatter och generella statsbidrag, %

7,6

8,1

110,8 113,6
4,2
4,5

7,0

9,6

5,3

91,4 151,4
3,6
6,3

43,1
1,9

8,2

8,5

7,4

6,5

4,8

98,5 101,1
4,3
4,7

76,9 612,1
3,8 31,7

19,1
1,1

Omsättningstillgångar/invånare, tkr
Anläggningstillgångar/invånare, tkr
Skulder/invånare, tkr
Eget kapital/invånare, tkr

13,4
73,7
33,9
41,2

12,0
67,3
34,4
39,9

9,8
67,1
34,1
38,4

11,4
64,9
35,8
37,0

10,5
42,2
13,6
34,8

6,0
51,4
21,3
34,5

4,8
49,3
19,6
33,1

3,3
48,1
19,8
31,7

3,1
44,8
17,3
30,6

2,7
32,3
15,3
19,8

Soliditet, %
inkl. ansvarsförbindelse för pensioner, %
exkl. skulder avseende internbank, %

45,3
20,4
71,5

47,8
21,7
70,9

47,2
20,2
70,0

45,8
21,7
68,4

60,5
25,1

60
25

61
25

61
28

64
36

56
18

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

68,0
8,0
24,0

59,0
9,0
32,0

58,0
8,0
34,0

Investeringarnas finansiering
Egenfinansiering, %
Försäljning av anläggningstillgångar, %
Långfristig upplåning, %
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Ökad sjukfrånvaro

52,3 % år 2008. Att andelen långtidssjuka minskat
beror på att flera anställda återgått i arbete, helt eller
delvis, efter långa sjukskrivningsperioder samtidigt
som kommunen bedrivit ett omfattande arbete för att
förhindra att nya långtidssjukskrivningar uppstår.
Den korta sjukfrånvaron, under 15 dagar har
emellertid ökat sedan 2011 och 2012 då den var 2,4 %
bland kvinnorna och 1,5 % bland männen. För 2013
var nivån 2,7 % bland kvinnorna och 1,6 % bland
männen. Totalt utgjorde den korta frånvaron 2013
2,5 % av all sjukfrånvaro jämfört med 2,2 % de två
föregående åren.
Kvinnornas korta frånvaro har ökat i samtliga
åldersgrupper, men mest bland kvinnor under 30 år.
Männens korta sjukfrånvaro har ökat något i samtliga
åldersgrupper, men här syns ingen större förändring
bland de yngsta.

FINANSIELLA NYCKELTAL

denna siffra 620 personer. Hur stor pensionsavgången
blir i realiteten påverkas i hög grad av hur många av de
anställda som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder och
om trenden med fler äldre medarbetare håller i sig.

ANDEL SJUKFRÅNVARO AV TILLGÄNGLIG TID, %
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Pensionskostnaderna steg under 2013 och kommer
att fortsätta öka framöver. Fram till 1998 hade kom
munerna ett helt förmånsbaserat pensionssystem,
därefter infördes en blandmodell där arbetsgivaren
kostnadsför och utbetalar 4,5 % av lönesumman till
pensionsavsättning.
För anställda med inkomster över 7,5 inkomstbas
belopp per år (ca 35 500 kr/månad 2014) kostnadsförs
dessutom en förmånsbaserad pension på de över
skjutande lönedelarna och bokas upp som en skuld på
balansräkningen. Den förmånsbaserade pensionen en
ligt det gamla pensionsavtalet fram till 1998 redovisas
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse,
och kostnaderna redovisas först vid pensionernas

30,6

Alternativa placeringar

5,2

Likvida medel

5,2

Summa placerade pensionsmedel
Återlån*

1 197,3

utbetalning. För 2013 uppgår denna ansvarsförbindelse
till 1 354,3 mnkr, inklusive löneskatt. Summan har ökat
med 70,4 mnkr jämfört med föregående år, vilket beror
på den sänkta diskonteringsräntan.
Kommunens pensionsutbetalningar bedöms nå en
högstanivå inom 10 år, och utbetalningarna kostnads
förs det år som pensionen betalas ut. Extra avsättningar
har gjorts för att minska resultatpåverkan av de kom
mande utbetalningsökningarna. Sammanlagt finns 
211 mnkr avsatta i balansräkningen, varav 146 mnkr
avser en frivillig extraavsättning för framtida pensions
utbetalningar gällande pensionsskuld i ansvars
förbindelsen. Resterande 65 mnkr avser avsättning till
förmånsbaserade pensioner enligt det nya pensions
avtalet som gäller från och med 1998.
Av de extraavsatta medlen har kommunen placerat
161 mnkr i värdepappersportfölj, medan 45 mnkr har
återlånats till kommunen och resterande belopp återfinns
i kassalikviditeten. Placeringarna har ett marknadsvärde
om knappt 172 mnkr och de placeras enligt reglerna
i pensionsmedelspolicyn. Portföljen med de avsatta
medlen ökade med 4,5 % i värde under 2013, varav
avkastningen hamnade på 2 %. Detta ligger i nivå med
uppsatt mål, som för 2013 var en värdeökning på 4
 ,6 %
inklusive avkastning. Från och med 2013 förs port

Medelvärde

Nämndernas samlade resultat
En förutsättning för att kommunen ska kunna ha en
god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunalla
gens krav och fullmäktiges riktlinjer, är att kommunens
styrelser och nämnder klarar att bedriva sin verksamhet
inom givna budgetramar. Årets samlade driftredovisning
från kommunstyrelse och nämnder visar en positiv
avvikelse på 13 mnkr, vilket är något mer än föregående
år. Den stora avvikelsen ligger dock inte hos nämnderna
utan finns bland de kommungemensamma posterna,
med en total positiv avvikelse på 65 mnkr som är
något större än förra året. Den största posten är, som
tidigare nämnts, återbetalningen av premier från AFA
Försäkring med 44 mnkr, och 14 mnkr kommer från
avslutningen av exploateringsområden för mark och
bostäder. Ytterligare 6 mnkr beror på att kommunens
medfinansiering av tunnelprojektet inte heller detta år
har behövt räknas upp, eftersom ökningen av konsu
mentprisindex har varit obetydlig.
Barn- och utbildningsnämnden visar en negativ
budgetavvikelse på knappt 19 mnkr, varav nästan
5 mnkr på förhand var planerat att tas ur nämndens
resultatfond. Utöver denna del kommer nämndens
underskott även i år till största del från gymnasieskolan.
Minskade ungdomskullar har lett till stramare budget
ram för gymnasiet, samtidigt som det har varit svårt att
dra ner kostnaderna för lokaler och personal.
Socialnämnden visar som helhet ett överskott mot
budget på cirka 21 mnkr. Inom nämndens områden
finns dock både överskott och underskott. Verksam
heter som visar ett överskott är LSS-verksamheten
(12 mnkr), äldreomsorgen (5 mnkr) samt ledning och
administration (4 mnkr). Dessutom har nämnden bara

Lång sikt, kapacitet
Skattefin. av
investeringar

Modell för finansiell analys
För att analysera kommunens resultat, utveckling och
ekonomiska ställning används en finansiell analys
modell 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

Utifrån dessa aspekter gör KFi varje år en kartläggning
av kommunerna i Halland och Västra Götaland. De se
nast tillgängliga resultaten gäller för perioden 2
 010-2012
och redovisas i form av polärdiagram, där Varbergs
värden kan jämföras med övriga kommuner i studien.

Resultat och kapacitet
Fortsatt god resultatutveckling
Varbergs kommun har under många år visat mycket
goda resultat. För de senaste fyra åren ligger den
genomsnittliga resultatnivån på 117 mnkr. Det motsvarar
nästan 5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag,
vilket med marginal överstiger fullmäktiges finansiella
mål på 1 %. Det uppfyller också rekommendationen från
KFi och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om att
resultatet över en längre period ska ligga på cirka 2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Lång sikt, kapacitet
Skattefin. av
investeringar

Skattesats

Lång sikt, kapacitet
Skattefin. av
investeringar

Skattesats

Skattesats

Genomsnittligt
resultat – 3 år

Soliditet

Genomsnittligt
resultat – 3 år

Soliditet

Genomsnittligt
resultat – 3 år

Soliditet

Kontroll

Risk

Kontroll

Risk

Kontroll

Risk

Finansiella
nettotillgångar

Resultat före
extraord. poster

Kassalikviditet

Budgetföljsamhet
Varberg 2012

222

* Skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och
förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde.

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

180,9

Aktier

Kort sikt, beredskap

Finansiella
nettotillgångar

Resultat före
extraord. poster

Kassalikviditet

Budgetföljsamhet
Kort sikt, beredskap

Finansiella
nettotillgångar

Resultat före
extraord. poster

Kassalikviditet

Budgetföljsamhet
Kort sikt, beredskap

Finansiell analys

Räntebärande värdepapper
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Placerade pensionsmedel till marknadsvärde

använt 1 mnkr av de 8 mnkr som budgeterats för olika
projekt. Individ- och familjeomsorgen visar däremot ett
underskott (6 mnkr).
Övriga nämnder har betydligt mindre budgetramar,
deras avvikelser blir därför också mindre jämfört
med hela kommunens budget. Nämnas kan ändå att
servicenämnden gör ett överskott på 2,2 mnkr, efter att
fordon och maskiner sålts med vinst vid avvecklingen
av enheten för fordon och logistik. Byggnadsnämnden
visar ett överskott på 1,8 mnkr, vilket beror på ändrad
taxa och en ökning av antalet ärenden.

2012

Stigande pensionskostnader

1 419,3

följens avkastning till kommunens driftsnetto för att
bidra till betalningen av de ökade pensionskostnaderna.
Den gamla pensionsskulden byggdes upp då
Varbergs kommun hade färre invånare och därmed
färre anställda, och ska betalas i en tid när kommunen
har fler invånare/skattebetalare. Förutsättningarna att
hantera pensionsskulden är därför goda i Varberg jäm
fört med kommuner som har en minskande befolkning.

2011

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter
och räntekostnader. Årets finansnetto landade på 
16,6 mnkr,vilket är 2,2 mnkr lägre än föregående år
men 1,6 mnkr över budget. Den positiva budgetav
vikelsen beror på att intäktssidan ökat med 9,6 mnkr
till följd av placering av överskottslikviditet och
högre ränteintäkter från internbanken. Samtidigt har
kostnaderna ökat med 8 mnkr, vilket främst har att
göra med den omräknade diskonteringsräntan för
pensionskulden. Sänkningen av diskonteringsräntan får
till följd att pensionsskulden ökar och att kommunen
fått en ökad kostnad under året för att vara i fas med
framtida pensionsförpliktelser. Utöver detta har inte
räntekostnaderna stigit i den utsträckning som för
väntades. Det beror dels på att ränteläget har legat kvar
på låga nivåer och dels på att kommunens investeringar
inte har genomförts i den takt som var planerad.
De kommande åren väntas en försämring av
finansnettot då mycket talar för att räntorna är på väg
upp, samtidigt som nyupplåning krävs för de stora
investeringar som kommunen behöver göra, då dessa
inte kommer att kunna egenfinansieras.

Pensionsförpliktelse
ÅTERLÅNADE MEDEL

Finansnetto

Värde

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

(Mnkr)

arnas andel av verksamhetens nettokostnader är 3,5 %,
vilket ligger i nivå med föregående år.

2010
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Låg skattesats, hög skattekraft
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FINANSIELLT MÅL 2: Investeringar exklusive
taxefinansierad verksamhet bör till 100 procent
finansieras med egna medel.
MÅLUPPFYLLELSE: Kommunens självfinansieringsgrad för 2013 ligger på 110 %.

up

Måle
t är

FINANSIELLT MÅL 1: Kommunen bör nå ett resultat
på minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag.
MÅLUPPFYLLELSE: För de senaste fyra åren
ligger den genomsnittliga resultatnivån
på 117 mnkr. Det motsvarar nästan 5 % av
skatteintäkter och utjämningsbidrag.
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Årets investeringsnetto innebär en ökning jämfört med
föregående år (150 mnkr), men visar på fortsatt svårighet
att nå upp till budgeterad investeringsnivå. Den var för
2013, inklusive överföringar från tidigare år, satt till
nästan 345 mnkr. De investeringar som inte genomförts
kommer förmodligen att ombudgeteras framåt.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella
handlingsutrymmet, det vill säga hur stor del av
kommunens tillgångar som finansieras med eget
kapital. Ju högre soliditet, desto lägre skuldsättning
har kommunen. Hur soliditeten utvecklas beror på två
faktorer; dels det årliga resultatet och dels förändringen
av tillgångarna. Om soliditeten ska vara oförändrad
måste det egna kapitalet öka i samma takt som värdet
på tillgångarna.
Kommunens soliditet för 2013 ligger på 45 %,
vilket är en minskning med tre procentenheter från
föregående år. Om man jämför Varbergs soliditet med
andra kommuner bör man tänka på att upplägget med
en internbank, där man har dotterbolagens skulder i

Skattesatsen används som nyckeltal för att spegla
kommunens långsiktiga handlingsberedskap. Varbergs
kommun har, bortsett från skatteväxlingar, haft oförän
drad kommunal skattesats på 20,33 sedan 1990. Det
är en av de lägsta skattesatserna såväl i Halland som i
Västra Götalands län, vägt medeltal för riket är 20,62.
Den låga skattesatsen är en styrka för kommunens
finansiella handlingsutrymme.
Skattekraften är enligt senast kända mätning
97,1 % i Varbergs kommun. Varje år sedan 2008 har
kommunenhaft en snabbare ökning av skatteunderlaget
per invånare jämfört med riket i övrigt.

Risk och kontroll
Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på den kortsiktiga
betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör
den uppgå till minst 100 % av de kortfristiga skulderna,
men för kommuner brukar den röra sig runt 70-80 %.
Varbergs kommuns kassalikviditet har minskat från
108 % år 2012 till 96 % år 2013. När likviditeten
bedöms ska nämnas att kommunen har outnyttjade
checkräkningskrediter på 250 mnkr, vilket höjer kassa
likviditeten med ytterligare 35 %.

Borgensåtagande och skuldsättning
När en kommun ska bedömas ur riskperspektiv är
det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns.
Varbergs kommun har idag borgensåtagande på
565 mnkr, varav 500 mnkr består av Varbergs Stadshus
AB:s lån. Dessutom finns skulder för dotterbolagen på
1 965 mnkr via kommunens internbank, vilket är en
ökning med 365 mnkr jämfört med föregående år.
Risken för bolagens skulder får ändå bedömas som
liten, eftersom bolagen har ett positivt kassaflöde och
innehåller betydande övervärden. De kommunala
bolagen följer också sina budgetar på ett tillfreds
ställande sätt, vilket innebär att kommunen har kontroll

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

Mnkr
Årets resultat

110,9

Realisationsvinster

-20,9

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-50,2

Medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

39,8

Ny möjlighet med resultatutjämningsreserv
Under året beslutade kommunfullmäktige att kom
munen ska använda sig av en ny möjlighet i kommunal
lagen om att under vissa förutsättningar reservera delar
av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan användas till att utjämna
svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och fungera
som en buffert för kommande perioder av lågkonjunk
tur. Kommunfullmäktige tog även beslut om hur RUR

Kommunen
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

90,0

Kommunkoncernen

2013

2012

2013

2012

Genomsnittlig ränta inkl. derivat

3,82 %

3,97 %

3,39 %

3,61 %

Genomsnittlig ränta exkl. derivat

2,30 %

3,02 %

2,19 %

2,89 %

Genomsnittlig räntebindningstid inkl. derivat

5,1 år

6,3 år

4,1 år

4,8 år

Genomsnittlig räntebindningstid exkl. derivat

1,4 år

1,2 år

1,2 år

1,0 år

1 327,0

1 189,0

1 327,0

1 189,0

– 99,4

– 161,0

– 99,4

– 161,0

1 år

25 %

27 %

20 %

20 %

2-3 år

26 %

17 %

41 %

37 %

3-5 år

37 %

50 %

30 %

38 %

5-10 år

12 %

6%

10 %

5%

Utestående derivat (mnkr)
Marknadsvärde derivat (mnkr)
Lån som förfaller inom
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med fasträntelån innebär oftast högre räntekostnader,
eftersom man då behöver binda kapitalet på lika många
år som räntan. Fasträntelån försvårar dessutom en aktiv
skuldförvaltning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppfyllelse av finansiella mål
- Hur har det gått?

över deras verksamhet.
Vid sidan av dessa åtaganden har kommunen teck
nat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder;
kommunens andel av dessa skulder är 0,73 %. På
balansdagen överstiger dock Kommuninvests tillgångar
de totala skulderna.
Hanteringen av kommunkoncernens skuldsättning
styrs av fullmäktiges finanspolicy med tillhörande
tillämpningsanvisningar. De totala skulderna i kommun
koncernen är summan av internbankens skulder samt
skulderna i Varbergs Stadshus AB, totalt 2 465 mnkr.
Genomsnittsräntan inklusive derivat är 3,39 % för
koncernen, den genomsnittliga räntebindningstiden är
strax över fyra år. Räntenivån kan tyckas hög jämfört
med dagens ränta, men skulderna har förvärvats och
bundits vid ett tidigare och högre ränteläge, vilket också
gör att genomsnittsräntan kommer att minska framöver.
För att minimera riskerna med refinansieringen av
skuldportföljen får maximalt 30 % av skulderna
omsättas under en godtyckligt vald tolvmånadersperiod.
Inom den närmaste tolvmånadsperioden från årsskiftet
omsätts 20 % av låneskulden, refinansieringsrisken får
därför anses vara låg.
För att säkra ränteriskerna använder sig kom
munen av derivat, vilket i dagsläget enbart innefattar
ränteswappar. Det betyder att kommunen har ett eller
flera bakomliggande lån med rörlig ränta, som via
ränteswappar omvandlas till fast ränta. Vid årets slut
fanns utestående derivat om 1 327 mnkr, samlade hos
tre olika aktörer och med ett negativt marknadsvärde
om 99,4 mnkr. Anledningen till det negativa marknads
värdet är att marknadsräntorna sjunkit sedan dessa
säkringar gjordes. Marknadsvärdet påverkar dock
endast kommunen om ränteswapparna skulle säljas
i förtid. Fördelen med att arbeta med derivat är att
låneportföljen blir mer flexibel samt att det möjliggör
olika kapital- och räntebindningar. Under året blev
räntan i kommunkoncernen inklusive derivat 1,20 %
högre än exklusive derivat, men samtidigt har räntan
säkrats i ytterligare 3,9 år. Alternativet att enbart arbeta

BALANSKRAVSUTREDNING 2013

Fullmäktige har satt ett andra finansiellt mål om att
kommunens investeringar ska vara självfinansierade.
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av netto
investeringarna som kan finansieras med internt
tillförda medel, det vill säga med summan av avskriv
ningar och resultat. En självfinansieringsgrad på
100 % eller mer innebär därmed att inga lån behövs för
investeringarna. Summan av kommunens nettoinvester
ingar för 2013 är 181 mnkr, medan avskrivningar och
resultat uppgår till 200 mnkr. Detta ger en självfinan
sieringsgrad på 110%, vilket betyder att kommunfull
mäktiges finansiella mål är uppnått.

balansräkningen samt fordringar på bolagen, gör att
Varbergs kommuns balansräkning ökar och soliditeten
(som är ett relativt mått) minskar. Om man räknar
bort skulderna för kommunens bolag i internbanken är
kommunens soliditet 72 %, vilket är en knapp procent
enhet högre än föregående år. Soliditeten medräknat
skulderna utanför balansräkningen (pensioner intjänade
innan 1998 i den så kallade ansvarsförbindelsen) har
minskat från 22 % 2012 till 20 % 2013. Till denna
minskning bidrar den sänkta diskonteringsräntan som
används vid nuvärdesberäkningen av pensionsskulden.
Den del av tillgångarna som finansieras med
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad och är
soliditetens motsats. Kommunen har ingen egen låneskuld,
men har lån för de fordringar som finns i internbanken
samt kortfristiga skulder (t.ex. leverantörsskulder) och
avsättningar. Kommunens skuldsättningsgrad har ökat
från 52 % år 2012 till 55 % år 2013, vilket beror på
att omslutningen har ökat i internbanken och att leve
rantörsskulderna är större än föregående bokslutsdatum.

SÄKRINGSREDOVISNING

Självfinansieringsgrad för investeringar
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Kommunens ekonomi på sikt
Beräkningar för kommunens framtida ekonomiska
utveckling baseras på planerade investeringar, förväntad
befolkningsutveckling samt SKL:s prognoser för ut
veckling av skatteunderlag och kostnader. De närmaste
årens resultat beräknas utifrån detta ligga mellan
30 mnkr och 50 mnkr.
Kommunernas ekonomi påverkas av förutsättningar
i omvärlden och bedömningarna är att konjunkturen
kommer att stärkas de närmaste åren. På ytterligare
några års sikt väntas kommunerna få högre kostnader
för bland annat äldreomsorg. Varbergs kommun

Några slutsatser
Varbergs kommun har en mycket stark ekonomi jämfört
med andra kommuner. Goda förutsättningar att klara
framtidens krav kan konstateras tack vare flera års
positiva resultat, måttfulla investeringar, ingen låneskuld
för primärkommunen, starka kommunala bolag och en
låg skattesats. Samtidigt krävs uppmärksamhet kring hur
kommunens investeringsvolym utvecklas framöver.
Fullmäktiges mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning är liksom de två finansiella målen uppfyllda
för 2013. De bedöms kunna nås även i fortsättningen,
med en ekonomi i balans och god verksamhet till kom
munens invånare.

Negativa avvikelser
Kommunens driftbidrag till Räddningstjänsten Väst
hör också till de kommungemensamma posterna; för
att underlätta jämförelse mellan nämndernas kostnader
har föregående års nettokostnad för räddningstjänsten
brutits ut från det som då var miljö- och räddnings
nämndens kostnad (nuvarande miljö- och hälsoskydds
nämnd) och lagts till kommungemensamma poster.
Kommunens pensionsutbetalningar ökade endast
måttligt från föregående år, men var för lågt budge
terade och ger därför en stor negativ budgetavvikelse.
De prognoser som legat till grund för budget har inte
tagit hänsyn till att arbetstagare har rätt att ta ut sin
intjänade pensionsrätt i förskott. Under 2013 var det

62 personer som utnyttjade den rätten, vilket medförde
ökade utbetalningar på 4 mnkr.
På central nivå i kommunen sker också en regle
ring av värdet på personalskulder och sociala avgifter.
Semesterlöner, ferielöner och uppehållslöner räknas
upp varje år utifrån den värdehöjning som årets
löneökning medför på antalet sparade semesterdagar.
På motsvarande sätt värderas sparad inarbetad tid upp
när medarbetarnas löner ökar. De sociala avgifterna
består av arbetsgivaravgifter, avgifter för individuell
tjänstepension och avsättning till pensionsskuld för
kommunal förmånspension. Dessa avgifter kostnadsförs
löpande under året på medarbetarnas tjänsteställe, och
regleras centralt i efterhand till pensionsförvaltare och
till Skatteverket.

Sammanräknad avvikelse
Totalt är årets kostnader för verksamheten inom kom
mungemensamma poster 52 mnkr lägre än budgeterat.
Tillsammans med nämndernas överskott gör det att
verksamhetens nettokostnad är 65 mnkr lägre än
budgeterat. Det är värt att notera att avvikelsen helt
beror på återbetalningen från AFA, den låga indexerin
gen av medfinansieringen till järnvägstunneln och den
oplanerade vinsten från avslutade exploateringar.

Driftredovisning
Driftredovisningen beskriver de intäkter och kostnader som
har uppstått under året i kommunens löpande verksamhet.
På intäktssidan dominerar en återbetalning av premier från
AFA Försäkring och vinst för avslutade exploateringsprojekt.
Årets största kostnader har varit personalkostnader, lokal
kostnader samt inköp av material och tjänster.

nettokostnad ökat med 3,7 %. Kostnadsökningen
beror delvis på större volymer, hur stor del är dock
svårt att avgöra vid en snabb analys, eftersom en del
av den ökade verksamheten utförs av privata aktörer.
Klart är att nämndernas nettokostnad 2013 har en
snabbare ökningstakt än skatteintäkter och statliga
utjämningsbidrag.

Utökad driftbudget för nämnderna

Nettokostnader för
kommungemensamma poster

När kommunfullmäktige tog beslut om 2013 års budget
fick nämnderna totalt 2 458 mnkr för att bedriva sin
löpande verksamhet. Under budgetåret har nämndernas
driftramar sedan utökats med 60 mnkr, där 56 mnkr
tagits från centralt budgeterade medel och resten har
tillförts genom minskning av kommunens budgeterade
resultat.
Av de 60 mnkr som tillfördes under året var det
7 mnkr som behövdes för att kompensera högre
kapitalkostnader och 41 mnkr för att kompensera
löneökningar. Resterande 12 mnkr har delats ut när
nämnder fått ökade kostnader för att anläggningar
tagits i drift, eller efter särskilda beslut i kommun
styrelsen eller fullmäktige.
De flesta nämnder visar en positiv avvikelse från den
utökade driftbudgeten. Sammanlagt är deras netto
kostnader nästan 13 mnkr lägre än budgeterat, vilket
motsvarar en halv procent av driftbudgeten.
Jämfört med föregående år har nämndernas totala

Från och med budgetåret 2013 har en del av kom
munens verksamhetskostnader flyttats från nämndernas
ordinarie verksamhet till kommungemensamma poster.
Hit hör bland annat bidrag till Hallands kultur
historiska museum, medfinansiering av järnvägstunnel,
bidrag till Varberg Event samt medfinansiering och
medlemsavgifter till Region Halland och andra förbund.
Sammantaget landade dessa kostnader lägre än budge
terat. Det beror framför allt på oplanerade inkomster
i form av återbetalning av pensionspremier och vinst
från exploateringsverksamhet, men också på att vissa
kostnader uteblev eller blev mindre än förväntat.

Positiva avvikelser
Eftersom ombyggnaden av museet sköts upp under året,
uteblev en förväntad höjning av kommunens bidrag
dit. Samtidigt resulterade den låga inflationstakten i
att avsättning till den planerade järnvägstunneln inte

Nämnderna (mnkr)

Netto
2013

Netto
2012

Förändring
netto %

Budget
2013

Budgetavvikelse

Kf, Val, Revision och Överförmyndare
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
varav försörjningsstöd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Hamn- och gatunämnd
varav hamnavdelning
varav gatu- och parkavdelning
Kultur- och fritidsnämnd
Servicenämnd
varav fastighetsförvaltning

-6,2
-143,1
-1 228,9
-893,8
-29,0
-9,1
-8,4
-80,1
0,7
-80,8
-121,6
-13,9
-3,4

-6,4
-130,4
-1 184,2
-869,1
-28,5
-10,6
-7,7
-82,3
-4,6
-77,7
-114,5
-10,4
2,9

-3,7
9,7
3,8
2,8
1,6
-13,6
9,5
-2,6
-115
4,1
6,2
33,9
-215,7

-6,9
-148,0
-1 210,4
-915,0
-28,0
-10,9
-8,8
-79,4
0,0
-79,4
-122,3
-16,1
-2,7

0,8
5,0
-18,5
21,2
-1,0
1,8
0,4
-0,7
0,7
-1,4
0,8
2,2
-0,7

Nämndernas drift

-2 505,1

-2 415,4

3,7

-2 517,9

12,9

-24,7
-54,9
-12,0
-4,1
-5,8
-6,9
14,1
0,0
0,0
-51,2
43,9
19,6

-24,2
-44,4
-11,4
-4,3
-5,7
-6,5
-1,1
-12,5
0,0
-50,4
44,5
19,2

2,2
23,6
5,2
-4,9
1,1
5,3
-1353,3
-16,6
0,0
1,7
-1,4
2,0

-76,9
-52,3
-17,5
-5,8
-5,8
-6,6
0,0
0,0
-8,3
-43,7
0,0
18,6

52,2
-2,6
5,5
1,7
0,0
-0,2
14,1
0,0
8,3
-7,5
43,9
1,0

32,6

48,5

-32,7

44,4

-11,8

-2 529,8

-2 439,6

3,7

-2 594,9

65,1

Kommungemensamma poster
varav Räddningstjänsten Väst
varav avsättning till järnvägstunnel
varav bidrag Hallands kulturhistoriska museum
varav bidrag Varberg Event
varav medfinans. och avgifter region och förbund
varav exploateringsverksamhet
varav avsättning till deponier
varav kommunstyrelsens medel för oförutsett
varav pensionsutbetalningar
varav återbetalning premier AFA
varav statsbidrag BO och ÄO
varav avstämning, internräntor, semesterskulder
och sociala avgifter
Verksamhetens nettokostnad
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behövde räknas upp enligt budget.
För andra året i rad fick kommunen återbetalning
av premier för avtalsförsäkringar från AFA Försäkring.
Årets återbetalning var på 44 mnkr och gällde de
premier som betalats in 2005 och 2006. Eftersom
återbetalningen inte var känd när årets budget sattes,
bidrar den till en positiv avvikelse.
Ökningen av efterfrågan på tomtmark är svår att
förutse. Ingen vinst hade budgeterats för exploaterings
verksamheten, men avslutade exploateringsområden
inom bostadsförsörjning och verksamhet ledde till en
vinst på cirka 14 mnkr.

•

byggde, liksom de flesta andra kommuner, upp sin
verksamhet under 70- och 80-talen. Tillsammans med
de ökande befolkningstalen gör detta att kommunen
har årliga investeringsbehov på runt 300 mnkr under
flera år framöver. Det finansiella målet om att kom
munen ska egenfinansiera sina investeringar kan därför
komma att frångås enstaka år. Om de kommande årens
investeringar blir dubbelt så stora som tidigare år kom
mer kommunens driftbudget att anpassas, bland annat
genom ökade kapitalkostnader.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ska hanteras genom de antagna riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning i Varbergs kommun.
Vid införandet av RUR fanns även möjlighet att
reservera medel retroaktivt för åren 2010-2012. Detta
utnyttjade kommunfullmäktige genom att avsätta
212,2 mnkr. Samtidigt beslutades att den maximala
resultatutjämningsreserven för kommunen får uppgå till
10 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket
för 2013 motsvarar 262,4 mnkr. För 2013 föreslogs
att mellanskillnaden upp till maximal RUR-avsättning
(50,2 mnkr) skulle göras i bokslutet, vilket resulterat i
en resultatutjämningsreserv som uppgår till 262,4 mnkr.

DRIFTREDOVISNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

•
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Efter att ett flertal investeringar har försenats eller skjutits
på framtiden visar investeringsnettot en stor avvikelse
från budget. Samtidigt har många projekt färdigställts och
invigts under året, totalt har investeringar för 181 mnkr
genomförts.

Årets investeringsbudget uppgick totalt till 345 mnkr.
Av dessa var 214 mnkr tillförda i budget 2013, medan
131 mnkr var ombudgeterade från tidigare år. Facit för
året blev genomförda nettoinvesteringar för 181 mnkr.

Mark- och fastighetsförvärv
Flera stora inköp av mark och fastigheter har gjorts
under 2013, bland annat i Åskloster, Vare, Bua, Tvååker
och Getakärr. Den totala utgiften för detta uppgår
till 28,5 mnkr. Samtidigt har ett antal av kommunens
mindre markytor sålts under året, vilket har gett
inkomster på 0,5 mnkr.

Skolfastigheter
Flera mindre investeringar har under året gjorts för att
anpassa skollokaler till den omorganisation som barnoch utbildningsförvaltningen genomför under 2013 och
2014. Till årets skolinvesteringar hör också en ombygg
nation av Väröbackaskolans tidigare gymnastik- och
slöjdsalar. Den planerade ny- och ombyggnationen av
Ankarskolan i Träslövsläge har försenats, men projek
teringen är påbörjad. Förstudien för Trönninge skola
blev under året uppskjuten i väntan på beslut om hur
många elever skolan ska rymma.

Förskolor
I kommunens förskolefastigheter har endast mindre
anpassningar gjorts, vilket har inneburit en stor
avvikelse mot budget. Både ny förskola vid Göthriks
skola, förskola i Breared och förskola i Galtabäck var
planerade att byggas under 2013 eller tidigare, men
enbart entreprenad för förskolan vid Göthriks skola
har startats upp. Förskolorna i Breared och Galtabäck

kommer igång först under våren 2014, och då ska
även entreprenaden för en ny förskola i Trönninge
startas upp. En förstudie för ersättning av Österängens
förskola har inletts.

Omsorgsfastigheter
Den nybyggnation som planerats för daglig verksamhet
kommer inte att genomföras, istället ska mindre
ombyggnationer göras av redan befintliga lokaler.
Gruppbostaden i kvarteret Gasellen skulle ha stått
färdig under året, men försenades efter överklagande
från grannar och kunde påbörjas först i september.
Behovet av bostäder inom omsorgsverksamheten är
stort, förseningar medför både fördyrade projekt och
vitesföreläggande för kommunen då bostäder inte kan
erbjudas inom rimlig tid.

Servicehus och
gruppbostäder inom äldreomsorg
Påbörjad ombyggnation av gruppbostädernas kök har
blivit klar under året, dessutom har planerade anpass
ningar av servicehusens utemiljö slutförts.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Den nya ishallen på Håsten har varit kommunens en
skilt största projekt under 2013 och i september månad
stod den färdig för invigning. I december invigdes även
en ny konstgräsplan på Ankarvallen i Träslövsläge.
Planerade investeringar på Sjöaremossens bandybana
och ny ljudanläggning på Påskbergsvallen hör däremot
till årets fördröjda projekt och bidrar därmed till
budgetavvikelsen.

Övriga förvaltningsfastigheter
Det renoveringsarbete som pågår i Stadshus B har under
året lett till högre utgifter än budgeterat. Övriga projekt
inom kommunens förvaltningsfastigheter har däremot
avstannat i väntan på ny utredning, Lottastugan och
brandstationen i Tvååker är två exempel på detta.

Både planerad ombyggnad av Norrgatan och planerad
ombyggnad kopplad till nytt stadslinjenät för bussar i
centrum har blivit fördröjda och bidrar till avvikelsen
mot budget. Projektet på Norrgatan har blivit fram
flyttat till 2014 på grund av ledningsarbeten och
ombyggnad av en fastighet utmed gatan.

Hamn- och flyganläggningar
Avsatta medel för eventuella investeringsbehov med
koppling till affärsverksamheten i hamnen har inte
behövt användas 2013, här finns alltså en avvikelse mot
budget. Även Varbergs flygplats bidrar till avvikelsen,
eftersom Mark- och miljööverdomstolen under året har
meddelat att planerad asfaltering av start- och land
ningsbanan på flygfältet inte får genomföras.

Investeringsområde (mnkr)

INVESTERINGAR

Investeringsredovisning

Gator och vägar

Mark- och fastighetsförvärv
Skolfastigheter
varav Väröbackaskolans ombyggnad
varav Ankarskolans ny- och ombyggnad
Förskolor
varav förskola Göthrik
varav förskola Breared
Omsorgsfastigheter
varav gruppbostad Gasellen
Servicehus
Idrotts- och fritidsanläggningar
varav ishallen på Håsten inkl. ismaskin
varav konstgräsplan Ankarvallen
Övriga förvaltningsfastigheter
varav Stadshus B
Offentlig plats
varav temalek Societetsparken
Cykel- och gångvägar
varav Kattegattleden
Gator och vägar
Hamn- och flyganläggningar
Inventarier
varav IT-investeringar
Totalt

Nettoutgift
2013
-28,0
-26,0
-10,3
-4,9
-13,5
-2,1
-1,0
-2,7
-2,1
-5,9
-48,8
-40,1
-6,1
-12,2
-12,1
-10,3
-4,6
-4,0
-0,7
-4,5
-2,9
-22,3
-6,3
-181,1

Nya regler för investeringar
En växande omfattning av framflyttade investeringar
kan få negativa konsekvenser för kommunens
verksamhet. Försenat färdigställande av bland annat
förvaltningsfastigheter leder till lösningar med dåligt
anpassade och dyra tillfälliga lokaler. Samtidigt blir
de försenade investeringarna, när de genomförs, ofta
mer kostsamma än kalkylerat. Om ett växande antal
investeringar skjuts på framtiden ökar också risken för
att många av dem sedan sammanfaller med kommande
utbetalningar för medfinansiering av järnvägstunnel och
hamnflytt.
Från och med budget 2015 ska nya regler för planering,
förankring och genomförande av investeringar tillämpas.
Förhoppningsvis kommer detta att medföra bättre
tidsplanering, rimligare kalkyler och en högre acceptans
från omgivande grannar, så att kommunens beslutade
projekt framöver ska kunna verkställas enligt plan.

Budget
2013
-14,5
-71,5
-13,2
-40,7
-69,9
-18,4
-28,4
-32,0
-14,6
-6,0
-58,3
-40,5
-6,0
-10,5
-6,6
-14,2
-4,3
-8,7
-3,0
-11,3
-18,5
-29,4
-6,6
-344,6

Budgetavvikelse
-13,5
45,5
2,9
35,7
56,4
16,3
27,4
29,3
12,3
0,1
9,4
0,4
-0,1
-1,7
-5,5
3,9
-0,3
4,7
2,3
6,8
15,6
7,0
0,3
163,5

Netto tom
2013

Projektkalkyl

-13,2
-8,9

-15,4
-163,2

-2,3
-1,1

-18,8
-28,5

-2,7

-18,2

-65,5
-6,1

-65,9
-6,0

-14,3

-8,8

-4,8

-4,5

-1,2

-22,0

Investeringsredovisning

En nyhet för 2013 har varit att nämnderna haft
möjlighet att fördela vissa ramar för verksamhets
investeringar till förvaltningarna, utifrån respektive
nämnds beslut om prioriteringar och behov. Barn- och
utbildningsnämnden erhöll dessutom extra medel
för inventarier, att fördela under året i samband med
omorganisationen inom skolan. Efter utökat behov
av accesspunkter till kommunens trådlösa nätverk
utökades även medlen för it-investeringar, de uppgick
totalt för året till 6,3 mnkr.

•

Inom investeringsområdet offentlig plats har bland
annat temalekplatsen i Societetparken färdigställts. Ett
antal nya lekplatser har också invigts, ett exempel är
Påskbergsskogens naturlekplats. Lekplatsen i stads
delsparken på Sörse kommer att slutföras under 2014.

Projektet med en havsnära cykelled från Helsingborg
till Göteborg har blivit försenat i Varberg. För de
delsträckor som ska anläggas i Träslövsläge och vid
Naturum har enbart 1,2 mnkr av totalkalkylens
22 mnkr förbrukats. Om projektet ska följa tidsplanen
och stå klart till årsskiftet 2015/2016 måste takten i
genomförandet öka.

•
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Extra medel för inventarier

Cykel- och gångvägar

Varbergs ishall invigdes i september. Foto: Nina Brunhage
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Offentlig plats
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Attraktivitet och hållbarhet

Avslutade projekt under året
Under året har nitton exploateringsområden avslutats.
Härav har fyra tomter överförts till tomtlagret för
färdigexploaterade områden med osålda tomter. Tre
områden har avslutats mot balansräkningen i form av
anläggningstillgångar, som exempelvis vägar och tomt
mark till förskola. Resterade områden har avslutats mot
resultaträkningen med en positiv resultatpåverkan på
14 mnkr.

Kommunen har blivit mer synlig på fastighets
marknaden och verkar aktivt för nya förvärv av
strategiskt intressant mark. För att kunna öka takten

Ingående balans

Inkomster

Utgifter

Avslut

Utgående balans

Bostadsmark

-42,3

20,8

-29,3

-3,1

-53,9

Verksamhetsmark

-37,2

10,3

-5,5

-1,5

-33,9

Tomtlager

-3,9

0,0

0,0

-3,5

-7,4

-83,4

31,1

-34,8

-8,1

-95,2

Inkomster – ökad andel skatteinkomster
Kommunens inkomster har ökat med totalt 109 mnkr
jämfört med 2012. Ökningen motsvarar 3,4 % och går
att koppla direkt till skatte- och ränteinkomster. En allt
större andel av inkomsterna kommer från kommunal
skatten. Detta beror delvis på att kommuninvånarnas
inkomster ökar i högre takt än riksgenomsnittet (vilket
också innebär att andelen inkomster från den kommu
nala utjämningen minskar). Samtidigt handlar det om
att kommunens övriga inkomster antingen minskar eller
är oförändrade, vilket i sin tur kommer sig av att allt
fler tjänster som kommunen tillhandahåller är helt eller
delvis skattefinansierade alternativt har avgifter som är
lagreglerade.
2013 erhöll kommunen för andra året i rad en
premieåterbetalning från AFA Försäkring. Årets
återbetalning uppgick till 44 mnkr och gällde premier
för åren 2005 och 2006. En sista återbetalning från
AFA beräknas komma 2014, men då med ett halverat
belopp.
Årets ränteutgifter har ökat lika mycket som
ränteintäkterna, vilket beror på internbankens ökade
förmedling av lån till kommunens bolag. Totalt har de

Foto: Mikael Göthage

kommunala bolagen ökat sin upplåning med cirka 3
 00 mnkr
under året. Kommunen har i dagsläget inga egna lån.

Utgifter – ökad andel investeringar
Utgifterna har stigit med 162 mnkr under 2013, vilket
är en ökning med 5,2 %. Andelen utgifter som kommer
från löner och pensioner minskar och står bara för en
blygsam del av den totala ökningen. Däremot ökar
andelen utgifter för tjänster och material. Här ingår
nettoutgifterna för kommunens investeringar, som de
fem senaste åren ökat från 77 mnkr (2009) till
181 mnkr (2013). Den högre investerings- och
exploateringstakten medför också att skillnaden mellan
kommunens inkomster och utgifter minskar.

Tillbakablick – ett tioårsperspektiv
Vid en tillbakablick till 2003 kan det konstateras att
kommunens totala inkomster har ökat med 47 % de
senaste tio åren, medan utgifterna endast ökat med
36 %. Detta trots att kommunen hade betydande
inkomster för vatten och avlopp samt renhållning före
bildandet av bolaget VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB)
år 2009. Kommunalskattens andel av de totala inkom
sterna har på tio år ökat från 64 % till 68 %. Delvis
för att avgiftsfinansierade verksamheter har försvunnit,
men kanske mest för att kommuninvånarnas skattekraft
har ökat från 89 % till 97 % av riksmedelvärdet. I och
med detta utgör de kommunala utjämningsbidragen en
alltmer blygsam andel av kommunens inkomster.
Personalrelaterade utgifter utgjorde 57 % av de
totala utgifterna 2003, men svarar endast för 54 %

2013

2012

2011

2010

2009

2003

Inkomster
Avgifter VA, renhållning, parkering och hamn
Avgifter för social omsorg
Övriga avgifter och hyror
Statsbidrag
Övriga driftbidrag inklusive utjämning
Övriga inkomster
Skatter
Räntor, räntebidrag

26,0
57,0
130,7
145,0
437,8
155,4
2 243,2
100,2

26,9
52,8
120,2
135,9
455,1
168,5
2 145,3
82,0

21,4
49,0
239,6
125,7
401,6
137,3
2 085,6
71,0

22,2
45,5
227,2
126,4
425,2
218,2
1 977,1
51,6

22,7
44,8
200,5
110,7
369,6
87,4
1 901,8
25,9

124,5
55,2
138,0
315,3
123,6
51,5
1 414,0
13,1

Summa inkomster

3 295,3

3 186,7

3 131,2

3 093,4

2 763,4

2 235,2

Utgifter
Löner, pensioner och avgifter
Övriga personalkostnader
Fastigheter, inventarier m.m.
Material
Tjänster
Bidrag inklusive vårdnadsbidrag
Räntor

1 731,6
26,6
42,6
235,6
1 023,3
109,8
83,1

1 709,8
26,9
33,5
220,9
926,0
110,3
63,4

1 650,2
28,8
26,7
156,4
1 045,9
104,7
63,2

1 617,2
26,0
87,5
146,3
931,3
97,5
43,4

1 610,1
27,1
17,3
145,1
860,0
97,9
16,4

1 322,2
23,7
24,1
129,9
769,1
103,3
15,3

Summa utgifter

3 252,6

3 090,8

3 075,9

2 949,2

2 773,9

2 387,6

Externa inkomster och utgifter

Exploateringsprojekten genomförs vanligtvis antingen
genom att kommunen exploaterar mark i egen regi,
eller att en extern markexploatör exploaterar egen
mark där kommunen bygger ut gemensamma anlägg
ningar som gata, vatten och avlopp. Ett projekt sträcker
sig i regel över flera år och består till en början mest
av utgifter för markanskaffning, utbyggnad av vägar,
vatten och avlopp samt iordningställande av tomter.
Inkomsterna kommer först i slutet av projektet när
det är dags att sälja tomterna. Detta får till följd att
det under perioder, i väntan på tomtförsäljning, kan
upparbetas stora värden i kommunens balansräkning.
2013 års upparbetade nettoutgifter på balansräkningen
är 95 mnkr, vilket är 12 mnkr mer än föregående år och
97 mnkr mer än för tio år sedan.

Sammanställningen av externa inkomster och utgifter ger
en bild av hur kommunens finansiella flöden ser ut när
drift, investeringar och exploatering vägs samman. 2013
års inkomster är högre än utgifterna. Både inkomster och
utgifter har ökat jämfört med 2012, men utgifterna ökar i
en snabbare takt än inkomsterna.
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•

Fleråriga projekt

på arbetet med exploateringar som leder till bostäder,
har mark- och exploateringsavdelningen anställt en
projektledare med särskilt fokus på större områden,
såsom östra Träslöv, östra Träslövsläge och Bläshammar.
I uppdraget ingår både att säkerställa att exploatering
på kommunal mark leder till en ökad bostadsproduk
tion och att det som skapas är attraktiva boenden i
attraktiva miljöer. Samtidigt ställs höga krav på att nya
exploateringsprojekt ska bidra till en hållbar utveckling.
På flera håll i kommunen förs det dialoger med
aktörer som verkar för utveckling i och kring de mindre
tätorterna. Sådana samarbeten har exempelvis lett till
bostadsprojekt i Veddige och Limabacka samt till en
lokal utvecklingsplan för Bua.

EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

Exploateringsverksamheten i Varbergs kommun handlar
om att omvandla obebyggd eller glest bebyggd mark till
tätbebyggelse för bostäder och verksamhet. En aktiv
exploateringsverksamhet är därmed en viktig förutsättning
för kommunens fortsatta tillväxt.

Externa inkomster och utgifter

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Exploateringsredovisning

EXPLOATERING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

•

Exploateringsredovisning
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Kommunens samlade verksamhet
68%

Avgifter 6%
Statsbidrag 18%
Övriga inkomster 5%
Ränteinkomster 3%

Personal 54%
54%

Material, inventarier 9%
Tjänster 31%

9%

Kommunkoncernen har sedan många år en stark
ekonomi och 2013 blev ännu ett år med resultat över
100 mnkr, vilket är viktigt för att klara av finansiering
av de investeringar som väntar framöver. Investerings
volymen för 2013 innebar en ökning jämfört med
tidigare år eftersom stora projekt som fjärrvärmeverk,
ishall och bostadshus har färdigställts.

Utförare av kommunens verksamhet

3% 3%

31%

Stark ekonomi i kommunkoncernen

Verksamheten i Varbergs kommun bedrivs av kommun
koncernen samt av olika kommunala uppdragsföretag,
av kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst och
av två olika samverkansnämnder. Kommunkoncernen
består av förvaltningarna och de kommunala bolagen
(hel- och delägda). Till de kommunala uppdragsföre
tagen räknas ett antal privata företag och föreningar.

Årets resultat

Bidrag 3%

Händelse efter räkenskapsårets slut

Räntor 3%

Ett nytt kommunalt bolag ingår i kommunkoncernen
från och med den 1 januari 2014, då kommunen går
in som ägare till 67 % av Marknad Varberg AB. Det
nyägda bolaget har till uppgift att fortsätta utveckla
och marknadsföra Varberg för invånare, besökare och
näringsliv.

Foto: Mikael Göthage

JÄMFÖRELSETAL

6%

Personalförhållanden i kommunkoncernen

Varbergs kommun
Varbergs Stadshus AB
Varbergs Bostads AB
Varberg Energi AB (Koncern)
Varberg Event AB
Varbergs Fastighets AB
Hallands Hamnar Varberg AB
Varberg Vatten AB

Soliditet, exkl. ansvarsförbindelse

41%

43%

41%

Soliditet, inkl. ansvarsförbindelse

34%

35%

33%

674,4

627,8

445,7

Investeringsvolym
Självfinansieringsgrad

56%

65%

82%

Kassalikviditet

67%

56%

79%

Lån

Köpare

Säljare

Givare

210,0
0,5
64,3
3,5
7,1
9,7
25,6
19,4

42,6

2 195,2

Borgen
Mottagare

Givare
500,0

677,2
750,0
478,0
290,0

Ägartillskott/driftbidrag

Kostnad

Intäkt

0,1

88,1

2,5
27,2
28,9

Givare

Koncernbidrag

Mottagare

Givare

Mottagare

24,6
22,4
10,5

36,9

17,2

5,8
17,2

5,8
18,9
0,1
10,6

Mottagare
500,0

22,6
100,0
1,4
130,2
1,7
41,6

Finansiella poster
Mnkr

2011
119,8

Under ett år görs många ekonomiska transaktioner mellan
kommunen och de kommunala bolagen. Nedanstående
tabell beskriver hur dessa flöden har sett ut 2013.

Försäljning
Varbergs kommun
Varbergs Stadshus AB
Varbergs Bostads AB
Varberg Energi AB (Koncern)
Varberg Event AB
Varbergs Fastighets AB
Hallands Hamnar Varberg AB
Varberg Vatten AB

2012
177,7

Kommunkoncernens interna transaktioner

Av kommunkoncernens anställda arbetade under året
95 procent inom kommunens förvaltningar och
5 procent i de kommunala bolagen. Antalet tillsvidare
anställda uppgick till 4 170 personer, att jämföra med 
4 271 personer föregående år. Minskningen beror på att

Mnkr

2013
134,2

2,8
1,2
2,8
21,8

Kommunens samlade verksamhet

Skatter 68%

räddningstjänstens medarbetare nu hör till Kommunal
förbundet Räddningstjänsten Väst, samt att personal som
tidigare var anställda i Hallands Hamnar Varberg AB nu
ingår i ett driftsbolag som samägs med Hallands Hamnar
Halmstad AB.

Kommunens verksamhet är omfattande. För att hög kvalitet
och god service ska kunna erbjudas till invånarna krävs
därför en välplanerad organisation, där en kombination av
olika aktörer är med och bidrar till helheten. I detta avsnitt
ges en sammanfattning av vilka som ingår i den kommunala
verksamheten i Varberg samt hur medel har rört sig mellan
kommunen och de kommunala bolagen under 2013.

•

18%
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

3%

MELLANHAVANDE INOM KOMMUNKONCERNEN

5%

INKOMSTER

idag. En större andel av de tjänster som kommunen
erbjuder utförs nu av privata företag. Kommunens
utbetalning av bidrag, bland annat försörjningsstöd och
assistansersättningar, har endast ökat med 6 % på tio år.
Under en femårsperiod mellan 2002 och 2006 hade
kommunen betydligt större utgifter än inkomster, 2003
var mellanskillnaden 153 mnkr. Detta var en tid som
präglades av hög investeringstakt med bland annat om
byggnad av F-9-skolor, ombyggnad av gymnasieskolan
samt ny- och ombyggnad av äldreboende. Investerings
utgifterna för 2003 uppgick till 250 mnkr, varav
65 mnkr hörde till utbyggnaden av Farehamnen.
Samma år utökade kommunen sin upplåning, eftersom
det inte var möjligt att egenfinansiera alla investeringar.
Nu står Varbergs kommun åter inför en period av
ökat investeringsbehov. Utgifterna kommer därmed
successivt att växa och överstiga inkomsterna under en
rad år framöver.

UTGIFTER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

•

Externa inkomster och utgifter
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Kommunens samlade verksamhet
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Kommunkoncernen

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Hamn- och gatunämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Servicenämnd

Varbergs Stadshus AB
Varbergs Bostads AB
Varberg Energi AB
Varberg Energimarknad AB
Varberg Event AB
Varbergs Fastighets AB
Terminal West Logistics AB
Hallands Hamnar Varberg AB
Hallands Hamnar AB
Varberg Vatten AB
Vatten och miljö i väst AB

100
100
100
100
100
100
100
50
100
50

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

•

Kommunens bolag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens nämnder

Kommunala uppdragsföretag
Samägda företag utan betydande inflytande

Kommunala entreprenader

Ekonomisk redovisning

Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader även om de har kommunal finansiering eftersom de tillkommer genom avtal med staten.

Kommuninvest ekonomisk förening
AB Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
Södra Skogsägarna ek. för.
Varbergsortens elkraft ek. för.

0,7
49,0
<0,01
4,5

%
%
%
%

Vård och omsorg >5 mnkr
Vardaga Äldreomsorg AB
Norlandia Omsorg AB
Humana Omsorg AB
Hallands Carecenter AB
Gryning Vård AB
Hemservice i Halland AB
Adium omsorg AB
Cityomsorgen i Varberg ek. för.
Varbergs Hemtjänst och boende
Förskola >5 mnkr
Fyrens förskola (Havsbris AB)
Montessoriskolan föräldrakooperativ
Påskbergets personalkooperativ
Västanvindens personalkooperativ
Breareds föräldrakooperativ
Kullerbyttans personalkooperativ
Kompassen personalkooperativ

42,7
26,8
24,9
10,5
8,8
8,8
8,6
8,1
5,7

mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr

7,8
7,4
6,7
6,3
6,3
5,9
5,1

mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr

Samverkansnämnder och kommunalförbund
Samverkansnämnder

Kommunalförbund

Hjälpmedelsnämnd
Patientnämnd

Räddningstjänsten Väst

Foto: Mathieu Turries
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Kommunens samlade verksamhet
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Koncernen
2013

Koncernen
2012

Verksamhetens intäkter

1

557,1

542,8

1 420,8

1 500,7

Verksamhetens kostnader

2

-2 986,1

-2 880,2

-3 566,6

-3 552,4

Upplösning av infrastrukturell investering

3

-11,6

-11,6

-11,6

-11,6

Avskrivningar

4

-89,1

-90,6

-243,1

-232,0

-2 529,8

-2 439,6

-2 400,6

-2 295,2

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

5

2 243,2

2 145,3

2 243,2

2 145,3

Generella statsbidrag och utjämning

6

380,8

389,1

380,8

389,1

Finansiella intäkter

7

100,2

82,0

11,8

9,6

Finansiella kostnader

8

-83,6

-63,2

-91,1

-73,8

Resultat före skatter och extraordinära poster

110,9

113,6

144,2

175,0

Skattekostnader

-0,1

10,5

Uppskjuten skatt

-9,6

-7,9

134,5

177,6

Årets resultat

24

110,9

113,6

Not

Kommunen
2013

Kommunen
2012

Koncernen
2013

Koncernen
2012

Mark, fastigheter och anläggningar

10

1 840,4

1 760,4

3 944,6

3 934,4

Inventarier

11

80,7

93,2

1 573,9

1 219,9

Aktier och andelar

12

272,3

272,3

11,2

8,2

Långfristiga fordringar

13

2 215,3

1 850,1

20,9

32,2

4 408,7

3 976,0

5 550,7

5 194,7

3

232,0

243,6

232,0

243,6

Förråd och exploateringsområden

14

96,3

86,6

103,3

93,5

Kortfristiga fordringar

15

225,3

202,7

310,2

320,0

Kortfristiga placeringar

16

160,9

167,0

160,9

167,0

Likvida medel

17

317,8

254,8

280,1

115,9

800,3

711,1

854,5

696,4

5 441,0

4 930,7

6 637,2

6 134,7

Mnkr

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys
Kommunen
2013

Kommunen
2012

Koncernen
2013

Koncernen
2012

Årets resultat

110,9

113,6

134,5

177,6

Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar

-11,5

0,0

-20,2

-7,7

Mnkr
KASSAFLÖDESANALYS

Eget kapital
Not

Löpande verksamhet

Justering för ej likviditetspåverkande poster

114,6

112,2

282,6

247,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

9

213,9

225,8

397,0

417,3

Förändring kortfristiga fordringar

-22,6

8,9

-19,2

-10,1

Förändring förråd och exploateringsområden

-9,7

6,0

-9,8

7,7

Förändring kortfristiga skulder

38,2

-14,7

35,1

21,1

219,9

226,0

403,0

436,0

-189,2

-161,1

-674,4

-618,8

0,0

4,1

0,0

4,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets resultat

18

110,9

113,6

134,5

177,7

Resultatutjämningsreserv

18

212,2

0,0

212,2

0,0

Övrigt eget kapital

18

2 143,7

2 242,3

2 398,9

2 433,5

2 466,7

2 355,9

2 745,7

2 611,2

19

546,1

544,5

703,9

692,7

Långfristiga skulder

20

1 696,3

1 451,1

2 305,3

2 047,3

Kortfristiga skulder

21

Summa eget kapital
Avsättningar
Skulder

Summa skulder

731,8

579,2

882,4

783,5

2 428,2

2 030,3

3 187,7

2 830,8

5 441,0

4 930,7

6 637,2

6 134,7

Investeringsverksamhet
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

31,9

6,4

47,3

60,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

-3,9

-6,8

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,2

10,8

-157,4

-150,6

-630,8

-550,2

588,6

716,0

689,9

746,2
-677,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

-229,0

-661,8

-330,4

Ökning av långfristiga fordringar

-452,3

-219,3

-0,6

-6,3

87,1

76,6

27,1

30,5

-18,1

-42,0

-18,1

-42,0

24,2

40,0

24,2

40,0

0,6

-90,5

392,1

91,0

63,1

-15,0

164,2

-23,2

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

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

254,8

269,8

115,9

139,1

Likvida medel vid årets slut

317,8

254,8

280,1

115,9

63,1

-15,0

164,2

-23,2

Förändring likvida medel

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser

22

1 354,3

1 283,9

1 354,3

1 283,9

Borgensåtaganden

23

565,3

565,1

67,3

63,9

Rodd i kustfyra med styrman. Foto: Varbergs Roddklubb

Balansräkning

Kommunen
2012

53

•

Kommunen
2013

BALANSRÄKNING

Not

•

RESULTATRÄKNING

Mnkr

Balansräkning

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning – Kassaflödesanalys
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Noter
Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

101,7
107,2
96,8
157,7
0,1
28,7
64,7

117,5
105,4
93,2
153,2
0,1
20,9
52,4

381,5
242,7
428,6
157,1
110,0
36,2
64,7

518,8
218,1
428,2
147,4
106,3
29,5
52,4

Summa verksamhetens intäkter

557,1

542,8

1 420,8

1 500,7

1

Återbäring AFA 2007-2008
Återbäring AFA 2005-2006
Försäljning av anläggningstillgång med vinst
Försäljning av exploateringstillgång med vinst

Not 2 Verksamhetens kostnader (mnkr)

44,5

44,5

43,8
4,6
16,3

7,9

43,8
4,6
16,3

7,9

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

Löner
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Entreprenad och köp av verksamhet
Lämnade bidrag
Lokalkostnader
Bränsle / Energi
Handelsvaror
Övriga kostnader
Jämförelsestörande kostnader 1

-1 226,1
-404,4
-119,3
-661,0
-109,7
-81,8
-69,6
0,0
-312,0
-2,2

-1 214,6
-400,0
-112,5
-575,6
-110,2
-77,4
-71,3
0,0
-316,9
-1,8

-1 303,6
-427,7
-129,2
-696,4
-109,1
-29,7
-45,3
-317,0
-506,4
-2,2

-1 314,7
-429,6
-126,7
-697,5
-104,4
-49,9
-29,5
-335,4
-463,0
-1,8

Summa verksamhetens kostnader

-2 986,1

-2 880,2

-3 566,6

-3 552,4

-2,2

-1,8

-2,2

-1,8

Not 3 Upplösning av statlig infrastrukturell investering (mnkr) Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

1

Försäljning av exploateringstillgång med förlust

Upplösningen avser den av kommunfullmäktige, med stöd av lag 2009:47, beslutade medfinansieringen av järnvägstunnel under Varberg på Västkustbanan.
Medfinansieringsbeloppet, som uppgår till 290 mnkr, kommer att lösas upp under 25 år. Beslutet om medfinansiering fattades i kommunfullmäktige 2009.

290,0
-46,4
-11,6

290,0
-34,8
-11,6

290,0
-46,4
-11,6

290,0
-34,8
-11,6

Återstår att lösa upp

232,0

243,6

232,0

243,6

Not 4 Avskrivningar (mnkr)

Not 5 Skatteintäkter (mnkr)

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

2 243,2

2 145,3

2 243,2

2 145,3

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsbidrag
Fastighetsavgift

399,7
-76,1
-74,4
26,9
104,8

386,5
-71,9
-54,6
28,8
100,5

399,7
-76,1
-74,4
26,9
104,8

386,5
-71,9
-54,6
28,8
100,5

Summa

380,8

389,1

380,8

389,1

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

4,8
82,9
12,5

1,7
72,4
7,8

4,8
1,6
5,3

1,7
7,4
0,4

100,2

82,0

11,8

9,6

-82,5
-1,0

-62,9
-0,3

-97,0
6,0

-80,0
6,2

-83,6

-63,2

-91,1

-73,8

Not 7 Finansiella intäkter (mnkr)

Not 8 Finansiella kostnader (mnkr)
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

Utgående balans

1 840,4

1 760,4

3 944,6

3 934,4

5-50 år

5-50 år

5-50 år

5-50 år

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

93,2
23,3
-23,5
0,0
0,0
-12,4
0,0
0,0

69,6
35,4
-0,5
0,0
0,0
-11,3
0,0
0,0

1 219,9
291,2
-23,7
-0,4
0,0
-88,3
175,2
0,0

1 133,9
159,1
-40,4
-4,5
0,0
-80,9
52,6
0,0

80,7

93,2

1 573,9

1 219,9

3-25 år

3-25 år

3-25 år

3-25 år

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

269,7

269,7

0,0

0,0

1,8
0,8

1,8
0,8

1,8
9,3

1,8
6,4

272,3

272,3

11,2

8,2

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

6,4
0,2
677,2
750,0
478,0
290,0
13,5

6,4
25,8
668,6
566,0
348,0
235,4
0,0

6,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
14,4

6,4
25,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 215,3

1 850,1

20,9

32,2

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

0,4
0,0
0,0

0,5
0,3
0,0

0,4
0,0
7,0

0,5
0,3
6,9

54,0
34,0
7,4
0,5

42,3
37,2
3,9
2,4

54,0
34,0
7,4
0,5

42,3
37,2
3,9
2,4

96,3

86,6

103,3

93,5

Avskrivningstid
Linjär avskrivning tillämpas för alla tillgångar utom hamnanläggningar
som löper med annuiteter på 20-50 år.

Not 11 Inventarier (mnkr)
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring till eller från annat slag av tillgång
Övriga förändringar

Avskrivningstid
Linjär avskrivning tillämpas på alla inventarier.

Not 12 Aktier och andelar (mnkr)
Aktier
Varbergs Stadshus AB

Summa aktier och andelar

Summa skatteintäkter

247,4

3 681,8
468,7
-17,1
0,0
0,0
-146,1
-52,6
-0,3

-232,0

2 118,5
26,4
0,4

282,6

Koncernen 2012

-243,1

Koncernen 2012

112,2

3 934,4
381,2
-27,5
-9,9
0,0
-144,6
-189,0
-0,1

-90,6

2 256,2
-14,4
1,4

114,6

Koncernen 2013

-89,1

Koncernen 2013

14,8
228,3
4,3

1 707,5
132,6
-0,6
0,0
0,0
-78,8
0,0
-0,3

Andelar
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Övriga andelar

2 118,5
26,4
0,4

Koncernen 2012

24,8
232,8
25,0

Kommunen 2012

-149,2
-82,8
0,0

Kommunen 2012

Koncernen 2013

15,1
91,2
5,9

1 760,4
165,9
-9,1
0,0
0,0
-76,7
0,0
-0,1

-144,6
-88,3
-10,3

2 256,2
-14,4
1,4

Kommunen 2012

24,7
89,1
0,7

Kommunen 2013

-78,2
-12,4
0,0

Kommunen 2013

Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter

Not 10 Mark, fastigheter och anläggningar (mnkr)

Kommunen 2013

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring till eller från annat slag av tillgång
Övriga förändringar

-76,7
-12,4
0,0

Preliminära skatteintäkter
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år

Not 6 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (mnkr)

Totalt

Utgående balans

Beslutad medfinansiering
Upplösning tidigare år
Årets upplösning

Byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar

Not 9 Ej likviditetspåverkande poster (mnkr)
Förändring avsättningar
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

Not 13 Långfristiga fordringar (mnkr)
Kommuninvest Ekonomisk Förening
VA-lån
Varbergs Bostads AB
Varberg Energi AB
Varbergs Fastighets AB
Varberg Vatten AB
Övrig utlåning
Summa långfristiga fordringar

Not 14 Förråd och exploateringsområden (mnkr)
Förråd
Gatsten och matjord
Drivmedel
Övrigt förråd
Exploateringsområden
Bostadsmark
Verksamhetsmark
Färdigexploaterad mark
Pågående arbete

Noter

Kommunen 2013

Försäljning av varor och tjänster
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Övriga intäkter
Aktiverade interna intäkter avseende investering och exploatering
Jämförelsestörande intäkter 1

•

Not 1 Verksamhetens intäkter (mnkr)
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Noter

Summa kortfristiga fordringar

Not 16 Kortfristiga placeringar (mnkr)
Placerade pensionsmedel, bokfört värde
Placerade pensionsmedel, marknadsvärde
Orealiserat över-/undervärde i portföljen

Not 17 Likvida medel (mnkr)

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

41,2
68,9
22,7
61,2
31,3

39,8
112,3
1,2
40,8
8,5

89,8
76,2
22,7
71,1
50,4

155,8
120,7
1,2
52,7
-10,4

225,3

202,7

310,2

320,0

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

160,9
173,0

167,0
172,4

160,9
173,0

167,0
172,4

12,1

5,4

12,1

5,4

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

Kommunen och de kommunala bolagen har avtal om finansiella tjänster med Varbergs Sparbank AB, avtalet omfattar sedvanliga banktjänster inklusive hantering och likvida
medel via koncernkonto samt koncernkredit på 250 mnkr.				

Likvida medel

317,8

254,8

280,1

115,9

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

110,9
212,2
2 143,7

113,6
0,0
2 242,3

134,5
212,2
2 398,9

177,7
0,0
2 433,5

2 466,7

2 355,9

2745,7

2 611,2

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

Pensionsavsättning1
Ingående avsättning
Varav: Exklusive ÖK-SAP
ÖK-SAP

63,3
61,2
2,1

52,6
51,4
1,3

63,3
61,2
2,1

52,6
51,4
1,3

Nya förpliktelser under året
Varav: Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Pension till efterlevande
Övrigt

17,1
7,1
1,8
7,2
1,7
-0,6

15,5
11,0
2,8
0,0
1,4
0,3

17,1
7,1
1,8
7,2
1,7
-0,6

15,5
11,0
2,8
0,0
1,4
0,3

Not 18 Eget kapital (mnkr)
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

Not 19 Avsättningar (mnkr)

Årets utbetalningar

-4,5

-4,8

-4,5

-4,8

-11,0

Utgående pensionsavsättning
Varav: Exklusive ÖK-SAP
ÖK-SAP

65,0
63,3
1,7

63,3
61,2
2,1

65,0
63,3
1,7

63,3
61,2
2,1

Aktualiseringsgrad

92%

86%

92%

86%

1
1

1
2

1
1

1
2

1

-11,0

Förpliktelsen är genom försäkring minskad med 12,7 mnkr exklusive löneskatt. Försäkringen avser anställda med inkomst på 7,5 till 8,5 inkomstbasbelopp. Försäkringen sades upp 2011.

5,9

5,9

5,9

Utgående avsättning

5,9

5,9

5,9

5,9

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

Avsättning järnvägstunnel5
Ingående avsättning
Ökning av nuvärde

301,7
0,4

301,8
-0,2

301,7
0,4

301,8
-0,2

Utgående avsättning

302,1

301,7

302,1

301,7

Avsättning uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Ingående avsättning
Avsättning

0,0
0,0

0,0
0,0

115,6
10,0

128,3
-12,7

Utgående avsättning

0,0

0,0

125,6

115,6

Övriga avsättningar
Ingående avsättning
Avsättning

0,0
0,0

0,0
0,0

32,6
-0,4

32,6
0,0

Utgående avsättning

0,0

0,0

32,2

32,6

Summa avsättningar

546,1

544,5

703,9

692,7

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

1 467,0
99,0
103,6
0,0
0,0

1 222,4
99,6
103,6
0,0
0,0

1 467,0
99,0
103,6
500,0
109,0

1 222,4
99,6
103,6
500,0
96,3

26,7
1 696,3

25,5
1 451,1

26,7
2 305,3

25,5
2 047,3

23,5 år

25 år

23,5 år

25 år

5

Avsättningen avser kommunens del av den beslutade järnvägstunneln under Varberg. Läs mer under not 3.

Not 20 Långfristiga skulder (mnkr)
Lån i banker och kreditinstitut1
Kommuninvest
Stadshypotek
Swedbank
Nordea
Övriga långivare
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år2
Investeringsbidrag

1

Beskrivning av ränteläge, räntebindningstid m.m. återfinns i förvaltningsberättelsen.

2

Återstående antal år (vägt snitt).

2

Redovisades 2012 som övrig kortfristig skuld.

Not 21 Kortfristiga skulder (mnkr)

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgifter och skatter
Kortfristig del av långfristiga skulder
Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
Upplupen pensionskostnad
Övriga kortfristiga skulder

122,1
25,3
295,6
77,7
135,0
57,9
18,3

98,2
29,3
180,0
83,5
136,7
53,5
-2,0

191,1
27,5
295,6
138,8
135,0
57,9
36,5

225,6
38,0
173,9
145,3
154,4
53,5
-7,1

Summa kortfristiga skulder

731,8

579,2

882,4

783,5

Not 22 Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse (mnkr)

Extra pensionsavsättning2
Ingående extraavsättning
Extra avsättning genom pensionsmedelsförvaltning
Årets extraavsättning

146,1
0,0
0,0

144,8
1,4
0,0

146,1
0,0
0,0

144,8
1,4
0,0

Utgående extraavsättning

146,1

146,1

146,1

146,1

2
Kostnaderna för pensioner inom ansvarsförbindelsen kommer att öka de närmaste åren. Det överskott som uppstått vid avstämning av kostnader avseende arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter och
avtalsförsäkringar i jämförelse med reserverade medel från det generella personalomkostnadspåslaget, har därför avsatts under åren 2009-11 för att täcka en del av dessa ökade kostnader. Under 2012 har
överskottet i pensionsmedelsportföljen satts av, med sammanlagt 1,4 mnkr.

Avsättning för återställande av deponier3
Ingående avsättning
Avsättning
Ökning av nuvärde
Uttag

27,5
0,0
0,0
-0,6

15,0
12,5
0,0
0,0

27,5
0,0
0,0
-0,6

15,0
12,5
0,0
0,0

Utgående avsättning

27,0

27,5

27,0

27,5

3

5,9

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Överföring till Räddningstjänsten Väst

Antal politiker med visstidsförordnande
Antal tjänstemän med visstidsförordnande

Avsättning parkeringsplatser4
Ingående avsättning

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

Kommunen 2013

Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

Ingående ansvarsförbindelse
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Övrig post
Årets utbetalningar

1 283,9
-7,1
13,3
26,8
101,2
-5,2
-58,6

1 281,4
-7,8
17,1
46,4
0,0
3,9
-57,1

1 283,9
-7,1
13,3
26,8
101,2
-5,2
-58,6

1 281,4
-7,8
17,1
46,4
0,0
3,9
-57,1

Utgående ansvarsförbindelse

1 354,3

1 283,9

1 354,3

1 283,9

92%

86%

92%

86%

Aktualiseringsgrad
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Fakturafordringar
Fordringar på staten
Momsavräkning
Förutbetalda kostnader / Upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Kommunen 2013
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Kommunen 2012

Koncernen 2013

Koncernen 2012

Egnahem och bostadsrätter
Riksbyggen (avser förhyrda gruppbostäder)
Varbergs Bostads AB
Varbergs Stadshus AB
Övriga borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser

1,1
32,2
1,0
500,0
31,0

1,1
32,4
1,2
500,0
30,4

1,1
32,2
0,0
0,0
34,0

1,1
32,4
0,0
0,0
30,4

Summa borgensförbindelser

565,3

565,1

67,3

63,9

Redovisning

Budget

Avvikelse

-2 529,8
2 243,2
380,8
16,6

-2 594,9
2 227,1
384,4
15,0

65,1
16,1
-3,5
1,6

110,9

31,6

79,3

Not 24 Kommunens resultat jämfört med budget (mnkr)
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Årets resultat

Varbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet skall ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel

som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Varbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 402 mnkr och totala tillgångar till 271 338 mnkr. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 979 mnkr och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 1 996 mnkr.

Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning följer Lagen om kommunal
redovisning. I huvudsak följs de rekommendationer som
ges av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Vissa avvikelser från rekommendationerna har gjorts, dessa beskrivs
under rubriken Avvikelser från RKR:s rekommendationer.

Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser
bland annat garanti- och efterlevandepension. Såväl
kostnad som avsättning har belastats med löneskatt
på 24,26 %. Utbetalningen av pensionsförmåner
intjänade före år 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen.

Anläggningstillgångar

Sammanställd redovisning

Kommunens anläggningstillgångar är upptagna till
anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och
avskrivningar. Eventuella inkomster och investerings
bidrag periodiseras från och med redovisningsåret 2010.
För samtliga anläggningstillgångar utom
hamnanläggningar används linjär avskrivning vid
beräkning av kapitalkostnaderna. Från och med 2013
tillämpas komponentavskrivning för nya investeringar.
Kommunens leasingavtal, som främst avser bilar
och datorer, har löptider på högst tre år. De betraktas
därmed som operationella och tas därför inte upp som
anläggningstillgångar.

Den sammanställda redovisningen är gjord enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det
förvärvade bolaget elimineras vid förvärvstidpunkten,
i redovisningen ingår därefter endast kapital som in
tjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering
menas att det i redovisningen endast ingår så stor del av
företagets resultat- och balansräkning som svarar mot
kommunens ägarandel.

Exploateringar

Vattenskidor, trickåkning på Stora Eksjön i Veddige. Foto: Martina Thalwitzer

59

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

Klassificering av finansiella skulder
Finansiella skulder som förfaller till betalning inom 
12 månader och där refinansiering inte är överens
kommen, räknas från och med 2012 som kortfristig
skuld.

Periodisering av intäkter och kostnader
Från och med verksamhetsåret 2002 beräknas en
semesterlöneavsättning i personalsystemet. Semester
löneavsättningen belastar den aktuella verksamheten,
när lönen bokförs, och tillgodogörs samtidigt
semesterlöneskulden. Uttagen och inrapporterad
semester, inklusive personalomkostnadspålägg, belastar
semesterlöneskulden.
Vid beräkningen av de preliminära skatteintäkterna
för 2013 har den av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) framtagna decemberprognosen använts.

Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.
Detta innebär att den pension som intjänats till
och med verksamhetsåret 1997 behandlas som en
ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner
intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad
i resultaträkningen och som en skuld i balansräkningen.
Den under ett år intjänade pensionsförmånen utbetalas
under nästkommande år till de anställdas individuellt
valda pensionsförvaltare.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Aktivering görs vid anskaffningsvärden för inventarier
som överstiger 100 tkr, samt vid anskaffningsvärden
för fastigheter och anläggningar som överstiger 500 tkr.
Tillgångens varaktighet ska dessutom uppgå till minst
fem år, för datorutrustning gäller minst tre år.
Avskrivning påbörjas året efter att en investering
gjorts. Undantag görs för större fastighetsprojekt, där
avskrivningarna påbörjas under anskaffnings- respek
tive färdigställandeåret.
För att möta framtida toppar i pensionsut
betalningar avseende ansvarsförbindelsen är en
extra pensionsavsättning gjord de år som det interna
personalomkostnadspålägget visat överskott. Nya
avsättningar kommer inte att göras och befintlig
avsättning löses upp de närmaste åren.
Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen
varierar marginellt mellan olika år. Under perioden
2008-2014 har i januari utbetalats timlöner för
december månad föregående år med belopp mellan
3,8 mnkr och 4,9 mnkr. I januari 2014 uppgick ut
betalningen av timlön för december 2013 till 3,8 mnkr.
Dykarbilder från Varberg. Foto: Tobias Dahlin

Redovisningsprinciper

Kommunen 2013

•
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Kommunfullmäktige, kommunrevision,
valnämnd och överförmyndarnämnd
Kommunrevisionen - fördjupad granskning

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i
Varbergs kommun. Här sitter 61 folkvalda politiker
som har fått invånarnas förtroende att bestämma
vilka mål och riktlinjer kommunen ska arbeta efter.
De fattar även beslut om budget, kommunalskatt och
avgifter, godkänner årsredovisningen och beslutar vilka
ledamöter som ska sitta i de politiska nämnderna.
Dessutom ansvarar kommunfullmäktige för kommun
revision, valnämnd och överförmyndarnämnd.

Kommunrevisionen har under året genomfört för
djupad granskning av: kommunens planverksamhet,
biståndsbedömning inom äldreomsorgen, arbetet med
arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd, kom
munstyrelsens uppsikt över de kommunala företagen,
kommunens samverkan kring barn som far illa eller är
i riskzon, kommunens chefsutveckling och chefsrekry
tering samt boendeplanering och samverkan kring
utsatta. Dessutom har övergripande granskning av
nämnder och styrelse gjorts, och slutligen har kommun
ens delårsbokslut och årsbokslut granskats. Samtliga
revisionsrapporter finns att läsa på varberg.se under
rubrik Kommun och politik/Kvalitet och utveckling.

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

Valnämnden – väntande val
Valnämnden har träffats tre gånger under 2013, för att
påbörja planeringen av de val som väntar nästa år.

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

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

Hänt i verksamheten
2013 har varit det första hela kalenderåret med digital
distribuering av kommunfullmäktiges möteshandlingar.
Alla handlingar hämtas av ledamöterna och deras
ersättare via en app och laddas ned för att läsas på
läsplatta. Under året har dessutom alla fullmäktiges
sammanträden kunnat följas av allmänheten via webbtv på varberg.se. Totalt har tio sammanträden hållits.

RESULTAT

Foto: Annika Kallebäck

Sammanslagningen av Varbergs och Falkenbergs över
förmyndarexpeditioner påbörjades i slutet av augusti,
då en ny verksamhetschef startade sin tjänst. I oktober
månad konstaterade Länsstyrelsen efter en inspektion
att brister som tidigare påpekats hade åtgärdats, och att
verksamheten nu sköts på ett bra sätt. Antalet ensam
kommande barn till kommunen och antalet uppdrag
som god man har ökat. Under hösten har enheten
deltagit i en utbildning om ensamkommande barn. Det
har även gjorts studiebesök hos Migrationsverket, Röda
korset och Överförmyndaren i Malmö.

Nyfiken på kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige - digitala framsteg

Mnkr

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

Intäkt
2013

Kostnad
2013

Netto
2013

Kommunfullmäktige

0,0

-2,5

Kommunens revisorer

0,0

-1,5

Överförmyndarkansli

•

Överförmyndarexpeditionen välskött verksamhet i förnyad form

Kommunfullmäktige, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd

Vad gör kommunfullmäktige?

Vad gör kommunrevisionen?

Verksamhetsberättelse
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Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

-2,5

-2,7

0,2

-2,8

-1,5

-1,6

0,1

-1,6

0,8

-3,0

-2,2

-2,6

0,4

-2,0

0,8

-7,0

-6,2

-6,9

0,7

-6,4
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Varbergstunnel, hamnflytt och stadsutveckling

Campus, tioårsjubilar under året. Foto: Mikael Göthage

Den 21 mars kom regeringens tillåtlighetsbeslut för
projekt Varbergstunneln. Beslutet innebar ett startskott –
och högsta prioritet – för de två projekt som fullmäktige
antog inriktningsbeslut om 2012; att flytta hamnverk
samheten till Farehamnen och omvandla stora delar av
nuvarande hamnområde för stadsutveckling. Inriktningen
för samhällsbyggandet handlar till stor del om att till
fullo använda de unika möjligheter som finns i Varberg
för att utveckla en hållbar och attraktiv stad. En projekt
organisation byggs därför upp för att driva projektet i den
riktningen tillsammans med övriga aktörer.

Strategier för enad riktning

Framtid
Kommunfullmäktige
Under 2014 väntar förenkling av administrationen
kring kommunfullmäktiges sammanträden, med
utvecklat stöd för hantering av närvaro, talaranmälan
och omröstningar.

Valnämnden
Valåret 2014 ställer stora krav på valnämnden, eftersom
kommunens invånare ska rösta till både Europaparla
ment, riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäk
tige. I praktiken innebär detta att valorganisation ska
aktiveras vid två olika tillfällen. Slutbetänkandet från
2011 års vallagskommitté innehåller förslag som kan
medföra extra arbetsinsatser och kostnader för kom
munen under 2014, exempelvis föreslås utbildning av
samtliga valarbetare.

Överförmyndarnämnden
Varbergs kommun är värdkommun för Varbergs och
Falkenbergs sammanslagna överförmyndarverksamhet,
och de två expeditionerna kommer under 2014 att

flyttas till nya gemensamma lokaler i Varberg. En
gemensam nämnd ska också tillsättas för att kunna
fungera från och med januari 2015. Framöver väntas
en ökad arbetsbelastning i takt med att antalet ärenden
stiger.

Resultat och ekonomisk analys
Kommunfullmäktiges nettokostnader har minskat
under året, främst tack vare övergången till digital
distribution av möteshandlingar. Överförmyndar
nämnden har istället haft ökade nettokostnader i form
av arvode och ersättningar till gode män; ökningen
beror på att antalet ärenden har blivit fler och i viss
mån på att de blivit mer komplexa.
Både kommunfullmäktige, kommunens revisorer,
valnämnd och överförmyndarnämnd visar positivt
resultat jämfört med budget. För fullmäktige gäller
den positiva avvikelsen till stor del lägre kostnader
än budgeterat för köpta tjänster, medan kommunens
revisorer haft lägre kostnader än förväntat för
arvoden. Överförmyndarnämndens positiva avvikelse
beror främst på större intäkter än beräknat från
Migrationsverket.

Kommunen växer i hög takt och stora projekt är
under uppstart. För att alla verksamheter ska arbeta
i samma riktning och utifrån samma prioriteringar,
behövs övergripande strategier som visar vägen.
Både bebyggelsestrategi, grönstrategi och näringslivs
strategi har antagits av kommunfullmäktige under
2013, dessutom pågår arbete med hållbarhetsstrategi,
trafikstrategi, parkeringsstrategi, förtätningsstrategi,
etableringsstrategi, blåstrategi (för levande vatten i hav,
sjöar och vattendrag) samt kommunikationsstrategi. En
energi- och klimatplan är också under utveckling.

Strategiska näringslivsfrågor
Parallellt med att den nya näringslivsstrategin har tagits
fram, har kommunen tillsammans med näringslivet
bildat ett gemensamt bolag som från och med den 
1 januari 2014 verkar för utveckling av näringslivs- och
destinationsfrågor.
Sammantaget har 2013 inneburit en god utveckling
av samarbetsformerna mellan kommun, näringsliv och
andra engagerade lokala aktörer. Ansvarsfördelningen
för olika nivåer av arbetet har tydliggjorts; det strate
giska ansvaret för näringslivs- och destinationsutveck
lingen ligger hos kommunstyrelsen medan det taktiska,

Aktiv samverkan för fler jobb
Även arbetet i det lokala arbetsmarknadsrådet har
under året delats upp i strategisk, taktisk och operativ
nivå. Kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar
här för att utveckla Varbergs arbetsmarknad genom
aktiva kontakter med det lokala näringslivet och
nätverksarbete med näringslivsstödorganisationer och
andra strategiska samverkansparter.

Utveckling inom IS/IT
Behoven av tjänster inom IS/IT (teknisk infrastruktur
och systemlösningar) utvecklas ständigt och ställer
krav på anpassning av verksamheten. En översyn av
IS/IT-organisationen har därför gjorts under året, och
ett program för förändringar kring arbetsformer och
styrning har tagits fram för att genomföras 2014.

Centrum för livslångt lärande
Campus Varberg firade 10-årsjubileum i september
och kunde samtidigt konstatera att söktrycket inför
höstterminen varit stort överlag. Sex utbildningar
inom yrkeshögskolan beviljades start, vilket innebar en
kraftig ökning jämfört med 2012. Totalt startade åtta
YH-utbildningar och av 659 sökande fick 92 procent
en utbildningsplats. Även till samtliga högskoleutbild
ningar var ansökningstalen höga. Inom högskolan har
studenternas koppling till forskning och utveckling
under året förts framåt genom ett antal olika projekt
kopplade till Alexandersoninstitutet och befintliga
utbildningar. Campus öppna föreläsningar har, liksom
sommaraktiviteten Frukostakademin, fortsatt att locka
stor publik.
Alexandersoninstitutet (AI), som är Campus enhet
för samverkan inom utveckling och innovation, har firat
femårsjubileum och fortsätter att driva sin verksamhet
genom diverse olika projekt och nätverk, exempelvis
Creative Destination Halland (CRED), Energi- och
Möte med Företagslotsen. Foto: Mikael Göthage

Kommunstyrelse
Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsens förvaltning

I kommunstyrelsen sitter tretton förtroendevalda
ledamöter som ansvarar för kommunens utveckling
och ekonomiska ställning. De leder och samordnar
alla nämnder och styrelser, tar fram budgetförslag och
har det yttersta ansvaret för kommunens personal
politik. Kommunstyrelsen fungerar dessutom som
samlad nämnd för strategiska näringslivsfrågor,
arbetsmarknadsfrågor, mark- och exploateringsärenden,
konsumentrådgivning och vuxenutbildning.
Alla ärenden som går upp för beslut i kommunfull
mäktige ska först förberedas av kommunstyrelsen. För
varje ärende ska kommunstyrelsen ta fram ett förslag
på beslut som fullmäktige sedan tar ställning till.

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som ska ge
stöd i arbetet med ledning, samordning och uppsikts
plikt. Förvaltningen består av kommunledningskontoret
och Centrum för livslångt lärande (CLL). Till kommun
ledningskontoret hör kommundirektören med enheten
för strategisk utveckling samt ekonomikontor, upphand
lingsavdelning, personalkontor, planeringskontor och
kommunkansli. Centrum för livslångt lärande ansvarar
för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,
svenska för invandrare, vägledningsverksamhet för
vuxna, yrkeshögskola och högre utbildning samt
regional samverkan för utveckling och innovation.
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operativa ansvaret fördelas mellan flera parter, med det
nya bolaget som en nyckelverksamhet.

•

Hänt i verksamheten
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Konsumentrådgivning från Kungsbacka

Framåt för visionen tillgänglighet, dialog och bemötande
Väl fungerande kommunikation är en viktig framgångs
faktor i arbetet med att nå Vision 2025, därför tas en
ny gemensam kommunikationsstrategi fram för alla
kommunens förvaltningar och bolag. En förstudie med
intervjuer och fokusgrupper har under året genomförts
bland medarbetare och politiker, både för att få en
lägesbild och kartlägga framtida behov, och för att öka
kunskapen i organisationen om nyttan av att arbeta
med kommunikation på ett samordnat sätt. Kommun
styrelsen fattar beslut om den nya kommunikations
strategin under våren 2014.
I arbetet med visionen är det fortsatt viktigt att
bjuda in till dialog och medskapande från medarbetare
och invånare. Ett systematiskt arbetsverktyg kommer

Från och med början av 2014 köps kommunens
konsumentrådgivning in som en halvtidstjänst från
Kungsbacka kommun. En eftermiddag i veckan kommer
konsumentrådgivare att finnas på plats i Varberg, övrig
tid ges service via webb och telefon.

Besparingar inom högskolan
Högskolornas besparingskrav utgör ett framtida hot
för Campus Varbergs högre utbildningar. Till följd
av besparingarna har det blivit svårt att få fram nya
program, dessutom läggs ett antal utbildningar ned,
trots många sökande och eftertraktad kompetens.

Utmaningar med tillväxt
Varbergs befolkningsutveckling följer många andra
kommuners, vilket innebär en framtid där färre ska
försörja fler. Samtidigt planerar kommunen för många

Varbergs stadstriathlon under Simmarveckan 2013. Foto: Josefine Bergqvist

Regional samverkan för e-tjänster
Allt fler invånare använder offentliga e-tjänster och
antalet sammansatta tjänster, som har innehåll från
både kommun, region och landsting, kommer att
öka. Fler integrationslösningar behövs därför, och en
standardiserad nationell systemplattform håller på
att etableras. Kommunerna i Region Halland har de
senaste åren dessutom närmat sig varandra för att
samarbeta kring systemtekniska plattformar. Här finns
det framöver möjligheter att i ökad grad ta tillvara
skalfördelar, dela kompetens och driva samordnad
utveckling. Gemensamma upphandlingar av klienter,
regionalt nät och utbildning är exempel på samarbeten
som redan pågår eller har genomförts.

Ökat rekryteringsbehov
Den stora generationsväxlingen inom kommunen
innebär ett ökat rekryteringsbehov, och konkurrensen
om arbetskraft påverkar vilka krav som ställs från de
sökande. Lönenivåer, förmåner, flexibel arbetstid och
möjlighet till kompetensutveckling är viktiga frågor
för den arbetsgivare som vill attrahera en ny genera
tion av kompetenta medarbetare. Inom ramen för
den strategiska inriktningen kommunen som attraktiv
arbetsgivare fortsätter utvecklingen av långsiktig löne
strategi, förmåner, kompetensplanering och flexibilitet
kring önskad sysselsättningsgrad.

Resultat och ekonomisk analys
Kommunledningskontoret har ökat sina intäkter med
1,5 mnkr jämfört med 2012, främst till följd av höjda
arrendeintäkter efter arrendenämndens beslut om
höjning i Apelviken.
Under 2013 har en del av de kostnader som tidigare
redovisats under kommunledningskontoret istället
lagts under kommungemensamma poster, därför är en

Mnkr

jämförelse av kommunledningskontorets kostnader
mellan olika år inte fullt relevant. De sammanlagda
kostnaderna för kommunledningskontoret och
kommungemensamma poster är 7,7 mnkr lägre än
2012, vilket främst beror på 2012 års engångskostnader
i samband med utrangering av anläggningstillgångar
samt avsättning för framtida återställning av deponier i
kommunen.
Kommunledningskontoret visar ett budgetöverskott
på cirka 2,8 mnkr. Här ingår ett överskott för konsulter
och köpta tjänster som beror på att vissa av årets
utredningsuppdrag har förskjutits i tid med följden att
de planerade kostnaderna hamnar först efter årsskiftet.
Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse.
Bakom avvikelsen ligger begränsad användning av
avsatta medel inom verksamheten för särskilda insatser
gällande kommunens regelverk vid övertalighet och
arbetsbrist. Dessutom har kommunledningskontoret
haft svårt att rekrytera personal till strategiska tjänster
och därmed har det funnits vakanser under året.
De kommungemensamma posterna ger ett överskott
på 22,6 mnkr, som kan härledas till försäljning av mark
och avslutade exploateringsområden. Avsättningen för
medfinansiering till Varbergstunneln visar ett överskott
på cirka 5,5 mnkr, på grund av att indexeringen blivit
lägre än förväntat. Ytterligare ett överskott på 1,7 mnkr
beror på att budgeterade medel för ombyggnad av
museet på fästningen inte behövt utnyttjas, eftersom
museet är färdigställt först i april 2014.
Till de negativa avvikelserna hör bidraget till
nybildade Räddningstjänsten Väst, som blev 1,1 mnkr
högre än budgeterat. Det har dessutom tillkommit
1,7 mnkr som eftersläpande kostnader från 2012.
Centrum för livslångt lärande har ökat sina intäkter
från föregående år, till följd av förbättrad periodisering
samt extra bidrag för yrkesvuxutbildning och lärlings
platser. Personalkostnaderna har minskat jämfört med
2012 beroende på att medarbetare har slutat och inte
ersatts. Totalt visar CLL ett planerat underskott mot
budget på 500 tkr, vilket är kopplat till utredning om
fortsatta utvecklingsmöjligheter och utbud av aktiviteter
såsom Coastal Culture. Denna kostnad fanns inte med
i årets budget, utan beviljades av kommunstyrelsen att
disponeras ur resultatfonden.
Kommunstyrelsen visar för året en sammanlagd
positiv budgetavvikelse på 23,4 mnkr.

Intäkt
2013

Kostnad
2013

Netto
2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

0,0

-4,5

-4,5

-5,6

1,1

-4,6

Kommunledningskontor

31,9

-129,7

-97,8

-100,6

2,8

-125,5

Kommungemensamma poster

16,8

-31,2

-14,4

-37,0

22,6

0,7

Kommunstyrelse

Räddningstjänsten Väst
Centrum för livslångt lärande

0,0

-54,9

-54,9

-52,3

-2,6

0,0

32,7

-73,7

-41,0

-40,5

-0,5

-41,9

81,4

-294,0

-212,6

-236,0

23,4

171,3
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Framtid

stora investeringar som kommer att påverka både
organisation och ekonomi. När antalet bostäder ska
öka krävs tydligare och mer strategisk planering, vilket
i sin tur ställer högre krav på beslutsunderlag och prio
riteringar. Dessutom behövs utökad kommunal service
och infrastruktur samt en bra dialog med byggherrar
och fastighetsägare. Ökad förväntan på tillgänglighet
från invånarna ställer också krav på kommunikation
i nya digitala kanaler, som behöver vara samordnade
internt och externt.

•

att behövas framöver för att tillvarata idéer och
synpunkter och synliggöra resultatet av människors
engagemang. Ökat fokus på förhållningssätt och
bemötande hos kommunens medarbetare kommer
dessutom att krävas, här tas ett viktigt steg genom det
värdskapsarbete som startas upp i hela organisationen
under 2014.
Också den nya webbplatsen har sin utgångspunkt i
visionen. Nya varberg.se ska därmed bidra till att öka
kommunens tillgänglighet och förenkla för människor
genom tydligare struktur, enklare sökvägar och utökade
möjligheter till självservice via e-tjänster. Webbplatsen
lanseras under första kvartalet 2014, men ett flertal nya
e-tjänster har med lyckat resultat introducerats redan
under 2013.
Kommunens öppna synpunktskanal Tyck Om
Varberg har utvärderats och kommer att utvecklas
till e-tjänst i samband med den nya webbplatsens
lansering. Ett nytt forum för dialog mellan politiker
och ungdomar ska också införas under 2014. Förslag
på form för detta har tagits fram och ska redovisas till
kommunfullmäktige i början av året.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Miljöcentrum och IT-nätverket Commit. Ett stort
intresse för AI:s verksamhet har visats både från andra
kommuner och från näringslivet.
Kommunen har under 2013 tagit del av statliga riktade
medel för yrkesvuxenutbildningar och lärlingsutbildning för vuxna. Yrkesvuxenutbildningen i Varberg är
omfattande och mycket populär sett till antalet invånare
och jämfört med övriga halländska kommuner. Intresset
för den nya lärlingsutbildningen har också varit stort. För
vuxenutbildningen görs regelbundet elevresultatuppföljningar och säkerställande av lärarnas fortbildningsbehov.
Svenska för invandrare (SFI) har under året studerats
av 264 elever, främst så kallade kärleksinvandrare och
arbetskraftsinvandrare. Eleverna har varit uppdelade i åtta
olika grupper med 21 timmars undervisning per vecka.
Ett av kommunstyrelsens mål är att utbildningsnivån
bland kommunens vuxna invånare ska höjas. Därför
görs aktiva rekryteringsinsatser till vuxenutbildning i
olika kanaler, bland annat informationsmöten, utbildningskatalog och mässa. Kommunen fortsätter också att
erbjuda fri yrkes- och studievägledning för alla vuxna
invånare genom Studie- och karriärcentrum på Campus.

RESULTAT
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2011

3,4
3,9

3,3
3,2

3,0
3,1

Barn- och utbildningsnämnd

Arbetslösa i %
16-64 år, december
Varberg
Halland

Vad gör barn- och utbildningsnämnden?
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skola och
förskola i Varbergs kommun. Den dagliga verksamheten
leds av barn- och utbildningsförvaltningen, som med
drygt 1 900 anställda arbetar för att kommunens cirka
10 600 barn och elever ska få god omsorg och bra
utbildning.

Program med
aktivitetsstöd i %
16-64 år, december
Varberg
Halland

2,2
3,1

1,9
2,5

1,8
2,4

Arbetslösa i %
18-24 år, december
Varberg
Halland

5,0
6,0

4,5
4,5

Hänt i verksamheten

4,3
4,2

Nytt läsår med ny organisation

Program med
aktivitetsstöd i %
18-24 år, december
Varberg
Halland

5,3
8,1

3,9
5,3

3,8
4,9

Antal sålda hustomter

3

6

10

Antal sålda
verksamhetstomter

5

10

10

Antal nyanmälda i tomtkö

60

44

55

Antal nyanmälda
i bostadsrättskö

Inför läsåret 2013-2014 genomförde barn- och
utbildningsförvaltningen en stor omorganisation av
grundskolorna. Omorganisationen gjordes för att möta
skollagens förnyade krav på rättsäkerhet, likvärdighet
och behörighet, och för att anpassa organisationen
till ett förändrat elevunderlag. Övergången till en ny
organisation har inneburit en hård arbetsbelastning på
ett antal skolenheter.

Planeringskontor

16

12

21

Antal färdigställda
bostäder

322

304

193

Antal påbörjade bostäder

245

115

289

Antal elever
i grundl. vuxenstudier

105

103

110

Antal helårsplatser i
gymnasial vuxenutbildning

Ris och ros från Skolinspektionen

CLL

540

502

470

Antal studenter
i högre utbildning

1 400

1 400

1 400

Antal beviljade
utvecklingsprojekt

4

3

3

Touringkajak på väg ut till havs. Foto: Ivan Midwing

Under 2013 har alla kommunens skolor och
utbildningsverksamheter blivit granskade av
Skolinspektionen. I granskningen lyftes både styrkor
och svagheter fram och resultatet används av förvalt
ningen som ett verktyg i det fortsatta arbetet med att
utveckla verksamheten i positiv riktning.
Kommunen har enligt Skolinspektionen en god
struktur på sitt kvalitetsarbete. Särskilt nämns aktions
forskningen i förskolorna som ett exempel för andra
att ta efter. Aktionsforskningen ska nu spridas till
övriga verksamhetsområden och tas upp i forum där
förskolechefer och rektorer möts. I Skolinspektionens
rapport lyfts det också fram att många elever når
goda kunskapsresultat på Peder Skrivares skola och
att kommunen ger sina invånare stora möjligheter till
vuxenutbildning för att komplettera tidigare studier.
Samtidigt fann Skolinspektionen allvarliga brister
i mottagande och utbildning i grundsärskolan och
gymnasiesärskolan. Detta ledde till ett föreläggande
med vite och åtgärder sattes snabbt in för att rätta
till situationen. Skillnader i kunskapsresultat mellan
kommunens grundskolor tas också upp i Skolinspek
tionens rapport. Att motverka dessa skillnader och
minska segregationen var ett viktigt syfte med den nya
skolorganisation som infördes inför höstterminen. Skol
inspektionen såg även brister i struktur och lednings
organisation på Peder Skrivares skola, här kommer en
omorganisation att genomföras under höstterminen för
att ge rektorerna bättre förutsättningar i ledarskapet.

Positiv kvalitetsutveckling
Utvecklingen inom skolan går i positiv riktning
på många sätt. Varbergs kommun står sig även
fortsättningsvis väl i jämförelse med övriga landet.
Arbetet med språk- och matematiksatsningar för

elever i grundskolan ger goda resultat och slutbetygen
för grundskoleeleverna 2012/2013 visar kommunens
högsta genomsnittliga meritvärde på många år. Elever
nas kunskapsresultat på Peder Skrivares gymnasieskola
är goda och ligger över genomsnittet i riket.

Satsningar på elevers trivsel och hälsa
Det hälsofrämjande projektet Bäring är i uppstartsfas
och ska ge stöd till elever och elevgrupper i både grund
skola och gymnasieskola. Bäring består av mobila team
med specialpedagoger, socionom och dramapedagog

Resultat från barn- och
utbildningsnämndens egna
verksamhetsmål
MÅL: Andelen behöriga till nationellt gymnasium ska
öka jämfört med föregående år.
RESULTAT:
2013: 90,4%
2012: 88,4%
MÅL: Elever ska i genomsnitt ligga inom den bästa
fjärdedelen av Sveriges skolor på nationella prov i
samtliga ämnen.
RESULTAT:
2013: tillhör 50% i mitten
2012: tillhör 50% i mitten
MÅL: Andelen elever som fullgör sin gymnasie
utbildning med fullständiga betyg ska öka.
RESULTAT:
2013: 81,3%
2012: 80,4%
MÅL: Andel elever som påbörjat studier vid universitet
eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasie
utbildning ska öka.
RESULTAT:
2013: 38,2%
2012: 34,3%
MÅL: Andelen i arbete inom två år efter genomförd
utbildning på yrkesprogrammen ska öka.
RESULTAT:
2013: 42,1%
2012: 34%
MÅL: Andelen elever som läser Ung Företagsamhet ska
öka jämfört med föregående år.
RESULTAT:
2013: 30%
2012: 12%
MÅL: Placering i Svenskt Näringslivs rankning av
290 kommuner ska öka jämfört med föregående år
gällande kriteriet Skolans attityder.
RESULTAT:
2013: plats 170
2012: plats 111
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Satsning på lärande och ledarskap i klassrummet
Stärkta insatser i tidiga år

Under hösten 2013 tillträdde 23 förstelärare sina nya
uppdrag för att utveckla undervisning och ledarskap
inom skolan. Förstelärartjänsten är en karriärstjänst
som ska säkra god undervisning och göra läraryrket
mer attraktivt.

Åtgärdspaket för gymnasieskolan
Peder Skrivares skola gick in i 2013 med ett nödvändigt
åtgärdspaket, eftersom prognosen för året visade ett
underskott på 19 mnkr. Åtgärdspaketet har inneburit
nedläggningar av ett antal programinriktningar kombin
erat med personalanpassningar i samband med pensions
avgångar. Det totala antalet sökande till gymnasieskolan
kommer att fortsätta minska fram till 2017. Inför 2014
är utmaningen för Peder Skrivares skola att öka sin
marknadsandel och locka fler sökande elever genom att
kombinera ett attraktivt utbud med hög kvalitet.

Nämnden har beslutat att införa en ny modell för
fördelningen av resurser mellan förskola, grundskola,
fritidshem och gymnasieskola. Målet är att höja
kvaliteten i kärnverksamheten och stärka insatserna
i grundskolans tidiga år. Budgetansvaret kommer att
förtydligas för samtliga chefer och en budget med ny
prognos- och uppföljningsstruktur kommer att innebära
omfördelning av medel.

Öka anställningsbarheten
Ett nytt inriktningsdokument har tagits fram för att öka
samarbetet mellan skola och näringsliv. Dokumentet
innehåller en plan för modern arbetslivsorientering
och beskriver hur grund- och gymnasieskolan ska
arbeta med entreprenöriellt lärande och kontakter med
näringslivet för att nå uppsatta mål.

En-till-en i nästa fas

Framtid
Varberg växer – behoven ökar
Stora utmaningar väntar förvaltningen framöver, med
en fortsatt växande befolkningsmängd, ett ökat behov
av vistelsetid i förskolan, fler nyanlända till kommunen
och fler barn och elever med särskilda behov. Samtidigt
finns förväntningar bland invånarna på snabb service,
uppdaterad webbinformation och fler e-tjänster. Ökade
behörighetskrav och stora pensionsavgångar bland
personalen skapar ett omfattande behov av kompetens
utveckling och rekrytering.
Nybyggnad av Ankarskolan, utbyggnad av förskola
på Breared och en ny grundskola i Trönninge hör till
planerna för att möta behovet av platser i förskola och
skola. En ny kommunövergripande enhet ska inrättas
för nyanlända och asylsökande barn och elever
(1-19 år) med behov av modersmålsstöd eller studie
handledning. Detta ska öka likvärdigheten och säker

En enkätundersökning har visat att satsningen
En-till-en har landat positivt hos både elever och lärare.
Cirka 4 000 elever, från grundskolans årskurs 6 till och
med gymnasieskolans årskurs 3, har genom satsningen
fått varsin dator att använda i undervisningen. Nu flyttas
fokus från själva tekniken till att forma och stärka
lärandeprocessen i klassrummet med digitala verktyg.
För detta kommer en övergripande strategi att behövas,
liksom möjlighet till kompetensutveckling för lärarna.

Resultat och ekonomisk analys
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader har ökat
från 1 184,1 mnkr 2012 till 1 228,9 mnkr 2013. Det är
framför allt kostnaderna för arbetskraft som har stigit
(med ca 30 mnkr), men även kostnaderna för datorer
och pedagogiskt material har ökat. Intäkterna har ökat
med 3 mnkr, främst genom barnomsorgsavgifter och
statsbidrag. Budgetökningen beror även på en positiv

Antal elever, inkl. friskolor och elever i annan kommun, den 15 oktober
Varav elever i friskolor
Nettokostnad/elev, tkr
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen, %
Antal elever per lärare

Barn- och utbildningsnämnd
Central administration
Förskoleverksamhet

Intäkt
2013

Kostnad
2013

Netto
2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

0,0

-2,3

-2,3

-5,2

2,9

-2,0

6,9

-41,2

-34,8

-35,5

0,7

-34,6

49,1

-406,8

-357,5

-358,0

0,5

-348,8

Grundskola och fritidshem

39,9

-609,6

-569,4

-561,7

-7,7

-530,3

Gymnasieskola

19,1

-242,4

-223,3

-208,6

-14,7

-225,4

Komvux

7,4

-12,2

-4,8

-4,7

-0,1

-5,4

Särskola

8,9

-45,8

-36,9

-36,7

-0,2

-37,6

131,3

-1 360,3

-1 228,9

-1 210,4

-18,5

-1 184,1

2012

2011

6 483
267
79,8
82,5
12,1

6 347
235
78,0
80
12,4

6 265
205
76,5
80
.

1 631
101,8
576
116
81,4

1 679
94,5
609
110,7
88,6

1 738
88,8
636
108,5
84,3

22
41
10,8

22
44,0
11,9

22
.
11,4

3 013
592
114,8

2 999
582
113,1

2 894
557
107,7

5,4
68,2

5,3
67,4

5,5
65,5

88
78,2
5,1
2 479
24,3

106
75,4
4,9
2 530
25,2

128
76,6
5,5
2 446
27,6

4,3

4,3

4,4

59
2,7
393,9

60
2,3
.

60
.
.

37
3,0
351,8

41
3,4
.

51
.
.

Gymnasium
Antal elever, kommunens skolor den 15 oktober
Nettokostnad/elev i kommunens skolor, tkr
Antal elever från Varbergs kommun hos andra huvudmän
Kostnad/elev hos andra huvudmän, tkr
Andel elever med slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år
Exkl. individuellt program och specialutformat program
Andel elever som avbrutit studierna efter ett år
Andel elever på yrkesprogram
Antal elever per lärare

Förskola
Antal barn förskola den 15 oktober
Varav barn i fristående förskolor
Nettokostnad/inskrivet barn, tkr
Exkl. fristående förskola
Antal barn per årsarbetare
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i den kommunala förskolan

Pedagogisk omsorg
Antal barn, pedagogisk omsorg den 15 oktober
Nettokostnad/inskrivet barn, tkr
Antal barn per årsarbetare
Antal barn, fritidshem den 15 oktober
Nettokostnad/inskrivet barn, tkr
Exkl. fristående fritidshem
Antal personal/100 barn

Grundsärskola
Antal elever den 15 oktober
Antal elever per lärare
Nettokostnad per elev

Gymnasiesärskola
Antal elever den 15 oktober
Antal elever per lärare
Nettokostnad per elev

Mnkr

2013

F-9 skola

Foto: Mikael Göthage
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Under hösten 2013 presenterades en ny modell för
uppföljning och utvärdering av förvaltningens verksam
het. Kvaliteten på dokumentationen ska utvecklas och
lärarnas planeringsdagar ska spridas ut mer över året
för att öka möjligheterna till regelbundna avstämningar
i verksamheten.

Omfattande besparingsåtgärder har tagits fram, men de
har inte gett full effekt under året. Gymnasieskolan kom
mer att fortsätta verkställa sitt åtgärdspaket från 2013
för att i enlighet med uppdraget få en budget i balans.
Den stora omorganisationen inom grundskola och
fritidshem har inneburit merkostnader initialt, men
kommer att generera positiva besparingar och pedago
giska vinster framöver.
Förskoleverksamheten visar en positiv budget
avvikelse, trots oförutsedda kostnader i samband med
etablering av verksamhet i paviljonger på Österängens
förskola.

•

Systematiskt kvalitetsarbete

volymförändring på grund av fler barn och elever.
Nämnden visar ett underskott på 18,5 mnkr jämfört
med budget. Under året har satsningen En-till-en
fortsatt. Inför 2013 finns 4,3 mnkr reserverat i resultat
fond för En-till-en. Detta innebär att underskottet på
18,5 mnkr kommer att reduceras med 4,3 mnkr. Det
ger en oplanerad budgetavvikelse på 14,2 mnkr. Den
negativa avvikelsen kan främst hänföras till gymnasiet,
där det har varit svårt att anpassa programkostnader
och organisation i bibehållna lokaler när antalet elever
har fortsatt att minska. Gymnasieskolans utbetalning
till fristående verksamhet har varit högre än beräknat.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ställa kvaliteten i flerspråkiga elevers utbildning.

JÄMFÖRELSETAL

som ska kunna hjälpa till vid sammansatt problematik
med elevgrupper. Projektet är ett samarbete med
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Trivselledarprogrammet har införts i kommunens
alla skolor för att öka aktivitet och trygghet på rasterna
och bidra till minskad mobbning. Ett nytt måldokument
för fritidshemmen har också tagits fram, med elevernas
allsidiga utveckling och lärande i fokus.

RESULTAT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

•
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Socialnämnd
Barn och unga i fokus

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

Flera olika initiativ har startats för att främja barn
och ungas hälsa och för att nå och hjälpa dem som
har svårigheter av olika slag. Tillsammans med studie
förbund genomförs studiecirklar kring vardagsfrågor
för unga med funktionsnedsättning. Hälsofrämjande
studiecirklar erbjuds också till föräldragrupper.
Barn- och tonårsverksamheten har utökats och
omfattar nu även barn och unga som lever i svårigheter
med separerade föräldrar. Sedan tidigare vänder sig
verksamheten till barn och unga i familjer där det före
kommer missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Tröskeln
ska vara låg för stöd till barn och unga, därför behövs
inte någon biståndsbedömning för att ansöka om hjälp.

Hänt i verksamheten
Ökad konkurrensutsättning
Under 2013 var drygt 40 procent av socialförvaltnin
gens verksamhet konkurrensutsatt genom lagen om
valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns exempelvis tretton antagna
externa företag som utför hemtjänst och det har under
året tillkommit tre privata utförare inom familjerådgivning. Ett kundvalsföretag har godkänts för insatser
till personer med psykiska funktionsnedsättningar och
socialnämnden har beslutat om förfrågningsunderlag
för upphandling av daglig verksamhet i lantlig miljö.

Kvalitetsarbete och utveckling
För att tydliggöra vilka förväntningar som kan ställas
på socialförvaltningens olika tjänster har kvalitetskrav
och kvalitetsdeklarationer införts. Förvaltningen arbetar
ständigt med att utveckla kvaliteten i ett systematiskt
förbättringsarbete som består av riskanalys, egen
kontroll och hantering av avvikelser.
Det förebyggande arbetet inom vård och omsorg
av äldre har förbättrats genom att antalet genomförda
riskbedömningar ökat betydligt i verksamheten. Arbetet
med ett rehabiliterande förhållningssätt i hemtjänsten
utvecklas vidare, med målsättningen att kunden ska
kunna ta tillvara, behålla eller återfå förmågor som
gör det möjligt att vara aktiv och fungera i vardagen.
För att kommunen ska kunna möta olika slags behov
hos äldre invånare har samtliga äldreboenden inom
förvaltningens egenregi fått i uppgift att skapa en
profileringsplan. I Tvååker öppnade under hösten ett
seniorcenter med tillhörande aktivitetscenter, och i
anslutning till seniorcentret har fyra lägenheter utfor
mats för möjlighet till parboende.
Samverkan för en trygg och säker demensvård har
inom ramarna för projektet Annas led bland annat
resulterat i förbättrad kommunikation mellan region
och kommun, och därmed enklare kontaktvägar till
familjer som drabbats av demenssjukdom.
Ett nytt erbjudande om mötesplatser för frivilliga
verksamheter har tagits väl emot. Under våren
engagerade sig 110 frivilliga genom att ordna träffar i
exempelvis en föreningslokal eller ett aktivitetscenter,
och totalt hade de olika mötesplatserna 11 090 besök
under det första halvåret 2013.

Goda arbetsmarknadsinsatser
En ny strategi har tagits fram för att minska gruppen
unga vuxna som har behov av försörjningsstöd. Många
inom gruppen behöver hjälp med att ta sig in på arbets
marknaden, i strategin föreslås därför erbjudanden
om kommunala praktikplatser på sex månader. Under
hösten har också en ny arbetsmodell utvecklats, med
ökat fokus på individuell hjälp för att kunna närma sig
ett vanligt arbetsliv.
Revisionsföretaget KPMG har granskat kommunens
försörjningsstöds- och arbetsmarknadsarbete, och
beskriver i sin rapport förvaltningens verksamhet som
väldigt positiv, med goda rutiner och goda förutsättnin
gar att ge individer bra stöd vid arbetslöshet.

orsakades väntetiden av att den sökande inte var nöjd
med anvisad bostad utan ville vänta på annat alternativ.

Färre klagomål
Fram till mitten av november var socialnämnden
svarande part i 63 domar som beslutades av förvaltnings
rätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.
Av dessa utföll 56 domar (89 %) till nämndens fördel.

Resultat från socialnämndens
egna verksamhetsmål
MÅL: Antalet unga (upp till 25 år) med försörjnings
stöd ska minska med 10 % jämfört med 2012.
RESULTAT:
2013: 69,6 hushåll
2012: 64,3 hushåll

Från Socialstyrelsens undersökning 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”:
Är handläggarens beslut
anpassat efter dina behov?

2013

2012

Ja
Delvis/nej

75 %
25 %

78 %
22 %

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

Socialförvaltningens utveckling på it-området handlar
om att förenkla människors vardag. I samarbete med
andra kommuner i regionen har ett enhetligt material
tagits fram för att göra information på webben mer
lättillgänglig för barn, ungdomar och föräldrar. Flera
nya e-tjänster har också lanserats under året. Meningen
är att kontakten med kommunen ska kunna lösas
snabbt då det handlar om enkla frågor. Nu kan så olika
ärenden som ansökan till feriearbete, anmälan av ny
serveringspersonal och bokning av familjerådgivning
skötas via webben. E-hemtjänsten Nattfrid innebär att
kamera kan installeras i hemmet för den som behöver
nattillsyn men inte önskar bli störd av besök.

Tryggt/ganska tryggt

2012

2013

2012

89 %

86 %

89 %

89 %

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

Alltid/oftast

Hemtjänst

2013

2012

2013

2012

95 %

93 %

98 %

97 %

Känner du förtroende för personalen?
Särskilt boende

För alla/flertalet

Hemtjänst

2013

2012

2013

2012

91 %

86 %

94 %

93 %

Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med den hemtjänst/det äldreboende du har?
2013

Ej verkställda beslut
Kommunen har inte fullt ut kunnat möta de lagstad
gade kraven och det ökande behovet av insatser som
krävs enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade). Under
årets tre första kvartal var det 22 beslut som inte kunde
verkställas. Fem av dessa gällde beslut enligt LSS där
lämpligt alternativ för verkställighet saknats, medan 16
gällde särskilt boende för äldre. I de flesta av dessa fall

Hemtjänst

2013

Särskilt boende

Läkemedelsavvikelser och kvalitetsrevision
Ett byte av läkemedelsleverantör har under året lett
till merarbete för personalen och till en ökning av
antalet rapporterade läkemedelsavvikelser. Läke
medelshantering är, tillsammans med fall, orsak till
de flesta anmälda hälso- och sjukvårdsavvikelserna.
Felaktigheter i läkemedelshantering har även lett till två
anmälningar enligt lex Maria och till ett antal rapporter
om missförhållanden/risk för missförhållanden enligt
lex Sarah. Olika förbättringsåtgärder har genomförts
kring läkemedelsförvaring och rutiner, bland annat har
medicinskt ansvarig sjuksköterska uppdaterat övergri
pande riktlinjer för läkemedelshantering. Tre av årets
kvalitetsrevisioner har gjorts som en direkt följd av lex
Sarah-utredningarna. Kvalitetsrevision har genomförts
för: särskilt boende för äldre, hemtjänstverksamhet,
daglig verksamhet LSS, LSS-boende för barn samt
boende för missbrukare och unga vuxna.

Framtid

Resultatet pekar mot ett ökat behov av informationsinsatser i
samband med biståndsprövningen.

E-tjänster för enklare vardag

Antalet inkomna synpunkter och klagomål på social
nämndens verksamhet har sedan 2012 minskat från
80 till 52. Årets synpunkter har främst handlat om
bemötande, kommunikation och handläggning, samt om
mat på särskilt boende och om distributionen av mat.

2012

Varberg

Riket

Varberg

Riket

Mycket/ganska
nöjd – hemtjänst

92 %

90 %

92 %

88 %

Mycket/ganska
nöjd – särskilt boende

89 %

83 %

83 %

80 %

Fick du välja
utförare av hemtjänsten?

88 %

62 %

85 %

57 %

Fick du plats på det
boende du ville bo på?

86 %

88 %

88 %

88 %

De revisioner som har genomförts under året har visat på
områden som behöver utvecklas både inom kommunens
egen verksamhet och hos privata utövare. Inom äldreom
sorgen behövs arbete med riskbedömning, säkerhets
rutiner, bemanning, personalkontinuitet och hantering
av avvikelser. Inom daglig verksamhet enligt LSS behövs
dokumentation av individuella mål och insatser.
Större krav kommer i framtiden att ställas på den
sociala omsorgen i landets kommuner. Region Halland
har tillsammans med de halländska kommunerna
arbetat fram en ny modell för Framtidens hemsjukvård,
där patienten ska få en mer sammanhållen service.
Beslut om huvudmannaskap och utformning är ännu
inte fattat.
Inom de två kommande åren ska landets kommuner
börja använda nationell patientöversikt (NPÖ) och
nationellt IT-stöd för ordination av läkemedel. Detta
kommer att kräva ökade resurser i form av teknisk
utrustning för ökad samverkan mellan olika aktörer på
lokal, regional och nationell nivå.

Resultat och ekonomisk analys
Socialnämnden omsätter lite mer än en miljard kronor
per år. De största kostnaderna utgörs av arbetskraft och
verksamhetsköp, medan intäkterna kommer från kom
munens skatteintäkter samt från avgifter och bidrag.
Kostnaden för arbetskraft har i stort sett varit
oförändrad 2013 jämfört med tidigare år, medan
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2013

2012

2011

Hemsjukvård
Antal inskrivna i hemsjukvård
i eget och särskilt boende
Nettokostnad/inskriven, tkr/år

1 788 1 754 1 734
25,7

28,0

27,0

726

726

733

Boende
Antal bostäder äldre,
LSS, psykiatri

Äldreomsorg
Antal personer
med insatser enl. SoL
Direkt kostnad
tkr/person med insats
Nettokostnad äldreomsorg,
tkr/invånare 80 år och äldre
Andel äldreomsorg
utförd i extern regi %

2 551 2 366 2 324
205

217

205

145

144

136

29

28

29

Antal personer
med insatser enl. LSS
Nettokostnad, tkr/person

Institutionsvård vuxna
Antal dygn
Kostnad, tkr/dygn
Försörjningsstöd
Nettokostnad/invånare, kr

346
426

318
446

324
398

RESULTAT

3 313 4 133 6 529
4,6
4,4
3,7
4 721 3 782 3 828
2,3
2,0
1,9
484

482

473

Intäkt
2013

Kostnad
2013

Netto
2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

Socialnämnd

0,0

-2,2

-2,2

-2,4

0,2

-2,4

Förvaltningsledning och
gemensam administration

6,8

-46,3

-39,5

-50,8

11,3

-34,4

LSS-verksamhet

45,7

-192,9

-147,2

-159,1

11,9

-143,9

Individ- och familjeomsorg

30,6

-183,7

-153,1

-147,0

-6,1

-151,4

1,8

-30,8

-29,0

-28,0

-1,0

-28,5

106,9

-629,7

-522,8

-527,7

4,9

-508,4

191,8

-1 085,6

-893,8

-915,0

21,2

-869,0

Äldreomsorg

RESULTAT: Av 16 beviljade normalplaner har 8 klarats av
inom 15 månader. Fördröjningar har bland annat berott
på särskilda utredningar (t.ex. om gatukostnad och
komplexa dagvattenfrågor) samt strategiska avvägningar
och kommunens beslut om senare genomförande. Av 3
enkla planer har 1 avklarats inom 8 månader. Fördröj
ning har berott på sökandes ändrade behov.

Hänt i verksamheten
MÅL: Bygglovs- och tillsynsverksamheten ska ge
förutsättningar för en god gestaltning, långsiktigt
hållbart och ändamålsenligt byggande, med ökad
effektivitet i handläggningen och prioritering av nyproduktion av bostäder och alla verksamhetsärenden.

Byggnadsnämnden har under året fått överta ansvaret
för detaljplaneringen från kommunstyrelsen. Både
byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret behöver
i och med det utökade ansvaret se över sina rutiner och
arbetsmetoder för att lyckas forma en effektiv detalj
planering i enlighet med plan- och bygglagen (PBL).

Handläggning av bygglov ska ske inom 10 veckor.
RESULTAT: Av inkommande bygglovsförfrågningar har
85 % avslutats inom 10 veckor. Rutiner utvecklas för
enklare uppföljning av byggnads-nämndens tidsmål.

Detaljplaner påbörjade för Varbergstunneln

LSS-verksamhet

Institutionsvård barn/ungdom
Antal dygn
Kostnad, tkr/dygn

Försörjningsstöd

En ordinär detaljplanehantering bör efter eventuellt
godkänt program ta högst 15 månader. Ett enkelt
planförfarande bör från beslut om upprättande ta högst
8 månader.

Helhetsansvar för detaljplaneringen

Individ- och familjeomsorg

Mnkr

MÅL: Fysisk planering ska främja en god samhälls
utveckling och en långsiktigt hållbar livsmiljö med
hänsyn till enskildas och det allmännas intressen, med
ökad effektivitet i arbetsprocesser samt prioritering av
nyproduktion av bostäder och verksamheter.

Planenheten på stadsbyggnadskontoret har producerat
19 antagna detaljplaner som innehåller cirka 350
bostäder, omkring 175 av dessa ligger i det centrala
stadsområdet. 22 detaljplaner har vunnit lagakraft
under året, bland annat för Ankarskolan, Björkängs
camping och för cirka 330 bostäder. Arbetet med
detaljplaner för Varbergstunneln är påbörjat.

MÅL: Inom lantmäteriområdet ska tjänster med god
kvalitet tillhandahållas, med prioritering av nyproduktion
av bostäder och verksamheter.
Leveranstider för nybyggnadskartor ska i normal
fallet vara högst 4 veckor, utsättning i samband med
bygglov högst 1 vecka och lantmäteriförrättningar för
nybyggnation högst 5 månader.

Bygglovsärenden
I en översyn av arbetet med bygglovsärenden framkom
att förvaltningen behöver ytterligare en handläggare till
sin verksamhet på grund av ökad arbetsbelastning och
mer komplexa ärenden.
Under året har 831 bygglov beviljats, vilket är en
viss minskning jämfört med föregående år då antalet
beviljade ärenden var 865. Efterfrågan på villatomter på
landsbygden är oförändrad sedan en mindre nedgång
under 2012. Antalet beviljade bygglov på landsbygden
har precis som det totala antalet beviljade bygglov
minskat något under året.
En fritidshusutredning har genomförts och resulterat
i bedömningen att vissa fritidshusområden kan komma
att få en utökad byggrätt i framtiden. Hela fritidshus
utredningen finns att läsa på varberg.se, under rubriken
Bygga, bo och miljö.
Lagändringar för byggsanktioner inom nya plan- och

RESULTAT: För utsättning i samband med bygglov
har målet nåtts till 100 %. Måluppfyllelsen för
nybyggnadskartorna och lantmäteriförrättningar
för nybyggnation är 90 %.

2013

2012

2011

141

168

168

19

23

22

831

865

942

Stadsbyggnadskontor
Lantmäteriförrättningar
JÄMFÖRELSETAL

JÄMFÖRELSETAL

kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med
12 procent (25 mnkr). Ökningen kommer främst från
hemtjänst och institutionsplacering av vuxna; inom
hemtjänst beror den på höjd ersättning till utförare
samt ökade volymer, inom institutionsplacering av
vuxna beror den endast på ökade volymer.
Nämndens resultat är i nivå med föregående år och
uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 21 mnkr.
I avvikelsen ingår ett överskott med 6,8 mnkr från
kommungemensamma projekt där inte alla medel
använts under året eftersom projekten är i uppstartsfas.
Frånsett dessa projekt är budgetavvikelsen 14,3 mnkr,
vilket motsvarar lite drygt 1 procent av nämndens
totala omsättning.
Planerade projekt som inte kommit igång i full
utsträckning är tillsammans med verksamheter som
inte haft planerad beläggning främsta orsak till att de
budgeterade medlen för 2013 inte använts fullt ut.

Resultat från byggnadsnämndens egna verksamhetsmål

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

•
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Vad gör byggnadsnämnden?

Byggnadsnämnd
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Socialnämnd
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Antagna detaljplaner
Beviljade lov och tillstånd

Mnkr
Byggnadsnämnd
Stadsbyggnadskontor

Intäkt 2013

Resultat och ekonomisk analys

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn
inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel. Till
synen innebär att nämnden med hjälp av sin förvaltning
ska bevaka att lagar och förordningar inom dessa om
råden följs. Rådgivning till allmänheten och samarbete
med andra nämnder och förvaltningar hör också till
uppgifterna, liksom ansvaret för miljökvalitetsnormerna
för buller och luft.

En ökning av nyanmälningar inom livsmedelstillsynen
har resulterat i höjda intäkter jämfört med 2012.
Dessutom erhöll nämnden ersättning från Arbetsför
medlingen för del av en tjänst, och timkostnaden för
förvaltningens handläggare höjdes inför året för att
finansiera utökad avloppsinventering.
Det är framför allt de ökade intäkterna för livs
medelstillsyn som är orsaken till nämndens positiva
budgetavvikelse på 400 tkr.

Hänt i verksamheten

Kostnad
2013

Netto 2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto 2012

0,0

-1,1

-1,1

-0,9

-0,2

-1,0

18,3

-26,3

-8,0

-10,0

2,0

-9,5

18,3

-27,4

-9,1

-10,9

1,8

-10,5

Foto: Mikael Göthage

Kommunerna i Halland har under året utrett möjlig
heterna för ett gemensamt kommunalförbund inom
miljö- och hälsoskyddsområdet. Något beslut om
ett sådant förbund kommer inte att fattas i nuläget,
men kommunerna arbetar vidare för att utveckla det
samarbete som finns idag.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar i TUV
(Tillsynsutveckling i Väst), en EU-stödd utbildning inom
miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor med deltagare
från två länsstyrelser och 55 kommuner i Halland och
Västra Götaland.
Förvaltningen arbetar aktivt för att förbättra service
och bemötande, här läggs ett stort fokus på snabb
hantering av detaljplaner. En särskild kontaktperson för
näringslivskontakter har utsetts och under året har ett
antal e-tjänster inom miljö- och hälsoskyddsområdet
utvecklats för att kunna lanseras 2014.
Eftersom kommunens verktyg för GIS (Geografiskt
Informationssystem) har varit ur funktion under större
delen av 2013 har nämnden inte helt kunnat uppfylla
sin tillsynsplan för året. Det är bland annat inven
teringarna av enskilda avlopp som är beroende av ett
fungerande GIS-verktyg.

Antal inspektioner
Nettokostnad
per invånare

2013

2012

2011

1 320

1 193

1 353

140

127

130

Surflektion i Apelviken. Foto: Mikael Göthage

Framtid
Under 2014 väntar arbete med att hantera förorenade
markområden, framför allt är kvarteret Renen ett
prioriterat område. I vissa ärenden deltar miljö- och
hälsoskyddsnämnden som tillsynsmyndighet, i andra
fall handlar arbetet om att fungera som internt stöd till
berörda förvaltningar inom kommunen.
I de tre sammanhängande projekten järnvägstunnel,
hamnflytt och stadsutveckling ingår miljöfrågorna som
en viktig del av arbetet. Stora insatser kommer därför
att krävas av miljö- och hälsoskyddsnämnden under ett
antal år framöver.

Mnkr

Intäkt
2013

Kostnad
2013

Netto
2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

0,0

-0,7

-0,7

-0,8

0,1

-0,9

Miljö- och hälsoskyddsförvaltning

7,9

-15,6

-7,7

-8,0

0,3

-7,4

7,9

-16,3

-8,4

-8,8

0,4

-8,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kommunens planberedskap bedöms vara i balans
för 2014 genom att detaljplaner för cirka 1 000 nya
bostäder beräknas antas under året. Detta ska ställas
mot byggnadsnämndens mål om en planberedskap
på minst 400 antagna bostadsenheter per år. En ny
fördjupad översiktsplan för norra kusten är påbörjad
och detaljplanering för ökad byggrätt i utpekade
fritidshusområden ska starta.
Planering för omfattande stadsutveckling väntar
i norra stadsområdet; söder och öster om Trönninge
samt i Bläshammar. Utbyggnaden av dubbelspåret
genom Varberg kommer framöver att kräva fördjupad
stadsplanering och innebära ett omfattande arbete med
detaljplaner.

Vad gör miljö- och hälsoskyddsnämnden?

•
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Arbetet med en ny Varbergskarta har avslutats under
året och omfattande mätnings- och kartarbeten har
gjorts för planläggning, projektering, nybyggnation och
lantmäteri.

RESULTAT

Ny Varbergskarta

Nämndens nettokostnad har minskat med 1,5 mnkr,
vilket är en följd av att kostnaderna har ökat marginellt
samtidigt som intäkterna har ökat med nästan
10 procent till 18,3 mnkr. Intäktsökningen beror på mer
komplexa ärenden kombinerat med ändrad taxa.
Nämndens positiva budgetavvikelse beror på större
intäkter än beräknat samt lägre kostnader för arbets
kraft till följd av längre vakanser på ett antal tjänster.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

JÄMFÖRELSETAL

Resultat och ekonomisk analys

bygglagen har under året gjort att olovlighetsärenden
blivit mer komplicerade att hantera än tidigare.

RESULTAT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

•
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Hamn- och gatunämnd
Resultat från hamn- och
gatunämndens egna
verksamhetsmål
MÅL: Antalet boende som utsätts för hälsoskadligt
buller från vägar, spår, hamn och flyg ska minska.
RESULTAT: Alla fastigheter med >65 dBA ekvivalentnivå
trafikbuller har erbjudits bidrag för fasadåtgärder.

Minskad bullerstörning

Strategier och riktlinjer för samordning
Grönstrategin Simma lek och svärma – aktiviteter,
upplevelser och biologisk mångfald antogs av kommun
fullmäktige under hösten. Den ska, tillsammans med
kommande trafikstrategi, fungera som huvudinriktning
för hamn- och gatunämndens fortsatta verksamhet.
Trafikstrategin samordnas med bland annat strategi för
parkering och kollektivtrafik.
Nämnden har under året antagit en hastighets
plan (Rätt fart i staden) samt riktlinjer för enskild
väghållning, snöröjning, lekplatser och offentliga
toaletter. Dessutom har bullerriktlinjer utvecklats i
samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. De olika dokumenten
med riktlinjer har tagits fram för att det behövs en
samordnad planering och handläggning inom kom
munen i alla de frågor som hör till den fortsatta
samhällsbyggnadsprocessen.

Påbörjad hamnutveckling
Förvaltningen arbetar för att antalet gods som passerar
kaj i Varbergs hamn ska öka. Enligt prognosen för
2013 har en ökning på sju till åtta procent gjorts från
föregående år.
Hamnutvecklingsprojektet innebär goda
förutsättningar för Hallands Hamnar AB att fortsätta
utöka verksamheten, och arbetet med hamnutveck
lingen har startats upp på flera håll inom förvaltningen.
Statusinventering av industrihamnanläggningen

MÅL: Utveckla och sköta de offentliga rummen så att
de i större utsträckning blir mötesplatser där rörelse,
samvaro och integration främjas.
RESULTAT:
80 % nöjda med parkskötsel.
60 % nöjda med parkskötsel i bostadsområden.
40 % nöjda med lekplatsskötsel.

Attraktiva offentliga rum

MÅL: Varbergs hamn ska i ökad grad vara ett naturligt,
långsiktigt och hållbart val för fler transportköpare/
leverantörer.
RESULTAT: 8 % ökning av godsvolym som
passerar kaj.

I början av sommaren invigdes Spöökitetsparken, den
nya temalekplatsen i Societetsparken. Platsen har blivit
mycket uppskattad och visar tydligt vilken mötes
potential det finns i offentliga rum.
Det har också märkts ett ökat intresse för att
använda offentlig plats till försäljning och evenemang,
framför allt längs det centrala stråket mellan torget
och hamnen. Det är en framgång för utvecklingen av
den offentligamiljön att den lockar till initiativ från
näringslivet. Samtidigt innebär detta att kraven på
skötseloch service ökar, inte minst under de sommar
veckor då besöksantalen är som störst. Efter årets
sommar kan förvaltningen konstatera att parkerings
övervakning, vägvisning, sophantering och parkskötsel
behöver utvecklas.

Båtplatser, vägarbeten och ökad belysning
Totalt fjorton nya båtplatser har skapats under året, tio
i Träslövsläges fiskehamn och fyra vid innerhamnens
yttre brygga.
Sörserondellen och Hagarondellen har fått ny
beläggning och Västkustvägen har fått toppbeläggning
på sträckan mellan Ranelid och Peder Skrivares skola.
Ny toppbeläggning har också lagts på ett flertal olika
gång- och cykelvägar, främst inom stadsområdet.
Förvaltningen arbetar med att ersätta kvicksilveroch högtrycksnatrium i kommunens vägbelysning.
Samtidigt kompletteras det med belysning längs
sträckor där behov och önskemål finns, exempelvis

2013

2012

2011

Hamn- och gatuförvaltning
Gator och vägar, yta (tusen m2)
Gator
Gång- och cykelbanor

1 444 1 441 1 422
470

467

464

17

17

17

202

235

205

Kostnad (kr/m2);
Gator och vägar

Offentlig plats
Antal tillstånd
Antal tillfällen torghandlare

6 125 6 070 6 230

Intäkt
2013

Kostnad
2013

Netto
2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

0,2

-0,8

-0,6

-0,8

0,2

-0,7

Gata och park

49,9

-130,1

-80,2

-78,6

-1,6

-77,0

Hamn

28,2

-27,5

0,7

0,0

0,7

-4,6

78,3

-158,5

-80,1

-79,4

-0,7

-82,3

Hamn- och gatunämnd

Varberg växer i en takt som ökar kraven på planering,
metodik och genomförande inom hamn- och gatunämn
dens ansvarsområden. Förvaltningen är hårt belastad
och klarar inte av att leverera i takt med kommunens
tillväxt. Tunnelbygge, hamnflytt, stadsdelsutveckling
och hantering av järnvägsanläggningar och flygplats
ökar ytterligare nämndens behov av förstärkta resurser.

Hamn- och gatunämnden har både ramfinansierad och
intäktsfinansierad verksamhet. Den intäktsfinansierade
hamnverksamheten påverkas av hur många affärer
Hallands Hamnar Varberg gör i rådande konjunktur,
medan den ramfinansierade gatu- och parkverksam
heten är mer volymmässigt stabil.
Hamnverksamheten har minskat sina intäkter med
3,6 mnkr jämfört med föregående år. Två orsaker till
detta är minskade intäkter från upplagsområden samt
lägre utdebitering efter avyttringen av bogserbåten
Magnus. Positivt är samtidigt att intäkterna för farleden
har ökat. Även kostnaderna har minskat jämfört med
föregående år, främst för att hamnverksamheten hade
stora kostnader för muddring 2012 medan ingen mud
dring har gjorts under 2013.
Den ramfinansierade gatu- och parkverksamheten
har haft minskade kostnader för vinterväghållning
och för industrispår jämfört med föregående år. Två
tågurspårningar ledde till kraftigt ökade kostnader för
industrispåren 2012.
Nämndens resultat innebär en negativ budget
avvikelse på 700 tkr. Medan hamnverksamhetens
resultat är 700 tkr över budget, redovisar gatu- och
parkverksamheten ett minus mot budget på 1,4 mnkr.
Underskottet är kopplat till vinterväghållning, underhåll
av Getteröns flygplats, industrispår och stormskador.

Handelshamn
Antal ankomna fartyg, st

1 094 1 037 1 079

Godsomsättning,
inkl. färjan, tusen ton

1 837 1 694 1 703

Färjetrafik
Mnkr

Framtid

Resultat och ekonomisk analys

MÅL: Sätta Varberg på kartan som Västsveriges bästa
cykelkommun.
RESULTAT: 18:e plats i Cykelfrämjandets kommunvelometer.

JÄMFÖRELSETAL

Hänt i verksamheten

Arbetet med fasadåtgärder har fortsatt längs de kom
munala vägar där ett antal fastigheter haft bullernivåer
över gällande riktvärden. De flesta fasaderna är nu
åtgärdade, nationellt och lokalt mål om minskad
bullerstörning inomhus har därmed uppnåtts.

har gångvägen mellan Mariedalsskolan och Påskbergsskogen fått belysning.
Åtta nya e-tjänster har lanserats för att öka tillgäng
ligheten för både invånare, besökare och näringsliv. Nu
kan exempelvis felanmälan göras enkelt på webben, via
dator eller mobiltelefon.

Passagerare, tusen st
Lastbilar, trailer, tusen st
Gods, tusen ton

156

158

165

39

41

40

591

610

595

180

270

362

Träslövsläges hamn
Landad fisk, ton

Lek i Spöökitetsparken. Foto: Charlotte Melin

•

är påbörjad, liksom utformningen av den natur
skyddsvall som ska finnas mellan Farehamnen och
Natura 2000-området norr om Getterövägen. Natura
2000-klassningen innebär att området är skyddat enligt
miljöbalken för att den biologiska mångfalden ska
bevaras. Utfyllnad av Astridviken hör också till hamn
utvecklingen, och görs för att dagvatten från hamn- och
industriområdet ska kunna ledas i rätt riktning.

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

Hamn- och gatunämnd
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RESULTAT
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Kultur- och fritidsnämnd

Hänt i verksamheten
Under 2013 har kultur- och fritidsförvaltningen fått en
ny organisation. En ny kulturchef, ny kulturskolechef,
och ny anläggningschef samt ett antal samordnare
har rekryterats till verksamheten. Syftet med den nya
organisationen är att skapa en tydligare struktur och
sätta ökat fokus på verksamhetens mål.

Resultat från kultur- och
fritidsnämndens egna
verksamhetsmål

Nya anläggningar och fler besökare
Två nya idrottsanläggningar har tillkommit under året;
i september öppnade Varbergs ishall vid Håstens fritids
område och strax före jul invigdes konstgräsplanen
Ankarvallen i Träslövsläge.
Ett gemensamt utvecklingsarbete för kommunens
bad- och simanläggningar har resulterat i en tydlig
ökning av antalet besök. Utvecklingen av simhallarna
fortsätter, bland annat med en målsättning om att
bredda friskvårdsutbudet. Även den totala besökssiffran
för kommunens fritidsanläggningar har ökat. Det är
framför allt ungdomsgårdarna som stigit i popularitet,
men också biblioteken – som liksom simhallarna har
lyckats vända en sviktande kurva under 2013.

MÅL: 19 utlån per elev (skolbibliotek).
RESULTAT: 21 utlån per elev.

Intäkt
2013

MÅL: 30 000 besökare till ungdomsgårdarna.
RESULTAT: 25 465 besökare (+15,4 % från 2012).
MÅL: 20 aktiviteter för unga och unga vuxna.
RESULTAT: 31 aktiviteter, där 569 barn och
unga över 14 år har nåtts.

Netto
2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

Kultur- och fritidsnämnd

0,0

-0,9

-0,9

-0,9

0,0

*

Förvaltningsledning och Stab

0,9

-5,7

-4,8

-5,5

0,7

*

Fritid

14,1

-64,1

-50,0

-49,1

-0,9

*

Kultur

1,3

-41,4

-40,1

-41,7

1,6

*

Ungdom

2,3

-28,0

-25,7

-25,1

-0,6

*

18,6

-140,1

-121,5

-122,3

0,8

-114,5

*På grund av ny organisation 2013 går inte nettokostanden att fördela på de olika verksamheterna.
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Resultat och ekonomisk analys

MÅL: 10 000 ungdomar (7-20 år)
i bidragsberättigade föreningar.
RESULTAT: 9 707 ungdomar.

Kostnad
2013

Inom kulturverksamhet för konst, arrangemang,
barnkultur och bibliotek har flera olika aktiviteter
genomförts. Antalet samarbeten ökar, både mellan
kultur-och fritidsförvaltningens olika avdelningar och
med aktörer utanför kommunen. Spännande exempel
från 2013 är Artist in Residence, ett internationellt
konstkoncept i samarbete med Region Halland,
och Change, en ny musikfestival som Varbergs och
Kungsbacka kommun samarrangerade med stöd
från regionen. Ett utvecklingsprojekt för Varbergs
fästning som arena för kultur har fortlöpt under året
med arrangemang som Mickelsmäss och Hallifornia.
Komediantens besökstal har fortsatt att öka och
barnkulturen har nått väsentligt fler barn och familjer
än föregående år.

Förvaltningen kommer framöver att lägga en del av
sitt fokus på strategisk planering kopplad till samhälls
byggnadsprocessen. Kultur- och fritidsutbudet har
stor betydelse för Varbergs attraktionskraft och när
kommunen växer ökar förväntningarna på det som
erbjuds. För delar av verksamheten kommer alternativa
driftsformer att undersökas. Samarbeten med andra
förvaltningar och externa aktörer kommer att behöva
utvecklas för att kommunen ska kunna öka kvaliteten i
det som levereras till invånare och besökare.

MÅL: 90 personer ska få Boken kommer.
RESULTAT: 105 personer.

På ungdomsgårdarna har ett jämställdhetsarbete startats
upp för att verksamheten ska nå ut till fler. Många olika
projekt har påbörjats inom ramarna för Ungdomens hus,
både för att öka deltagandet på landsbygden och för att
bredda innehållet i kommunens ungdomsverksamhet.
Ett exempel är Lilla K, som är ett slags rörlig konsthall

Spännande samarbeten på kulturområdet

är främst intäkterna från bad- och simanläggningar
samt från uthyrning av sporthallar och gymnastik
salar som har ökat. Ett bidrag till ökningen kom
från simstadions café, som under året har drivits av
förvaltningen.
Överskottet för lokalhyra och fastighetsservice blev
800 tkr, sedan förvaltningen i samband med avräkning
för bland annat el och fjärrvärme fått tillbaka totalt
1,1 mnkr från serviceförvaltningen.
Totalt visar nämnden ett budgetöverskott på
800 tkr.De olika verksamheterna har följt budget på ett
bra sätt, utan några anmärkningsvärda avvikelser.

Framtid

MÅL: 2 000 besökare av offentlig
barnkultur (0-12 år).
RESULTAT: 4 762 besökare.

Satsningar på unga

Komediantens besökstal fortsätter att öka. Foto: Mikael Göthage

Kultur- och fritidsnämndens totala nettokostnad för
året uppgår till 121,5 mnkr, vilket innebär en ökning
från 2012 års nettokostnad. Intäkterna har ökat från
16,7 mnkr för 2012 till 18,6 mnkr för 2013.
Nämndens kostnader uppgår till 140,1 mnkr. Det är
en ökning från föregående år med 9 mnkr, vilket främst
beror på ökade kapitalkostnader för de investeringar
som genomfördes under 2012 och som aktualiserats
under 2013. Ett exempel är Övrevi konstgräsplan, ett
annat är Varbergs ishall.
Även personalkostnaderna har ökat, som en följd av
förvaltningens nya organisation kombinerat med att fler
anläggningar kräver mer personal. Att personalkostnad
erna ändå landade 1,2 mnkr lägre än budgeterat beror
främst på att tjänsterna kulturchef, kulturskolechef och
förvaltningschef inte varit tillsatta under del av året.
Fler anläggningar innebär även ökade intäkter, och
årets totala intäkter översteg budget med 1,3 mnkr. Det

2013

2012

2011

56
39
61*
27

56
42
65
26

47
37
58
36

158
22

152
21

Nyttjandegrad %
Idrottshallar
Gymnastiksalar
Ishallar
Konstgräsplaner

Simanläggningar, antal tusen besök
Håstens simhall
Veddige simhall
Simstadion**

160
24
31

Simskoleverksamhet
Antal elever som
deltagit i simskolan

1682 1 653 1 619

Föreningar
Antal registrerade
föreningar

438

462

439

483

345

10***

12

10

10

445
45

468
42

403
9

962 1 018

990

Kultur
Kulturarrangemang
Antal utställningar i konsthall och i Hamnmagasinet

Bibliotek
Antal tusen utlån
folkbiblioteken
Antal program/evenemang

Kulturskolan
Antal elever

* Inkluderar Varbergs ishall från och med oktober 2013.
**En riktig besöksräknare har funnits på simstadion först 2013.
***Innan Komedianten öppnade.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

med utrymme för konstintresserade ungdomar i åldrarna
15-25 år. I slutet av året genomfördes en enkät om
gymnasieungdomars fritid, där ungdomar själva fick
berätta om sina idéer, behov och önskemål.
Förvaltningens ungdomsverksamhet har gått med
i organisationen KEKS (Kvalitet och kompetens i
samverkan) för att utveckla den öppna ungdoms
verksamheten i samverkan med andra kommuner.
Inom ungdomsavdelningen har kulturskolan deltagit
i ett utvecklingsprojekt med fokus på elever som har
funktionsnedsättning. Ungdomsavdelningen ingår också
i samverkansprojekten Bäring och Psynk tillsammans
med socialförvaltningen och barn- och utbildningsför
valtningen. Bäring innebär att ett mobilt stödteam för
elever ska finnas på plats ute i skolorna och Psynk är
ett treårigt projekt som syftar till att skapa en Varbergs
modell för att främja hälsa och förebygga ohälsa i
åldrarna 0-22 år.

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

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

Hänt i verksamheten
Kompetensutveckling
Under 2013 har en dryg fjärdedel av medarbetarna på
serviceförvaltningen deltagit i utbildning kring service
och bemötande. Genom ett pågående EU-projekt 
(SKY – Stark Kompetens och Yrkesstolthet) har dess
utom 14 ekonomibiträden utbildats till kockar och 15
lokalvårdare har utbildats till handledare för att kunna
internutbilda kollegor inom lokalvård.

lokalanpassningar ute i verksamheterna, ett antal andra
underhållsåtgärder har därför fått flyttas fram till 2014.
Till de större underhållsarbeten som har genomförts
hör byte av ytterfasad på Mariedalsskolan, renovering
av omklädningsrum i Varbergs idrottshall och byte av
specialgolv på Bockstensskolan.

Framtid
Under 2014 fortsätter serviceförvaltningens omfattande
utvecklingsarbete både centralt och på avdelningsnivå.
En ny avdelning för gemensam kundservice startas upp
i början av året och innebär en omorganisation för hela
förvaltningen. Syftet är att ge kunderna, det vill säga
kollegorna inom kommunen, ”en väg in” för bättre
service och snabbare återkoppling. Med en central
ärendehantering för hela förvaltningen blir det också
enklare att följa upp verksamhetens utveckling.
Fastighetsavdelningen påverkas av den tekniska
utvecklingen inom bland annat underhåll, nyckel

Samordning och avveckling

Miljöfokus med goda resultat
Ansvaret för kommunens fordon kräver ett tydligt
miljöfokus och serviceförvaltningens omställning till
energieffektiva inköp har gett mycket goda resultat.
Sedan början av året är 32 procent av alla fordon som
köps in antingen gas- eller elbilar, vilket ger en minsk
ning av fossila utsläpp. Samtidigt fortsätter arbetet med
energieffektivisering av kommunens fastigheter, bland
annat genom värmekonvertering och byte till energisnål
belysning.

Junior Swim Camp på simstadion. Foto: Josefine Bergqvist

2013

2012

2011

Fastighetsförvaltning

Lokalanpassningar i skolan

Mnkr
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Förvaltad yta, tusen m2
Ägda
Inhyrda lokaler

297

293

282

45,9

43,7

44,0

Intäkt
2013

Kostnad
2013

Netto
2013

Budget
2013

Avvikelse

Netto
2012

0,0

-0,6

-0,6

-0,7

0,1

-0,7

Serviceförvaltning exkl. fastighetsavdelning

208,7

-218,7

-10,0

-12,7

2,7

-12,6

Fastighetsavdelning

353,3

-356,6

-3,3

-2,7

-0,6

2,9

562,0

-575,9

-13,9

-16,1

2,2

-10,4

Servicenämnd

MÅL: 25 % av kommunens livsmedelsinköp 
ska vara ekologiska.
RESULTAT: 20,8 %.
KOMMENTAR: Den totala andelen ekologiska livsmedels
inköp ligger på ungefär samma nivå som 2012.
Förklaringen är att socialförvaltningens äldreboenden
valde kommunen som måltidsleverantör under våren;
det har inneburit en ökad omsättning samt en större
andel icke-ekologiska inköp än tidigare, eftersom det
saknas ekologiska alternativ till de konsistensanpassade
livsmedel som ska köpas in till äldreboendena. Från det
totala resultatet går det därför att utläsa att andelen
ekologiska livsmedel till förskola och skola har ökat
2013. Förvaltningen fortsätter att efterfråga ekologiska
produkter vid upphandlingar och inköp.

hantering och övervakning, och behöver därför arbeta
med anpassning av både system och organisation. Den
snabba tekniska utvecklingen präglar även verksam
heten inom IS/IT, där arbete pågår med integrerade
lösningar för bland annat telefoni, meddelanden,
dokumentdelning och digitala möten mellan kom
munens medarbetare. Ny samordnad teknik ska ge nya,
effektivare arbetssätt och resultera i förbättrad service
till invånarna.
Förvaltningen kommer under 2014 att ta över
lokalansvaret för kommunens mottagningskök och
matsalar. Verksamheten inom kost och städ fortsätter
att fokusera på matens kvalitet och på att öka andelen
ekologiska livsmedel. Utvecklingen i skolmatsalarna
ska gradvis förändras från bespisning till restaurang

Behovet av utveckling och support inom IS/IT (teknisk
infrastruktur och systemlösningar) ökar stadigt, därför
har en ny handlingsplan utarbetats för hur kommunens
kompetens och resurser inom verksamhetsområdet
ska kunna samordnas på bästa sätt. För andra delar
av förvaltningen har efterfrågan på tjänster istället
minskat, vilket har lett till att ett antal verksamheter av
vecklats under året. Det handlar om tjänster inom åkeri,
verkstad, bränslehantering, inköpsstöd och kopiering,
som vid behov istället köps in från extern verksamhet.

Fastighetsavdelningen har under året fått fler byggnader
att ansvara för, bland annat den nya ishallen på Håsten
och Naturums byggnad vid Getteröns naturreservat.
Omorganisationen i skolan har inneburit många

MÅL: 20 procent av fordonsinköpen ska bestå av
energieffektiva fordon såsom gas-/elbil.
RESULTAT: Målet var uppnått i september 2013
och för helåret blev resultatet 32 %.

Resultat och ekonomisk analys
Servicenämnden har en hög omsättning i relation till
sin rambudget, vilket beror på att nämnden till största
del säljer sina tjänster till andra förvaltningar inom
kommunen. Intäkterna har ökat med cirka 20 mnkr
jämfört med 2012, och intäktsökningar finns inom alla
verksamhetsområden utom den centrala administra
tionen, där verksamhet har avvecklats under året.
Framför allt beror intäktsökningen på hyresintäkter
från fastighetsavdelningen och utdebitering från
IT-service. Verksamhetens kostnader har ökat i takt med
intäkterna, arbetskraft och hyror är de kostnader som
ökat mest.
Det totala resultatet för nämnden visar ett budget
överskott på 2,2 mnkr. Nämnden och den centrala
administrationen har en positiv avvikelse på 4,6 mnkr,
som framför allt går att härleda till maskinförsäljning
i samband med att delar av fordon och logistik av
vecklades. IT-service landar på ett mindre överskott mot
budget, medan fastighetsavdelningen samt avdelningen
för kost och städ visar på budgetunderskott. För kost
och städ beror budgetunderskottet på höga personal
kostnader och för låga intäkter kopplade till det index
som använts vid prisuppräkning. I slutet av året vände
avdelningen för kost och städ sin utveckling i positiv
riktning.

Full fart i kustdubbel. Foto: Varbergs Roddklubb
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verksamhet, det går till exempel att minska trängsel och
få bättre flöde genom att entré och utgång ligger i olika
delar av lokalen. Ljuddämpande justeringar av tak,
väggar och möbler ska också bidra till en lugnare
måltidsmiljö. Under vårterminen 2014 övergår fem
skolkök tillfälligt från mottagning till tillagning,
eftersom tillagningsköket på Peder Skrivares skola
under denna period hålls stängt för renovering.

•

Resultat från servicenämndens
egna verksamhetsmål
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Verksamhet
Moderbolaget Varbergs Stadshus AB har ingen egen
verksamhet, utan fungerar endast som ägare till
koncernens sex olika dotterbolag. I moderbolaget
ligger det externa lån som finansierade förvärvet från
Varbergskommun. På detta lån betalas en borgensavgift
på 0,50 % till kommunen. Dotterbolagen finansierar
sedan andra halvåret 2010 samtliga sina lån via kom
munens internbank, och kommunen lånar upp mot
svarande belopp på den externa marknaden. I samband
med utlåningen tar kommunen ut en administrations
avgift på 0,35 % av lånebeloppet från respektive bolag.

Verksamhet

Finansnetto
Resultat
efter fin. poster
Balansomslutning
Soliditet %
Investeringar
Antal anställda,
medeltal

2013
1 116,3
-833,1
-154,0
129,2

2012
1 086,4
-800,7
-141,4
144,4

2011
1 088,7
-801,7
-159,0
128,1

-95,8

-82,9

-81,9

33,4

61,5

46,1

3 805,5
14,4%

3 520,9
14,9%

3 226,6
14,2%

485,2

423,4

322,5

213

272

283

Hållbar utveckling

I december 2013 kunde Brita och Sune Bengtsson flytta in i sitt nya
hem, en av Varbergs Bostads 43 nybyggda lägenheter på Sörseäng.
Foto: Mikael Pilstrand

VARBERGS STADSHUS MODERBOLAG RESULTAT

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

Mnkr
Kostnader
Rörelseresultat

2013
-0,9
-0,9

2012
-1,1
-1,1

2011
-1,1
-1,1

Finansnetto
Resultat
efter fin. poster

-11,4

-8,3

-16,0

Balansomslutning
Soliditet %

-12,3

-9,4

-17,1

758,0
28,8%

732,8
29,8%

731,0
29,3%

Varbergs Bostad bedriver ett aktivt miljöarbete för att
bidra till ett kretsloppsanpassat samhälle samtidigt som
hyresgästerna erbjuds en sund och trivsam boendemiljö.
Den största miljöpåverkan från fastigheter kommer
av energianvändning för uppvärmning samt vatten
förbrukning. Varbergs Bostad arbetar sedan lång tid
tillbaka för att reducera energianvändningen. Fossila
bränslen och direktverkande el har efter hand fasats ut
och ersatts av fjärrvärme. Andra exempel på bolagets
arbete med att minska miljöpåverkan är källsortering
och lokal kompostering.

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter fin. poster

Balansomslutning
Soliditet %

Investeringar
Antal anställda, medeltal

2013

2012

2011

338,1

334,4

323,8

-251,2

-234,7

-236,8

-53,2

-43,1

-43,4

33,7

56,6

43,6

-26,5

-27,7

-27,4

7,2

28,9

16,2

1 289,9

1 264,1

1 283,1

38,2%

38,6%

36,3%

94,8

25,4

37,0

103

98

107

Låg hyresnivå motverkar nyproduktion
Varbergs Bostads AB har en hyresnivå som ligger cirka
14 % under genomsnittet i både Sverige och Halland.
Det bidrar till höga index i kundundersökningarna,
men gör samtidigt att bolaget inte når upp till ägarens
resultatkrav. Eftersom nyproduktion ger upphov till
nästan dubbelt så höga hyror som Varbergs Bostads
AB:s genomsnittshyra, kan det dessutom vara svårt att
få nybyggda lägenheter uthyrda. Detta begränsar i sin
tur möjligheten till nyproduktion.

Ekonomi
Bolaget har ägarkrav som innebär att avkastningen på
totalt kapital över tiden ska vara lägst 4 % per år. Detta
motsvarar ett resultat efter finansiella poster på cirka
23 mnkr för 2013. Soliditeten bör, med utrymme för
variationer, uppgå till cirka 30 %.
För 2013 uppgår resultatet efter finansiella poster
till 7,2 mnkr, vilket kan jämföras med 28,9 mnkr
föregående år. Resultatminskningen beror på ökat
underhåll med 12 mnkr samt nedskrivning av anlägg
ningsvärdet på nybyggnationen på Sörseäng med
9,9 mnkr. Soliditeten för 2013 är 38,2 %, år 2012 var
den 38,6 %.
Årets investeringar uppgick till 94,8 mnkr och
bestod framför allt av nybyggnationen på Sörseängen
samt ombyggnation av trygghetsboende på Storegården.

Framtid
Resultatet för 2014 är främst beroende av om bolaget
i hyresförhandlingarna kan få kompensation för den
allmänna kostnadsutvecklingen samt eventuellt tillägg
för att minska skillnaden i hyresnivåer gentemot
jämförbara bostadsbolag. Dessutom är resultatet för
varje enskilt år starkt väderberoende. Kostnader för
uppvärmning, snöröjning och halkbekämpning kan
variera med upp till 10 mnkr mellan olika år.
Varbergs Bostad kommer att fortsätta arbeta med
nybyggnadsplaner och söka lämpliga objekt på lite
längre sikt. Speciellt fokus ligger också på kommande
års behov av fastighetsunderhåll.

Varbergs Bostads AB

Kundfokus
Företagets organisation är uppbyggd nära kunden;
distriktskontoren är placerade i anslutning till de
två största bostadsområdena och BoButiken finns i
Varbergs centrum.
Hyresgästföreningen i västra Sverige har för fjärde
gången genomfört en stor enkätundersökning bland
hyresgäster hos 16 kommunägda och 40 privata
bostadsbolag. Årets undersökning genomfördes av
Statistiska Centralbyrån och besvarades av 10 292
hyresgäster. Bland de allmännyttiga bolagen hamnade
Varbergs Bostad i topp med ett indexbetyg på 70,
vilket innebär att hyresgästerna tycker att företaget är
”mycket bra” på att förvalta sina fastigheter.

Hög efterfrågan och lång väntetid
Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög i
Varberg. Lediga hyreslägenheter förmedlas via bolagets
uthyrningsservice, BoButiken. De flesta fördelas efter
väntetid i bostadskön, och en del förmedlas med social
förtur efter samråd med socialförvaltningen. För per
soner som har fast anställning i Varbergs kommun och
mer än 10 mil till sin bostad finns en näringslivsförtur.
Under 2013 skrevs 553 nya hyreskontrakt på lägen
heter i befintligt bestånd, en ökning jämfört med 499
lägenheter 2012. Av de nya hyreskontrakten gällde 148
lägenheter omflyttning bland befintliga hyresgäster (105
föregående år) medan 47 var förturer (33 föregående
år). Utöver detta hyrdes samtliga 43 lägenheter ut i
nybyggnationen på Sörseäng.

Ekonomi
Koncernens rörelseresultat för 2013 är 129,2 mnkr,
att jämföra med 144,4 mnkr föregående år. Resultatet
efter finansiella poster blev 33,4 mnkr, mot 61,5 mnkr
2012. Resultatminskningen beror till största del på att
Varbergs Bostad gjort en nedskrivning om 9,9 mnkr
för en nybyggnation på Sörseäng samt att de finan
siella kostnaderna ökat i takt med lånefinansierade
investeringar.
Moderbolaget Varbergs Stadshus AB har mottagit
koncernbidrag om 22,4 mnkr från Varbergs Bostads AB,
10,5 mnkr från Varberg Energi AB, 2,8 mnkr från
Hallands Hamnar Varberg AB och 1,2 mnkr från
VarbergsFastighets AB. Moderbolaget har i sin tur

Varbergs Bostads AB är Varbergs största bostadsföretag.
Bolaget har till uppgift att främja bostadsförsörjningen och
gå i täten för en social bostadspolitik i Varbergs k ommun.
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och
långsiktigt hållbara principer, med ett tydligt socialt ansvar,
hänsyn till miljön och främjande av boendekvaliteten.
Bolaget är hyresvärd för 5 200 lägenheter samt 160 affärs- 
och kontorslokaler och äger totalt 85 fastigheter med en
spridning i Varbergs tätort, Bua, Väröbacka, Veddige,
Träslövsläge och Tvååker.
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skickat koncernbidrag om 21,8 mnkr till
Varberg Vatten AB och 2,8 mnkr till Varberg Event AB.
Dessutom har ett aktieägartillskott om 17,2 mnkr
lämnats till Varbergs Bostads AB.
Balansomslutningen i koncernen ökade under året
med 284,6 mnkr och det egna kapitalet ökade med
23,7 mnkr. Soliditeten minskade med 0,5 % och uppgår
nu till 14,4 %.

VARBERGS BOSTAD RESULTAT

Varbergs Stadshus AB bildades år 2005 som koncern
moderbolag till kommunens sex olika bolag. I koncernen
ingår: Varbergs Bostads AB, Varberg Energi AB, Varberg
Event AB, Varbergs Fastighets AB, Hallands Hamnar
Varberg AB samt Varberg Vatten AB som ingår sedan 2010.
Bolagen har till uppgift att erbjuda service och tjänster
för att t illgodose behoven hos invånare och verksamheter i
kommunen.

Varbergs Bostads AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Varbergs Stadshus AB

VARBERGS STADSHUS KONCERNEN RESULTAT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Varbergs Stadshus AB
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Varberg Energikoncernen

Varberg Energimarknad AB (VEM)
Årets elförsäljning omsatte 309 GWh, vilket var
25 GWhmindre än föregående år och 16 GWh lägre
än budget. Orsakerna till minskningen är dels att en
stor företagskund lämnat bolaget, dels det milda vädret
under hösten. Att elpriset föll under hösten bidrog både
till lägre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.
Intäkterna för elförsäljningen landade på 137,1 mnkr,
vilket var 6,7 mnkr under budget. Vinsten blev 2 mnkr
och understeg budget med 1,3 mnkr.

Varberg Energi AB (VEAB)
Elnät
Omsättningen för elnät blev 357 GWh, vilket var
7,5 GWh över budget men 3,5 GWh mindre än 2012.
Ökningen beror på nyanslutning av flera kunder i kombi
nation med en lång vinter. Årets intäkter blev 
104,1 mnkr, jämfört med 101,4 mnkr föregående år.
Resultatet efter finansiella poster blev 17,3 mnkr, att
jämföra med 18,8 mnkr 2012 och 15,4 mnkr enligt
budget.

Rekordstor elproduktion
Elproduktionen från vatten- och vindkraft blev
rekordstor: 92,5 GWh, att jämföra med 90,7 GWh
2012. Elproduktionen från vattenkraft landade på
grund av den långa och torra sommaren 6,8 GWh lägre
än budget och den totala produktionen uppgick till
21,0 GWh. Vindkraftproduktionen blev däremot den
högsta i bolagets historia: hela 71,6 GWh, vilket var
0,4 GWh bättre än budget. Intäkterna från elproduk
tionen blev 7,1 mnkr lägre än budget och uppgick
sammanlagt till 51,8 mnkr. Orsaken till avvikelsen är
dels de lägre priserna på elkraft och dels stora överskott
av tilldelning av elcertifikat. Resultatet efter finansiella

Gasnät
Den försålda volymen av gas blev 37 GWh. Budgeterad
volym var 42,5 GWh och försåld volym 2012 var
45 GWh. Minskningen beror på hög tillgänglighet på
värmeverket, som minskat behovet av att producera
fjärrvärme med gas. Vinsten efter finansiella poster blev
0,1 mnkr, det vill säga 1 mnkr sämre än budget.

Fjärrvärme
De första fliseldade pannorna vid värmeverket togs
i drift i början av året, samtidigt som reserv- och
spetspannorna med gas och bioolja flyttades till

Kronprinsessan Victoria inviger det nya värmeverket, här tillsammans med Karin Hansson från Varberg Energi. Foto: Marie Hidvi

IT-verksamhet
IT-verksamheten net@seaside fortsätter att öka. Jämfört
med 2011 har anslutningarna ökat från 11 000 till
12 500 och verksamheten har 9 300 aktiva kunder.
Utfasningen av kabel-tv-nätet går långsammare än
planerat på grund av diskussioner mellan fastighets
ägare och Hyresgästföreningen.
Varbergs Bostad har skrivit avtal med en ny kom
munikationsoperatör, vilket innebär att Varberg Energi
från och med den 1 mars 2014 förlorar 3 000 aktiva
kunder. Detta kommer att medföra en resultatförsäm
ring om 1 mnkr per år. Genom fibernätsatsningen
på landsbygden kommer dock motsvarande mängd
kunder att nås på några års sikt. Bolaget har även blivit
kommunikationsoperatör för Derome fastigheter, och
fler avtal med andra privata fastighetsägare är på väg.
Intäkterna för 2013 blev 37,5 mnkr, att jämföra med
34,2 mnkr föregående år. Resultatet uppgår till
2,8 mnkr, vilket är 0,9 mnkr bättre än budget.

Ekonomi
I VEAB uppgick omsättningen till 262,1 mnkr och
resultatet blev 27,5 mnkr, att jämföra med 31,3 mnkr
föregående år och 23,4 mnkr enligt budget. Resultatför
bättringen finns inom elnät, fjärrvärme och IT, medan
gasnät uppvisar en resultatförsämring.

Varberg Energikoncernen
Intäkterna för Varberg Energikoncernen uppgick under
året till 449,2 mnkr, vilket var 8 mnkr lägre än budget
och 6,8 mnkr lägre än föregående år. Resultatet blev
35 mnkr efter finansiella poster, det ger en positiv
avvikelse mot budget på 1,4 mnkr.

Investeringarna för VEAB uppgick till 130 mnkr, den
största delen har varit investeringar för värmeverket.
VEM har investerat för 96,6 mnkr, varav 95,6 mnkr
avsett vindkraftproduktion. Vid halvårsskiftet övertogs
fyra vindkraftverk i det delägda bolaget Askome Vind
AB, där produktionen tillfaller Askome och där VEM
som enskilt största ägare erhåller drygt 42 procent av
produktionen. Under året har byggnation pågått av sex
vindkraftverk till nya vindkraftparken i Västra Derome,
där VEM som en av fyra delägare äger 25 procent.
I vattenkraftstationen Maredsfors i Oskarström har
arbeten av intagsluckorna utförts och i Oskarström
nedre har ledskenorna till turbin 4 samt ventilations
systemet bytts ut. Investeringarna för koncernen har
sammantaget uppgått till 227 mnkr, att jämföra med
budgeterade 230 mnkr.

Framtid
En ny vd har rekryterats och kommer att tillträda den
1 maj, då nuvarande vd går i pension.
Arbetet med tillståndsprocessen för vindkraftverk
i Mårdaklev i Svenljunga kommun fortsätter, med
avsikten att uppföra sex verk och gå in som ägare för
tre av dessa.
Under 2015 kommer fjärrvärmen i Träslövsläge
att anslutas till det centrala nätet och då ersätta den
nuvarande produktionsanläggningen vid Ankarskolan;
arbetet är tänkt att vara klart i november. I Tvååker
planeras en större och miljövänligare produktions
anläggning för det lokala närvärmenätet med beräknat
färdigställande under 2015.

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter fin. poster

Balansomslutning
Soliditet %

Investeringar
Antal anställda, medeltal

2013

2012

2011

449,3

456,5

460,0

-325,3

-333,7

-333,0

-60,8

-60,4

-69,0

63,2

62,4

58,0

-28,2

-21,0

-16,0

35,0

41,4

42,0

1 455,7

1 296,6

1 058,1

31,4 %

35,5%

36,4%

226,7

284,6

194,0

96

97

98

Varberg Energikoncernen

anläggningen. Sammantaget innebär detta att den
totala ugnskapaciteten vid värmeverket numera är
40 MW. Under hösten inträffade ett antal oplanerade
stopp av restvärmeleveranser, detta inräknat uppgick
årets egen produktion av flis till 49,4 GWh. Den nya
ackumulatortanken vid värmeverket är i drift och
den totala lagringskapaciteten är 120 MWh. Egen
produktionskapacitet är numera 68 MW; till det
kommer ackumulatortanken och solcellerna. Värme
verket invigdes den 29 november av Kronprinsessan
Victoria och Hallands landshövding, Lars-Erik Lövdén.
Värmeverket fick namnet Flisan af Varberg.
Fjärrvärmeförsäljningen i det centrala nätet och
närvärmenäten blev 167,3 GWh, vilket är 6,3 GWh
under budget. Motsvarande siffra 2012 var 165,4 GWh.
Volymminskningen jämfört med budget beror på det
varma vädret under hösten och slutet på året. Intäkt
erna för fjärrvärme blev 107,3 mnkr, att jämföra med
budgeterade 114,4 mnkr. Nettoresultatet blev 7 mnkr,
vilket var 2,1 mnkr bättre än budget. Resultatförbätt
ringen beror på årets lägre bränslekostnader.

•

Verksamhet

poster blev 3,9 mnkr, det vill säga 0,9 mnkr lägre än
budget. Intäkterna för bolaget uppgick till 207,1 mnkr
mot budgeterade 223,2 mnkr. Den lägre omsättningen
beror i huvudsak på den varma hösten samt på de
låga priserna på el och elcertifikat. Nettoresultatet för
elproduktionen landade trots detta på en vinst om
7,4 mnkr, vilket endast var 2 mnkr under budget.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Varberg Energi AB och dotterbolaget Varberg Energimarknad
AB bedriver verksamhet inom områdena elnät, elhandel,
elproduktion, naturgas, fjärrvärme, IT och kabel-tv samt
inom energi- och entreprenadtjänster.
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Varbergs Fastighets AB

Verksamhet
Inom Varberg Event finns de fyra affärsområdena
Konferens/Kongress, Mässa, Nöje och Sport. Spar
bankshallen är arenan för Varberg Events arrangemang
och den används dessutom dagligen av kommunens
idrottsföreningar samt, fram till läsårsslutet 2013, av
skolan.
Under 2013 sjönk konjunkturen för konferens- och
eventmarknaden, något som drabbat många inom
branschen. Varberg Events omsättning minskade
med cirka 30 % jämfört med 2012, vilket är mer än
branschen i övrigt.
En positiv effekt av Varberg Events verksamhet är
att den, genom de besökare som kommer till Varberg
för konferens-, nöjes-, mäss- och sportevenemang,
leder till intäkter för kommunens hotell, restauranger,
transporter och butiker. För 2013 beräknas detta ha
genererat cirka 8 mnkr.
Under 2013 har Varberg Event, i samverkan med många
olika aktörer, genomfört 72 konferensdagar (jämfört
med 79 föregående år), 33 mässdagar (lika många som
föregående år), 46 nöjesarrangemang (51 föregående år)
och 39 dagar sportevenemang (48 föregående år). Det
totala antalet besökare i Sparbankshallen har minskat
från 83 972 år 2012 till 69 372 år 2013.
Säsongen från augusti till och med maj användes
Sparbankshallen totalt 115 dagar för olika arrange
mang, inklusive in- och utflyttningstid. Detta gav en
beläggningsgrad på cirka 31 % räknat på helår, att
jämföra med 40 % för 2012. I övrigt har anläggningen

Driftkostnaden för bolagets verksamhet uppgår för året
till totalt 15,7 mnkr. Med rörelseintäkter på 7,2 mnkr
ger det en självfinansieringsgrad på 46 %. Det strate
giska arbetet med att öka självfinansieringsgraden
kommer att fortsätta och redan idag märks ett
positivt utfall i jämförelse med likartade arenor där
självfinansieringsgraden endast ligger mellan 6 % och
25 %.

Framtid
Bokningsläget inför 2014 ser bättre ut än någonsin,
vilket förhoppningsvis kommer att visa sig på
kommande resultat.

Mnkr
Intäkter

2013

2012

2011

12,9

16,2

17,7

-15,6

-17,6

-18,0

Avskrivningar

-0,1

-0,1

-0,2

Rörelseresultat

-2,8

-1,5

-0,5

Kostnader

Finansnetto
Resultat efter fin. poster

Balansomslutning
Soliditet %

Investeringar
Antal anställda, medeltal

0,0

0,0

0,0

-2,8

-1,5

-0,5

4,9

3,4

2,5

30,4 %

45,0%

38,0%

0,2

0,0

0,1

7

7

6

Sparbankshallen - en mötesplats för upp till 2 400 personer. Foto: Bosse Tornevall

Verksamhet
Under året har bolagets personalstyrka ökat ytterligare;
det har anställts fyra projektledare, en förvaltare/affärs
utvecklare, en ekonomiassistent/HR och en trainee.
En medarbetare har gått i pension. Projekt som har
färdigställts är Väröbackaskolan, P-hus Lorensberg,
konstgräsplan i Träslövsläge, Varbergs ishall och
ombyggnation av restaurangen Nami. 2013 har varit ett
år då bolaget har anpassats för en större kostym och ett
antal projekt har initierats och startats upp. Kostnader
för detta belastar 2013, men bäddar samtidigt för god
ekonomi och bra verksamhet kommande år.

Framtid
Under 2014 kommer Varbergs Fastighets AB:s
dotterbolag Terminal West Logistics AB att fusioneras
in i Varbergs Fastighets AB.
Projekt som ska genomföras för kommunens
räkning under 2014 är: Ankarskolan, Trönninge skola,
Gruppbostad Gasellen, förskolorna Breared, Trönninge,
Göthrik, Lerjan och Bolmen/Österängen samt ombygg
nad av Rolfstorps skola, Skällinge skola, tullhuset,
fästningsbadet och Stadshus B. Till bolagets egna
projekt hör ett höglager i hamnen och ombyggnation
av hotellrum på stadshotellet (främst underhåll) samt
ombyggnation av Rådhuset och Fästningsterrassen.
Ett antal underhållsprojekt pågår också, bland annat
ska stora takytor renoveras i hamnen. Bolaget deltar
dessutom i uppstartskeden och i utredningar för andra
framtida projekt. Tillsammans med Varbergs Bostads
AB planeras för strukturaffärer där Varbergs Fastighet
köper två av bostadsbolagets fastigheter.

Mnkr

Ekonomi
Rörelseresultatet blev 20,5 mnkr, att jämföra med
18,5 mnkr 2012. Resultatet före bokslutsdispositioner
och skatt blev 1,6 mnkr, en minskning på 3,9 mnkr
jämfört med föregående år. Minskningen beror på
ökade räntekostnader och avskrivningar samt på en
stor del reparationer och underhåll som genomförts
under året.
Under 2013 har Varbergs Fastighets AB köpt
resterande fastigheter i hamnen av Hallands Hamnar
Varberg AB och Varbergs kommun. Andra stora
investeringar som gjorts är färdigställande av Kvarteret
Lorensberg och ombyggnaden av före detta restauran
gen Stället till nya japanska restaurangen Nami.

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter fin. poster

Balansomslutning

2013

2012

2011

164,2

148,9

143,8

-123,7

-114,8

-112,2

-20,0

-16,6

-14,7

20,5

17,5

16,9

-18,9

-14,6

-12,4

1,6

2,9

4,5

568,3

519,8

476,9

Soliditet %

9,9%

10,9%

11,8%

Investeringar

48,5

62,1

87,7

12

7

5

Antal anställda, medeltal

Varbergs Fastighets parkering i Lorensberg, nu även med nattparkering. Foto: Emelie Sjögren

Varbergs Fastighets AB

Ekonomi

Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar affärsfastigheter
och specialfastigheter samt utför kommunens planerade
byggnation. Bolaget äger och förvaltar byggnaderna Kvarteret Läkaren, Campus, Kvarteret Postmästaren, Sparbankshallen, Åkulla Friluftsgård, Societén, ApelvikStrand,
Hamnpaviljongen, parkeringshusen Briggen, Kanngjutaren, Lorensberg och Kyrkoherden samt ett antal hamnfastigheter.

•

nyttjats kvällstid för idrottsklubbars träningspass, vilket
har inneburit en beläggning på 66 % under inomhus
säsongen september-april. Till och med vårterminen
2013 har hallen dessutom använts av skolan under
dagtid.
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Varberg Event AB:s uppdrag är att medverka i kommunens,
medborgarnas och näringslivets utveckling genom att
marknadsföra Varbergs kommun som evenemangs- och
mässort. Bolaget ska tillhandahålla lokaler och koncept,
samt erbjuda och genomföra attraktiva arrangemang för
kommun, invånare och näringsliv.
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Varberg Event AB
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Verksamhet
Hallands Hamnar har bildats
I oktober 2012 beslutades att Hallands Hamnar skulle bil
das vid årsskiftet 2012/2013. Beslutet innebar att personal
från Varbergs Hamn AB och Halmstad Hamn AB övergick
till det nybildade Hallands Hamnar AB, som ägs till
femtio procent vardera av bolagen. Syftet med Hallands
Hamnar AB är att stärka den regionala utvecklingen och
förbättra användandet av befintliga hamnresurser. Bolaget
ska verka för ökad kostnadseffektivitet och kundnytta
samt utveckla de två hamnarna till moderna och attrak
tiva arbetsplatser. Bolaget ska även stärka de regionala
förutsättningarna för en positiv utveckling av näringslivet
inom de två ägarkommunerna.

Positiv utveckling

Framtid
Eftersom stora kunder som Södra Värö och Derome
genomför omfattande investeringar, finns förutsättnin
gar för Hallands Hamnar Varberg att öka produktionen
och volymerna för hamnen framöver.

Ny hamn kommer att byggas
Arbetet med att planera för att delar av hamn
anläggningen ska flyttas till ett nytt hamnområde har
påbörjats. Ambitionen är att norra Europas modernaste
skogshamn ska kunna byggas i Varberg.

Utvecklingen har varit positiv under året, med en jämn
och stabil beläggning. Strategin att snabbt ta marknads
andelar inom segmentet skogsprodukter har varit
framgångsrik.

Godsvolymer
Bolagets volymer har ökat med 13 %. Samtliga produk
ter som pappersmassa, flis, massaved, sågtimmer och
bränsleved ökade, men framför allt steg den viktiga
exporten av sågade trävaror med 15 %. Den totala
volymen på export av sågade trävaror landade för
helåret på 710 000 kubikmeter, att jämföra med
618 000 kubikmeter 2012. Även exporten av rundstock
har utmärkt sig genom en ökning på 46 %. Prognoserna
för 2014 ser fortsatt lovande ut och flera aktiviteter är
planerade för att hålla den positiva trenden uppe.

Fartygsanlöp

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter fin. poster

Balansomslutning
Soliditet %

Investeringar
Antal anställda, medeltal

2013

2012

96,0

82,0

2011
92,0

-84,9

-75,8

-82,1

-5,9

-6,4

-8,0

5,2

-0,2

1,9

-0,3

-0,7

-0,9

4,9

-0,9

1,0

59,1

62,6

85

61,0%

52,3%

43,2%

21,7

3,5

4,2

0

61

66

Fartygstrafiken har ökat under året. 509 fartyg har
hanterats 2013 jämfört med 450 fartyg 2012, detta
innebär en ökning med 13 %.
Hallands Hamnar lossar vingar till vindkraftverk. Foto: Rikard Holmström

Varberg Vatten AB

Bolaget redovisar för 2013 en vinst med 4,9 mnkr,
vilket är ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med
2012 års förlust på -0,9 mnkr. Intäkterna har ökat
markant och uppgår till 96 mnkr, att jämföra med
82 mnkr föregående år.
Årets största investering är de två mobilkranar som
köpts in för 15 mnkr. Kranarna bidrar till driftsäker
produktion samt ökad produktionskapacitet, investerin
gen ligger därmed i linje med bolagets strategi om ökad
servicegrad till kunderna.

Varberg Vatten AB äger sedan 2009 vatten- och avlopps
anläggningarna samt återvinningscentralerna i Varbergs
kommun. Bolaget är huvudman för den allmänna vattenoch avloppsverksamheten och ansvarar för kommunens
renhållningsarbete.

•

Ekonomi
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Hallands Hamnar Varbergs AB tillhandahåller hamn-,
stuveri- och logistiktjänster. Basen för bolagets verksamhet
är hanteringen av skogsprodukter, främst sågade trävaror,
pappersmassa, massaved och sågtimmer.

Varberg Vatten AB

Verksamhet
Vatten och avlopp
Under året har upphandling pågått för ombyggnad
av Kvarnagårdens vattenverk. På grund av försämrad
råvattenkvalitet i Neden är detta ett prioriterat arbete. I
Sibbarp har ett nytt vattenverk färdigställts. Den tredje
etappen av råvattenledningen från Ragnhilds källa och
en ny vattenledning till Ringhals har satts i drift. Vid
Getteröverket pågår bland annat utbyggnad av försedi
mentering, vilket ska förbättra möjligheten att ta emot
regnvatten och minska bräddningar.
Utbyggnad av VA-nätet har skett i flera nya områden,
exempelvis i Trönninge (norr Pilgatan), Kvarndamms
vägen Bua och Göingegården (etapp 6). Åtgärder för
att förhindra översvämningar på Monarkområdet har
färdigställts. Ansvarsfrågan för dagvatten har aktualiserats
under året med anledning av utsläpp till ledningsnätet.
Fler förnyelse- och underhållsinsatser har gjorts på
ledningsnätet än tidigare år; exempelvis byte av vatten
ledning i Östra Vallgatan, sanering vid Egnahemsgatan
– Thulegatan och Gerlachs väg samt vid Industrivägen
intill Monark och vid södra Strandbackavägen. Luft- och
vattenspolning har utförts på Årnäshalvön.
Stora underhållsinsatser har också gjorts på
reningsverken vad gäller skrapor, pumpar, ventiler
och elutrustning, en del av dessa arbeten har varit
oplanerade. Med start i november månad har spill
vatten distribueras för behandling från tidigare Morups
reningsverk i Falkenbergs kommun till Getteröverket.
En ökning av differensen mellan vattenproduktion och
vattenförsäljning är under utredning.

Avfallshantering
Nordisk Återvinning Service AB har anlitats som
ny entreprenör för fastighetsrenhållning, inklusive
omlastning och förbränning av hushållssopor, under de
närmaste fem åren. Utsortering av matavfall kommer
att genomföras stegvis från 2014, matavfallet ska
användas för gasproduktion.
Planarbetet för den nya omlastningsstationen vid
Himle pågår men har dragit ut på tiden, den gamla
anläggningen för omlastning av hushållssopor har där
för använts under året. Lakvattenledning från Bösarps
deponi i Valinge till Tofta pumpstation har färdigställts
och tagits i drift och projektering för sluttäcknings
arbetena av Bösarps deponi har påbörjats.

Ekonomi
Bolaget gör ett nollresultat efter finansiella poster.
Kärnverksamheternas resultat bokförs som skuld till

Varbergs dricksvatten är av hög kvalitet. Foto: VIVAB

respektive abonnentkollektiv.
VA-verksamheten uppvisar ett positivt resultat om
5 mnkr. Intäkterna från konsumtionsavgifter och
anläggningsavgifter överskred budget med 2,9 mnkr
respektive 1,3 mnkr, vilket både beror på kommunens
expansion och på sommarens varma väder.
De totala driftkostnaderna landade 1 mnkr över
budget. Färre läckor på vatten- och spillvattennät har
varit positivt för kostnadsbilden, liksom en utökad
uppesittartid för vattenmätare som lett till minskade
kostnader för mätarbyten. Däremot har långsiktigt
underhåll på ledningsnät och anläggningar bidragit till
att driftskostnaderna överstigit budgetnivån.
Avfallsverksamheten visar ett positivt resultat på
0,4 mnkr. För fastighetsrenhållningen blev både intäkter
och kostnader högre än beräknat. Förberedelserna för
en provisorisk omlastningsstation bidrog till högre
kostnader, bygglovet för omlastningsstationen har
försenats och den gamla anläggningen har fortsatt
använts för drift.
Årets investeringar uppgick totalt till 72 mnkr,
av dessa var 71 mnkr investeringar inom vatten och
avlopp.
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Hallands Hamnar Varberg AB
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Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter fin. poster

Balansomslutning

2013

2012

2011

143,4

137,7

140,3

-119,0

-114,1

-118,2

-13,8

-13,6

-12,7

10,6

10,0

9,4

-10,6

-10,0

-9,4

0,0

0,0

0,0

461,5

374,7

335,6

Soliditet %

4,1%

0,5%

0,6%

Investeringar

71,8

47,8

62,5

0

0

0

Antal anställda, medeltal
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Revisionsberättelse
Varbergs kommun				2014-04-08
Revisorerna				
Kommunfullmäktige i Varbergs kommun

Undertecknade revisorer, som är av Varbergs kommunfullmäktige utsedda att granska kommunens räken
skaper och förvaltning för år 2013, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.
Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och räkenskaper
för 2013. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har även granskning skett av Varbergs Stadshus AB,
Varbergs Bostads AB, Varberg Energi AB med dotterbolag, Varberg Event AB, Varbergs Fastighet AB,
Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Vatten AB samt VIVAB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed
i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt kommunrevisionen. I verksamhetsredogörelse som biläggs denna revisionsberättelse
framgår kortfattat resultatet från granskningarna under 2013. Under 2013 har vi gjort en övergripande
granskning av alla nämnder och styrelsen samt en riskanalys inför 2014. Vi har likaså granskat delårsbok
slutet 2013. För samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd nämnd/
styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna har även skickas till kommunfullmäktige och kommunstyrelse
för kännedom. Utöver verksamhetsredogörelsen lämnas även granskningsrapport avseende bokslutet som
bilaga. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna revisionsrapporter också revisionsberättelser och
granskningsrapporter för bolagen.
Revisorerna vill särskilt uppmärksamma på följande:

Av kommunens årsredovisning för 2013 framgår att de finansiella mål som 
kommunfullmäktige fastställt har uppnåtts.
Vi bedömer att kommunens resultat är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som fullmäktige uppställt för 2013.
Utifrån vår granskning anser vi vidare att kommunalagens balanskrav har uppfyllts för 2013.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2013 godkänns.
Årsredovisningen uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ och i gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
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