Budget 2017
För ett välmående Varberg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 kronor för 2017.

2.

Godkänna de förutsättningar som budget 2017, ram 2018 och plan 2019 grundar sig på, såsom:
−

SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) prognos från den 5 oktober 2016 avseende skatteunderlagets
tillväxt och förändring av generella statsbidrag

−

SKL:s prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar för 2017

−

prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i juni 2016

−

fastställa internräntan till 2,5 procent

−

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

−

drifts- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillförs nämnderna vid driftssättning

−

differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter

−

nämndernas ramar 2018 och plan 2019 har justerats upp med SKL:s prognos avseende inflation och övriga kostnadsförändringar. Kommunens totala löneökningar budgeteras under kommunstyrelsen för senare
fördelning.

3.

Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021.

4.

Godkänna förslag till exploateringsbudget 2017 och plan 2018-2019.

5.

Godkänna förslag till resultatbudget för 2017 samt ram 2018 och plan 2019.

6.

Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.

7.

Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
a.

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

b.

Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 59 procent (exklusive pensionsåtaganden samt exklusive
internbankslån till bolagen) per år för perioden 2017-2025.

8.

Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2017 till högst 4 200 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB.

9.

Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2017:
a.

Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder till beslutad låneram under
2017, inom vilken delegat medges teckna lån.

b.

Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under 2017, inom vilket delegat medges teckna lån.

10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år 2017. Låneräntan ska vara kommunens internränta.
11.

Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och prioriterade inriktningar
ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om
kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

12.

Ge i uppdrag
a.

till kommunstyrelsen att under första kvartalet 2017 utvärdera verksamheten på Håstens Familjecentral, och
därefter utreda behov av och förutsättningar för ytterligare en familjecentral på lämplig plats i Varberg

b.

till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att lägga delar av de kommande hamninvesteringarna
i Hallands Hamnar Varberg AB.

Innehållsförteckning
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Inledning

Alliansens och Miljöpartiets
kommentar till årets budget
Utvecklingen i Varberg fortsätter att vara
positiv vad gäller befolkningstillväxt, företagande, medborgarservice hållbarhet och attraktivitet. Detta är naturligtvis mycket positivt
för Varberg, men att vara en tillväxtkommun
innebär också stora utmaningar. Det räcker
inte bara att växa, utan kommunen behöver
växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart sätt.
Varberg är attraktivt och många vill komma hit. Vi får
många förfrågningar från intresserade företagare och
flera etableringar av verksamhet har skett under 2016.
Detta ställer krav på mer detaljplanelagd mark för
bostäder och verksamheter. Den så kallade samhällsutvecklingsprocessen – där många av kommunens bolag
och förvaltningar deltar – löper på allt bättre och samarbeten mellan inblandade parter trimmas. Att få nya
etableringar till Varberg – och att befintliga företag ges
förutsättningar för att växa – betyder mycket för att
hålla arbetslösheten på en fortsatt låg nivå. Under 2017
kommer vi att intensifiera samarbetet med näringslivet
i den fortsatta samhällsutvecklingen.
Även som bostadsort är Varberg attraktivt och
befolkningen växer med cirka 1 procent per år. Skatteintäkterna i budgeten bygger på förväntat antal
invånare per den 1 november 2016. Prognosen visar
på 61 620 personer och det ser ut att uppnås med
marginal. En förutsättning för att människor ska kunna flytta till Varberg är att det finns lediga bostäder.
Takten på färdigställda bostäder i kommunen har ökat
och vårt mål om 400 färdigställda bostäder 2017 ser ut
att nås.
Bostads- och verksamhetsetableringar kräver långa
planeringstider. Vi är därför mycket glada för att FÖP
Norra Kusten (fördjupad översiktsplan) kommer att
antas under 2016. Den fördjupade översiktsplanen
innehåller förutsättningar för byggandet av cirka
4 000 bostäder och pekar även ut lämpliga områden
för verksamheter. Planeringen innefattar också lämpligt område för station i Väröbacka. I vår investeringsbudget har vi tagit med projektet Hållplats Väröbacka.
Ett tågstopp där betyder mycket – inte minst för
arbetspendling.
Att kunna leva och bo i hela kommunen är viktigt.
Därför kommer vi så snart FÖP Norra Kusten är antagen att fokusera på den så kallade FÖP Landsbygd.
Den är efterlängtad eftersom det i de flesta av våra
serviceorter finns alltför lite utpekad mark för bostäder
och verksamheter. En grov uppskattning är att FÖP
Landsbygd kommer att ge förutsättningar för byggande
av cirka 2 000 bostäder.
Tillgången på bredband är en annan viktig förutsättning för att kunna leva och verka på landsbygden.

Utbyggnaden av bredband sker i rask takt, inte minst
genom kommunens helägda bolag Varberg Energi.
Arbetet med det så kallade Stadsutvecklingsprojektet fortlöper enligt plan. De tre delprojekten (Dubbelspår i tunnel under Varberg, Flytt av industrihamnen
till Farehamnen och Byggnation av den nya stadsdelen
Västerport) går alla in i ett alltmer operativt skede.
Detaljplaner för järnvägsdragningen kommer att antas
under 2016.
Vid sidan av det mycket stora Stadsutvecklingsprojektet pågår även andra stora infrastrukturprojekt. Varbergs kommun deltar aktivt i de så kallade
Åtgärdsvalsstudierna för väg 153 och väg 154, samt för
Viskadalsstråket som omfattar såväl Viskadalsbanan
som väg 41.
Personalförsörjning och sjukskrivningar tillhör
våra största utmaningar. Vi befinner oss i en tid med
omfattande pensionsavgångar och det råder hård konkurrens om duktiga medarbetare. Vi är medvetna om
att det innebär löneglidning inom olika områden och i
budgeten har vi tagit höjd för detta. Alla förvaltningar
arbetar – med stöd av personalkontoret – systematiskt
och målmedvetet för att få bukt med de höjda sjukskrivningstalen och glädjande nog kan vi se en något
vikande trend.
Varberg står inför omfattande investeringar. Tack
vare vår goda ekonomi klarar vi av framtida ökade
kostnader. Kommunens verksamheter har idag mycket
god kvalitet i jämförelse med andra kommuner, ekonomin är god – trots att skattesatsen är lägst i Halland.
Alla verksamheter tillförs ökade resurser för att hålla
fortsatt hög kvalitet. Verksamheterna har i budgeten
för 2017 tillförts 147 miljoner kronor jämfört med
2016, nämndernas ramar uppgår därmed till nästan 3
miljarder kronor. Alliansen + MP håller fast vid ambitionen att hålla skattesatsen oförändrad.

Barn och utbildning

Verksamheten inom barn- och utbildningsnämnden
håller en hög kvalitet med nöjda föräldrar, elever och
medarbetare. Av föräldrarna inom förskolans verksamhet är 95 procent nöjda/mycket nöjda med verksamheten. I Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets
olika rankningar har Varberg 2016 sammanlagt fått
det bästa resultatet av landets alla 290 skolkommuner.
Det är ett betyg som visar att det pågår ett mycket gott
arbete i Varbergs kommun.
Inom skolans och förskolans område har det under
många år tillskjutits extra pengar för olika satsningar i
verksamheten. Dessutom har omfattande renoveringar och nybyggnationer av såväl förskolor som skolor
genomförts. Under 2017 kommer en ny skola för
800 elever att stå färdig i Trönninge. Nya fräscha förskolor ska också stå klara i Österängen/Bolmen, Veddige och Rolfstorp. I Alliansen + MP:s budget finns ett
antal ytterligare stora satsningar på förskolor under de
närmaste åren. Detta beror dels på ökat elevunderlag,
dels på att några av de gamla lokalerna varit uttjänta.
Förskolan ska hålla, och håller, en hög kvalitet. Nya
lokaler är en förutsättning för vårt pågående arbete
med att minska gruppstorleken i förskolan. En ändrad
gruppindelning i befintliga lokaler är också ett sätt att
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minska grupperna. Vi anser att barngruppernas storlek
måste tillåtas vara flexibel för att kunna organiseras för
bästa bemötande utifrån individens behov och utifrån
hur det ser ut i den totala gruppsammansättningen.
Varberg har fått statligt bidrag för minskade barngrupper i förskolan under 2016 och kommer att få det
även under 2017, en positiv satsning för både barn och
personal.
Genom att satsa på valfrihet tillgodoser vi våra kommuninvånares önskemål om olika alternativ av såväl
barnomsorg som skolor. Det ska finnas olika alternativ
för att möta olika behov och önskemål hos individer
och föräldrar. Det gäller både kommunala och fristående aktörer. Vi ska kunna erbjuda både förskola och
pedagogisk omsorg om föräldrar har det önskemålet.
Vi arbetar för att stärka föräldraskapet och motverka ohälsa bland barn och unga. Detta kan ske på
en familjecentral, vi vill därför undersöka behovet av
familjecentraler för att veta om tillgången till dessa
behöver öka.
Varbergs grundskolor visar på en mycket god utveckling. Det är viktigt med engagerade lärare för det
är detta som ger goda resultat. Vi har många förstelärare i Varberg. Kommunen söker statliga riktade bidrag för lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen,
Skapande skola, Läslyftet och för karriärtjänster.
Detta görs för att stärka upp vår verksamhet så att möjligheten för högre kunskapsutveckling hos eleven ökar.
Vi har tagit till oss att allt fler elever av olika skäl
har behov av stöd för sin inlärning, därför tillskjuter
vi 5 miljoner kronor för detta ändamål. Medlen kan
användas både till elever som ligger efter i sin inlärning
och till elever som uppnått sin kursplan i en snabbare
takt och har behov av att stimuleras för att inte lusten
till inlärning ska stagnera.
Gymnasieskolan är nu nere på sitt lägsta elevunderlag, för att åter öka inom de närmaste åren. Det är
viktigt att vi följer denna utveckling med program som
speglar arbetsmarknadens behov. Efter förfrågningar
från byggbranschen och tydliga signaler om ett ökat
behov kommer vi höstterminen 2017 att utöka Byggprogrammet med inriktning Gula maskiner. Vi kommer också att starta upp Barn- och fritidsprogrammet,
även här finns ett stort behov av arbetskraft. Också i
gymnasiet har vi systemet med förstelärare och även här
söker vi statsbidrag för 2017.
Varberg tar emot flyktingar och det innebär utmaningar även för barn- och utbildningsnämnden. Vi vill
att de som kommer till Sverige ska få ett gott mottagande, lära sig det svenska språket och få en utbildning
så att de så snabbt som möjligt ges bästa förutsättningar att känna sig delaktiga i det svenska samhället. Det
gäller också för de barn som tillhör förskolan.
Utöver ett stort antal riktade statliga bidrag – som
barn- och utbildningsförvaltningen har god bevakning på och ansöker om – tillskjuter Alliansen + MP
8 miljoner kronor för att ytterligare stärka kvaliteten
inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Social omsorg

Generellt sett bedriver socialnämnden en mycket bra
verksamhet där 90 procent eller fler av brukarna som
nyttjar tjänsterna inom hemtjänst och särskilt boende

anser att de får ett gott eller mycket gott omhändertagande. Verksamheten har i en rad år visat goda
resultat i undersökningar som Öppna jämförelser och
Nöjd-Kund-Index. Socialnämnden står inför ett antal
utmaningar som beskrivs nedan. För att bibehålla och
säkerställa kvaliteteten och möta de ökade behoven
inom flera av nämndens områden tillskjuter Alliansen
+ MP 18 miljoner kronor.
Allt mer avancerad vård inom äldreomsorgen kan
ges i hemmet, vilket är en förklaring till volymökningar
inom socialnämnden. Detta ställer högre krav på verksamheten och på kompetensutveckling hos personalen.
Ett viktigt utvecklingsområde är demensvården. Allt
fler yngre personer blir demenssjuka och här krävs utveckling av arbetsmetoder och arbetssätt för att möta
behoven, samt nya insatser i form av flexiblare boendeformer och utbildning av personal. Ett annat angeläget
område är arbete med att motverka undernäring hos
äldre. Även det förebyggande arbetet behöver utvecklas, därför vill vi genom förstärkning med en tandhygienist satsa ytterligare på munhälsa och tandhygien.
Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla insatserna för barn och unga – utifrån den nationella
handlingsplanen för barnavården och för att förebygga
ohälsa – måste intensifieras. Kompetensen hos personalen måste bibehållas och säkerställas på en hög nivå
utifrån en alltmer ökad komplexitet i uppdragen. Det
utökade ansvaret och den yrkesbrist som uppstått har
fått till följd att kvaliteten i ärenden kan äventyras och
att handläggningstiden generellt har blivit längre. Den
viktiga uppföljningen i barnärenden är också något vi
vill säkerställa med förstärkningen av medel.
Enligt Migrationsverkets prognos för ensamkommande barn 2017 kommer tillströmningen att vara
mer i linje med tidigare år än med 2015, men en stor
osäkerhetsfaktor kvarstår utifrån läget i omvärlden.
Statens förändrade förutsättningar för ersättning för
ensamkommande barn kommer att påverka Varbergs
kommun. Förändringen innebär upp till 35 procent
lägre ersättning från den 1 juli 2017, vilket är en betydligt större förändring än vad Sveriges kommuner
och Landsting (SKL) anser vara rimligt. Olika åtgärder
vidtas för att anpassa kostnaderna till de nya ersättningsnivåerna.
Vidare vill vi möta det ökade behovet av insatser hos
personer med funktionsnedsättning genom att vidareutveckla och säkerställa kompetens och arbetsmetoder
och få personer med funktionsnedsättning alltmer
naturligt delaktiga i samhället. Vi vill även stimulera en
ökad samverkan mellan huvudmännen.
Genom att satsa på arbetsmarknadsåtgärder som
arbetsrehabilitering, praktikplatser, utbildning och
nya modeller kan vi bidra till att fler kommer i arbete.
Vi vill satsa mer på dem som inte kan – eller har svårt
att – ta sig in på arbetsmarknaden, för att den enskilde
ska klara sin egen försörjning och bidragsberoendet
ska minska.
Vi ser det som ytterst angeläget att få fram fler bostäder till personer som av olika skäl inte kan bo kvar
hemma. Detta gäller bland annat äldre, demenssjuka
och personer med LSS-problematik. Här är det viktigt
att påskynda beslut och verkställighet.
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Kultur och fritid

Inom kultur- och fritidsområdet fortsätter satsningarna på en verksamhet som ska nå ut i hela kommunen,
fördelas jämnt mellan flickor/kvinnor och pojkar/män,
samt med barn och ungdomar som den prioriterade
målgruppen. De resurser som fördelas till kultur- och
fritidsområdet bidrar till att skapa ett demokratiskt
och mångkulturellt samhälle med aktiva, hälsosamma
och engagerade medborgare. Det ideella föreningslivet
fyller en väldigt viktig funktion i denna utveckling och
får därför stöd i form av bidrag, anläggningar, subventionerade anställningar och coachning.
Inom kulturområdet utgör kulturhuset Komedianten det naturliga navet, som en kulturell mötesplats
med stadsbibliotek, konsthall, teater och konstverkstad. Lokalbiblioteken fortsätter sin utveckling mot att
bli lokala kulturcentra i de olika kommundelarna. Den
satsning på meröppna bibliotek som inleddes i Bua
2016 kommer att fortsätta med ytterligare ett bibliotek
under 2017. Därmed kommer fler människor att få
tillgång till bibliotekets resurser på sina egna villkor.
Konsten tar en allt större plats i det offentliga rummet
och en särskild satsning kommer framöver att göras
på konstnärlig gestaltning i serviceorter och kyrkbyar.
Under året kommer en renovering och tillbyggnad av
Varbergs teater att påbörjas.
Gårdsverksamheten vilar idag på tre ben: sex ungdomsgårdar, ungdomshuset Centralen och den mobila
ungdomsverksamheten MUVE. Ungdomarna får idag
ta ett stort eget ansvar för aktiviteter och event, vilket
stärker deras självkänsla och självständighet. MUVE
har sedan starten varit starkt efterfrågad på landsbygden och kommer därför att få en rejäl förstärkning för
att nå ut till ännu fler ungdomar på de platser där det
inte finns permanenta gårdar.
Kulturskolan har under det senaste året omorganiserat sin verksamhet och har på så sätt lyckats nå ut
till betydligt fler barn och unga i kommunen. Genom
ett aktivare samarbete med skolan genom så kallade
kulturköp är det ännu fler som får möjlighet att pröva
på vad kulturskolan har att erbjuda.
Under de senaste fem åren har mycket stora satsningar gjorts på renovering och nybyggnation av
idrottsanläggningar i kommunen. Dessa satsningar
förstärks ytterligare under kommande år. 2017 kommer Trönninges nya idrottscentrum Tresteget att tas
i bruk, vilket innebär stora möjligheter för friidrotten
och gymnastiken att växa och utvecklas. Detta är sporter som till stor del domineras av tjejer. Den treåriga
specialsatsningen på att rusta upp föreningsägda ridanläggningar fortgår, vilket också bidrar till att gynna
flickors idrottande.
Kommunens största idrottssatsning genom tiderna
i form av en ny bad- och simanläggning på Håsten
kommer att börja projekteras under 2017 för att stå
klar i januari 2021. Anläggningen kommer att innehålla en femtiometersbassäng, ett aktivitetsbad med
rutschkanor, en multibassäng, en relaxavdelning, ett
gym och en kafeteria. Dessutom kommer anläggningen att byggas ihop med Varbergs ishall för att skapa
ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Nya
omklädningsrum på Ankarvallen i Träslövsläge och en

ombyggnation av Lindvallens idrottsplats kommer att
påbörjas under 2017.

Hamn och gata

Hamn- och gatunämnden har ett brett uppdrag som
omfattar en mängd verksamheter. Ibland används
benämningen ”Varbergs mest omtyckta nämnd” då en
mycket stor del av inkommande synpunkter i Tyck om
Varberg berör nämndens verksamhet. Verksamheten
är investeringstung och med det följer även ökad ram
för såväl kapitalkostnader som drift. Budgetberedningen har föreslagit en ökning av hamn- och gatunämndens budget (jämfört med 2016) i storleksordningen
8,7 miljoner kronor. Detta inklusive ett antal riktade
satsningar som Alliansen + MP vill göra. Dessa riktade
satsningar beskrivs nedan.
Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor,
transportsystem, grönstrukturer och offentliga miljöer
inom kommunen. I uppdraget ingår utveckling, planering, byggande och drift inom nämndens ansvarsområden.
Transportsystemet utvecklas, utformas och tas om
hand för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara
resor och transporter. Kommunens gator och vägar
sköts, och bidrag lämnas till enskilda väghållare. Samverkan med andra aktörer sker för att utveckla res- och
transportmönster. Parkering övervakas och myndighetsbeslut fattas inom trafikområdet.
Kommunens parker, lekplatser, grönområden,
badplatser, motionsspår, torg och andra offentliga rum
utvecklas, utformas och tas om hand för att ge olika
värden till medborgare och besökare samt ge rum för
en varierad rad av aktiviteter. Torget utvecklas och
sköts för att bidra till en levande stadskärna. Torget
och annan offentlig plats upplåts för aktiviteter, evenemang och företagande.
Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och
Träslövsläges hamn med farleder. Verksamheterna
inom hamnarna drivs och utvecklas utan kommunal
skattefinansiering. I Varbergs innerhamn drivs och
utvecklas även Varbergs gästhamn.
De kommunala spåranläggningarna omfattas av
spåren inom hamnen och spåren till Södra Cell i Värö.
Det pågår diskussioner om en eventuell försäljning
av industrispåren, vilket kan komma att få effekter på
hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi.
Varbergs flygplats är en godkänd allmän flygplats
och sköts utifrån flygsäkerhetskrav. Utöver privatflyg
och företagsflygningar trafikeras flygplatsen även av
nyttoflyg såsom brandflyg, sjöräddning och bevakningsuppdrag.
Utöver denna ”vardagsverksamhet” gör Alliansen + MP ett antal satsningar inom hamn- och
gatunämndens område. En ramförstärkning med
750 000 kronor för deltagande i den pågående samhällsbyggnadsprocessen innebär ett aktivt deltagande
i arbetet med exempelvis detaljplaner för att bidra till
målet att ett kraftigt ökat antal bostäder ska byggas.
Under 2017 görs särskilda satsningar på beläggning
i våra serviceorter med 1 miljon kronor. Detta ger oss
möjlighet att starta ett arbete för att komma ikapp
med underhåll av gator och gång- och cykelvägar även
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här. Ytterligare 1 miljon kronor satsas under 2017 på
cykelåtgärder för att öka cyklingens attraktivitet. En
satsning på enskilda vägar på landsbygden görs också
under 2017, denna satsning innebär en förstärkning
med 500 000 kronor.

Service

Servicenämndens uppdrag är att leverera tjänster
till övriga nämnder så att dessa kan fokusera på sin
kärnverksamhet. Sedan flera år arbetar förvaltningen med konvertering från en produktionsbaserad
leverans till ett mer kundorienterat arbetssätt. Detta
innebär att arbeta med kulturförändringar, förbättrat
värdskap, service och flexibilitet. För att ytterligare
utveckla kundleveransen fortsätter resan med att gå
från att leverera avdelningsspecifika tjänster till att bli
en FM-leverantör (Facility Management) där kunden
sätts i fokus och kan känna större tillit och förtroende
för sin serviceleverantör. Enkelt uttryckt är Facility
Management allt som inte hör till kärnverksamheten.
Med kärnverksamhet avses det som uttalat är företagets eller organisationens uppgift. För en kommun kan
några av kärnverksamheterna vara att bedriva utbildning, vård och omsorg.
Servicenämnden har en nyckelroll i kommunens
interna miljöarbete. Varbergs kommun ligger långt
framme i nationella jämförelser när det gäller omställning av fordonsflottan till att använda förnybara
bränslen. Nästa steg är att stötta verksamheterna i att
optimera behovet av fordon, detta för att minska miljöbelastningen och spara pengar som kan användas till
kärnverksamheten. I samma syfte jobbar fastighetsförvaltningen med energieffektivisering av fastigheterna.
Kost och städ levererar städ och måltider efter avtal
med kunderna. Kommunfullmäktige har de senaste
åren satsat medel för att barn och gamla ska serveras svenskt kött och att andelen ekologiskt ska vara
35 procent. Denna prioritering ligger fast. Vi jobbar
också med att öka andelen vegetariska rätter. Det tar
tid att lära barnen att äta nya rätter, och det får ta tid
– syftet med skolmåltiden är att barnen ska tillgodogöra sig den, så att de orkar ta till sig den kunskap som
skolan förmedlar. Jobbet med att minska matsvinnet
ger resultat, vilket sparar både pengar och miljö.
Utvecklingen på IT-avdelningen går fort och är en
viktig förutsättning för kommunens verksamhetsutveckling. En utmaning är att ha framförhållning för
vad IT-utvecklingen kostar och samtidigt kunna visa på
vilka effektiviseringar det leder till. Ett verktyg för detta är den digitala agenda som tagits fram gemensamt
av alla nämnder.
Olika undersökningar om kontakten med invånare
och näringsliv visar att Varbergs kommuns resultat
ligger lågt gällande tillgänglighet och gemensamma
förhållningssätt gentemot kunderna. Därför gör vi satsningen Kommungemensam kundservice. Detta är en
stor satsning för att förbättra tillgängligheten och leva
upp till Visionens verksamhetsidé att förenkla människors vardag. Syftet är att kommuninvånare, företagare och alla andra som söker kontakt med kommunen
snabbare och enklare ska få svar på sina frågor och få
hjälp med sina ärenden. Planen är att detta ska rulla

igång hösten 2017. Den ramhöjande helårseffekten är
2,8 miljoner kronor för att höja kvaliteten från nuläget.
Dessutom räknar vi med att det blir omställningskostnader på 3 miljoner kronor i helårskostnad under
2017-2019. Vi räknar med att det ska bli effektiviseringar i verksamheterna som gör att de sistnämnda
kostnaderna kan trappas ned till 2020.
Servicenämnden har en roll när det gäller att ordna
bostäder till nyanlända, för att kunna fortsätta det
arbetet får nämnden 300 000 kronor för 2017.
För 2017 planerar servicenämnden att göra ett uttag
ur underhållsfonden på 16,1 miljoner kronor. Enligt
ekonomikontorets gällande redovisningsprinciper
redovisas detta inte i budgeten, men är resultatpåverkande.

Byggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontoret har en mycket hög arbetsbelastning och trycket på att leverera i takt med inkommande ärenden är stort. För att möta detta växer
förvaltningen kontinuerligt. Under 2015 ökade förvaltningen med åtta nya tjänster för att klara att hantera alla ansökningar. Även under 2016 har antalet
anställda ökat. Skattekollektivet belastas inte av dessa
ökningar eftersom kostnaderna faktureras kund.
En stor utmaning är att hitta nya kompetenta medarbetare eftersom konkurrensen inom detta område är
mycket hög.
Byggnadsnämnden ansvarar för all fysisk planering
utom översiktsplaneringen. Under 2015 klarade vi
vårt mål att anta detaljplaner för 500 nya bostäder. Vi
ser också ut att klara vårt mål för 2016 – 700 planlagda bostäder. Detta är nivåer Varberg inte har varit i
närheten av på mycket länge, om någonsin. För 2017
höjer vi återigen ambitionerna och vill, förutom att
anta detaljplaner för minst 700 bostäder, även göra en
stor satsning på att ta fram nya planprogram som ger
underlag för ett stort antal nya detaljplaner. Kostnaden
för framtagande av planprogram är inte utdebiteringsbart eftersom det är kommunen själv som är kunden.
Även bygglovs- och inspektionssidan ökar tempot
kraftigt. Lantmäterisidan ser också en kraftig ökning,
inte bara av antal ärenden utan också genom att
ärendena tenderar att bli allt mer komplicerade, vilket
påverkar hanteringstiden. För att effektivisera verksamheten kommer den kommunala lantmäterimyndigheten under 2017 att brytas ut till en separat avdelning.
Stadsbyggnadskontoret har tekniska stödsystem av
olika slag. Det är viktigt att vi anpassar dessa till medborgarnas behov av att själva kunna följa sina ärenden
när de önskar, oberoende av förvaltningens öppettider.
För att möjliggöra detta kommer vi under 2017 att
inleda en översyn och uppgradering av programvarorna för både kartsystem, server och webbpublicering.
Mycket av det vi gör sker i en bra samverkan med
andra förvaltningar och bolag i kommunen, vilket är
en förutsättning för en effektiv byggprocess.

Miljö och hälsa

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar och uppdrag är att utöva tillsyn inom hälsa, livsmedel och
miljö. Det innebär att nämnden, och i förlängningen
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förvaltningen, ser till att invånare och verksamheter
i Varberg följer de lagar och regler som gäller inom
dessa områden. Ungefär hälften av verksamheten ingår
i schemalagda tillsynsbesök och följer ett förutbestämt
schema. Den andra hälften av verksamheten är styrd
av inkomna rapporter och klagomål som kan gälla allt
från miljöfarliga utsläpp till restauranger som låter så
mycket att de stör sin omgivning.
Ett av de områden som växt mycket de senaste åren
är hanteringen av det så kallade Stadsutvecklingsprojektet, där kommande exploatering av Västerport och
stationsområde utgör de större sammanhållna delarna
inom överskådlig tid. Förvaltningens arbetsfördelning
är sådan att ingen enskild person håller i alla dessa
delar; dels handlar det om att personalen är specialiserad på olika områden – exempelvis förorenad mark
eller bullerfrågor – dels handlar det om att sprida ut
kunskapen bland personalen för att inte bli sårbara vid
sjukdom eller liknande bortfall av tid. När hantering-

en av dessa frågor har växt har det så här långt gått
att planera om och hantera det inom rådande ramar,
bland annat genom effektiviseringar i andra delar av
verksamheten som frigjort tid. För att inte riskera
att det viktiga tillsynsarbetet blir eftersatt tillskjuter Alliansen + MP pengar i höjd ram för miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Överförmyndare

Överförmyndarverksamheten bedrivs i en gemensam nämnd tillsammans med Falkenbergs kommun.
Nämnden har i nyligen genomförd revision fått fina
vitsord för kvaliteten på sin verksamhet.
Trycket på förvaltningen att svara upp mot behovet
av förordnande av gode män till bland annat ensamkommande barn är fortsatt hårt – därför tillskjuter
vi 300 000 kronor för att täcka ökade kostnader för
behov av ställföreträdare.

MÅLBESKRIVNING

Målbeskrivning
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha
en god ekonomisk hushållning, vilket innebär
att ekonomin ska skötas på ett ansvarsfullt sätt.
Varje år ska kommunen upprätta en detaljerad budget
för det kommande året, ekonomiska ramar för året
därpå och en plan för ytterligare ett år framåt. I budgeten ska det också ingå en redovisning av verksamhetens mål och riktlinjer samt en presentation av kommunens finansiella mål.
Varbergs kommun arbetar utifrån fyra strategiska
målområden, tre prioriterade inriktningar och två
finansiella mål. Målområden och inriktningar är framtagna med vägledning av Vision 2025* och fastställda
av fullmäktige för att styra arbetet i nämnder, förvaltningar och bolag under perioden 2016-2019. För de
strategiska målområdena anges även prioriterade mål
som förtydligar kommunfullmäktiges intentioner.
Nedan presenteras fullmäktiges text om beslutade
målområden och inriktingar. Därefter följer de finansiella mål som gäller för kommunen under perioden
2017-2025. De finansiella målen är omformulerade
enligt uppdrag från fullmäktige (se Budget 2016, Kommunfullmäktiges beslut, punkt 12c).

Fyra strategiska målområden
Miljö och klimat
Bakgrund
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids
stora globala utmaningar. Lokalt är det en utmaning
att förhålla sig till de förändringar som redan har skett
eller snart kan förväntas vara en realitet.
Inriktningar
Enskilda människors och företags vilja att agera klimatsmart ska stimuleras. Utvecklade förutsättningar
för hållbara resor och transporter kommer att efterfrågas alltmer. Det ska vara lätt att välja hållbara resealternativ, det vill säga att cykla, gå och använda kollektivtrafik. Kommunikationerna bidrar till att ytterligare
öka attraktionskraften för hela kommunen. De skapar
närhet mellan stad och landsbygd och ökar möjligheterna att arbeta och studera i närliggande städer.
Vi vill skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg
till ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. Det ska vara lätt att göra rätt. Resursanvändning ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan i ett
livscykelperspektiv.
Man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Ett
väl fungerande vägnät är en förutsättning för detta,
liksom ett väl utbyggt bredband.
En förtätning av staden och serviceorterna innebär
att vi tänker på samhällsutvecklingen som en hållbar
helhet, där resurserna utnyttjas på bästa sätt. Det är ofta
såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt mest hållbart.
Det är viktigt att cyklingen sker i säkra miljöer, inte
minst när det gäller barns cykling till och från skolan
samt arbetsresor.
*Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt.

”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
För ekonomin skall anges de finansiella
mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.”
Kommunallagen 8 kap 5§

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

Bostäder
Bakgrund
Varberg har unika möjligheter med sitt läge och sin
positiva atmosfär. Det leder till att Varberg har en kontinuerlig befolkningstillväxt, vilket i sin tur ställer krav
på bostadsmarknaden.
Inriktningar
Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som på
landsbygden. Hela kommunen behöver växa för att ges
möjlighet till en hållbar utveckling. Antalet nyproducerade bostäder ska öka genom en hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad.
Vi vill behålla den idylliska känslan i stadskärnan,
med levande handel och lägre bebyggelse. Vi är måna
om att stadskärnan ska vara levande med bostäder,
butiker och restauranger. Samtidigt måste Varbergs stad
också tillåtas att växa på höjden utanför stadskärnan.
Vi ser det som viktigt att skapa förutsättningar för
en positiv utveckling i hela kommunen. Kommunens
största utbyggnad ska främst ske i staden, i serviceorterna och i samhällen längs regionala kollektivtrafikstråk. Det finns ett stort behov av bostäder på många
orter i kommunen. För att stimulera till detta är vi
positiva till kreativa lösningar. En förtätning innebär
att vi tänker på samhällsutvecklingen som en hållbar
helhet, där resurserna utnyttjas på bästa sätt. Samtidigt är det viktigt att förtätningen sker med varsam
hand och med hänsyn till omgivningen.
En blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och småhus ska eftersträvas.
Med en bra blandning skapar vi integration i samhället. Vi ser även behov av olika boendeformer för äldre.
Främst längs kusten finns ett flertal äldre fritidshusområden som alltmer används som permanentboende.
I bostadsbristens Varberg är det en stor möjlighet.
Dessa områden omvandlas successivt till året-runtboende. Det är viktigt att även denna omvandling sker
med försiktighet och att varje plats omvandlas utifrån
sina förutsättningar.
Den bästa jordbruksmarken ska i så stor utsträckning som möjligt skyddas från exploatering.
Prioriterat mål
Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas
i hela kommunen
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Utbildning och arbete
Bakgrund
Kunskap och bildning är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Genom att barn, unga och vuxna ges
möjlighet till god utbildning skapas goda förutsättningar till arbete och egen försörjning. Ett gott företagsklimat skapar fler företag och fler arbetstillfällen. Genom
arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla men även delaktigheten och sammanhållningen i
samhället ökar, detta gäller inte minst de nya varbergare
som sökt sig hit från omvärldens oroligare hörn.
Inriktningar
Företagens vilja och förmåga att ge sysselsättning är
avgörande för att hålla nere arbetslösheten. Vi vill förenkla och stötta för befintliga och framtida företagare.
Utbildning, praktik och arbete leder till bättre integration. Främlingsfientlighet och rasism ska motverkas.
Att förbättra möjligheterna för entreprenörskap och
företagande är viktigt. Företagarna ska uppleva att
kommunen har en positiv inställning till dem. En
intressantare arbetsmarknad, utbud av utbildningar, närhet till scen, konst, kultur, musik, idrott och
föreningsliv både inom kommunen och i dess närhet
får oss att växa – som kommun och människor. Vi
vill underlätta för mindre företag att delta i offentlig
upphandling.
Föräldrarna i Varberg ska även i fortsättningen ha
möjlighet att välja olika former av barnomsorg i kommunen, såsom vårdnadsbidrag och pedagogisk omsorg.
Variation och valfrihet gällande vilken skola som barnet ska gå i ska så långt det är möjligt tillgodoses. Vi är
därför positiva till att förskolor och skolor drivs fristående. Barns lärande börjar tidigt. Därför är det viktigt
att det finns stöd som stärker familjen och föräldrarnas
viktiga roll och betydelse för barnets utveckling.
Grundläggande för vårt välfärdssamhälle är att
skolan har tydligt kunskapsfokus där kunskap vilar på
delarna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet.
Elever och föräldrar ska kunna känna tillit till att deras
skola håller hög kvalitet och att varje elev har möjlighet
att utvecklas och nå samtliga mål som anges i skolans
styrdokument. Tidiga insatser ska göras för att fånga
upp särskilt utsatta barn.
Elevernas resultat i Varberg har förbättrats men det
kan bli ännu bättre. Vi vill underlätta för eleverna, göra
val av framtida studier enklare och ge dem möjlighet
att komma i kontakt med olika yrken. Detta ska ske i
samarbete med arbetsmarknadens parter.
Vi vill utveckla möjligheterna med lärlingsplatser.
Vårt mål är att alla elever ska vara anställningsbara
efter avslutad skolgång. Vi vill fortsätta att satsa på
och erbjuda alla elever någon form av entreprenöriell
utbildning.
För att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv krävs det en målmedveten och uthållig politik där jämställdhetsperspektiven måste vara integrerade i det dagliga arbetet
på alla nivåer i samhället. Alla tjänar på större jämställdhet.

Prioriterat mål
Inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkända betyg efter såväl grundskola som gymnasieskola.
Ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till företagande.

Hälsa och social sammanhållning
Bakgrund
Att känna sig trygg i vardagen samt att känna gemenskap och delaktighet i samhället är viktigt för vår
trivsel och därmed vår hälsa. De ungas ohälsa har
ökat och skillnader i hälsa ökar mellan olika grupper i
samhället.
Inriktningar
I Varberg ska vi kunna må bra genom hela livet, dels
genom att uppleva och ta del av det utbud som finns
kring natur, idrott och kultur, dels genom att själva
vara en del i utvecklingen av nya upplevelser, uttrycksformer och aktiviteter. Vår ambition är att Varberg ska
utvecklas till en spännande och nytänkande kultur- och
idrottskommun. Alla behöver röra på sig för att må bra
och därför är det viktigt med ytor för spontan lek och
rörelse. Varberg vill fortsätta de senaste årens stora
satsningar på idrotten. Vi vill även fortsätta satsningarna på att utveckla lek- och mötesplatser i stadsområdet och i våra tätorter. Vi vill arbeta för en hållbar
stadsplanering med gröna och levande ytor runt om
i staden. Kultur bidrar till att berika och utveckla
människor genom hela livet. Vi ska bevara och levandegöra vårt gemensamma kulturarv.
Varberg ska vara en bra kommun för människor
i olika åldrar och med olika bakgrunder. De ungas
psykiska hälsa och en värdig ålderdom är angelägna
områden. Samverkan och tidiga insatser är viktigt när
det gäller de unga. Ett värdigt åldrande innebär förståelse och respekt för att äldre inte är en homogen grupp.
Valfrihet, behov och önskemål ska styra så långt det är
möjligt. Vård och omsorg av hög kvalitet ska erbjudas
till den som behöver det. Att vi har boenden som möter
allas varierande behov av omsorg och trygghet, till exempel vård- och omsorgsboende och trygghetsboende,
är avgörande.
Varberg ska vara en bra plats att leva på, tillgänglig
för alla människor. Målet är att alla medborgare ska
kunna ta del av samhällets totala utbud. Vi vill systematiskt bygga bort befintliga hinder för tillgänglighet
och understryker vikten av att bygga rätt från början
vid nya anläggningar. Omsorgen ska vara präglad av
valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande, samt
vara tillgänglig för alla som är i behov av den.
Grunden i allt bemötande måste vara respekt och en
inställning att varje människa är en egen individ, med
egna tankar, önskemål och intressen, som har rätt till
en god livskvalitet.
Vi vill sätta människan i centrum och skapa trygghet
genom att ständigt höja kvaliteten i omvårdnaden och
tillvarata nya kunskaper. Vi vill arbeta för att säkerställa tryggheten i vårdkedjan.
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Samhället ska utgå från invånarna och det är därför
viktigt att ta vara på kraften i det civila samhället
genom att uppmuntra och skapa samarbeten med
föreningar och organisationer. Vi behöver samverka för
att bygga ett bra samhälle.
Resurserna måste fördelas jämställt mellan pojkar/
män och flickor/kvinnor, såväl inom ekonomiska och
personella stöd som inom framtida investeringar.
Prioriterat mål
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.
Delaktigheten i samhället ska öka.

Tre prioriterade inriktningar
Valfrihet och kvalitetskonkurrens

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

Attraktiv arbetsgivare

Kommunen är en serviceorganisation för människor
i Varberg. Bästa möjliga service skapas med motiverade och kunniga medarbetare. Vi vill fortsätta stärka
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är
att vi numera erbjuder alla anställda önskad sysselsättningsgrad.
Arbetet med en sänkning av sjukskrivnings- och
ohälsotalen ska fortsätta. För att uppnå en bra verksamhet behövs ett gott ledarskap samt engagerad och
delaktig personal som har en adekvat utbildning och
som erhåller kontinuerlig fortbildning. Det är mycket
viktigt att Varbergs kommun är en god arbetsgivare,
till exempel genom att uppmuntra vidareutbildning,
så att duktig personal även framöver vill arbeta i vår
verksamhet.
Det är viktigt att kommunens arbete hela tiden strävar
efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet klimat,
där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm. Det
kräver utveckling genom tvärsektoriellt och samarbetsinriktat arbete.
Korta beslutsvägar och delegerat ansvar är viktiga
faktorer för att skapa attraktiva arbetsplatser. Medarbetarna ska känna att deras idéer kan bli verklighet
genom delaktighet och närhet till beslutande chef.
Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Kompetensutveckling och möjlighet till fortbildning är därför

viktigt. Vägen till engagerade och positiva medarbetare
stavas öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar och
gott ledarskap. Där är samverkan och god arbetsmiljö nyckelord. Det ska finnas goda karriärmöjligheter
inom kommunen.
Eftersom medarbetarna är verksamheternas viktigaste tillgång är arbetet med att ta tillvara erfarenheter och
talanger avgörande. Det handlar dels om att tillvarata de
erfarenheter och kunskaper som äldre i organisationen
har, men också att locka unga människor till kommunen.
Det sistnämnda är inte minst viktigt med tanke på den
stora generationsväxling vi står inför. Kommunen bör
aktivt arbeta med praktikplatser. Det är viktigt att kompetens, ansvar och arbetsinsatser påverkar lönen och
andra förmåner. Arbetet med att komma till rätta med
osakliga löneskillnader ska fortsätta.

God ekonomisk hushållning

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag
som hushåll och lägger grunden för en god utveckling,
fler arbeten och en trygg gemensam finansiering av
välfärden. Vi är alla beroende av en politik som tar
ansvar för en ekonomi i balans, som ger stabilitet och
uthållighet.
Företagen är förutsättningen för Varbergs framgång. Ett gott företagsklimat skapar fler företag och fler
arbetstillfällen. Företagens vilja och förmåga att skapa
sysselsättning är avgörande för att hålla nere arbetslösheten. Många i arbete ger skatteintäkter att driva
kommunal verksamhet med.
Kommunens verksamhet har inte som syfte att
generera vinst, men överskott är absolut nödvändigt
för att långsiktigt kunna driva bra verksamhet. Att visa
överskott på grund av tillfälliga realisationsvinster
eller, som under flera år, återbetalning från AFA-försäkringen är inget man i längden kan bygga en budget
på. God ekonomisk hushållning är inte att förbruka sin
förmögenhet för att täcka löpande behov och inte att
finansiera driftskostnader med lån.
Det omtalade så kallade balanskravet innebär ”att
klara nollan” och det ska ses som en miniminivå.
Noll är för lite av flera anledningar. Det gäller att ha
beredskap för det oväntade – vilket alltid tenderar att
inträffa. Dessutom innebär ett nollresultat att det inte
finns utrymme till att exempelvis bygga en ny skola när
den gamla är utsliten, eftersom det är betydligt mycket
dyrare att bygga en skola i nutid än för 50 år sedan,
eller att göra nya investeringar som till exempel en
friidrottshall.
Uppgiften är att prestera så mycket medborgarservice som möjligt för skattepengarna, men att inte genom
underskott belasta kommande generationer till förmån
för sin egen.
Men god ekonomisk hushållning är inte bara det
ekonomiska resultatet. Genom att sätta mål för de olika verksamheterna och sedan följa upp dem synliggörs
vad som faktiskt görs för pengarna. Målen ska vara
relevanta – de ska gå att mäta och följa upp.
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Att höja skatten och skjuta in mer pengar i systemet
– det vill säga öka resurserna och aktiviteterna – är
ingen given metod för att få bättre resultat i verksamheterna. Bakom både god och mindre god verksamhet
finns fler orsakande faktorer än den mängd pengar
som används. Det viktigaste är vad vi lyckas åstadkomma för våra medborgare – det vill säga vad vi gjort
för pengarna. Fler lektionstimmar betyder inte per
automatik bättre kunskap hos eleverna.
Resultatet är det som medborgaren är intresserad
av. Att använda nyckeltal som personaltäthet, utbildade lärare, resurser med mera har sitt värde och ger viss
vägledning. Men det viktigaste måste vara resultatet
– såsom exempelvis hur stor andel av eleverna som lär
sig läsa i årskurs 1 eller når behörighet till gymnasiet,
hur stor andel som lämnar gymnasiet med godkända
betyg, hur många elever som lär sig simma o.s.v., o.s.v.
Vi måste mäta våra resultat, inte bara resurser och
aktiviteter. Därför inför vi så kallade kvalitetsindikatorer (resultatindikatorer) inom alla våra verksamheter.
Genom detta blir förutsättningarna att utveckla våra
verksamheter bättre.
Vår strävan är att behålla oförändrad skattesats
under perioden.

Två finansiella mål
Varbergs kommun har två finansiella mål för åren
2017-2025. Båda målen ska uppnås som ett genomsnitt
för perioden.

• Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till
minst 100 mnkr per år (2017-2025).

Resultatet (förändringen av eget kapital) måste vara
positivt om inte kommunens ekonomi ska försämras
och ge mindre resurser till verksamheten. Den genomsnittliga resultatnivån 100 mnkr är satt som mål för att
kommunen även fortsättningsvis ska kunna leverera
och utveckla bra verksamhet och samtidigt klara framtida pensionskostnader och investeringsnivåer.

• Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till
minst 59 procent per år, exklusive pensionsåtaganden och internbankslån till kommunens
bolag (2017-2025).

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har
finansierats med sparade skattemedel. Om soliditeten
sjunker tvingas kommunen låna mer till sina investeringar, då ökar räntekostnaderna och en mindre del av
skatteintäkterna kan användas till verksamhet.
Resultatet och soliditeten har avgörande betydelse för
kommunens ekonomiska utveckling och är viktiga mått
i arbetet med en god ekonomisk hushållning enligt
kommunallagen.
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Budgetförutsättningar
Omvärldsanalys
Påverkan från statliga beslut

Kommunens budgetarbete påverkas i mycket hög
grad av den statliga styrningen. I regeringens vår- och
höstproposition framgår hur statliga beslut kommer att
påverka kommunerna, och därmed Varbergs kommuns
kommande budgetarbete.
Årets höstproposition medför ett ekonomiskt statligt
tillskott, framför allt i form av välfärdssatsningen som
innebär att 10 mdkr tillförs kommuner och landsting
från och med år 2017. Utöver dessa anslag kvarstår en
stor mängd riktade statsbidrag. De ingår inte i nämndernas ramar, men de kommer att finnas med som
ekonomiska resurser för att uppnå fullmäktiges mål.
I sammanställningen på denna sida beskrivs några
av de förutsättningar som ligger till grund för kommunens budgetarbete, hämtade från SKL:s (Sveriges
Kommuner och Landstings) cirkulär 2016:50.

Regeringens bild av den
samhällsekonomiska utvecklingen
Regeringen pekar på osäkerhet kring såväl internationella som inhemska faktorer. Till de svenska förhållanden som påverkar utvecklingen hör rekryteringsbehoven i kommunsektorn, där det redan råder brist på
personal. Regeringen pekar också på att utvecklingen
av den offentliga konsumtionen kan bli svagare än
enligt prognosen om kommuner och landsting inte kan
rekrytera personal i tillräcklig omfattning.
Svensk ekonomi växte snabbt under 2015 och
tillväxten väntas bli hög även 2016, för att sedan avta
nästkommande år. Detta avspeglas i att arbetslösheten
faller till 6,3 procent under 2017. Konjunkturläget bedöms vara i det närmaste balanserat och de kommande
åren präglas av en mer normal tillväxttakt.
De låga räntorna, stark ökning av sysselsättningen,
stadigt ökande disponibel inkomst och ett i utgångsläget högt hushållssparande tyder enligt regeringen

på fortsatt hög konsumtionstillväxt i hushållen, men
införandet av krav på amorteringar på nya bostadslån
förväntas ge en motverkande kraft.
Tillväxten i offentlig konsumtion var under 2015
den högsta sedan 1998. Den statliga konsumtionen
växte starkt, men tillväxttakten i kommunsektorn var
ännu högre och den bedöms öka kraftigt även 2016 och
2017. Orsaker till detta är bland annat den demografiska utvecklingen och det stora antalet asylsökande.
Regeringen räknar även med att tidigare reformer
inom vård, skola och omsorg samt de 10 miljarderna
i höjt generellt statsbidrag kommer att bidra till ökad
kommunal konsumtion.
Investeringstillväxten inom näringslivet förväntas
avta stegvis. Bostadsinvesteringarna väntas fortsätta
öka, men i lägre takt då resursutnyttjandet inom byggsektorn blir mer ansträngt. De offentliga investeringarna bedöms växa i hög takt 2016 och 2017, främst inom
kommunsektorn.
Antalet lediga jobb och företagens anställningsplaner tyder på att sysselsättningen fortsätter att öka
starkt under resterande del av 2016. Tillsammans med
stigande efterfrågan i svensk ekonomi pekar detta
enligt regeringen på fortsatt ökning av sysselsättningen
2017. Arbetslösheten bedöms bli 6,8 procent för helåret 2016 och falla till 6,3 procent 2017. Kommunsektorn
förväntas bidra stort till ökningen av antalet sysselsatta
både 2016 och 2017, sysselsättningen i kommuner och
landsting väntas öka med 2,4 procent (27 000 personer).
Trots en stark utveckling på arbetsmarknaden och
ett balanserat resursutnyttjande har löneutvecklingen
varit dämpad under inledningen av 2016. Löneökningarna för helåret tros bli lägre än genomsnittet för
1993–2015. År 2017 väntas de dock bli högre, till följd av
att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden bedöms öka.
Resursutnyttjandet bedöms vara balanserat under
perioden 2018–2020. Hushållens konsumtion förväntas fortsätta växa i snabb takt. Sysselsättningstillväxten
väntas bromsa in 2018 till följd av lägre BNP-tillväxt.
Från och med 2018 väntas också ett förhållandevis
stort antal nyanlända komma in på arbetsmarknaden.

Sammanfattning över regeringens prognos i budgetpropositionen
Procentuell förändring om inte annat anges

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP

3,9

3,2

2,5

2,0

2,3

2,4

Arbetade timmar1

1,0

1,9

1,5

0,6

0,8

0,8

Arbetslöshet2

6,3

6,3

6,3

6,2

1

7,4

6,8

3

Timlöner

2,4

2,7

3,1

3,4

3,4

3,4

KPIF, årsgenomsnitt

0,9

1,5

1,7

1,9

2,0

2,0

44 500

44 300

44 800

45 400

46 300

47 600

–0,1

–0,2

–0,3

0,0

0,8

1,5

Prisbasbelopp
Finansiellt sparande i offentlig sektor5

Kalenderkorrigerande. 2Procent av arbetskraften. 3Konjunkturlönestatistiken.
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Fler faktorer som påverkar
kommunens verksamhet
Befolkningsutveckling med ökad efterfrågan
på bostäder och kommunal service
Prognosen över utveckling och sammansättning av
befolkningen används vid planering av kommunala
verksamheter som bostäder, skolor, barnomsorg och
fritidsanläggningar. Den är också ett viktigt instrument
för beräkningen av kommunens skatteunderlag.
Befolkningstillväxten i Varbergs kommun har varit
positiv under hela tjugohundratalet och prognosen
för perioden 2016-2030 visar både på en fortsatt
ökad inflyttning och ett positivt födelsenetto. En ökad
rörlighet på arbetsmarknaden gör att kommunen i
allt högre grad växer samman med den större arbetsmarknadsregionen i Västsverige. Varberg har goda
möjligheter till pendling och är en attraktiv bostadsort,
vilket framgår av att fler pendlar från bostad i Varberg
till arbete på annan ort än tvärtom. För att ligga i nivå
med den beräknade befolkningstillväxten bör 400-500
nya bostäder per år byggas i kommunen under den
första delen av perioden och cirka 750 bostäder per år
under den senare delen. Behovet av ökat antal bostäder
påverkar alla förvaltningar som på något sätt arbetar med samhällsplanering. Kommunens tillväxt och
takten i bostadsbyggandet påverkar samtidigt behovet
av utvecklade transportsystem, offentliga rum och
grönstrukturer.
Folkmängd, totalprognos 2016-2030
Ålder

2016

2020

2025

2030*

0-5

4 204

4 510

5 044

5 578

6-15

7 087

7 468

7 934

8 751

16-18

1 802

2 068

2 309

2 418

19-24

4 142

3 965

4 531

5 109

25-64

30 296

31 537

33 780

37 070

65-79

10 454

11 414

12 120

12 727

80-w

3 714

4 039

5 082

6 348

61 700

65 000

70 800

78 000

Summa

*2030 års siffror är ingen prognos utan endast en utblick.

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilka olika behov av kommunal service som efterfrågas. Antalet barn
ökar i Varberg och då växer behovet av resurser till
skola, omsorg och kultur- och fritidsverksamhet. Det
väntas också fler grupper av barn till asylsökande och
nyanlända, som har rätt till utbildning. Även antalet
äldre invånare ökar, framför allt personer över 85 år.
Detta medför ett gradvis växande behov av särskilda
boendeplatser. Inom den närmaste femårsperioden
väntas ökade behov inom daglig verksamhet och bostäder, korttidsvistelser och boendestöd.
Migration från andra länder ställer krav på väl fungerande verksamhet för integration och inkludering.
Eftersom det väntade antalet asylsökande, ensamkom-

mande barn, anhöriginvandrare och andra nyanlända
är osäkert, är det svårt att bedöma kostnader för detta
arbete.
Ökat rekryteringsbehov och brist
på personal inom vissa yrkesgrupper
Samtidigt som kommunen växer sker en betydande
personalavgång som följd av generationsväxlingen och
omvärldens ökande efterfrågan på personal. Konkurrensen om medarbetarna har ökat kraftigt och medför
att kravet på attraktiva arbetsplatser med goda utvecklingsmöjligheter ökar, samtidigt som kostnaderna för
rekrytering och lön höjs. Det är idag lika viktigt att
behålla befintliga medarbetare som att rekrytera nya.
En yrkesgrupp som det är stor brist på är socialsekreterare. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter är exempel på andra svårrekryterade
grupper. Inom skolområdet finns utmaningen att leva
upp till kravet på legitimerade lärare, inte minst med
tanke på den konkurrens om kompetens som många
arbetsgivare inom nära pendlingsavstånd innebär.
Teknisk utveckling
Den tekniska utvecklingen och den ökade digitaliseringen påverkar alla verksamheter. Här finns en
gemensam strävan efter standardisering och öppenhet för att kunna utbyta information, kommunicera
över organisatoriska gränser och möjliggöra flexiblare
arbetssätt.
En nationell IT-strategi för digitalisering av skolväsendet ligger som förslag på regeringens bord. Om den
blir verklighet påverkas arbetssätt och arbetsformer
i alla ämnen och ökad tillgång till personliga digitala
verktyg skulle krävas för elever inom samtliga skolformer. Ett beslut kommer även att innebära att en
förstärkning av nätkapaciteten i förskolans och skolans
lokaler blir nödvändig, liksom en utökning av organisationens IT-support.
Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och personer med funktionsnedsättningar
eller andra särskilda behov ska kunna bo kvar hemma
och bli mer självständiga. För att nå målet krävs ett
samarbete mellan olika aktörer såsom IT-service, bredbandsaktörer och övriga förvaltningar. E-hemtjänst är
ett exempel på hur den traditionella hemtjänsten kan
kompletteras med ny teknik som ger ett större utbud
för kunden. E-hemtjänst kan också bidra till minskad
miljöpåverkan genom exempelvis fjärrtillsyn.
Internationella och nationella
beslut och lagändringar
Beslutet att stänga reaktorer på Ringhals kärnkraftverk kan få konsekvenser som ännu inte har analyserats fullt ut. Ringhals är inte bara en av Varbergs
största arbetsgivare utan anlitar också ett stort antal
tjänsteleverantörer i kommunen, många företag kan
därför komma att påverkas. Personalvolymen gör
dessutom att konsekvenser kan komma att märkas på
medellång sikt inom lokala branscher som handel och
besöksnäring.
Varberg har under 2016 nått mycket goda resultat
i nationella mätningar av svenska skolkommuner.
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Samtidigt sjunker den svenska skolans resultat stadigt
vid en jämförelse med andra länder. Att öka kvaliteten
och se till att alla elever ska kunna lyckas i skolan är en
fortsatt stor utmaning.
De senaste åren har flera lagar och föreskrifter
tillkommit för att stärka barnrätten och barnkonventionen föreslås bli svensk lag från januari 2018.
Den nationella handlingsplanen för den sociala
barn- och ungdomsvården har resulterat i 50 åtgärdsförslag om uppdrag, utbildning, forskning och utveckling. Ett arbete med den nationella handlingsplanens
påverkan och genomförande i regionen har inletts.
Översynen av socialtjänstlagen kommer troligtvis
att medföra skärpta krav och/eller utökade uppdrag för
kommunen. Nya målgrupper som omfattas av
socialtjänstlagen är personer med spelmissbruk, utsatta EU-medborgare och våldsutövare i nära relationer, vilket innebär att behovet av att tydliggöra socialtjänstens ansvar har ökat.
Regional samverkan
I takt med att beroendet av omvärlden ökar, växer
även behovet av samarbeten som sträcker sig utanför kommunens organisation. Detta gäller samtliga
verksamhetsområden och samverkan sker i allt högre
grad med både grannkommuner och grannregioner,
men också med andra städer och regioner där det finns
gemensamma beröringspunkter. Utöver tillhörigheten i Region Halland är Varbergs kommun adjungerad medlem i Boråsregionen samt tillhör Göteborgs
arbetsmarknadsområde. Viktiga arenor för samverkan
är även nätverken Sveriges Ekokommuner, Svenska
stadskärnor samt Eurotowns (en förening bestående av
medelstora städer i Europa).
Den nya regionindelningen kommer, kanske redan
från 2019, att påverka kommunens samverkansmönster och i förlängningen även i viss mån insatser och
prioriteringar. Oavsett detta kommer Varberg utifrån
sitt geografiska läge och sin tillväxttakt att behöva
agera för att bredda sina kontaktytor med grannregioner och andra organisationer. Kommunen påverkas av
utvecklingen på flera håll, framför allt i de nuvarande
regionerna Skåne, Halland och Västra Götaland.
Världsekonomin och konflikter i omvärlden
Det internationella ekonomiska läget har en direkt påverkan på konjunkturen i Sverige och konjunkturläget
är en viktig faktor för hur efterfrågan på planlagd mark
och bygglov förändras. Det fortsatt låga ränteläget
medför att efterfrågan är fortsatt hög.
Pågående konflikter i Syrien, Irak och olika delar av
Afrika medför att många flyktingar fortsätter att söka
sig till Europa och Sverige. I takt med att dessa personer erhåller permanent uppehållstillstånd uppstår en
akut boendeproblematik, då det redan råder brist på
bostäder inom kommunen.

Budgetförutsättningar 2017-2019
Kommunens skatteintäkter

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna,
de utgör närmare 67 procent av de totala kommunala
inkomsterna. Skattesatsen för Varbergs kommuninvånare ligger sedan 2012 på 20,33 procent för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar.
Skatteintäkterna periodiseras så att preliminära
månadsvisa utbetalningar från Skatteverket kommer
in i kommunkassan det år som de avser. I själva verket
är skatteintäkterna preliminära tills taxeringen är
slutgranskad i december året därpå. Om Skatteverket
upptäcker avvikelser i sin granskning, justeras dessa
genom slutavräkning i januari månad två år efter
inkomståret.
Löneökningar och förändring av sysselsättning
bland kommunens invånare är sådant som påverkar
det totala skatteunderlaget. Eftersom det finns en
betydande osäkerhet om hur stora de framtida skatteintäkterna ska bli, spelar prognoser en viktig roll i den
ekonomiska planeringen. Varbergs kommun använder sig av prognoser från SKL. För de kommande tre
åren ger deras prognos en tillväxt av skatteunderlaget
på 4,5 procent (2017), 3,9 procent (2018) respektive
3,8 procent (2019).

Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift

Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala utjämningssystemet, där den kommunala fastighetsavgiften
ingår, en viktig inkomstkälla för Varbergs kommun;
härifrån kommer 14 procent av de totala inkomsterna.
Det kommunala utjämningssystemet består av
statliga bidrag för att utjämna skilda förutsättningar
mellan landets olika kommuner. Systemet omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning,
kommunal fastighetsavgift och regleringsbidrag/-avgift. Vissa av delar av utjämningssystemet innebär att
Varbergs kommun får ta emot bidrag, medan andra
delar medför avgifter. Nedan beskrivs systemets olika
delar lite närmare.
Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter
mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga skillnaderna i medborgarnas genomsnittsinkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är
garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent
av medelskattekraften i Sverige. År 2015 var genomsnittsinkomsten i Varberg 99 procent av medelskattekraften i riket. År 2016 erhåller Varberg ett bidrag i
inkomstutjämning på 6 409 kronor per invånare.
Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, till exempel skillnader i andelen barn och äldre
bland invånarna. Systemet ska däremot inte utjämna
för skillnader som beror på servicenivå, kommunala
avgifter eller politiska prioriteringar. Varberg har på
flera sätt (som geografiskt och befolkningsmässigt) en
gynnsam struktur, vilket innebär att kommunen får
betala en avgift i kostnadsutjämningen. Avgiften för
2016 motsvarar 1 379 kronor per invånare.
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag för Varbergs kommun, tkr
Prognos 2016

Budget 2017

Ram 2018

Plan 2019

2 615 359

2 740 993

2 828 942

2 936 441

Skatteintäkter
Skatteinkomster
Slutavräkning 2015

-2 355

Slutavräkning 2016

-12 717

Slutavräkning 2017
Summa skatteintäkter

-18 671
2 600 287

2 722 322

2 828 942

2 936 441

Inkomstutjämning

389 975

403 426

407 727

431 477

Kostnadsutjämning

-83 909

-89 657

-102 953

-105 165

-2 082

550

-10 043

-16 771

15 111

15 111

10 790

-71 253

-73 636

-74 592

-75 548

Statsbidrag

Regleringsbidrag/-avgift1
Välfärdsmiljarder
LSS-utjämning
Statsbidrag maxtaxa

19 200

19 200

19 200

19 200

Fastighetsavgift

112 265

115 991

119 471

123 055

364 196

390 985

373 921

387 038

2 964 483

3 113 307

3 202 863

3 323 479

Summa statsbidrag
SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAG

Välfärdsmiljoner enligt invånarfördelning ingår, vilket för år 2017 motsvarar 13 mnkr.

1

LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas
kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Här avgörs utjämningen av antalet
personer inom kommunen som är brukare av insatser
inom LSS. Varberg betalar 2016 en avgift som motsvarar 1 171 kronor per invånare.
Den kommunala fastighetsavgiften infördes
2008 och innebär att den kommuninvånare som äger
en fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. Fastighetsavgiften gäller även fritidshus, för en
kommun som Varberg medför den därför i regel stora
intäktsökningar.
Regleringsbidrag/regleringsavgift innebär att
den totala nivån för en kommuns samtliga utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för kommunal utjämning. Beroende på om de anslagna medlen
är högre eller lägre än kommunens netto, genererar det
ett bidrag eller en avgift för kommunen.
Välfärdsmiljarder benämns de 10 mdkr som
regeringen i 2016 års höstproposition tillför kommuner
och landsting för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar. Resurstillskottet är permanent. De extra
miljarderna ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer. Pengarna kommer därmed att
fördelas dels efter invånarantal (30 procent), dels efter
en fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande
och nyanlända (70 procent). Under 2019 och 2020
kommer fördelningen i större utsträckning att utgå
från invånarantal och från och med 2021 kommer den
helt att baserat på invånarantal.

Finansnetto och internränta

Finansnettot är resultatet av kommunens finansiella
intäkter minus finansiella kostnader.
De finansiella kostnaderna består till största del av
kommunkoncernens upplåningskostnader. Kommunen
bedriver en internbank som sköter hela kommunkoncernens upplåning och administrerar samtliga räntetransaktioner, vilka delas per bolag utifrån upplåningsvolym. Snitträntan i internbanken förväntas för 2017
bli cirka 3,0 procent.
Kommunen har hittills kunnat finansiera sina investeringar med egna medel. Det innebär att samtliga
finansiella skulder som finns motsvarar de interna
reverserna mot kommunens bolag. När kommunens
investeringar överstiger summan av årets resultat
och avskrivningar, ger det en ökning av de egna
kostnaderna med det överstigande beloppet gånger
internbanksräntan, förutsatt att det inte finns tidigare
upparbetade medel som kan användas för finansiering.
De finansiella intäkterna består mest av ränteintäkter från de interna reverserna mot kommunens
bolag. Så länge kommunen inte har en egen låneskuld
täcker ränteintäkterna från internbankens reverser alla
räntekostnader. Utöver ränteintäkter betalar samtliga
kommunala bolag även en marginal på sina lån till internbanken på mellan 0 och 0,66 procent. Denna kostnad ska, i enlighet med EU:s statsstödsregler, täcka
administrationen av internbanken samt justera för den
lägre upplåningskostnad som ett bolag får genom att
kommunen går i borgen för lånen. Övriga finansiella
intäkter är reverser för olika fastigheter samt medlemsåterbäring från Kommuninvest.
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Förutsättningar för ramar 2018 och plan 2019
• Skatteintäkter och utjämningsbidrag för åren 2018 och 2019 beräknas utifrån den prognos som SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting) presenterade den 5 oktober 2016.
• Volymjustering för demografiska förändringar är beräknade och medel har tillförts barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ramar enligt kommunens befolkningsprognos 2016.
• Löneökningar och löneglidningar är beräknade utifrån SKL:s prognos för kostnadsökningar för
arbetskraft, och är budgeterade centralt under kommunstyrelsen för att fördelas enligt utfall.
• Övriga kostnadsökningar utgår från SKL:s prognos för respektive år och är medräknade som prisökningar i samtliga nämnders ramar.
• För att uppnå de finansiella målen år 2018 och 2019 måste verksamhetens nettokostnad justeras
ned eller verksamhetens finansiering justeras upp med 30 miljoner kronor respektive år. Hur denna
justering kommer att fördelas beslutas politiskt under början av år 2017.
• Drifts- och kapitalkostnader för nya investeringar som uppstår under kommande år överförs till
respektive nämnd vid den tidpunkt då de tas i bruk.
• Den centralt budgeterade pensionskostnaden för pensionsutbetalningar 2018 och 2019 följer de
prognoser som KPA har beräknat för Varbergs kommun.
• Internräntans nivå är fortsatt beräknad till 2,5 procent.

Prognosen för finansnettot innehåller många osäkerhetsfaktorer eftersom den påverkas av förändringar
i marknadsräntorna samtidigt som den bygger på att
kommunkoncernens investeringsplan utförs i planerad
takt. Detta gör att det kan bli avvikelser mellan finansnettots budget och verkliga utfall. Sammantaget har
kommunen ändå ett starkt finansnetto och en mycket
god likviditet. Om samtliga investeringar genomförs
enligt plan kommer extern nyupplåning att behöva tas
eftersom kommunen inte kommer att klara planerad
investeringstakt med egna medel.
Kommunens interna ränta, som används vid beräkningar av nämndernas kapitalkostnader, sänktes under
2014 till 2,5 procent som en anpassning till de låga
marknadsräntorna. Internbankens ränta är betydligt
högre än kommunens interna ränta, detta beror på historiska räntesäkringar och innebär att internbanksräntan kommer att sjunka vid nyupplåning.

Arbetsgivaravgifter och
övriga personalomkostnader

Arbetsgivaravgifter och övriga personalomkostnader
fördelas med differentierade påslag. Nivån på avgifterna anpassas utifrån medarbetarnas ålder och lönenivå
inom respektive nämnd. Lönestrukturen i Varbergs
kommun medför att de totala personalomkostnaderna
för 2017 beräknas motsvara ett påslag med 38,65 procent. Från och med den 1 juli 2016 är arbetsgivaravgiften för samtliga anställda yngre än 65 år 31,42 procent,
medan arbetsgivaravgiften inklusive särskild löneskatt
för personer äldre än 65 år är 16,36 procent. Hänsyn
till detta har tagits i beräkningen av de differentierade
personalomkostnaderna för respektive nämnd.

Pensionskostnad

Fram till år 1998 hade kommunen ett helt förmånsbaserat pensionssystem där inga löpande avsättningar till
pensionsskulden gjordes utan enbart utbetalningar av
tjänstepension belastade ekonomin. Därefter infördes
en blandmodell som innebär att arbetsgivaren kostnadsför och utbetalar 4,5 procent av lönesumman per
anställd till pensionsavsättning. För anställda med
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp/år (cirka 37 000
kr för år 2016) kostnadsförs dessutom en förmånsbaserad pension på den överskjutande delen. Det betyder
att de som idag går i pension kan få tjänstepension
både från det gamla förmånsbaserade systemet och
från den nya blandmodellen. Övergången mellan
systemen sker successivt under en lång period; inledningsvis var huvuddelen av kommunens pensionskostnader utbetalningar enligt det gamla systemet men
efterhand minskar pensionsutbetalningarnas andel av
kostnaderna och till slut kommer pensionskostnaden
enbart att bestå av löpande avsättningar för intjänad
pension. Under övergångsperioden belastas ekonomin
både med kostnader för pensionsutbetalningar enligt
det gamla systemet och med kostnader för nyintjänad
pension för dagens anställda.
Kostnaden för pensionsutbetalningar enligt det
gamla systemet budgeteras centralt under kommunstyrelsen. Denna del av pensionskostnaderna har
uppnått sin högsta nivå och börjar nu att minska,
eftersom nytillkomna pensionärer har en större del av
sin tjänstepension intjänad i den nya avgiftsbestämda
blandmodellen. Utbetalningarna från den äldre förmånsbaserade pensionen har generellt varit svåra att
kostnadsberäkna, bland annat på grund av ränte-
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förändringar och osäkerhet kring när förmånstagaren
kommer att vilja börja ta ut sin tjänstepension. Prognoser över dessa kostnader blir därför osäkra.
Pensionsavgiften för dagens anställda budgeteras
på förvaltningarnas kostnadsställen och ingår som en
del av personalomkostnadspåslaget (som har nämnts
ovan).

Volymjusteringar

Barn- och utbildningsnämndens ram samt övervägande del av socialnämndens ram justeras i budgeten för
demografiska förändringar enligt den senast beslutade
befolkningsprognosen. Enligt prognosen beräknas
befolkningen öka i Varbergs kommun.

Kompensation för pris- och löneökningar

Nämndernas ekonomiska ramar höjs med hänsyn
tagen till den beräknade löne- och kostnadsutvecklingen. Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till
förväntade prisökningar i budgeten. Detta index består
av två sammanvägda uppräkningstal, dels prognos för
arbetskraftskostnadernas förändring, dels prognos
för prisförändring för övrig förbrukning. Nämndernas
nettokostnader vid det senaste bokslutet används som
underlag för beräkning av kompensationens storlek.
Enligt beslut har nämndernas kompensation för
pris- och löneökningar år 2017 justerats till två tredjedelar av den beräknade kostnadsutvecklingen för
arbetskraftskostnader och övriga prisökningar enligt
PKV.
Den beräknade ökningen för löner och löneglidning
år 2017 utgår från förvaltningarnas personalkostnader
2015. Först justeras kostnaderna upp till 2016 års nivå
(3,5 procent enligt PKV för 2016) och därefter till 2017
års nivå med ytterligare 2,0 procent (två tredjedelar
av PKV för 2017). Prisökningen på övrig förbrukning
utgår från förvaltningarnas nettokostnader 2015, exklusive kapitalkostnader. Justering görs för respektive
år med hjälp av prisindex för övriga kostnader i PKV
(2,0 procent år 2016 och 1,4 procent år 2017).
Den beräknade kompensationen för pris- och löneökningar 2017 har tillförts respektive nämnds ram i
budgeten.

Justering för drifts- och
kapitalkostnader vid investeringar

När beslut fattas om en investering avsätts medel för
tillkommande drifts- och kapitalkostnader i budgeten.
Medlen placeras tillfälligt hos kommunstyrelsens post
för ofördelade medel, för att därefter föras över till
berörd nämnd när investeringen är genomförd och
objektet tas i bruk. På liknande sätt minskas nämndernas ramar i takt med att kapitalkostnaderna minskar
för äldre investeringar. Kapitalkostnader som tillkommer efter mindre anpassningar inom redan befintliga
hyresobjekt justeras inte.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
får till övervägande del kompensation för ökade lokalkostnader i den barn-/elev- eller äldrepeng som ingår
i den normala volymjusteringen. När nya lokaler tas i
bruk ingår lokalkostnader som en del av de normala

volymjusteringarna. Ett nettotillskott av medel till berörd nämnd kan endast bli aktuellt om det bedöms att
den nya lokalkostnaden är väsentligt större än normalt.

Övriga centralt budgeterade poster

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

Ekonomistyrningsprinciper
Varbergs kommun arbetar med mål- och ramstyrning
för att kunna ha god kontroll och överblick över de
nämnder och styrelser som tillsammans utgör kommunens verksamhet. Resultatutjämningsreserven och
regelverket för investeringar är andra viktiga verktyg
för att säkerställa en god ekonomi.

Gemensamma mål,
vision, budget och egna mål

Kommunfullmäktige har för åren 2016-2019 beslutat
om fyra strategiska målområden och tre prioriterade
inriktningar som nämnder och styrelser ska arbeta utifrån. Målområden och inriktningar utgår från
kommunens gemensamma vision om Varberg som
Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. Tillsammans
med kommunens två finansiella mål är de vägledande
i arbetet med att uppfylla kommunallagens krav på en
god ekonomisk hushållning.
Varje år i november månad fastställer fullmäktige
kommunens budget för nästkommande år samt de
ekonomiska ramarna för året därpå. Genom ett tidigt
beslut om kommande års ramar ges nämnderna bättre
förutsättningar att planera sin verksamhet med god
framförhållning. Nämnder och styrelser arbetar fram
genomförandeplaner utifrån fullmäktiges mål- och
inriktningsdokument, med strategier och åtgärder för
att nå fullmäktiges mål. Nämnderna tar också fram
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för sin basverksamhet.

Uppföljning och analys

I kommunens styrmodell ligger fokus och tonvikt
på uppföljning och analys. Varje nämnd och styrelse
rapporterar regelbundet in sina ekonomiska resultat
till kommunstyrelsen, samtidigt som man beskriver sitt
arbete med de strategiska målområdena. Kommunstyrelsen rapporterar sedan vidare till fullmäktige. I denna
process övervakas hur verksamheterna följer budget,
hur man arbetar för en god måluppfyllelse samt om något ”av risk och väsentlighet” behöver uppmärksammas
inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Efter årets fyra första månader görs en gemensam
tertialrapport för samtliga nämnder och bolag, och
efter åtta månader presenteras en gemensam delårs-
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Vad innebär god ekonomisk hushållning?
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning.
Det innebär bland annat att:

•

Planeringen av den ekonomiska politiken ska utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden
är en viktig grundförutsättning.

•
•

Nettokostnaderna får inte på sikt öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto.

De finansiella målen ska vara styrande. Varbergs kommun har två finansiella mål, som båda ska uppnås
som ett genomsnitt för perioden 2017-2025. De finansiella målen är:
1. Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 100 mnkr per år (2017-2025).
2. Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst 59 procent per år, exklusive pensionsåtaganden och
internbankslån till bolagen (2017-2025).

•

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har en god ekonomisk hushållning.
Nämnderna ansvarar inom sina områden och inom ramen för sin budget.

•

De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse, ekonomin sätter gränser och förutsätter
optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav
prioriteras.

•

Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och resursavstämmas före genomförande. Detta gäller även övergripande policyer, planer och projekt som kommer att inverka på verksamheten.

•

De ramar som anges i beslutad budget utgör tak för respektive nämnd. Nämnden måste hantera befarade
överskridanden inom tilldelad totalram.

•
•

Nämnderna ska hantera över- och underskott i enlighet med det regelverk som fullmäktige antagit.
De kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna ska ha full kostnadstäckning.

rapport. Rapporteringen kompletteras av månadsrapporter och vid behov av dialogsamtal mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och ledningen för en nämnd
eller ett bolag. En bra uppföljning ökar effektiviteten
i kommunens mål- och ramstyrning eftersom den
borgar för säkerhet i verksamhetens ekonomi och
måluppfyllelse.

Resultatutjämningsreserv

År 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om en
resultatutjämningsreserv som ska utjämna normala svängningar i kommunens intäkter. Syftet är att
skapa en buffert under högkonjunktur för att ha som
säkerhet vid vikande skatteunderlag i samband med
lågkonjunktur.
Gällande riktlinjer för
resultatutjämningsreserven

• Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens eget kapital.

• Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras,

om kommunens finansiella mål är uppnådda, med ett
maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen
den del av årets resultat, eller den del av årets resultat

efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 procent
av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

• Ett tak fastställs för hur stort belopp som sam-

manlagt får finnas i reserven vid utgången av varje
redovisningsår. Maximalt 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven.
Det motsvarar cirka 308 mnkr för Varbergs kommun
år 2017.

• Beslut om att använda medel från resultatutjäm-

ningsreserven ska fattas i samband med kommunens
beslut om budget, men kan vid behov revideras i
samband med beslut om bokslut. Vid disponering bör
en bedömning göras för när konjunkturen förväntas
återhämta sig.

• I budgetbeslutet för kommande års budget kan maximalt ett belopp motsvarande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning tas i anspråk ur resultatutjämningsreserven
(dock ej mer än vad som är reserverat). Det motsvarar
cirka 61 mnkr för Varbergs kommun 2017.

• Förändring av resultatutjämningsreserven kräver ett
aktivt fattat beslut av kommunfullmäktige.
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Investeringar

Kommunens investeringar hanteras enligt ett särskilt
regelverk som kommunstyrelsen har fastställt. För att
säkerställa att nya investeringar görs vid rätt tidpunkt
och på rätt plats, ska varje investering vara resultatet
av ett väl planlagt utredningsarbete, där berörda förvaltningar bidrar med sina perspektiv. Först av allt ser
man över det behov som ligger bakom investeringsförslaget. Ett åtgärdsval genomförs, där berörd förvaltning tar ställning till om en investering är rätt sätt att
möta det aktuella behovet. Om så anses vara fallet,
lämnas en rekommendation om förstudie till investering till den berörda nämnden, som granskar och fattar
beslut för eller emot en förstudie.

Det är sedan förstudien som utgör underlaget till
investeringsbeslutet. Innehållet i förstudien måste
därför vara tydligt och ställningstagande, det ska visa
hur investeringen tillfredsställer behovet i åtgärdsvalet
samt hur den bidrar till uppfyllelsen av kommunens
övergripande mål. Dessutom ska förstudien innehålla
tids- och processplan för själva investeringsprojektet.
Investeringens totalkostnad ska framgå, liksom vilka
förändringar i driftskostnader som kommer att uppstå.
Först när samtliga konsekvenser av investeringen har
redovisats och förstudien är avslutad, fattar kommunfullmäktige budgetbeslutet om investeringen ska
genomföras eller inte.
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Drifts- och balansbudget
Driftsbudget
Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder; utfall för 2015 och hur de är satta för
2016-2019. Under nämndernas ramar redovisas budget för de kommungemensamma posterna och längst ned syns
hur kommunens totala kostnader finansieras genom budgeterade skatteintäkter, utjämningsbidrag1 och finansnetto2.
Till skillnad från kommunens resultaträkning innehåller driftsbudgeten interna poster, det vill säga affärshändelser inom och mellan nämnderna. Förändringen av nämndernas ramar mellan olika år består till stor del av beräknad
kompensation för kostnads- och löneökningar eller justering av interna kapitalkostnader som avskrivningar och
ränta. Skillnaderna kan också bero på bokföringstekniska justeringar mellan nämnder.
Statligt bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan landets kommuner.

1

Ränteintäkter minus räntekostnader.

2

Driftsbudget 2015-2019, tkr
Bokslut 2015 Budget 2016

Rambeslut
20171

Budget 2017

Ram 2018

Plan 2019
-6 408

Kf, valnämnd, kommunens revisorer

-5 094

-4 690

-4 805

-4 842

-5 825

Överförmyndarnämnd

-4 264

-4 448

-4 575

-4 906

-4 918

-4 931

-117 663

-155 868

-158 859

-167 029

-169 463

-171 084

Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd

-1 313 973

-1 361 631

-1 413 669

-1 431 442

-1 475 911

-1 516 850

Socialnämnd

-980 535

-1 022 522

-1 054 365

-1 068 423

-1 092 510

-1 115 615

Byggnadsnämnd

-9 996

-13 625

-14 617

-14 933

-14 568

-14 161

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-8 979

-9 494

-9 743

-10 483

-10 397

-10 302

Hamn- och gatunämnd

-83 483

-89 781

-90 793

-98 685

-96 009

-96 553

Kultur- och fritidsnämnd

-134 633

-135 461

-137 906

-140 840

-142 267

-142 414

-15 789

-16 875

-17 216

-20 084

-24 005

-23 528

-2 674 409

-2 814 395

-2 906 548

-2 961 667

-3 035 872

-3 101 846

Servicenämnd
Summa nämndernas ramar
Externa poster
Varbergs stadsutveckling

-12 687

-11 325

-11 900

-11 900

-11 900

-11 900

Kommungemensamma kostnader

-34 468

-40 044

-40 701

-40 697

-42 040

-43 301

Bidrag till kommunförbundet
Räddningstjänsten Väst

-55 984

-58 175

-60 993

-59 904

-61 215

-63 300

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt

-61 690

-63 750

-66 000

-67 656

-67 183

-68 183

1 699

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-105 868

-111 915

-125 331

-126 326

-154 483

-168 862

Avkastning extra pensionsavsättning/
upplösning av avsättning

7 288

8 500

8 500

8 500

8 800

19 800

Återbetalning premier från AFA

21 195
35 000

55 000

61 757

25 752

25 378

Ökning semesterlöneskuld
Avskrivningar

Försäljning av arrendetomter Apelviken
Exploateringsintäkter
Interna poster
Interna kapitalkostnader

165 535

183 149

182 793

227 611

247 370

0

-21 928

-42 067

-19 368

-81 570

-130 906

Verksamhetens nettokostnad

-2 770 117

-2 952 497

-3 066 891

-3 004 468

-3 142 100

-3 000 751

Skatteintäkter

Justering interna poster
Kommunstyrelsens ofördelade

152 934
-8 127

2 448 229

2 622 778

2 735 557

2 722 322

2 828 942

2 936 441

Utjämningsbidrag

378 093

356 006

344 692

390 985

373 921

387 038

Finansiella intäkter

89 448

90 780

90 109

98 274

106 066

111 946

Finansiella kostnader

-77 625

-76 694

-78 592

-76 520

-94 928

-118 928

RESULTAT

68 028

40 373

24 875

130 593

71 901

15 746

Beslut från november 2015.

1
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Prioriterade satsningar
I driftsbudgeten redovisas hur nämndernas ramar har justerats utifrån de budgetförutsättningar som beskrivits i
föregående kapitel samt utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. I de förändrade ramarna ingår
även ett antal satsningar som Alliansen och Miljöpartiet har valt att prioritera. Nedan presenteras vilka dessa satsningar är och hur de fördelas mellan nämnderna.

Satsningar enligt politiska
prioriteringar, tkr

Beskrivning av prioriterade satsningar
2017

2018

Överförmyndarnämnd
Utökning handläggare

300

Kommunstyrelse
Resurs för kvalitet i verksamheten

Kommunstyrelse
Utökad resurs för beredskap och bibehållen kvalitet i
verksamheten.

3 700

Barn- och utbildningsnämnd
Barn och elever i behov av särskilt stöd

5 000

Resurs för kvalitet i verksamheten

8 000

Barn- och utbildningsnämnd
Utökad resurs för att förstärka de åtgärder som syftar
till att stödja barn och elever med olika behov i deras
inlärning och utveckling. Nämnden tillförs även medel
för att bibehålla och säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Socialnämnd
Munhälsa för äldre
Resurs för kvalitet i verksamheten

750
18 000

Socialnämnd
Resurs för att möjliggöra en förbättrad munhälsa för
äldre. Nämnden tillförs även medel för att bibehålla
och säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Byggnadsnämnd
HR-resurs

300

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Handläggarresurs (inklusive
50 % intäktsfinansiering)

750

Byggnadsnämnd
Resurs till förstärkning inom personalområdet/HR
som stöd inom rekrytering och arbetsmiljöfrågor.

750

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Resurs till ytterligare två handläggare varav hälften av
resursbehovet finansieras via ökade intäkter.

Hamn- och gatunämnd
Ökat deltagande i samhällsprocessen
Vägbeläggning Bua, Träslövsläge
och Tvååker

1 000

-1 000

Cykelfrämjande åtgärder

1 000

-1 000

500

-500

Enskilda vägar

Kultur- och fritidsnämnd
Meröppna bibliotek
Förstärkning mobil ungdomsverksamhet
Resurs för kvalitet i verksamheten

150
750
1 500

Servicenämnd
Kommungemensam kundservice
Bostäder till nyanlända
SUMMA PRIORITERINGAR

Överförmyndarnämnd
Utökad handläggarresurs för att möta kravet på utvidgat utrednings- och utbildningsansvar samt för att
möta de ökade ärendevolymer som förvaltningen fått
under det senaste året.

1 900

3 900

300
44 650

1 400

Hamn- och gatunämnd
Resurs för att öka deltagandet i samhällsplaneringsprocessen. Nämnden tillförs även tre tidsbegränsade
satsningar för 2017: extra medel till vägbeläggning i
Bua, Träslövsläge och Tvååker, extra medel till växthantering utmed gång- och cykelvägar samt ökat bidrag
till enskilda vägar.
Kultur- och fritidsnämnd
Resurs för att möjliggöra ytterligare ett meröppet
bibliotek. Vidare tillförs nämnden medel till den mobila
ungdomsverksamheten samt medel för att bibehålla
och säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Servicenämnd
Resurs till kvalitetshöjning och omställning för ett
kommungemensamt kundcenter. Nämnden tillförs
även medel för ett fortsatt arbete med att ordna bostäder till nyanlända.

23

DRIFTS- OCH BALANSBUDGET

Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag inklusive fastighetsskatt
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

Budget 2016

Budget 2017

Ram 2018

Plan 2019

656 931

668 494

699 117

734 417

-3 497 512

-3 546 633

-3 686 734

-3 866 307

-111 915

-126 326

-154 483

-168 862

-2 952 497

-3 004 465

-3 142 100

-3 300 751

2 622 778

2 722 322

2 828 942

2 936 441

356 006

390 985

373 921

387 038

90 780

98 274

106 066

111 946

-76 694

-76 520

-94 928

-118 928

40 373

130 596

71 901

15 746

Budget 2016

Budget 2017

Ram 2018

Plan 2019

Kassaflödesanalys, mnkr
Löpande verksamhet
Årets resultat

40

131

72

16

Avskrivningar

112

126

154

169

Övriga ej likviditetspåverkande poster

16

27

26

38

Utbetalning av tidigare avsättning

-30

0

0

-150

Medel från den löpande verksamheten

138

284

252

73

-509

-701

-490

-357

Investeringsverksamhet
Nettoinvesteringar
Nettoexploateringar

-10

-25

65

29

-519

-726

-425

-328

0

406

172

256

0

406

172

256

Årets kassaflöde

-381

-37

0

0

Likvida medel vid året början

468

87

50

50

87

50

50

50

-381

-37

0

0

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Medel från finansieringsverksamhet

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

Balansbudget 2015-2019, mnkr
Bokslut 2015

Prognos 2016

Budget 2017

Ram 2018

Plan 2019

Materiella anläggningstillgångar

2 318,3

2 686,4

3 079,8

3 359,4

3 692,9

Finansiella anläggningstillgångar

311,1

311,1

311,1

311,1

311,1

Långfristiga fordringar

2 440,4

2 575,4

3 185,4

3 730,4

4 280,4

Anläggningstillgångar

5 069,8

5 572,9

6 576,3

7 400,9

8 284,4

208,8

197,2

185,6

174,0

162,4

Tillgångar

Bidrag statlig infrastruktur
Förråd och exploateringsområden
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

118,5

135,2

160,2

100,1

93,2

237,0

237,0

237,0

237,0

237,0

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

Likvida medel

467,8

50,0

50,0

50,0

50,0

Omsättningstillgångar

916,7

515,6

540,6

480,5

473,6

6 195,3

6 285,7

7 302,5

8 055,3

8 920,5

2 564,4

2 632,4

2 672,8

2 806,4

2 881,4

68,0

40,4

130,6

71,9

15,7

2 632,4

2 672,8

2 803,4

2 875,3

2 891,0

535,9

513,9

522,5

530,0

388,5

SUMMA TILLGÅNGAR

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

1 602,1

1 674,1

2 224,7

2 598,4

3 072,7

Kortfristiga skulder

1 424,9

1 424,9

1 752,0

2 051,7

2 568,2

Summa skulder

3 027,0

3 474,1

3 976,7

4 650,1

5 641,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 195,3

6 285,7

7 302,5

8 055,3

8 920,5
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Analys av budget och utfall
För att kartlägga och analysera kommunens resultat,
utveckling och ekonomiska ställning används en finansiell analysmodell som är utvecklad av KFi, KommunForskning i Västsverige. Modellen ger ett övergripande
finansiellt perspektiv utifrån fyra viktiga aspekter:

• kontroll över den finansiella utvecklingen
• långsiktig betalningsberedskap/-kapacitet
• kortsiktig betalningsberedskap/-kapacitet
• riskförhållande.

Investerings- och soliditetsnivå
Kommunens investeringsnivåer har legat högt under
ett antal år och kommer att vara höga även fortsättningsvis.
Nettoinvesteringar 2012-2015 samt prognos 2016-2021

mnkr
600
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Resultat

Finansiella mål
Kommunen har två finansiella mål för åren 20172025. Båda målen ska uppnås som ett genomsnitt för
perioden.

450
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1. Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst
100 mnkr per år (2017-2025).

200

2. Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst
59 procent per år, exklusive pensionsåtaganden och
internbankslån till kommunens bolag (2017-2025).

100

De finansiella målen måste uppnås under perioden för
att en genomsnittlig investeringsnivå på 360 mnkr ska
kunna genomföras.
Kommunens driftsresultat
År 2012-2015 har kommunens resultat i genomsnitt
legat på 98 mnkr, vilket har motsvarat periodens första
finansiella mål.
Utmaningen framöver blir att anpassa verksamheten för att även för kommande period uppnå det
första finansiella målet, det vill säga att prestera ett
genomsnittligt årsresultat på 100 mnkr. Prognosen
för 2016 visar ett resultat på 33 mnkr, vilket alltså är
lägre än målsatt genomsnitt, medan resultatet för 2017
enligt budgetförslaget uppgår till 131 mnkr och därmed
bidrar till periodens måluppfyllelse.
Driftsresultat 2012-2015 samt prognos 2016-2021

mnkr
160

Resultat 2012-2016
Resultat 2017-2021
Genomsnitt

150
50
0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Diagrammet ovan visar en genomsnittlig investeringsnivå på 410 mnkr för perioden 2016-2021. Det är en
hög nivå i förhållande till kommunens första finansiella mål, att resultatet i genomsnitt ska uppgå till
minst 100 mnkr. Om de finansiella målen ska kunna
nås krävs en lägre investeringsnivå efter år 2021.
Med en lägre investeringsnivå efter år 2021 kommer
även det andra finansiella målet, att den genomsnittliga soliditeten för perioden 2017-2025 ska uppgå till
minst 59 procent, att nås.
Soliditet 2013-2015 samt prognos 2016-2021
%
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Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna
som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet,
desto mindre skuldsatt är kommunen.
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Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels
det årliga resultatet, dels värdet av tillgångarna. För
en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i
samma takt som tillgångarnas värde. Om man jämför olika kommuners soliditet bör man tänka på att
Varbergs system med en internbank gör att balansräkningen ökar och soliditeten, som är ett relativt mått,
minskar.
Skuldsättning
Under nuvarande förutsättningar och under förutsättning att de finansiella målen uppnås, kommer kommunens lånebehov under perioden 2017-2021 att uppgå
till 700 mnkr. Lånebehovet är en följd av de höga
investeringsnivåerna och utgör inget problem så länge
de finansiella målen uppnås.

Risk och kontroll

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den
uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner brukar den röra sig runt
70-80 procent. För Varbergs kommun ligger kassalikviditeten under hela perioden högt och om man även
räknar in den outnyttjade checkräkningskrediten, som
ligger på 250 mnkr, når den över 100 procent. Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom
bra möjligheter att förstärka den ytterligare om det
skulle behövas.
Borgensåtagande
Borgensåtaganden är viktiga vid bedömning av
kommuner ur riskperspektiv. Varbergs kommuns
borgensåtagande består huvudsakligen av 500 mnkr
för Varbergs Stadshus AB:s lån samt av den solidariska
borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser som
kommunen tecknat genom medlemskap i föreningen.

I nuläget överstiger Kommuninvests tillgångar dess
skulder. Kommunen har dessutom genom internbanken skulder för dotterbolagen på cirka 2 534 mnkr.
Risken för dessa skulder får dock bedömas som liten
eftersom de bolag som berörs visar gott resultat, har
positivt kassaflöde och innehåller betydande övervärden. De kommunala bolagen följer dessutom sina
budgetar på ett tillfredsställande sätt, vilket innebär att
kommunen har kontroll över deras verksamhet.
Finansiell risk
Kommunen har en låg skuldsättning. Även om lån
kommer att upptas de kommande åren innebär detta
i kombination med den outnyttjade checkräkningskrediten att den finansiella risken är mycket låg.
Balanskravet
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste
intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett
positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet
och bygga upp medel för reinvesteringar.
Varbergs kommun har uppfyllt balanskravet sedan
det infördes år 2000. Kommunen har också utnyttjat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en
resultatreserv för att kunna jämna ut svängningar i
intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för
perioder av lågkonjunktur. Resultatreserven får enligt
beslut uppgå till maximalt 10 procent av skatteintäkter,
generella stadsbidrag och utjämningsbidrag, vilket
motsvarar drygt 300 mnkr. Vid bokslutet 2015 var
resultatreserven fylld.
Måluppfyllelse
Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi och
verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. Arbetet med att följa fullmäktiges fyra strategiska målområden är ett viktigt led i kontrollarbetet.
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Investeringar
Investeringsplanen nedan visar alla kommunens pågående och planerade investeringar, sorterade
under respektive ansvarig nämnd. Nybyggnationer är samlade under kommunstyrelsen, som i egenskap av fastighetsägare är ansvarig för samtliga byggprojekt, oavsett vilken verksamhet som berörs.
Investeringarna är uppdelade i tre olika kategorier:
• Påbörjade projekt är investeringar som redan är igångsatta.
• Projekt kända sedan tidigare budget har ännu inte påbörjats, men finns med i den långsiktiga planen.
• Nya projekt har beslutats under 2016 och finns med i budget för första gången.
Direkt under tabellen redovisas även Projekt under förstudie. Detta är föreslagna framtida investeringar som kommer
att ses över och tas beslut om under kommande år. Någon kalkyl för dem har ännu inte gjorts.
Tabellens kolumner visar för varje investeringsprojekt:
• Projektkalkyl/löpande under investering – den totala beräknade utgiften för projektet eller budgetårets investeringsram
för löpande investeringar.
• Prognos utfall t.o.m. 2016 – hur stort belopp som använts hittills, fram till 2017.
• Prognos överföring tidigare beslut – avsatt, outnyttjat belopp som följer med från tidigare år.
• Budget 2017 exkl. överföring – beslutat belopp för användning i projektet 2017.
• Plan 2018-2021 – preliminär beräkning för när ytterligare belopp kommer att behöva lyftas till projektet.
Varje projekt presenteras också lite närmare under rubriken Kommentarer till investeringsplan, direkt efter tabellen.

Investeringsplan 2017-2021, tkr
Ansvarig nämnd/projekt
Kommunstyrelse

Projektkalkyl/
löpande
investering

Prognos
Prognos
Budget
utfall överföring 2017 exklut.o.m.
tidigare sive över2016
beslut
föring

120 952

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

233 137 31 009

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

30 550

5 000

38 000

750 070

368 972

2 000

2 000

Trönninge skola (32620)

275 500

166 838

20 514

88 148

Trönninge friidrottshall/idrottshall/gymnastikhall
(34007)

147 000

77 599

23 754

45 647

Trönninge friidrottshall/idrottshall/gymnastikhall

-10 000

Ankarskolan ombyggnad ungdomsgård (37401)

8 850

6 850

Ankarskolan ombyggnad daglig verksamhet
(37401)

22 600

19 570

2 180

850

Österängen/Bolmens förskola (32318)

58 000

15 992

17 048

24 960

Vidhöge förskola, om- och utbyggnad (32334)

52 935

40 333

Bosgårdsskolan/Växthuset (32623)

61 800

6 346

34 000

15 180

7 700

6 395

418

887

5 208

Påbörjade projekt:
Investeringsram KS verksamhet (31125)

Påskbergsvallen, omläggning, breddning och
förlängning av konstgräsplan (34030)

2 000

2 000

-10 000
2 000

12 602

Kattegattleden (35144)

22 000

7 089

Vidhöge skola ombyggnad (32625)

34 700

10 250

8 703

Skogsbackens förskola (32339)

24 750

9 000

2 000

13 750

Tvååker räddningsstation (39117)

23 500

710

14 500

8 290

1 330

7 670

6 274

1 000

12 450 12 000

Projekt kända sedan tidigare budget:
Apelviken, etapp 1 (31232)
Barn- och utbildningsnämnd
Påbörjade projekt:

18 735
224 100

7 889

9 735

92 761 46 400

Österängens förskola inventarier (32318)

3 000

2 700

Vidhöge förskola inventarier (32334)

2 200

2 200

Trönninge skola inventarier (32620)

18 000

389

16 611

1 000

5 300

2 000

2 100

1 200

Vidhöge skola inventarier (32625)

300
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Projektkalkyl/
löpande
investering

Prognos
Prognos
Budget
utfall överföring 2017 exklut.o.m.
tidigare sive över2016
beslut
föring

Plan
2018

Skogsbackens förskola inventarier (32339)

4 500
1 100

4 000
900

500
200

Ram för mindre investeringar (36101)

5 000

5 000

5 000

Ansvarig nämnd/projekt

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

4 000

3 000

2000

2 000

35000

Barn- och utbildningsnämnd forts.
Bosgårds/Växthuset inventarier (32623)

5 500

Projekt kända sedan tidigare budget:
Ny förskola Breared (32332)
Ny förskola Breared inventarier (32332)

58 000
3 000

1000

Nya projekt:
PS väderskydd
Kärnegårdens förskola/Bullerbyns förskola

3 500

3 500

49 750

49 750

Kärnegårdens förskola/Bullerbyns förskola inventarier

2 200

Utemiljö förskola

6 000

2 000

2 000

2 000

Utemiljö grundskola

5 000

2 000

2 000

1 000

Bläshammar skola

2 000

2 000
32 000

21 350

Applagårdens förskola

2 200

53 350

Applagårdens förskola inventarier

2 200

Socialnämnd

3 750

2 000

3 750

3 750

3 750

5 000

5 000

Påbörjade projekt:
Verksamhetsinventarier SOC (37100)

3 750

2 000

3 750

3 750

3 750

5 000

5 000

Byggnadsnämnd

750

1 000

750

750

750

1 000

1 000

Påbörjade projekt:
Ram för verksamhetsinvesteringar (33101)

750

1 000

750

750

750

1 000

1 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

375

375

375

375

500

500

Påbörjade projekt:
Ram för verksamhetsinvesteringar (31810)

375

375

375

375

500

500

50 300 56 475

36 850

32 400

29 950

Hamn- och gatunämnd
Påbörjade projekt:
Ombyggnad av korsningar (35003)
Brunnsparken (35005)
Smärre centrumåtgärder (35007)

148 788

2 200

37 439

5 204

14 600

2 637

3 974

11 700

2 499

3 000

4 989

4 800

4 401

250

250

250

250

250

250

250

Lekplatser (35010)

4 200

4 658

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

Tvååker central park (35014)

6 300

700

5 600

Mötesplatser serviceorter (35015)

1 000

959

1 000

1 000

Utveckling badplatser (35032)

8 700

504

Motionsspår (35042)

2 000

3 100

Gröna huvudstråk (35044)

3 000

2 000

Kvarteret Kilen (35045)

1 500

Varbergs flygplats (35046)

1 200

750

450

Beläggningsarbeten (35047)

3 000

3 000

Offentliga toaletter (35052 )

8 438

3 438

Teaterplatsen (35061)

9 000

65

150

785

7 450

Trädförnyelse (35080)

500

500

500

500

2 200

3 200

1 000

Omskyltning Rätt fart i staden (35122)

1 000

1 000

1 000

4 000

4 000

1 600

900

900

900

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2 500

2 500
500

500

500

3 000

3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 800

900

900

900

196
2 000
1 000
300

550

1 200

Trafikmiljöåtgärder (35128)

1 500

1 892

1 500

Cykelåtgärder (35132)

3 000

2 003

1 000

Tillgänglighetsåtgärder enligt plan (35133)

2 500

1 500

2 000

Veddige, gång- och cykelväg (35140)

4 100

2 400

1 700

900

900

900

Arbetsmaskiner parkavdelning (35160)
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Ansvarig nämnd/projekt

Projektkalkyl/
löpande
investering

Pronos
Prognos
Budget
utfall överföring 2017 exklut.o.m.
tidigare sive över2016
beslut
föring

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

7 000

7 000

2 000

2 000

Hamn- och gatunämnd forts.
Projekt kända sedan tidigare budget:
Bulleråtgärder (35121)

2 900

Innerhamnen-fästningsområdet

6 000

400

300

300

Hundrastgårdar
Societetsparken upprustning
Nya projekt:
Ram för verksamhetsinvesteringar
Kollektivtrafikåtgärder

484

184

3 200
5 600

14 000
2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12 000

400

3 000

3 000

3 000

2 600

Ungdomslek på landsbygden

3 000

600

600

600

600

600

Bandholtzgatan

4 000

Belysning GC-vägar

2 000

Beläggning GC-vägar
Cykelåtgärder

Offentliga toaletter serviceorter

Hamninvesteringar

4 000
500

500

500

500

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

5 350

550

550

550

42 000

30 499

17 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

2 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

52 000 94 850

133 800

159 800

7 600

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

1 000

1 000

1 000

130 100

4 600

Påbörjade projekt:
Utveckling Varbergs innerhamn och hamnen
Träslövsläge (35802)
Affärsbehov hamn (35803)
Pirhuvud (35804)
Kultur- och fritidsnämnd

3 000

3 500

3 000

38 000

24 999

13 000

440 550

6 500

2 000

2 000

Påbörjade projekt:
Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
(34101)

2 000

Projekt kända sedan tidigare budget:
Framtida konstgräsplan Bua/Väröbacka (34262)

6 000

Nya projekt:
Mindre konstnärlig gestaltning

1 000

1 000

1 000

Varbergs teater

6 850

4 850

2 000

Om- och tillbyggnad Lindvallen

13 150

5 150

8 000

Lindvallen inventarier
Ankarvallen omklädningsbyggnad
Ankarvallen omklädningsbyggnad inventarier
Bokbuss
Bad- och simanläggning Håsten

400

400

27 000

10 500 16 500

750

750

5 200
351 500

5 200
4 500

28 500 61 200

122 600

Inventarier, bad- och simanläggning Håsten

16 000

16 000

Energisystem ASES

10 700

10 700

Servicenämnd

40 510

22 160

1 518

3 000

3 880

918

1 100

Påbörjade projekt:
Anpassning fastighet (32220)

2 000

Energieffektivisering fastigheter (32170)
Krav fastighet (32190)
Kost och städ inventarier (32102)
Inventarier mottagningskök, matsalar och restauranger (32103)

27 200 20 400

26 400

31 800

25 800

2 000

2 000

2 000

5 000

5 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 770

1 100

1 100

1 100

3 000

3 000

900

900

900

900

900

900

900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

IT-utveckling (32126)

1 500

2 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

IT-infrastruktur (32135)

7 000

6 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000
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Ansvarig nämnd/projekt

ProjektPrognos
Prognos
Budget
kalkyl/ utfall t.o.m. överföring 2017 exklulöpande
2016
tidigare sive överinvestering
beslut
föring

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

3 000

3 000

3 000

3 000

6 000

6 000

Servicenämnd forts.
Upprustning konferensrum (32139)
Verksamhetsutveckling serviceförvaltningen
(32136)
Ventilation tillagningskök (32106)

800

300

500

3 000

3 000

3 000

2 110

410

600

1 100

Nya projekt:
Aktivitetsbaserat arbetssätt

17 200

SUMMA INVESTERINGAR

1 650 893

476 459

10 000

45 000

623 600

5 501

Markförvärv (32120)
Stadsutveckling
Påbörjade projekt:
Naturvall (38390)

5 200

127 674

477 273 256 009 236 475 239 500
10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

67 500 223 000

87 100

4000

113 000

4 000

112 000

6 000

2 047

Nya projekt:
Ny färjehamn (38310)

293 000

2 216

Ny skogshamn (38350)

283 000

645

28000

26 000

3600

20 600

593

1 000

4 000

15 000

1 000

2 000

3 000

Korsning Getterövägen (38331)
Ny infart hamnen (38335)
Järnvägsanslutning skogshamn (38352)

SUMMA INKL. FÖRÄNDRING MARKFÖRVÄRV OCH STADSUTVECKLING

1 500

6 000

1 000

1 500

36 000 190 000

64 000

15 000

2 284 493

111 850

1 000

526 960

127 674

554 773 489 009 333 575 253 500 234 850

Projekt under förstudie
Nedanstående projekt är just nu föremål för förstudie och kommer att behandlas längre fram när alla konsekvenser,
både ekonomiska och verksamhetsmässiga, är belysta och kända.
Kommunstyrelse
Underhållsåtgärder Renen

Förstudie pågår.

Gamlebyskolan

Åtgärdsval pågår.

Varbergs räddningsstation

Förstudie pågår.

Hållplats Väröbacka

Åtgärdsval pågår.

Lokaler Stadshus A

Åtgärdsval pågår.

Barn- och utbildningsnämnd
Rundgårdens förskola

Åtgärdsval genomfört och förstudie beställd.

PS Fordons- och transportprogrammet
samt Industritekniska programmet

Åtgärdsval genomfört och förstudie beställd.

Socialnämnd
Särskilt boende

Förstudie pågår.

Hamn- och gatunämnd
Multiparken

Detaljplanefrågor måste lösas.

Norra stadsområdet - följduppdrag

Förstudie inleds i höst.

Ringvägen/Fredsgatan - trafiksäkerhet

Ingår i projektet Trafikmiljöåtgärder.

Gröna huvudstråk

Förstudie pågår.

Tillgängligt bad i Kåsa

Förstudie inleds i höst.

Utflyktslekplats i Håsten

Förstudie inleds i höst.
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Projekt under förstudie forts.
Kultur- och fritidsnämnd
Konstgräsplan Centrum

Förstudie pågår.

Stadsutveckling
Getteröbron

Förstudie pågår.

Stationsområdet

Förstudie pågår.

Östra Hamnvägen

Förstudie pågår.

Kommentarer till investeringsplan
Kommunstyrelse
Investeringsram kommunstyrelsens
verksamhet
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar
som nämnden ansvarar för och fördelar.
Trönninge skola, nybyggnad
Byggnation av ny F-9 skola för 800 elever med ett
tillagningskök. Byggnaden beräknas vara klar till höstterminen 2017.
Trönninge friidrottshall/idrottshall/
gymnastikhall
Inomhushall för friidrott. En skolidrottshall och en
gymnastikhall ska inrymmas i samma byggnad. Med
utrustning som bland annat redskap och hoppgropar
kommer hallen att möjliggöra kvalitativ träning för de
föreningar i kommunen som utövar gymnastik. Styrketräningslokal kommer att finnas som en egen del.
Ankarskolan, ombyggnad ungdomsgård
Gamla Ankarskolans lokaler byggs om för att inrymma
en ny ungdomsgård. Projektet är gemensamt för kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.
Ankarskolan, ombyggnad daglig verksamhet
Detaljplanen för fastighet Mandarinen ska ändras för
byggnation av nya bostäder. Den dagliga verksamhet
som socialförvaltningen har bedrivit där flyttas till
lokaler i del av gamla Ankarskolan.
Österängen/Bolmens förskola
Ersättningslokaler för Österängens förskola, som idag
bedriver sin verksamhet i en paviljongslösning på
Region Hallands mark. Avtalet med regionen löper ut
och investeringsmedel är beslutade för en ny förskola
med åtta avdelningar på tomten Bolmen. Byggnation
beräknas vara klar juni 2017.
Vidhöge förskola, om- och utbyggnad
Ny förskola med sex avdelningar byggs på befintlig
förskoletomt, angränsande till Vidhögeskolan. Fyra av
sex avdelningar görs omställningsbara till F-3. Tillägg
i projektet är golvvärme för plan 1 och 2 i byggnaden.
Byggnation beräknas vara klar mars 2017.
Bosgårdsskolan/Växthuset, om- och utbyggnad
Om- och utbyggnad av skolans huvudbyggnad, för

att ersätta lokaler för fyra klasser i paviljong och två
klasser i Kyrkskolan. Lokaloptimering genom ombyggnation ska ge bättre organisation samt fler grupprum,
lokal för flexenhet, toaletter, arbetsplatser för lärare,
konferensrum och lokaler för elevhälsa. Anpassning
ska också göras för att uppfylla kraven på matsalens
kapacitet.
Påskbergsvallen, omläggning, breddning och
förlängning av konstgräsplan
Påskbergsvallen har inte rätt mått på spelplan för
matcher inom aktuella divisioner. Befintligt konstgräs
är förbrukat och en ny topp måste läggas.
Kattegattleden
Kattegattleden ska bli en havsnära cykelled mellan
Göteborg och Helsingborg. Den går genom tre regioner
och tio kommuner och kommer att vara cirka 32 mil
lång. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket.
Vidhöge skola
Med ökat elevantal finns åter behov av lokaler som
skolan under en tid lånat ut till två förskoleavdelningar. Lokaloptimering behövs genom ombyggnad och anpassningar för ventilation, grupprum, kök och matsal
samt för arbetsrum till lärare. Musiksalen ska flyttas
från huvudbyggnadens aula och anpassas till dagens
musikundervisning.
Skogsbackens förskola
Arbetsmiljöproblem har identifierats i denna förskola,
där en av tre avdelningar har sin verksamhet i paviljong.
Tvååker, räddningsstation
Ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra byggnation av en ny räddningsstation i Tvååker, med bättre
placering än den nuvarande. Räddningsstationen är en
deltidsstation och dagtid kommer byggnaden även att
användas av annan kommunal verksamhet.
Apelviken, etapp 1
Projekt för att skapa norra Europas ledande surfdestination med bättre och tryggare tillgänglighet för
gående och cyklister, med möjlighet till rekreation över
större delar av året samt med förbättrad kvalitet på
vatten och skyddade befintliga naturvärden. Etapp ett
omfattar utveckling av strandpromenaden. Här ingår
cykelbana, låg belysning, möblering, dagvattenhantering och anläggande av surftorg med surfparkering (för
bil och cykel) samt möjliggörande av att en surfbyggnad uppförs. Projektering påbörjas under hösten 2016.
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Barn- och utbildningsnämnd
Österängens förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Vidhöge förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Trönninge skola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Vidhöge skola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Bosgårdsskolan/Växthuset, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Skogsbackens förskola, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Ram för mindre investeringar/inventarier
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar
som nämnden ansvarar för och fördelar.
Ny förskola Breared
Förstudie har genomförts med inriktning på att uppföra en flexibel förskola om åtta avdelningar, enligt
tidigare projekterat koncept för Trönningebjärsvägens
förskola.
Ny förskola Breared, inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Peder Skrivares skola, väderskydd
På grund av platsbrist saknas det idag på Peder Skrivares skola möjlighet att till fullo uppfylla Skolverkets
krav på bygg- och anläggningsprogrammet. Varje elev
ska färdigställa en friggebod i storleken 15 kvadratmeter under en termin, platsbrist gör att detta moment
nu tvingas löpa över ett helt läsår. Byggnation av ett
väderskydd i direkt anslutning till befintlig utbildningslokal löser platsbehovet så att Skolverkets krav
kan uppfyllas.
Kärnegårdens förskola/Bullerbyns förskola
Slutförd förstudie föreslår att den nya Kärnegårdens
förskola byggs med sex avdelningar. Den nya förskolan ska även ge plats åt verksamheten från Bullerbyns
förskola.
Kärnegårdens förskola/Bullerbyns förskola,
inventarier
Medel till inventarieanskaffning vid inflyttning.
Utemiljö förskola
Behov av översyn och investering i utemiljö på kommunens förskolor för att skapa goda förutsättningar för
en stimulerande och utvecklande utemiljö för barnen.
Utemiljö grundskola
Behov av översyn och investering i utemiljö på kommunens grundskolor för att skapa goda förutsättningar för en stimulerande och utvecklande utemiljö för
eleverna.

Bläshammar skola
När Trönninge skola är färdig ändras åldersstrukturen
på Bläshammar skola från årskurs F-9 till årskurs F-5.
I samband med detta behöver lokalerna i Bläshammar skola ses över och anpassas efter åldersgruppens
behov.
Applagårdens förskola
Förstudie pågår för objektet Applagårdens förskola
med inriktning på fyra alternativt sex avdelningar.
Applagårdens förskola, inventarier
Beräknat behov av inventarier vid nybyggnation av
förskola om sex avdelningar.

Socialnämnd
Verksamhetsinventarier, SOC
Årlig ram för att möta förändringar och möjliggöra anpassningar i verksamheten på ett smidigt sätt. Nämnden ansvarar för och fördelar ramen.

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

Miljö-och hälsoskyddsnämnd
Ram för verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar
som nämnden ansvarar för och fördelar.

Hamn- och gatunämnd
Ombyggnad av korsningar
Inom kommunen finns ett antal korsningar som är i
behov av ombyggnad för bättre trafikflöde, ökad säkerhet för oskyddade trafikanter samt bättre miljö.
Brunnsparken
Platsen vid Brunnsparken behöver utvecklas för att ge
bättre förutsättningar för innerstadshandel och myllrande stadsliv (fler dagar i veckan och fler tider på året)
och för att vara identitetsbärare på Varbergs väg mot
att bli Västkustens kreativa mittpunkt. Projektet syftar
till att ge Brunnsparken ett innehåll som känns mer
aktuellt, och en utformning som i högre grad bidrar till
en trivsam och aktiv stadsmiljö längs det betydelsefulla
stråket mellan stora torget och hamnen.
Smärre centrumåtgärder
Åtgärder för att utveckla stadskärnans utemiljöer, för
att förstärka Varbergs identitet och ge ännu bättre
förutsättningar för folkliv och aktivitet i staden. En attraktiv stadskärna är också viktig för bilden av Varberg
och för kommunen som en attraktiv plats att bo på.
Lekplatser
Alla invånare i Varbergs kommun ska kunna nå en
stadsdels-/tätortslekplats inom 10-15 minuters promenad. I samband med att nya lekplatser utvecklas
på strategiska platser avvecklas gamla lekplatser inom
samma upptagningsområde. Utvecklingen ska ske med
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jämn fördelning mellan Varbergs tätort och landsbygdsorter.
Tvååker central park
Centrala mötesplatser har stor betydelse för den
sociala gemenskapen i kommunens tätorter. De blir
också symboler för ortens välmående och identitet,
och därmed viktiga för att väcka intresse och attrahera
invånare, turister och näringsliv. I takt med att Tvååker
får fler invånare behöver de offentliga rummen utvecklas. Parkens syfte är att för en bred målgrupp fungera
som central mötesplats för en mängd aktiviteter och
upplevelser.
Mötesplatser serviceorter
Projektet syftar till engagemang och samverkan med
lokalsamhällen runtom i kommunen och ska ses
som en fortsättning på det avslutade LISA-projektet
(Landsbygdsutveckling i Skandinavia). I dialog med
respektive ort ska förslag tas fram och förbättringar av
utemiljö genomföras, med fokus på platser med centrala och sociala funktioner.
Utveckling av badplatser
Kommunen förvaltar idag 27 badplatser som utgör
ryggraden för Varberg som besöksdestination. Badplatserna används i stor utsträckning av både invånare och
besökare, och kräver ständig utveckling för att hållas
attraktiva och representativa. De är främst till för badoch strandliv, men fungerar också som mötesplatser
och platser för motion, lek, avkoppling och naturupplevelser. Utvecklingen av badplatserna omfattar åtgärder
som förbättrar
- tillgänglighet av bland annat stråk, bad, parkeringsplatser och cykelparkeringar (de platser som enligt
badplanen definieras som ”tillgängliga bad” ska prioriteras)
- service och faciliteter, såsom toaletter och strandduschar
– rekreationsvärden som vindskydd, grillplatser, utsiktsplatser och möbler.
Motionsspår
Varbergs kommun har nio belysta motionsspår som
bland annat används för löpning, promenader och
hundrastning. Med åtgärder för att förbättra spårens
standard ges förutsättningar för ytterligare användning större delar av året. Motionsspåren har i nuläget
konstljus på stolpar som förbinds med luftledningar.
Återkommande skador från de senaste årens stormar
har inneburit tidskrävande lagningar och perioder av
bristande funktion. För att öka driftsäkerheten och
minska underhållskostnaderna av spåret föreslås att
luftledningarna ska bytas ut mot markförlagda ledningar. Samtidigt föreslås förnyelse av armaturer och
byte till LED-belysning samt förbättring av skyltning
och beläggning.
Gröna huvudstråk
Mellan de flesta platser inom tätorten är det mindre än
en halvtimmes promenad. Förbättrade förutsättningarna för gående är ett sätt att verka för minskat bilanvändande längs korta sträckor i kommunen. I Simma, Lek

och Svärma (grönstrategi för aktiviteter, upplevelser
och biologisk mångfald i Varbergs kommuns utemiljö)
beskrivs behovet av sammanhållande gröna och blå
stråk mellan viktiga grönområden och målpunkter, såsom stadskärnan, havet och kusten. De är viktiga som
rörelsestråk för både människor och djur, de skapar
sammanhang inom och mellan grönytor och vattendrag, samt bidrar till en ökad orienterbarhet, identitet
och förståelse för stadens struktur.
Kvarteret Kilen
Kvarteret Kilen ska iordningställas till ett trevligt
grönområde. Genom enkla medel, i form av gångstigar,
sittplatser, röjning och plantering, kan platsen upplevas som mer tilltalande och inbjudande att passera
förbi eller att stanna till på.
Varbergs flygplats
Projektet syftar till att med fokus på säkerhet och
nyttjandegrad möjliggöra och förbättra själva flygplatsen och förutsättningarna för den verksamhet som
bedrivs där.
Beläggningsarbeten
Projektet innebär förstärkningsåtgärder på befintliga
gator inom Varbergs kommun. Fokus kommer att
ligga på gator med busstrafik, planerad byggtrafik för
tunnelprojektet samt i övrigt tungt belastade gator och
cirkulationsplatser.
Offentliga toaletter
Hamn- och gatunämnden ansvarar idag för 33 offentliga toalettenheter som är varierande säsongs- eller åretrunt-öppna. Nio stycken finns i Varbergs tätort och 24
stycken finns i övriga orter i anslutning till badplatser.
Mest används de året-runt-öppna toaletterna i centrum. Många av byggnaderna är gamla och i behov av
renovering; uppskattningsvis kommer ett flertal av dagens toalettbyggnader att behöva totalrenoveras inom
fem till tio år. Generellt finns det också önskemål från
allmänheten om fler offentliga toaletter. Behoven av
upprustning samt önskad standard på de nya toaletterna har formulerats i Plan för offentliga toaletter. Detta
projekt avser byggnation av nya offentliga toaletter på
strategiska platser i Varberg.
Teaterplatsen
Kulturhuset Komedianten har blivit ett populärt
besöksmål och bidrar tillsammans med Esplanadlekplatsen till en upplevd förlängning av Kungsgatan och
stadskärnan. För att Teaterplatsen ska bli en trivsam
plats att vistas på behövs en mer stadsmässig utformning av den offentliga yta som idag är parkeringsplats.
Trafiksäkerheten och tryggheten i trafikmiljön behöver
förbättras på Engelbrektsgatan vid entrén till Komedianten.
Trädförnyelse
Varbergs trädbestånd behöver förnyas på grund av
ålder och uppkomna trädsjukdomar. Genom successiv förnyelse kan bland annat ökad artvariation och
minskad sårbarhet uppnås, liksom fortsatt framsynta
trädplanteringar och säkra gatumiljöer.
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Omskyltning Rätt fart i staden
Trafiksystemet ska anpassas till stadens förutsättningar. Genom att bedöma hastighetsnivån inom olika
delar av trafiknätet kan de valda hastighetsgränserna
medverka till höjd trafiksäkerhet till förmån för de
oskyddade trafikanterna.
Trafikmiljöåtgärder
Syftet med projektet är att skapa säkra och trygga
trafikmiljöer, där oskyddade trafikanter får bättre
möjlighet att röra sig i gaturummet. Målet är att gaturummet ska vara utformat så att oskyddade trafikanter
utsätts för färre konfliktpunkter och istället får ökad
tillgänglighet. Projektet ska även tillgodose behovet
av kortare vägar för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Särskilt fokus ska finnas på barns väg till
och från skolan.
Cykelåtgärder
För att öka andelen resor med cykel krävs ett långsiktigt och regelbundet arbete med cykelfrågor. Behovet
är stort av strategi och plan, uppföljning och redovisning av resultat från genomförda åtgärder och samverkan med berörda intressenter och användare.
Tillgänglighetsåtgärder
Syftet är att utföra förändringar som ökar den fysiska tillgängligheten till allmän plats för personer med
nedsatt funktion.
Veddige, gång- och cykelväg
Projektet ska skapa ett trafiksäkert sätt för oskyddade
trafikanter att ta sig till skol- och fritidsverksamhet
och service i Veddige. En ny gång- och cykelväg som
kopplar ihop östra och västra Veddige via ovannämnda
målpunkter samt stationen, och ansluter till befintliga
gång-och cykelvägar, skapar ett tryggare, säkrare och
mer sammanhängande cykelvägnät.
Arbetsmaskiner
Avdelning drift och anläggning behöver löpande byta
ut vissa av sina arbetsmaskiner.
Bulleråtgärder
Som väghållare ska kommunen vidta skäliga skyddsåtgärder för att minska de miljöstörningar som kan
uppkomma till följd av vägars uppbyggnad, drift
och brukande. Projektets syftar till att genomföra de
fysiska åtgärder i utemiljö som krävs för att skydda
människors hälsa och skapa en attraktiv miljö enligt
åtgärdsetapp 2.
Innerhamnen-fästningsområdet
Syftet med projektet är att stärka helhetsupplevelsen
och förbättra förutsättningarna för ett ökat besökande
i området. Genom välfungerande och välkomnande entrépunkter/entréplatser ges förutsättningar för ett gott
första intryck i mötet med innerhamnen och fästningsområdet. Attraktionen i innerhamnen året om stärks
med byggnation av ett stormhus som kan fungera även
kalla perioder av året.

Hundrastgårdar
I takt med att kommunen växer ökar antalet hundägare och önskemålen kring kommunala hundrastgårdar.
Med en allt intensivare användning av parker, promenadstråk och naturområden finns också en ökad risk
för konflikter mellan olika användargrupper, och ett
växande behov av att kunna släppa lös sin hund på ett
sätt som fungerar för såväl hundar och deras ägare som
för omgivningen. Hundrastgårdar kan fungera som
mötesplatser för en bred målgrupp under stora delar
av året och dygnet.
Societetsparken, upprustning
Societetsparken är en viktig identitetsbärare för
kurortsstaden Varbergs. Som en av stadens främsta
parker är den också en betydelsefull social plats, där
många aktiviteter och evenemang äger rum. Parken
är idag sliten. Stora underhållsbehov finns vad gäller
bland annat ytskikt och växtmaterial, och scenförutsättningar kan inte tillgodose dagens artisters krav på
akustisk och logistik. Målet är att Societetsparken ska
vara ett attraktivt besöksmål för park- och trädgårdsintresserade och erbjuda parkupplevelser som stannar
kvar i minnet och blir en del i bilden av Varberg för en
bred målgrupp under en stor del av året.
Ram för verksamhetsinvesteringar
Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar
som nämnden ansvarar för och fördelar.
Kollektivtrafikåtgärder
Linjenäten och deras hållplatser är i behov av åtgärder
för att det ska bli mer tillgängligt och attraktivt att åka
kollektivt. Syftet är att fler resenärer ska kunna använda sig av kollektivtrafiken som transportmedel.
Offentliga toaletter, serviceorter
Projektet ska skapa förutsättning för en samlad satsning på toaletter vid de mest centralt belägna platserna
i Tvååker, Bua, Träslövsläge och Veddige. Målet är att
det i varje större serviceort i kommunen ska finnas
en allmän toalettenhet, belägen med anknytning till
allmänna kommunikationer.
Ungdomslek på landsbygden
I Lekplatsriktlinjen nämns ungdomslekplatser som
en viktig plats för att uppmuntra ungdomar att ta sin
offentliga miljö i anspråk. Ungdomar har andra behov
av aktiviteter och platser än de som kan tillgodoses på
stadsdels- och tätortslekplatserna. Ungdomslek på
landsbygden syftar till att skapa målpunkter och platser där ungdomar kan mötas och vistas utan att behöva
ta sig in till Varbergs tätort. Projektet syftar också till
att göra ungdomar mer delaktiga i utformningen av sin
närmiljö, vilket stöds av FN:s barnkonvention.
Bandholtzgatan
Bandholtzgatan är idag en genomfartsgata, vuxna och
barn går oskyddade i ett område där bilar kör i väldigt
höga hastigheter. I förslaget finns både bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan
ska även rymma ytor för trädplantering/allé med syftet
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att göra det trivsammare och säkrare att vistas och
färdas utmed gatan.

mottagning, inklusive varuhiss, förråd och tillgänglighetsanpassningar, föreslås också.

Belysning, gång-och cykelvägar
Projektet ska genom god belysning bidra till att förbättra och hålla en bra standard på gång- och cykelvägarna i Varbergs kommun. God belysning leder även
till en ökad säkerhet och trygghet för de oskyddade
trafikanterna.

Om- och tillbyggnad Lindvallen
Det finns idag begränsade möjligheter till bland annat
omklädning och dusch på Lindvallen. Anläggningen
saknar kansli/kontor och har knappa förrådsutrymmen. I projektet föreslås en fristående omklädningsbyggnad samt om- och nybyggnation av befintligt
klubbhus för att möjliggöra ändamålsenliga lokaler.
Yttre åtgärder planeras i form av planbelysning med
rätt spelmått samt automatiserad lösning för bevattning av båda planerna.

Beläggning, gång-och cykelvägar
Projektet ska genom bra beläggning bidra till att upprätthålla och förbättra en god standard på gång- och
cykelvägarna i Varbergs kommun.
Cykelåtgärder
Åtgärderna i projektet skapar en standardförbättring
av befintliga cykelvägar och ska förbättra förutsättningarna för resande med cykel. Det befintliga cykelvägnätet blir en enhet då kortare cykelbanor byggs
ihop med befintliga cykelvägar. Projektet ska ge ökad
kvalitet på infrastruktur, parkering, uppföljning och
service motsvarande mindre förbättringsåtgärder och
ombyggnationer.
Utveckling Varbergs innerhamn
och hamnen Träslövsläge
Åtgärder för att successivt utveckla Varbergs innerhamn och hamnen i Träslövsläge föreslås i syfte att
göra Varberg ännu mer attraktivt för boende och
besökare.
Affärsbehov hamn
Projektet möjliggör anpassning av hamnanläggningarna utifrån behov som kan uppkomma vid efterfrågan
av utökad och utvecklad hamnverksamhet.
Pirhuvuden hamn
Pirhuvudena längst ut på Fästningspiren respektive
Klövenpiren har omfattande korrosionsskador på
stålsponten. Reparation behövs för att säkerställa
pirhuvudenas funktion och säkerhet.

Kultur- och fritidsnämnd

Lindvallen, inventarier
Medel till inventarieanskaffning.
Ankarvallen omklädningsbyggnad
Den konstgräsplan som tillkommit till Ankarvallen har
lett till ett ökat behov av omklädningsrum. De omklädningsrum som finns är gamla och slitna och det saknas
möjlighet att erbjuda omklädning för manliga och
kvinnliga domare samtidigt. Planerad byggnad möter
även omklädningsbehovet för framtiden och för en
framtida hall.
Ankarvallen omklädningsbyggnad, inventarier
Medel till inventarieanskaffning.
Bokbuss
Nuvarande bokbuss är cirka tio år gammal och i behov
av vissa förändringar för fortsatt användning. Bland
annat fungerar inte ventilation och luftkonditionering
som de ska. Bussen uppfyller i nuläget inte heller kommunens miljökrav.
Bad- och simanläggning Håsten
Dagens anläggning är gammal och i stort behov av upprustning. Beslut har tagits om att en ny bad- och simanläggning ska ligga i anslutning till ishallen på Håsten.
Inventarier, bad- och simanläggning
Medel till inventarieanskaffning.

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar
För användning till mindre investeringar inom kultur-och fritidsnämndens ansvarsområde.

Energisystem ASES
Inköp av system för ökad energieffektivisering.

Framtida konstgräsplan Bua/Väröbacka
Det finns behov av fler konstgräsplaner i Varbergs
kommun för att möta föreningarnas krav på plantider. Den stora fördelen med konstgräs jämfört med
naturgräs är den mycket högre utnyttjandegraden, då
naturgräset inte kan användas alls under vintern.

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

Mindre konstnärlig gestaltning
För användning till mindre konstnärliga gestaltningar,
speciellt riktat mot serviceorter.

Energieffektivisering fastigheter
Till kommunens övergripande mål hör energieffektivisering av de egna fastigheterna. Projektet är generellt
och syftar dels till att konvertera till miljömässiga mer
effektiva uppvärmningskällor, dels till att göra investeringar som leder till mer energieffektiva installationer i
fastigheterna.

Varbergs teater
I samband med teaterns salongsunderhåll ska utbyte
av stolar ske i salong och på första balkong. Ny varu-

Servicenämnd
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Krav fastighet
Generellt projekt som är betydelsefullt för relativt
snabbt kunna tillmötesgå krav på större åtgärd i
fastighet och därmed uppfylla lagar, förordningar och
allmänna råd.
Kost och städ, inventarier
Förbättring och förnyelse av maskinparken inom tillagningskök och städ.
Inventarier mottagningskök,
matsalar och restauranger
Inventariebyten inom mottagningskök, matsalar och
restauranger.
IT-utveckling
Projektet avser beredskap för snabba insatser vid nya
behov av IT-investeringar hos köpande förvaltningar. Beslut om nyttjande tas i respektive nämnd och i
servicenämnden.
IT-infrastruktur
Syftet med projektet är att IT-avdelningen ska kunna
återanskaffa och nyinvestera i kommunens IT-infrastruktur. Behovet av trådlöst nätverk är fortsatt stort
och allt fler verksamheter kräver mobila arbetssätt.
Även det trådburna nätverket byggs ut allt eftersom
nya lokaler, exempelvis skolor, tillkommer. IT-avdelningen har utökat med ytterligare
en serverhall, vilket innebär att viss utrustning måste
nyanskaffas för att säkerställa driftsäker servermiljö
med adekvat lagring och ändamålsenlig backup.
Upprustning konferensrum
Utrustningsnivån i konferensrummen varierar både
vad gäller teknik och inventarier. Konferensrummen
behöver utrustas med teknik för videokonferenser.
Datorer i gemensamma utbildningslokaler behöver
bytas ut.
Verksamhetsutveckling serviceförvaltningen
Generellt investeringsprojekt med syfte att säkerställa
att serviceförvaltningen utan längre tidsfördröjning
kan anpassa sin verksamhet och tillgodose kunders
krav i samband med utveckling av nya tjänster (exempelvis kommungemensam kundservice). Investeringen
styr mot kundbeställd aktivitet. Beslut om nyttjande
tas i respektive nämnd och servicenämnden.
Ventilation i tillagningskök
Majoriteten av kommunens tillagningskök finns i äldre
byggnader som planerades och byggdes utan dagens
förutsättningar, därmed saknas tillräcklig kapacitet
för ventilation och ibland elförsörjning. Projektet ska
åtgärda de mest akuta ventilationsproblemen.
Aktivitetsbaserat arbetssätt
Det finns behov av att snabbt kunna anpassa arbetsplatser till ett flexibelt växande i organisationen. Etapp
1 utförs under 2017, därefter utvärderas projektet inför
etapp 2. I etapp 1 byggs cirka 40 arbetsplatser samt
tysta rum, nyckel-/arkivrum, konferensrum och aktiva

ytor i före detta fastighetsavdelningens lokaler. Dessa
40 platser beräknas användas för cirka 65 anställda
inom IT, kundservice och fastighet.

Kommunfullmäktige
Markförvärv
Medel för att skapa möjligheter att förvärva strategisk
mark för framtida exploateringar eller för inlösen vid
infrastrukturella projekt. I väntan på framtida exploatering tillhör mark eller fastighet kommunens markreserv.

Stadsutveckling
Naturvall
Skapandet av en naturvall är kopplat till villkor i miljödom för hamnutbyggnad samt till gällande detaljplan.
Avsikten är att avskärma hamnverksamhet, ljus och
buller från i första hand Natura 2000 (fågelskyddsområdet). Skapandet av vallen sker med godkända överskottsmassor och arbetet leds av hamnavdelningen.
Vallen ska finnas när den nya hamndelen tas i bruk och
en ny infart har skapats. Förslag om slutlig utformning
med viss strukturerad växtlighet och gångväg finns
framtaget men är ej beslutat.
Ny färjehamn
Förstudie är genomförd. Utbyggnad av planerad färjehamn kan göras i enlighet med miljödom. Dialog sker
med färjeoperatör. Enligt preliminär tidplan ska utbyggnad pågå från senhösten 2017 till mitten av 2019.
Ny skogshamn
Förstudie är genomförd. Två olika alternativ har
studerats, varav det ena innebär tre fartygsplatser
och det andra fyra. Dialog sker med Länsstyrelsen om
huruvida alternativet med tre fartygsplatser skulle
kunna byggas genom förändringar i miljödomen via ett
anmälningsärende. Alternativet med fyra fartygsplatser kräver sannolikt en ny miljödom. Utbyggnaden av
skogshamnen planeras ske år 2021-2022. Dessförinnan bör marken höjas genom utfyllnad av sten för att
också geotekniskt stärka området.
Korsning Getterövägen, Ny infart hamnen
och Järnvägsanslutning skogshamn
Trafikanslutningen omfattar dels en ny korsning Östra
Hamnvägen-Getterövägen, dels en ny infartsväg från
den nya korsningen in till hamnen. Denna lösning är
reglerad i miljödom och detaljplan. Förstudiearbete
pågår och sannolikt kommer val av korsningslösning att inordnas i påbörjat planprogramsarbete för
Västerport/Hamnen. Korsning och infartsväg bör vara
klara när öppningen av färjehamnen är planerad, det
vill säga under 2019. I samband med att skogshamnen flyttas ska ett nytt lager för Södras pappersmassa
skapas i den nya hamnen och en järnvägsanslutning
ska anläggas till det nya lagret. Detta beräknas ske år
2021-2022.
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Exploateringar
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att bearbeta och förbereda mark på platser där
människor ska kunna bo och bedriva verksamhet.
Både områden som ägs av kommunen och områden som ägs av privata exploatörer ingår i exploateringsbudgeten.
Privatägda tomter finns med när kommunen enligt tecknade avtal och mot betalning tar fram planer, och i en del fall
anlägger vägar och grönytor. Det är enbart de kommunala nämndernas inkomster och utgifter som ingår i budgeten,
utgifter och inkomster som berör kommunens bolag finns inte med.

Förväntat kassaflöde och förväntad resultatpåverkan
I exploateringsbudgeten ingår de områden där planarbete eller utbyggnad förväntas ske under 2017-2019. Dessa
beskrivs och redovisas med förväntat kassaflöde och förväntad resultatpåverkan under perioden. Kassaflödet påverkar
kommunens likviditet. De resultatpåverkande delarna består dels av nettointäkter för försåld tomtmark, dels av framtida driftskostnader för skötsel av gator och grönytor. I de fall där exploateringen medför en nettoinvestering kommer
även kostnader för avskrivning och ränta att påverka framtida resultat.

Totalkalkyl, prognos, budget och plan
I kolumnen Totalkalkyl anges beräknade inkomster och utgifter som utgör underlaget för tomtframställningskostnad,
nettoinvestering och resultat. För exploateringsområden som benämns förstudie har ännu ingen totalkalkyl beräknats.
De utgifter som anges här avser enbart planarbete.
I kolumnen Prognos t.o.m. 2016 finns värden som upparbetats före 2016 och prognostiserade inkomster och utgifter för 2016. Övriga kolumner avser budget 2017 och plan 2018–2019.

Exploateringsbudget med kommentarer, 2017-2019
Kommunala exploateringsområden

Totalkalkyl

Prognos
t.o.m. 2016 Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Västerport (11200)
Förstudie för den nya stadsdelen i hamnområdet.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

0

0

0

0

0

Utgift

-15 010

-8 000

-7 010

-5 000

0

Netto

-15 010

-8 000

-7 010

-5 000

0

Nettointäkt

0

0

0

Kapitalkostnad

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

0

0

varav nettoinvestering
Resultatpåverkan, tkr

Kv. Falkenbäck (11509)
Totalt 80 bostäder (50 % bostadsrätt och 50 % hyresrätt). Markanvisat till Tage & Söner (dubbel markanvisning i Kungsäter). Detaljplan överklagad. Driftskostnad 2018 avser hyra i p-hus.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

26 200

0

26 200

0

0

Utgift

-6 576

-722

-5 854

0

0

Netto

19 624

-722

20 346

0

0

varav nettoinvestering

2 326

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt

21 950

0

0

-88

-87

-86

Driftskostnad

0

-2 250

-4 500

Nettoresultat

21 862

-2 337

-4 586

Kapitalkostnad
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Kommunala exploateringsområden

Totalkalkyl

Prognos
t.o.m. 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Kvarnliden (11512)
Förstudie för ungdomsbostäder. Markanvisningsavtal under framtagande (Varbergs Bostad). Detaljplanearbete påbörjas under hösten 2016.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

0

0

0

0

0

Utgift

-500

-500

0

0

0

Netto
varav nettoinvestering

-500
0

-500

0

0

0

Nettointäkt

0

0

0

Kapitalkostnad

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

0

0

Resultatpåverkan, tkr

Brunnsberg (11526)
150 hyresrätter i markanvisning till Varbergs Bostad. Ny förskola byggs i planområdet.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

6 800

0

6 800

0

0

Utgift

-3 135

-1 879

-1 256

0

0

Netto

3 665

-1 879

5 544

0

0

varav nettoinvestering

1 655
0

5 500

0

0

-78

-77

-76

0

0

0

5 422

-77

-76

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt
Kapitalkostnad
Driftskostnad
Nettoresultat

0

Mandarinen (11552)
Cirka 60 lägenheter. Markanvisning klar. Rivning påbörjas i början av 2017 efter socialförvaltningens flytt till f.d. Ankarskolan.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

3 500

0

3 500

0

0

Utgift

-1 400

-400

-1 000

0

0

Netto

2 100

-400

2 500

0

0

varav nettoinvestering

0

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt

2 100

0

0

Kapitalkostnad

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

2 100

0

0

Östra Träslöv (11555)
Förstudie för ny stadsdel, planprogram ska utföras.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

0

0

0

0

0

Utgift

-500

-171

-329

0

0

Netto

-500

-171

-329

0

0

Nettointäkt

0

0

0

Kapitalkostnad

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

0

0

varav nettoinvestering

0

Resultatpåverkan, tkr
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Kommunala exploateringsområden

Totalkalkyl

Prognos
t.o.m. 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Breared (11560)
Cirka 85 hyres- och 85 bostadsrättslägenheter i markanvisning Marmorlyckan. Detaljplan klar. Försäljning utförs 2016. Järngrinden och
Mjöbäck är exploatörer. Gatuutbyggnad under 2017.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

27 221

27 221

0

0

0

Utgift

-12 269

-7 790

-4 479

0

0

Netto

14 952

19 431

-4 479

0

0

varav nettoinvestering

3 936

Resultatpåverkan, tkr
18 888

Nettointäkt
Kapitalkostnad
Driftskostnad
Nettoresultat

18 888

0

0

0

-138

-137

-136

-175

-175

-175

-313

-312

-311

Kv. Alunskiffern (11565)
54 omsorgslägenheter, 72 hyresrätter och 96 BRF. Markanvisning klar till Varbergs Vårdboende. Detaljplan pågår. Preliminär kalkyl.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

34 000

0

34 000

0

0

Utgift

-2 750

-600

-150

-2 000

0

Netto

31 250

-600

33 850

-2 000

0

varav nettoinvestering

2 319

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt
Kapitalkostnad

31 250

0

0

0

-58

-58

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

31 250

-58

-58

Grytåsvägen (11590)

Arbetet pågår. Under hösten 2015 debiterades de första fastighetsägarna (gatukostnadsersättning). Resterande under 2017.
Iordningställande av Jungmansvägen täcks ej av gatukostnadsersättning. Nettoutgiften förväntas bli cirka 4,5 mnkr.
Kassaflöde, tkr
Inkomst
3 600
1 667
1 933
0
Utgift
-8 100
-8 321
0
0
Netto
varav nettoinvestering

-4 500
-8 100

-6 654

0
0

1 933

0

0

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt
Kapitalkostnad
Driftskostnad

120
-411
-203

120
-405
-203

120
-400
-203

Nettoresultat

-494

-488

-483

Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad (11593)
Förstudie, planprogram pågår.
Kassaflöde, tkr
Inkomst
Utgift
Netto
varav nettoinvestering
Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt
Kapitalkostnad
Driftskostnad
Nettoresultat

0

0

0

0

0

-1 550

-850

-700

0

0

-1 550

-850

-700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Kommunala exploateringsområden

Totalkalkyl

Prognos
t.o.m. 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Stenen (11662)
Område B och C kan börja byggas ut under 2016. 44 småhustomter och 2 flerbostadstomter. Trafikverket ska bygga om Fastarpsvägen,
hela kostnaden om 13 mnkr ingår i kalkylen.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

29 503

0

7 159

3 580

Utgift

-38 718

-4 977

-24 000

-5 000

3 278
0

Netto

-9 216

-4 977

-16 841

-1 420

3 278

varav nettoinvestering

16 513
2 255

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt

-2 820

-5 076

Kapitalkostnad

0

-599

-592

Driftskostnad

0

-450

-450

Nettoresultat

-2 820

-6 125

1 213

Himle, norr Lantmannavägen (11691)
Äldre detaljplan, 12 småhustomter och 1 flerbostadstomt. Gata och va byggs ut under 2016. Prognos försäljning förväntas pågå efter planperioden.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

3 500

583

583

875

Utgift

-2 600

-2 600

0

0

0

Netto

900

-2 017

583

875

875

823

varav nettoinvestering

875

2 390

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt

548

823

Kapitalkostnad

-80

-80

-79

Driftskostnad

-48

-48

-48

Nettoresultat

420

695

695

Södra Trönninge (11702)
Planprogram pågår i slutskedet. Anläggande av gator, cirkulation m.m. i första etappen för att möjliggöra inflyttning i Trönninge Skola
under 2017.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

0

0

0

0

0

Utgift

-30 800

-11 000

-19 800

0

0

Netto

-30 800

-11 000

-19 800

0

0

varav nettoinvestering

30 800

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt

0

0

0

Kapitalkostnad

0

-1 027

-1 020

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

-1 027

-1 020

Åsby, norr Åsbyvägen (11756)
Området färdigutbyggt, 15 småhustomter. Försäljning pågår och förväntas fortsätta även efter 2018 (5 tomter av 15 sålda).
Kassaflöde, tkr
Inkomst
Utgift
Netto
varav nettoinvestering

4 800

1 616

640

640

640

-4 477

-3 573

0

0

0

323

-1 957

640

640

640

4 137

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt

595

595

595

Kapitalkostnad

-111

-110

-109

Driftskostnad

-70

-70

-70

Nettoresultat

414

414

415
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Kommunala exploateringsområden

Totalkalkyl

Prognos
t.o.m. 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Bua Kvarndammsvägen (11803)
Lekplats och toppbeläggning kvarstår att utföra. Försäljning pågår och förväntas fortsätta även efter planperioden. 23 tomter kvar. Ökat
intresse. Totala utgifter troligtvis lägre än ursprungskalkyl.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

28 900

12 013

2 408

2 408

2 408

Utgift

-19 646

-10 517

-1 000

-1 000

0

Netto

9 254

1 496

1 408

1 408

2 408

varav nettoinvestering

15 820
2 256

2 256

2 256

-253

-274

-294

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

2 003

1 983

1 962

Resultatpåverkan, tkr
Nettointäkt
Kapitalkostnad

Bua Hamnplan (11806)
Förstudie. Detaljplanearbete pågår. Preliminär kalkyl.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

16 000

0

0

4 000

4 000

-16 040

-9 649

0

0

-6 400

-40

-9 649

0

4 000

-2 400

Nettointäkt

0

2 429

2 429

Kapitalkostnad

0

0

-188

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

2 429

2 241

Utgift
Netto
varav nettoinvestering

6 050

Resultatpåverkan, tkr

Östra Kvarnagården (11904)
Förstudie. Detaljplanearbete pågår.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

0

0

0

0

0

Utgift

-300

-100

-200

0

0

Netto

-300

-100

-200

0

0

Nettointäkt

0

0

0

Kapitalkostnad

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

0

0

varav nettoinvestering

0

Resultatpåverkan, tkr

Holmagärde Östra (11913)
Detaljplan har varit ute på samråd. Preliminär kalkyl utifrån förslag på samrådshandlingar. Försäljning förväntas pågå även efter planperioden.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

99 139

165

0

36 016

Utgift

-82 985

-37 976

-28 600

-16 409

0

Netto

16 154

-37 811

-28 600

19 607

24 011

Nettointäkt

0

23 760

15 968

Kapitalkostnad

0

-1 034

-1 027

Driftskostnad

0

-675

-675

Nettoresultat

0

22 051

14 266

varav nettoinvestering

24 011

30 348

Resultatpåverkan, tkr
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SAMMANSTÄLLNING KOMMUNALA
EXPLOATERINGSOMRÅDEN

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Påverkan kassaflöde 2017-2019 (tkr)

-11 155

18 110

28 812

Påverkan resultat 2017-2019 (tkr)

59 844

18 175

15 278

61 499

24 906

24 446

-1 159

-2 861

-3 047

-496

-3 871

-6 121

Prognos
t.o.m. 2016 Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

varav intäkter tomtförsäljning/gatukostnadsersättning
varav kapitalkostnader
varav driftskostnader

Externa exploateringsområden

Totalkalkyl

Atle (11508)
79 bostadsrätter med inflyttning i december 2016. Kommunen anlägger ny infart i slutet av 2016. Byggherren har erlagt gatukostnad.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

6 200

6 200

0

0

0

Utgift

-2 400

-200

-2 200

0

0

Netto

3 800

6 000

-2 200

0

0

varav överlåtna anläggningar

0

Resultatpåverkan, tkr
Markförsäljning

3 800

Driftskostnad
Nettoresultat

3 800

0

0

0

-40

-40

-40

-40

-40

-40

Svärdfisken 29 (11511)
50 lägenheter samt lokaler med förväntat färdigställande 2018/2019.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

10 902

0

0

10 902

0

-10 902

-300

-5 301

-5 301

0

0

-300

-5 301

5 601

0

Driftskostnad

0

0

-61

Nettoresultat

0

0

-61

Utgift
Netto
varav överlåtna anläggningar

9 000

Resultatpåverkan, tkr

Lektorn (11521)
Cirka 200 hyresrätter på mark ägd av Varbergs Bostad. Arbete pågår med utformning av allmän plats.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

1 500

0

0

0

0

-1 000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

0

0

Utgift
Netto
varav överlåtna anläggningar

1 000

Resultatpåverkan, tkr

Träslöv 8:139 (11545)
Cirka 40 bostadsrättslägenheter. Exploateringen innebär smärre insatser på allmän plats.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

1 500

0

0

1 500

0

Utgift

-1 500

0

0

-1 500

0

Netto

0

0

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

0

0

varav överlåtna anläggningar
Resultatpåverkan, tkr
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Externa exploateringsområden

Totalkalkyl

Prognos
t.o.m. 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Träslöv, Kapellgatan (11553)
Gata och va etapp färdigställs 2016. Fakturering under 2017.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

24 060

0

24 060

0

0

Utgift

-21 912

-12 912

-9 000

0

0

Netto

2 148

-12 912

15 060

0

0

varav överlåtna anläggningar

12 801

Driftskostnad

-320

-320

-320

Nettoresultat

-320

-320

-320

Resultatpåverkan, tkr

Smeakalles E2 (11666)
Projektering påbörjad 2016. 54 småhus kan byggas. Kommunen står för del av gång- och cykelväg utmed Fastarpsvägen.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

8 453

0

8 453

0

0

Utgift

-11 036

-9 036

-2 000

0

0

Netto

-2 584

-9 036

6 453

0

0

Driftskostnad

-504

-504

-504

Nettoresultat

-504

-504

-504

varav överlåtna anläggningar

6 809

Resultatpåverkan, tkr

Munkagård 1:57 (11667)
Cirka 40 bostäder. Detaljplanen klar. Beställning av gata och va beställd. Påbörjad under 2016.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

8 525

0

8 525

0

0

-8 525

-4 595

-1 900

0

0

0

-4 595

6 625

0

0

Driftskostnad

0

-200

-200

Nettoresultat

0

-319

-319

Utgift
Netto
varav överlåtna anläggningar

7 497

Resultatpåverkan, tkr

Hansagård/Grönningegård (11714)
Cirka 50 bostäder. Detaljplanearbete pågår. Arbetet med exploateringsavtal pågår.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

20 998

0

0

20 998

0

Utgift

-20 998

-500

-10 000

-10 498

0

Netto

0

-500

-10 000

10 500

0

Driftskostnad

0

-319

-319

Nettoresultat

0

-200

-200

varav överlåtna anläggningar

19 178

Resultatpåverkan, tkr

Lindhov 1:22 (11716)
Detaljplan klar. Beställning gjord till hamn och gata för utbyggnad. Etikhus, 46 fristående villor och 1 förskoletomt.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

11 650

0

9 650

2 000

0

Utgift

-11 303

-5 667

-5 600

0

0

Netto

347

-5 667

4 050

2 000

0

Driftskostnad

0

-166

-166

Nettoresultat

0

-166

-166

varav överlåtna anläggningar

10 800

Resultatpåverkan, tkr
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Externa exploateringsområden

Totalkalkyl

Prognos
t.o.m. 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Pilgatan Norra (11717)
Fortsatt utbyggnad av Deromes område vid Pilgatan i Trönninge. Cirka. 145 bostäder.
Kassaflöde, tkr
Inkomst
Utgift
Netto
varav överlåtna anläggningar

28 147

0

0

28 147

0

-28 147

0

-28 147

0

0

0

0

-28 147

28 147

0

20 850

Resultatpåverkan, tkr
Driftskostnad

0

-264

-264

Nettoresultat

0

-264

-264

Bläshammar 2:12 (Skanska) (11718)
Cirka 140 bostäder i olika upplåtelseformer. Detaljplanearbete och exploateringsavtal pågår.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

800

0

0

800

0

Utgift

-800

-400

-400

0

0

Netto

0

-400

-400

800

0

varav överlåtna anläggningar

0

Driftskostnad

0

0

0

Nettoresultat

0

0

0

Resultatpåverkan, tkr

Kv. Tändstiftet (11921)
Detaljplan klar. Ombyggnad cirkulation ska göras. Byte av mark kommer att ske med visst överskott.
Kassaflöde, tkr
Inkomst

11 065

11 065

0

0

0

Utgift

-9 165

-9 165

0

0

0

Netto

1 900

1 900

0

0

0

varav överlåtna anläggningar

9 000

Resultatpåverkan, tkr
1 900

0

0

0

Driftskostnad

0

0

0

0

Nettoresultat

1 900

0

0

0

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

-13 860

47 048

0

-864

-1 813

-1 874

258

846

932

varav kapitalkostnader

-362

-950

-1 036

varav driftskostnader

-760

-1 709

-1 769

PÅVERKAN KASSAFLÖDE 2017-2018 (tkr)

-25 015

65 158

28 812

PÅVERKAN RESULTAT 2017-2019 (tkr)

58 980

16 362

13 404

61 499

24 906

24 446

258

846

932

varav kapitalkostnader

-1 521

-3 811

-4 083

varav driftskostnader

-1 256

-5 580

-7 890

Netto markförsäljning

SAMMANSTÄLLNING EXTERNA
EXPLOATERINGSOMRÅDEN
Påverkan kassaflöde 2017-2019 (tkr)
Påverkan resultat 2017-2019 (tkr)
varav periodiserade investeringsbidrag

TOTAL SAMMANSTÄLLNING KOMMUNALA OCH EXTERNA EXPLOATERINGSOMRÅDEN

varav intäkter tomtförsäljning/gatukostnadsersättning
varav periodiserade investeringsbidrag

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