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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är kommunstyrelsens
rapport till kommunfullmäktige om
kommunens samlade verksamhet och
ekonomi 2019.
Den vänder sig också till dig som är invånare
eller företagare i kommunen, och naturligtvis till
kreditg ivare, leverantörer och samarbetspartner.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur
måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna
har använts. De obligatoriska inslagen förvaltnings
berättelse och ekonomisk redovisning kompletteras
med verksamhetsberättelser från nämnder och bolag.

De olika avsnittens innehåll

Handlingen inleds med förord från kommun
styrelsens ordförande och kommundirektören.

Förvaltningsberättelse

I detta kapitel ges en sammanfattning av året och
en presentation av den kommunala koncernen.
Här berättas också om vilka faktorer som påverkar
kommunens resultat och ekonomiska ställning. I
avsnittet styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten presenteras kommunens styrmodell.
Här lyfts också goda prestationer i visionens anda.

Sedan följer en mer ingående beskrivning av kommu
nens finansiella situation och efter det presenteras
den slutliga redovisningen av de strategiska målom
råden och prioriterade inriktningar som kommunfull
mäktige fastställt för perioden 2016–2019. I avsnittet
väsentliga personalförhållanden ges en separat
redovisning av kommunens år som arbetsgivare.

Drifts- och investeringsredovisning

Driftsredovisningen redogör för hur nämnderna följt
budget och vad aktuella avvikelser beror på. Därefter
beskrivs hur kommunen arbetat med investeringar
och exploateringar.

Ekonomisk redovisning

Här presenteras årets ekonomiska utfall i resultat
räkningen, förändringar i kommunens likvida medel
redovisas i kassaflödesanalysen och den ekonomiska
ställningen vid årets slut visas i balansräkningen.
Kapitlet innehåller också noter och redovisningsprin
ciper som ger en närmare beskrivning av innehållet.

Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning
av varje nämnd och bolag med en sammanfattning av
årets insatser, det ekonomiska resultatet och vad som
väntar framöver.

83 Revisionsberättelse

Produktion: Kommunstyrelsens förvaltning och Treativ Reklambyrå.
Foto: Se respektive bild, Varbergs kommun där inget annat anges.
Tryck: Tryckservice, april 2020.
341575
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INLEDNING

INLEDNING

Det händer mycket positivt i Varberg

Vi bidrar till det växande Varberg

Återigen kan vi lägga ett lyckosamt och intensivt år bakom oss. Under 2019 ökade vi med
nästan 1 000 invånare vilket motsvarar 1,5 %. Det är inget självändamål att växa - det
innebär en hel del utmaningar - men motsatsen är inte önskvärd. Att växa med ungefär
1,5 % årligen är en hållbar nivå för att orka hålla den goda kvaliteten som vi har i Varberg.
Att vi levererar med hög kvalitet har vi fått bekräftelse på genom att vi för andra året
tilldelats utmärkelsen Årets Superkommun! Det skall vi alla var mycket stolta över.

För andra året i rad har Varberg fått utmärkelsen Årets Superkommun av tidningen
Dagens Samhälle. Ett kvitto på att vi arbetar enligt visionens verksamhetsidé för att
förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Stadsutvecklingsprojektet

Vi bygger

Just nu pågår mycket som kommer att påverka
hur Varberg utvecklas i framtiden. Byggandet av
Varbergstunneln och förberedelserna för Västerport
har startat, planering pågår för en tågstation i Värö
och bygget av den nya simhallen är i full gång. Detta
är bara några exempel på projekt där många i vår
organisation är mycket engagerade och har varit det i
flera år. Vi har varit med och lagt grunden för arbetet
långt innan lyftkranarna är på plats och invignings
banden är redo att klippas.
Planeringen och förberedelserna för en växande
kommun kräver stor kunskap och uthållighet, ofta i
kombination med nytänkande, framåtanda och mod.
Det kräver också att vi kan fatta genomarbetade och
komplexa beslut som ofta påverkar många människor
under lång tid. De demokratiska spelreglerna måste
också hela tiden värnas och respekteras. Detta görs
i Varberg på ett imponerande vis. Vi har i Varberg
och Halland en tillväxt och utveckling som är bland
den bästa i Sverige. Detta är något vi lyckas med i
vardagen genom kunniga, modiga och framåtriktade
politiker, chefer och tjänstepersoner. Det är en
förmån att få vara en del av ett sådant lag.

Dubbelspår i tunnel under Varberg har vi väntat på
i många år. Nu är det full fart på genomförandet och
det formella startskottet skedde i december. Det går
ingen obemärkt förbi att det nu grävs, sprängs och
byggs på många ställen i Varberg. Byggnationen
kommer att pågå under många år och det krävs
mycket information och åtgärder för att underlätta
under byggtiden. Hamnflytten förbereds, liksom
den första etappen i Västerport. Detaljplan 1 i
Västerport, som innehåller 500 bostäder, hotell
och p-hus, är ute på remiss. Byggföretag liksom
operatör för hotellet är utsedda och planeringen
pågår för fullt. Intresset för att bygga i Västerport är
stort och markanvisningen av 12 lotter är genom
förd. Sanering av kv. Renen fortgår enligt plan,
liksom omhändertagandet av deponin i Lassabacka.
Den nya Getteröbron kommer att överlämnas till
kommunen under 2020.

Bostäder

Det byggs många bostäder i Varberg nu, både centralt
och lite utanför centralorten, exempelvis Breared,
Arboretum, Bläshammar, Träslöv och Tvååker. Nya
bostäder behövs i ett växande Varberg.

Infrastruktur

För ett hållbart samhälle krävs det en väl fungerande
infrastruktur. Utöver dubbelspåret så börjar planerna
för ett stationsläge i Väröbacka ta allt fastare form.
Upprustningen av Viskadalsbanan pågår och utbygg
nation av fiber i kommunen går också enligt plan.

Investeringar

Byggnation av vår nya bad- och simanläggning
Pingvinen pågår för fullt, liksom byggnationen av
vårt särskilda boende i Träslöv. Båda följer tidsplan
och budget. I ett växande Varberg behöver nya
förskolor, idrottsanläggningar, nya gator, cykelbanor,
lekplatser med mera, att byggas. Detta är givetvis
positivt men innebär självklart en anspänning
– såväl ekonomiskt som personalmässigt. Det krävs
ett målmedvetet samarbete mellan förvaltningar,
bolag, nämnder och styrelser för en effektiv process.

Kompetensförsörjning
yrkesverksamma befolkningen blir förhållandevis
mindre. Detta k
 räver ändrade arbetssätt för att hålla
kvaliteten i våra verksamheter. Härutöver bidrar en
omfattande geopolitisk oro, liksom i skrivande stund,
en pågående oro för virusspridning över världen.
Detta innebär svårbedömda följder för konjunktur,
arbetslöshet och därmed skatteintäkter.

Näringsliv

I Varberg har vi många duktiga företagare som skapar
många arbetstillfällen. Vi arbetar målmedvetet för ett
allt bättre företagsklimat. Vi träffar många företagare
och har väl etablerade företagsnätverk. Vi strävar mål
medvetet mot att bli allt bättre i vår i kommunikation,
myndighetsutövning, service och bemötande.

Ekonomi

Budgetföljsamheten har varit god och kommunen
har en fortsatt mycket god grundekonomi. Vi ser
dock en hel del utmaningar framöver. Demografin
med allt fler äldre och yngre, medför att den
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Med tillväxt och utveckling följer en växande och för
ändrad befolkning. Vi lever allt längre samtidigt som
andelen barn och unga blir större. Det gör att andelen
av befolkningen som arbetar minskar i förhållande
till antalet personer som efterfrågar stöd från den
offentliga verksamheten. Det bidrar också till att
konkurrensen om personal och kompetens ökar. I den
konkurrensen måste vi ytterligare öka vår attrakti
vitet som arbetsgivare, samtidigt som vi utvecklar
våra arbetsformer och vår personals kompetens. Vår
attraktivitet är ofta en spegel av hur väl vi lyckas med
att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö, trivsel på
arbetsplatsen och stolthet hos våra medarbetare. Vi
måste också utveckla våra arbetsformer, ta stöd av ny
teknik i vårt arbete samt ta tillvara på möjligheterna
i digitala tjänster och artificiell intelligens. Detta
förväntar sig yngre blivande medarbetare av oss
som arbetsgivare. Samma förväntningar har också
invånarna på oss som kommun.

Därför måste vi fortsätta utveckla vårt samarbete
över våra interna organisationsgränser. Vår kommun
består av förvaltningar och bolag, avdelningar och
enheter och alla delar utgör tillsammans Varbergs
kommun. Tillkomsten av Varberg Direkt gör att vi
har en tydlig ingång för våra kontakter. Den går att
utveckla ytterligare och till det är det viktigt att vi
alla arbetar vidare med vårt bemötande och s ervicen
i kontakten med invånare, besökare, näringsliv och
inte minst kollegor.

Visionen

I allt vårt arbete har vi vår vision som ledstjärna.
Tillsammans gör vi Varberg till västkustens kreativa
mittpunkt. Så bidrar vi till Varbergs framgångar och
fortsatta utveckling.

Samarbete

Ann-Charlotte Stenkil,
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Kommuninvånare och besökare förväntar sig
att vi uppträder som en kommun. För dem är det
ointressant hur vi har organiserat oss internt.

ÅRSREDOVISNING 2019 | VARBERGS KOMMUN

Carl Bartler
Kommundirektör
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Översikt över verksamhetens utveckling
Varberg fortsätter att växa vilket ställer ökade krav
på organisationen inom i stort sett alla områden. Det
ökande behovet av bostäder, lokaler, infrastruktur,
omsorg och service hanteras samtidigt som den
befintliga löpande verksamheten ska fortsätta
f ungera och utvecklas.
Kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden
är utvalda för att leda Varberg i riktning mot visionen
– Västkustens kreativa mittpunkt. I den här årsredo
visningen ges en sammanfattande bild av målperioden
som sträckt sig mellan 2016 och 2019. I den finns många
goda resultat att glädjas över och det kan konstateras
att kommunen når en hög måluppfyllelse inom alla fyra
målområden. Det ger oss en bra utgångspunkt när vi
från och med 2020 tar klivet in i en ny målperiod.
De goda resultaten återfinns inom områdena miljö
och klimat, bostäder, utbildning och arbete samt hälsa
och social sammanhållning.

Förvaltningsberättelse

Slutförda och påbörjade investeringar
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Under året har investeringar gjorts i ett par skol
fastigheter som åtgärd för förbättrad inomhusmiljö
och ökat elevantal. Samtidigt pågår planering för
flera nya förskolor runt om i kommunen. Bygget av
ett nytt särskilt boende i Träslöv som ska inrymma
dagverksamhet och tillagningskök, har påbörjats.
Kommunens hittills största investering – den nya
bad- och simanläggning på Håsten, påbörjades i

början på året. Investeringar har också skett i en
ny omklädningsbyggnad på Sjöaremossen, en ny
räddningsstation i Tvååker, nya lekplatser och parker,
tillgänglighetsbad på Getterön samt ombyggnad av
stadshus C och om- och utbyggnad av stadshus A.

Årets ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgår till
115,5 mnkr och avviker positivt från budget med
drygt 1 mnkr.

Avstämning finansiella mål

Kommunens två finansiella mål handlar om resultat
och soliditetsnivå. Båda målen har uppnåtts 2019.
Soliditeten har sjunkit något men ligger fortsatt
högt på 62,9 procent. Kommunen har en mycket god
grundekonomi, men de höga investeringsnivåer som
planeras kommande år, ställer krav på ekonomisk
planering och styrning.

Kommunens personal

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att
öka och är nu uppe i 4 388 personer, vilket motsvarar
89 procent av kommunens totala personalstyrka. Även
sysselsättningsgraden bland dessa fortsätter att öka.
Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen
arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare
och säkerställa olika slags kompetens inför framtiden.

Översikt över verksamhetens utveckling
Kommunkoncernen
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr
Årets resultat, mnkr
Soliditet, %
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner, %
Investeringar, netto mnkr
Självfinansieringsgrad, %
Långfristig låneskuld
Antal anställda
Investeringar / medborgare (kr)
Kommunen
Antal invånare
Kommunal skattesats, %
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr
Årets resultat, mnkr
Soliditet, %
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner, %
Soliditet exkl. skulder avseende kommunala bolag, %
Investeringar, netto mnkr
Självfinansieringsgrad, %
Långfristig låneskuld
Antal anställda
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2019

2018

2017

2016

2015

2 235
-4 961
3 409
260
37
26
1 275
53
4 239
4 649
19 737

1 981
-4 601
3 255
280
37
25
1 238
53
3 643
4 611
19 456

1 814
-4 446
3 129
234
38
24
945
58
3 099
4 500
15 059

1 779
-4 232
2 983
86
39
24
978
47
2 636
4 423
15 808

1 548
-3 852
2 807
123
40
23
644
88
2 210
4 437
10 552

2019

2018

2017

2016

2015

64 601
20,33
836
-3 968
3 409
116
37
24
63
495
62
800
4 388

63 630
20,33
850
-3 796
3 255
157
38
24
64
497
68
350
4 352

62 755
20,33
834
-3 791
3 129
206
41
24
67
461
66
200
4 262

61 868
20,33
819
-3 617
2 983
89
42
23
69
399
15
0
4 181

61 030
20,33
641
-3 281
2 807
67
43
23
70
280
72
0
4 201
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Den kommunala koncernen
I avsnittet ges en samlad bild av hur den kommunala verksamheten är organiserad i
Varbergs kommun. För att service till invånare och besökare ska vara så bra som möjligt
bedrivs verksamheten i olika driftsformer vilket framgår av organisationsschemat.
Inför 2019 bildades en ny nämnd, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, med verksamhet som
tidigare låg inom kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden. I den
nya nämnden återfinns verksamheten för gym
nasieskola, vuxenutbildning, högre utbildning
och arbetsmarknadsåtgärder. I samband med den
förändrade organisationen bytte tidigare barn- och
utbildningsnämnden namn till förskole- och grund
skolenämnden.
Överförmyndarnämnden delas med Falkenbergs
kommun och hjälpmedelsnämnd och patientnämnd
är samverkansnämnder med regionen och övriga
Hallandskommuner.

De verksamheter som drivs i bolagsform är de
som verkar på en konkurrensutsatt marknad och
där bolagsformen bedöms vara fördelaktig ur ett
ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
Varbergs Stadshus AB är koncernens moderbolag
som i sin tur äger övriga företag i koncernen. Alla
bolag ägs till 100% av kommunen om inget annat
anges. Hallands Hamnar AB ägs tillsammans med
Halmstad kommun och Vatten och miljö i väst AB
ägs tillsammans med Falkenbergs kommun.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst
drivs tillsammans med Falkenbergs kommun. Sju
härads kommunalförbund drivs tillsammans med
åtta kommuner i Boråsregionen.

Krisledningsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Valberedning
Kommunens revisorer
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NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

KOMMUNALFÖRBUND

SAMÄGDA FÖRETAG

Förskole- och grund
skolenämnd

Varbergs Stadshus AB

Räddningstjänsten Väst

Kommuninvest
ek. för. (4%)

Byggnadsnämd

Varbergs Bostads AB

Sjuhärads kommunal
förbund

Södra skogsägarna
ek. för. (<1%)

Hamn- och gatunämnd

Parkering i Varbergs
Bostad AB

Varbergsortens Elkraft
ek. för. (3%)

Kultur- och fritidsnämnd

Varberg Energi AB

Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (3%)

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Varberg Energimarknad
AB

Iniera AB (1%)

Servicenämnd

Varbergs Fastighets AB

Socialnämnd

Kurorten 1 i Varberg HB

Utbildnings & arbets
marknadsnämnd

Arena Varberg AB

Överförmyndarnämnd

Hallands Hamnar Varberg
AB

Valnämnd

Hallands Hamnar AB, 50 %

Nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel

Varberg Vatten AB

Patientnämnd

Vatten & Miljö i Väst AB,
50 %

PRIVATA UTFÖRARE

Förskola (>7 mnkr)
Breareds
personalkooperativ
Fyrens förskola
(Havsbris AB)
Kullerbyttans
personalkooperativ
Pilgläntans
personalkooperativ
Påskbergets
personalkooperativ
Montessoriskolans
föräldrakooperativ
Västanvindens
personalkooperativ

Vård och omsorg
(>12 mnkr)
Hallands Carecenter AB
Norlandia Care AB
Norlandia Omsorg AB
Vardaga Äldreomsorg AB

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning
Omvärldsanalys

Svensk ekonomi har under de senaste åren
präglats av högkonjunktur. Nu anser bedömarna att sannolikheten för låg BNP-tillväxt
2020 är hög och därmed stundar magra år
för kommunernas skatteunderlag.
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) skriver i sin
senaste ekonomirapport att kommuner och regioner
nu arbetar med effektiviseringar och besparingar
inför budgetåret 2020. Dock ser redan ett drygt
tjugotal kommuner och några regioner att de inte
kommer att lyckas och planerar därför även för att
höja skatten. Orsaken till de planerade åtgärderna
är att det demografiska trycket nu är högt. Barn,
unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i
arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020
går in i en lågkonjunktur.
Sammantaget ökar behovet av de resurser som
krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå,
snabbare än skatteintäkterna. Trots en beräknad
skattehöjning på 13 öre 2020 kommer kommuner
och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023,
detta förutsatt att kostnaderna ökar i takt med
befolkningen och staten inte tillför mer resurser än
det som ligger i budgetpropositionen.
SKR:s prognoser har sedan december 2017 utgått
från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och
följas av vikande sysselsättning någon gång under
2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på
att konjunkturen mattas av, det framgår både av
förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken.
SKR räknar med att Sverige går in i en mild lågkon
junktur under 2020 och att den kommer att fortsätta
under 2021. SKR:s bedömning är att BNP ökar med
strax över 1 procent både i år och nästa år och att
arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att
arbetskraftsdeltagandet sjunker något.
Sverige har de senaste åren gynnats av stark
export, bland annat tack vare kronförsvagningen.
Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på grund
av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit
och handelskrig. Detta drabbar särskilt den svenska
exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten inte
har samma förutsättningar att få ett positivt stöd
från exporten.
I Europa, liksom i Sverige, är penningpolitiken
som motmedel i relativt hög grad uttömd. Det gör
att staterna måste använda finanspolitiska medel
för att stimulera ekonomin. Det osäkra läget samt
svaga statsfinanser gör dock att många länder
avvaktar. Men svaga statsfinanser gäller inte Sverige,
som har en låg Maastrichtskuld och ett positivt
offentligfinansiellt sparande under de senaste åren.
Dock räknar SKR i sin prognos med underskott i
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den offentliga sektorns finansiella sparande från
och med år 2020 och åren därefter. Det beror på
att kommunsektorn har ett stort underskott och att
staten kommande år i stort sett bara kommer att ha
balans mellan inkomster och utgifter.

Investeringar och offentlig konsumtion
har varit en viktig del i svensk tillväxt

Kommunerna och regionerna har ett omfattande
välfärdsuppdrag, med ansvar för bland annat
förskola, skola, omsorg, vård och kollektivtrafik.
Därutöver äger Sveriges kommuner och regioner
cirka 1 800 bolag som är engagerade i bland annat
bostads-, fastighets- och energiförsörjning, trans
porter, kultur, utbildning och turism. Kombinatio
nen av ett fortsatt omfattande renoveringsbehov
av de bostäder och fastigheter som byggdes under
rekordåren 1965–1975 och en kraftig befolkningstill
växt som kräver fler verksamhetslokaler och utbyggd
infrastruktur, driver upp investeringsvolymerna i
kommunsektorn.

Kommuninvest skriver i sin rapport ”Den
kommunala låneskulden 2019” följande:

”Ett fortsatt ökat demografiskt tryck som medför
ökade kostnader, tillsammans med lägre tillväxt
i skatteunderlaget innebär svårigheter för kommunerna att upprätthålla resultat motsvarande
de senaste årens nivåer. Detta i kombination med
ökade investeringar till följd av faktorer som
demografi, urbanisering och renoveringsbehov i
det befintliga fastighetsbeståndet innebär sannolikt
en kommande period med lägre självfinansieringsgrad.
En ökad investeringsnivå innebär ofta ökade
driftskostnader som måste täckas av kommuner
och regioner genom ökade intäkter. Delvis beror
förmågan att finansiera ökade investeringar på
hur stor andel av befolkningen som är i arbetsför
ålder. När andelen i den arbetsföra befolkningen
minskar blir det både brist på arbetskraft, ökade
kostnader och minskad tillväxt i skatteunderlaget.
Alla prognoser pekar på att kostnaderna inte kan
tillåtas öka i takt med demografin. När resultatet
viker krävs högre lånefinansiering för att klara de
ökande investeringarna.
Prognosen för de kommande åren visar på
en fortsatt ökad låneskuld som en konsekvens
av svagare resultat i kombination med en hög
investeringsnivå. En stor andel av investeringarna
är nödvändiga för att kommuner och regioner ska
kunna erbjuda sina invånare de välfärdstjänster
de efterfrågar och har rätt till. Prioriteringarna
mellan olika investeringar kommer dock att bli
allt mer väsentliga för att kunna upprätthålla en
ekonomi i balans.”
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SKR och Kommuninvest har gjort samman
ställningar av investeringsnivåer och låneskulden i
kommunerna och regionerna fram till och med 2018,
vilket redovisas i diagrammen på följande sidor.
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Med en befolkningsprognos som pekar på 80 000
invånare under 2030-talet kommer det att behöva
göras stora investeringar i Varbergs kommun, bland
annat inom infrastruktur, skolfastigheter, äldre
boenden och bostadsbyggande. Samtidigt som
tillväxten är positiv och oerhört viktig för kommunens
utveckling, innebär en kraftig befolkningsökning och
en demografisk förändring stora krav på en utökad
kommunal service och fler medarbetare i kommunens
verksamhet. Som framgår av diagrammet ovan har
Varbergs kommun en större demografisk utmaning än
genomsnittet av landets kommuner.

Demografin ställer höga krav på
kommunsektorns finanser

Befolkningsförändring, %

Förändring 10 år Riket
Förändring 10 år Varberg

I likhet
40 med SKR, har andra prognosinstitut
30
och organisationer
konstaterat att befolknings
20
förändringar
ställer
höga krav på kommunernas
10
och regionernas
finansiering
kommande år. I juni
0
0 år
1-19 år
20-64 år 65-79 år 80+ år
presenterade Finansdepartementet en analys
som visade att med oförändrat välfärdsåtagande
skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till
90 mdkr år 2026. Skälet är att kostnaderna per
invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket
högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att
det är just de äldre och unga som ökar snabbt under
den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer
största delen av intäkterna från skatt på arbete, och
den arbetsföra delen av befolkningen öka väsentligt
långsammare.
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Kommunkoncernernas sammantagna investerings
volym har ökat under en längre tid, från 78 mdkr år
2008 till 184 mdkr år 2018 i löpande priser
(69 procent). År 2018 ökade investeringarna med
11 procent jämfört med perioden 2010–2018 som var
8 procent.
Av den totala investeringsvolymen svarade
kommunkoncernerna för 149 mdkr varav
kommunerna 71 mdkr och kommunala bolag 78 mdkr.
Av kommunkoncernernas investeringar 2018 avsåg
55 procent bostads- och verksamhetsfastigheter.
Infrastrukturinvesteringar i gator, vägar, parker,
reningsverk och vatten- och avloppsledningar,
hamnar och flygplatser utgjorde 30 procent av de
samlade investeringarna medan investeringarna i
fjärrvärme- och elproduktion i de kommunalt ägda
energibolagen stod för 9 procent.
Kommunkoncernernas genomsnittliga investe
ringsnivå uppgick till 14 600 kr per invånare 2018,
vilket kan jämföras med 13 200 kr per invånare 2017.

Hur ser bilden ut i Varbergs kommun?

Vid utgången av 2018 uppgick sektorns totala
låneskuld till 656 mdkr, en ökning med 52 mdkr
eller 8,6 procent jämfört med året innan. Den
genomsnittliga låneskulden per invånare uppgick
2018 till 64 166 kr per invånare, 4 443 kr mer än
2017.
Sedan 2010 har låneskulden i absoluta tal
ökat med drygt 250 mdkr, vilket motsvarar en
årlig ökningstakt på i genomsnitt 6,9 procent.
Kommunernas låneskuld för 2019 är inte färdig
ställd, men Kommuninvest uppskattar en ökning
med 9,9 procent.

Förändring 5 år Riket
Förändring 5 år Varberg

NY 2019
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… liksom låneskulden

Ökning av sysselsättning och demografi
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För att lösa denna utmaning menar SKR att
kommuner och regioner måste arbeta för att
• effektivisera verksamheten.
• förändra arbetssättet med hjälp av till exempel
digitalisering och förebyggande hälsoarbete.
• öka sysselsättningsgraden för anställda och
förlänga arbetslivet.

Förändring 5 år Riket
Förändring 5 år Varberg

2019

Förändring 10 år Riket
Förändring 10 år Varberg
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För att klara den demografiska utmaningen har Var
bergs kommun i antagen budget 2020 ställt krav på
anpassningsåtgärder som ska ge effekt med 70 mnkr
från och med 2021. I budgeten ingår även en satsning
på digitalisering samt personal- och kompetensför
sörjning för att klara den demografiska förändringen
och det lägre skatteunderlaget.
Det översta diagrammet på höger sida visar på
fortsatt höga investeringsnivåer för kommunen de
närmaste åren, räknat utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar för grundekonomi, finansiella mål,
skattesats med mera. Dessutom kommer investe
ringar utöver dessa nivåer troligen att krävas sett
till Varbergs starka tillväxt. Även om de finansiella
målen uppnås kommer den höga investeringsnivån
att förändra kommunens skuldsättning. Under de
kommande fem åren kommer skuldnivån troligtvis
att ökas från 800 mnkr (2019) till 1 500 mnkr. För
bolagen går en trolig ökning för motsvarande period
från 4 000 mnkr till 6 500 mnkr.
Investeringsnivån för Varbergs kommunkoncern är
i grunden en hög nivå jämfört med riket, investerings
nivån per invånare i riket var 14 600 kronor år 2018
och för Varbergs kommunkoncern var motsvarande
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Källa: SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Kommuninvest.
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Befolkningsutveckling

utlandet. Med det menas att fler invandrat till än
från kommunen. Dessutom har Varbergs kommun
en relativt ung befolkning vilket i sin tur lett till ett
positivt födelsenetto. Det innebär att fler fötts än
dött i kommunen. Utöver detta hade kommunen
ett mycket positivt inrikes flyttningsöverskott, det
vill säga antalet inrikes inflyttningar var betydligt
fler än antalet utflyttningar. Sammantaget ger
utvecklingen 2019 en av de kraftigaste befolknings
ökningarna som kommunen uppmätt.

Varbergs kommun har sedan en lång
tid tillbaka en positiv befolkningstillväxt.
Befolkningen har i stort sett fördubblats
sedan 1950-talet och tillväxt har skett
på flera platser runtom i kommunen,
framförallt i tätorterna. 2019 var inget
undantag. Befolkningsökningen nådde
fortsatt höga nivåer och visade sig vid
årsskiftet ha uppgått till 971 personer.
Vid årsskiftet hade kommunen 64 601
invånare, vilket är 210 personer fler än
vad som prognostiserats.

På sikt bedöms Varberg få en högre andel
äldre i kommunen samt att yngre tenderar att
lämna kommunen då de lockas av storstäders och
universitetsorters utbud och möjligheter. Samtidigt
bidrar närheten till storstadsområden till attraktivitet
för Varberg som bostadsort.
För att Varberg ska bibehålla den positiva befolk
ningsutveckling kommunen haft under senare år kan
det vara viktigt att fortsätta locka hit unga vuxna.
Utmaningen ligger i att fortsätta attrahera både nya
invånare men också locka nya företag att etablera sig
här, för att kommunen ska kunna behålla ett mångfa
cetterat näringsliv och en stark pendlingsbalans.
Sannolikt kommer kommunen även på lång sikt att
ha en positiv befolkningstillväxt. Den befolknings
prognos kommunen arbetar efter innebär närmare
80 000 invånare kring år 2030-talet.

Varför växer Varberg?

Det finns flera anledningar till att Varbergs
kommun växer invånarantalmässigt. De tre främsta
a nledningarna till befolkningsökningen under
2019 var att fler som invandrat till Sverige valt att
bostätta sig i Varberg, än det antal som flyttat till

Folkmängdsförändringar
2019

2018

Inflyttade

2 755

2 839

2 853

Utflyttade

1 926

1 983

2 036

829

856

817

775

Födda

663

658

682

Döda

547

638

626

Netto

116

20

945
64 601

Överskott
Total folkmängd
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Varberg har bättre förutsättningar än tidigare att växa jämnt och balanserat. Kommunen
arbetar aktivt med markförvärv i strategiska lägen och med stora utbyggnadsprojekt i
stadens närhet. I översiktsplaner läggs också grunden för utveckling av våra serviceorter
i Norra kustområdet och i inlandet. Bebyggelseplanering och satsningar på infrastruktur
samspelar med varandra.

Framåtblick

Varberg är en av de snabbast växande kommunerna
i landet. De senaste fem åren har kommunen vuxit
med i genomsnitt cirka 830 personer per år. 2019
markerar 62 år med kontinuerlig tillväxt. Det är
inte många av landets nästan 300 kommuner som
klarat det!

Netto

Händelser av väsentlig betydelse

2017

2016

2015

2014

2013

2 961

2 522

2 537

2 430

2 186

2 002

2 124

1 823

520

413

607

653

632

639

682

591

550

571

538

56

62

82

68

144

876

873

837

602

481

751

63 630

62 755

61 868

61 030

60 422

59 936

Årets Superkommun!

Invigning av Tvååkers nya
räddningsstation.

En stor del av bostadsförsörjningspotentialen ligger i
omvandlingsprojekt som Västerport, som möjliggörs
av dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan i tunnel,
och förtätning i stadsområdet. Allt detta ska ske utan
att äventyra de värden som Varbergs kommun gjort
sig kända för. Kommunen ska vara fortsatt attraktiv,
underlätta för fler att ta del av det fantastiska utbud
som finns och samtidigt fortsätta att utvecklas vidare.
Närheten till Göteborg innebär också att vi idag och
i framtiden bidrar till hela Västsveriges tillväxt och
utveckling.

Mellan två storstadsregioner

Sett till befolkningsmängd är Varbergs kommun en
av de snabbast växande kommunerna i landet. Att
vi ligger i en attraktiv del av Sverige, i ett växande
Halland, skapar goda förutsättningar för en hög
tillväxt. När Västkustbanan och Västlänken får
högre kapacitet förbättras dessutom pendlingsmöj
ligheterna. Vår utmaning ligger i att vara fortsatt
attraktiva också för nya företag, så att vi behåller
vårt mångfacetterade näringsliv och utvecklas som
en plats där människor inte bara vill bo, utan också
arbeta och starta företag. Kommunens kvaliteter,
näringslivets utveckling och ökad tillgång till högre
utbildning och utbildad arbetskraft, kommer att
vara viktiga för att nå den målsättningen.
Här presenteras ett urval av projekt och
händelser som är fina exempel på hur Varberg
utvecklas och växer.
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I järnvägsparken förbereder
man för servicetunneln.

Byggstart tunnel

Under året genomfördes förberedande arbeten i
projekt Varbergstunneln på olika ställen i staden. I
början av året gjordes större ledningsomläggningar
på Västra Vallgatan och bygget av nya Getteröbron
startade senare under våren. I september etablerade
entreprenören Implenia större arbetsplatser i
Lassabacka, Järnvägsparken och Breared för mark
förberedande arbeten. I december firades bygg
starten av projektet genom ett kunskapsseminarium
på Campus för inbjudna gäster och ett glöggmingel
på stan för allmänheten.
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Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten

Särskilt boende i Träslöv

I april togs första spadtaget med en fyrskaftad spade.
Byggnaden kommer när den är klar, ha rum för 60
personer uppdelat på sex boendeenheter med 10
lägenheter i varje enhet. Boendet kommer att ha
inriktning mot demens.

På vägen mot måluppfyllelse

En viktig del i det målstyrda arbetet är att foku
sera på de resultat som ska uppnås. Resultaten
utgör grunden och är ett viktigt underlag för att
kunna a
 nalysera hur det går med måluppfyllelsen.
Nämnderna ansvarar genom sina respektive
förvaltningar också för att, i en verksamhetsplan,
arbeta fram och beskriva övergripande strategier
och aktiviteter som ska genomföras för att målen ska
kunna nås.

Kungsäters bibliotek

I augusti öppnade Kungsäters bibliotek i nya lokaler
på Prästgårdsvägen, mitt i samhället. Det nya lokal
biblioteket är meröppet. Det innebär att låntagarna
kommer att kunna besöka biblioteket även när det
är obemannat. Lena Språng, ordförande i kultur och
fritidsnämnden klippte invigningsbandet som bestod
av gamla datumkort.

Sjöaremossen – omklädningsbyggnad

I november invigdes den nya omklädningsbyggnaden
vid Sjöaremossens isbana. Den innehåller omkläd
ningsrum, domarrum, kiosk, värmestuga och ett
utrymme för slipning av skridskor.

Sjöaremossen
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Utifrån de gemensamma strategiska målområden
och prioriterade mål som kommunfullmäktige
beslutar om arbetar varje nämnd och bolag fram
och antar egna mål som ska bidra till utveckling och
måluppf yllelse inom fullmäktiges strategiska mål
områden och prioriterade mål. Även grunduppdraget,
omvärldsförändringar och analys av verksamhetens
k valitet, resultat och effektivitet kan medföra
politiska prioriteringar och mål.

Prisutdelning i namntävlingen
för den nya simanläggningen

Pandemi med stor påverkan

Under 2019 började ett nytt virus spridas i delar av
Kina. Effekterna har nu nått Europa och får stor på
verkan på Varberg med begränsningar i rörelsefrihet
och aktivitet i samhället. Virusutbrottet är klassat
som en pandemi och kommer få stora påverkningar
på kommunens ekonomi och verksamhet.

Samarbete – nyckeln till framgång

En grundläggande utgångspunkt i styrmodellen är
att god måluppfyllelse bygger på samarbete. För
att största möjliga nytta ska uppnås för kommun
invånarna ska nämnder och bolag samarbeta både i
arbetet med att ta fram sina mål och i arbetet för att
uppnå dem.

Uppföljning och analys

Systematisk uppföljning och analys är en central
och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och
bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt
följa upp den egna verksamheten utifrån mål och
resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kvalitet i
analysarbetet är grundläggande för att kunna skapa
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Vision - Varberg, västkustens kreativa mittpunkt
ti g
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Nya simanläggningen får sitt namn

Under hösten pågick en namntävling där allmänheten
kunde lämna in namnförslag på den nya anläggningen.
Namnet skulle passa hela anläggningen med bad, is
hall, gym och café. 226 giltiga namnförslag skickades
in. En jury med representation från kultur- och fritids
nämndens arbetsutskott, stadsbyggnadskontoret,
byggprojektet, badverksamheten och föreningslivet
röstade fram namnförslaget Pingvinen.

Egna mål för nämnder och bolag

m u n f u ll m ä

Illustrationen över Västerport ovan är bara en
skiss, och inte en fullständig beskrivning av hur det
kommer se ut.

e

Strategiska
målområden
& prioriterade
mål

om

Västerport
flygbild montage

En attraktiv arbetsmarknad, hög befolkningstillväxt
och goda skolresultat var några faktorer som Dagens
Samhälle lyfte fram när de i maj utsåg Varberg till
superkommun för andra året i rad. Det stod mellan
Skövde, Kalmar och Varberg. Tre kommuner som
var och en glänste lite extra i den stora granskningen
av kategorin småstads- och landsortskommuner.
Utmärkelsen gick slutligen till Varbergs kommun!

b

Årets superkommun… igen!

Styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning.
Det innebär att fullmäktige vid varje ny mandat
period beslutar om strategiska målområden
och prioriterade mål som anger den politiska
v iljeinriktningen för de kommande fyra åren.
För 2016-2019 beslutade fullmäktige även om
tre prioriterade inriktningar. Utgångspunkten är
v isionen om Varberg som västkustens kreativa
mittpunkt.

ol

n der o ch

I augusti invigdes den nya räddningsstationen i Två
åker som har ett strategiskt läge i anslutning till E6.

Styrmodellen visar vägen

välgrundade slutsatser och utveckla och förbättra den
kommunala verksamheten.
Varje nämnd och bolagsstyrelse rapporterar
regelbundet sina ekonomiska resultat till kommun
styrelsen, samtidigt som de beskriver väsentliga
personalförhållanden och sitt arbete med målen.
Kommunstyrelsen rapporterar sedan vidare till
fullmäktige. Genom denna process följs hur
verksamheterna håller budget, hur de 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
delårsrapport. Rapporteringen kompletteras med
månadsrapporter och vid behov dialogsamtal mellan
kommunstyrelsens arbetsutskott och ledningen för
en nämnd eller ett bolag.

ag

Nämnds- och
bolagsmål

äm

Räddningsstationen Tvååker

Kommunens arbete styrs utifrån beslutade
mål – det är en gemensam utgångspunkt
för alla koncernens verksamheter. Hur
detta målstyrda arbete ska gå till beskrivs i
kommunens styrmodell.

v a lt n i n g a r

Linbaneflotte i Åkulla

Under sommaren blev det möjligt för utflyktssugna
att ta sig ut till den lilla ön i Yasjön, via en linbane
flotte. På ön finns ett vindskydd och en eldstad.

Styrmodell för Varbergs kommun

Uppföljning
och analys

Strategier och
aktiviteter

r
Fö

Flotte - Åkulla

N

Arbetet med Varbergs nya stadsdel Västerport går
stadigt framåt. Två markanvisningstävlingar har
genomförts: en för det nya hotellet, och en för de
12 lotter som tillsammans bildar de nya kvarteren i
stadsdelens första etapp.
Detaljplanen för etapp 1 har varit ute på samråd
och gick i slutet av året även ut på granskning. I
linje med kommunens mål om ett hållbart Varberg
ska etapp 1 certifieras enligt Citylab, ett verktyg för
hållbar stadsutveckling.
Planeringen av den nya hamndelen i Fare fortlöper
enligt plan.

K

Framåt för Västerport och hamnflytt
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I riktning mot visionen.

Det har gått åtta år sedan Varberg fick sin
vision – att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Visionen ska vara en ledstjärna för
arbetet inom alla förvaltningar och bolag.
Den finns till för att inspirera medarbetare,
invånare, företagare och föreningar till att
vara med och påverka Varbergs utveckling
och bidra till en k
 reativ miljö. Den är
tillåtande och u
 ppmuntrar oss våga. Här
finns också grunden för k
 ommunens
strategiska målområden men även för
de mål som varje verksamhet formulerar
utifrån sitt uppdrag.
Visionen är välkänd i organisationen och den är en
stark kulturbärare som finns till stöd för många
medarbetare i vardagen. Sedan 2011 när visionen
klubbades i kommunfullmäktige har många nya
chefer och medarbetare börjat i kommunen, därför
har 2018 och 2019 varit två år då visionen ägnats
extra mycket uppmärksamhet.

Chefer och medarbetare
pratar om visionen

Inledningsvis blev alla chefer i organisationen
kallade till att delta i en serie nätverksdialoger för att
diskutera visionens innehåll, innebörd och hur den
används i olika verksamheter.
Metoden resulterade i många kreativa och
intressanta förslag på aktiviteter som på olika sätt
skulle kunna bidra till att Varberg kan vara Väst
kustens kreativa mittpunkt. Dessa lämnades
därefter över till kommunens politiska ledning.
Cheferna kan inte leva visionen på egen hand.
All personal i hela organisationen är jätteviktig varje
dag. Under 2019 kunde cheferna ta hjälp i ett nytt
stödmaterial för att påminna om och få in visionen på
agendan i sina arbetsgrupper. Det producerades dess
utom ett flertal inspirerande filmer med medarbetare
som berättar om hur de är kreativa i vardagen.

Vinterfesten

Som ett avslut på den insats med visionen i fokus
som gjorts de två senaste åren och framförallt som
en kick off för det fortsatta arbetet, bjöds organisa
tionens 5 500 medarbetare in till en gemensam fest i
visionens anda. Under fyra kvällar i december kunde
medarbetarna njuta av god mat, underhållning och
inspiration i en frostpyntad och gnistrande Arena
Varberg. Med festen ville arbetsgivaren förutom att
tacka för fina insatser under året, också påminna
medarbetarna om att Varbergs kommun är en
stor organisation, med många olika typer av verk
samheter och många olika typer av kompetenser.
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Medarbetarpriserna

Årets jämställare

Årets kreativa företagare

Juryns motivering: Pedagogerna från
Derome förskola valde att filma sig själva
i vardagen för att kunna ta reda på om
de gjorde skillnad i bemötandet av flickor
respektive pojkar. Ett modigt initiativ till ett
nytänkande utvecklingsarbete där gruppen
ville granska sig själva och få syn på sin
egen praktik, för att därmed också få
möjlighet att kunna utveckla den!

För sjätte året i rad uppmärksammades medarbetare
som särskilt utmärkt sig under året. Vinnare utsågs
i de tre kategorierna; Årets kreativa medarbetare,
Årets värdskapare och Årets jämställare. Prisut
delning skedde till stående ovationer i samband med
vinterfestkvällarna på Arena Varberg. På nästa sida
kan du läsa om vinnarna i respektive kategori.
På den årliga Varbergsgalan i oktober delade
kommunen för åttonde året i rad ut priset Årets
kreativa företagare till någon som i visionens anda
uppvisat särskild kreativitet. I år var det Eva-Lena
och Håkan Johnsson på Johnssons Gård som
kammade hem priset.

Juryns motivering: Med besökarupplevelsen
i fokus för hemestrande Varbergsbor, nyfikna
Hallandsgrannar och långväga besökare, har
årets kandidat till pristagare målmedvetet arbetat
med en omställning till en välbesökt året-runt
destination. En intressant mix av spännande företag
med passionerade entreprenörer har beretts plats i
rampljuset för Varbergs gäster genom en fokuserad
omvandling från lantbruk till ett kreativt besöksmål.
Snackisen i Vare går från klarhet till klarhet och vi är
övertygade om att de är i början på sin resa.

Nina Reale, Karin Lindqvist, Sandra
Andersson, Sofie Dock, Julia Börjesson,
Jenny Schneider och Lillevi Albertsson på
Derome förskola fick utmärkelsen för ett
nytänkande arbetssätt som i visionens
anda inkluderar framåtanda och mod.

På bilden saknas Lillevi Albertsson.

VISIONEN

Varberg ska bli Västkustens
kreativa mittpunkt
För att lyckas krävs nytänkande,
framåtanda, kunskap och mod.
Verksamhetsidé
Vi ska förenkla människors vardag och
inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt
Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens
behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose
sina behov socialt, ekonomiskt och
ekologiskt.
Delaktighet: Vi har ett öppet klimat och ett
inkluderande förhållningssätt som
kännetecknas av mångfald, inflytande och
omtanke.

Årets värdskapare

Mona-Lisa Turesson på preventiva enheten,
socialförvaltningen, fick ta emot priset för att hon
omsätter kommunens vision i handling genom sitt
sätt att vara i vardagen.

Juryns motivering: Mona-Lisa behöver varje dag
vara nytänkande, modig och kreativ. Hon utför sitt
arbete som kommunens syn- och hörselsamordnare
med stort driv och enorm kompetens. Genom att
utbilda kommunens personal ger hon ringverkningar
så att fler kan sätta fokus på att förenkla vardagen
för invånare med nedsatt syn och hörsel. Hon har
ett inkluderande förhållningssätt, bidrar till minskad
isolation och hjälper individer tillbaka in i gemenskapen på ett sätt som är ovärderligt, även för anhöriga
och för samhället.
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Årets kreativa medarbetare

Maria Hagelberg, samhällsutvecklingskontoret och
Jenny Rydén, Varbergs Fastighets AB fick ta emot
priset för sitt arbete med Varbergs nya stadsdel
Västerport och hur de tar med sig visionen in i det
arbetet.

Juryns motivering: Maria och Jenny personifierar
alla delar av visionen i sitt arbete med Projekt Väster
port. De inspirerar sina kollegor att sikta högre och
att ta nya grepp i utvecklingsarbetet, och de banar
vägen för morgondagens hållbara stad.
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Vänsterpartiet

4

2

2

Kristdemakraterna

4

2

2

Sverigedemokraterna

8

6

2

Miljöpartiet

0

4

4

SPI

0

2

2

Totalt

61

61

61

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är lagstadgat
och utgör en viktig del i det systematiska
kvalitetsarbetet. Den interna kontrollen
ska utveckla och säkerställa funktion
och kvalitet i kommunens samtliga
verksamheter och därmed minska risken
för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Enligt
bestämmelserna i kommunallagen är
varje nämnd skyldig att inom sitt område se till att den interna kontrollen är
tillräcklig. Det övergripande ansvaret för
att det finns en tillräcklig intern kontroll
i kommunen vilar på kommunstyrelsen,
som med utgångspunkt från nämndernas
rapporter ska utvärdera kommunens
samlade arbete med intern kontroll och
vid behov ta initiativ till förbättringar.
Arbetet med intern kontroll är riskbaserat och
ska bygga på en risk- och väsentlighetsanalys.
Nämnderna ska inför varje nytt verksamhetsår upp
rätta en plan för den interna kontrollen och beskriva
vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras.
Uppföljning av intern kontroll
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18 om
intern kontroll för Varbergs kommun.
Detta beslut innefattar ”Riktlinjer och tillämp
ningsanvisningar för Varbergs kommun” vilka
18

bland annat anger att respektive nämnd har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde.
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att
det senast i mars månad varje år anta en plan för
den interna kontrollen. Denna plan överlämnas till
Kommunstyrelsen senast under samma månad.
I och med att den interna kontrollen redovisas
till kommunstyrelsen i mars månad finns inget
underlag avseende 2019 års interna kontroll som
går att presentera i Årsredovisning 2019. Den rap
portering som presenteras i denna årsredovisning
avser 2018 års interna kontroll.
Intern kontroll 2018
Den sammanfattande bilden av kommunens
interna kontroll är att den fungerar väl men det finns
kontrollmoment som måste förbättras och åtgärdas.
Alla nämnder har haft en antagen internkontrollplan
för 2018 samt en väl fungerande process för upp
följning och åtgärd.
De negativa kontrollmoment som rapporterades för
2018 var 12 av totalt 103 kontrollmoment. Kommun
styrelsen beslutade att uppdra till de nämnder som
har negativa kontrollmoment att redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits i samband med 2019 års
uppföljning av intern kontroll.

•
•
•
•

resultat
kapacitet
risk
kontroll

Investeringar mnkr

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över
den finansiella utvecklingen, av lång- respektive
kortsiktig betalningsberedskap och betalningskapa
citet samt av riskförhållande. Målsättningen är att
med modellens hjälp kunna identifiera eventuella
finansiella problem och klargöra om kommunen har
en god ekonomisk hushållning.
Varje perspektiv inleds med en översiktlig analys
av hela kommunkoncernens (kommunen och dess
bolag) finansiella ställning, för att sedan mer djup
gående analysera kommunen.
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Resultat

Kommunkoncernen
2019 års resultat för kommunkoncernen är ett mycket
bra resultat. Varberg Bostad gjorde en ombildning av
fastighet till bostadsrättsförening vilket har påverkat
resultatet positivt med 61 mnkr. Resultatet påverkas
negativt med anledning av att Varbergs Fastighets
AB tvingats göra nedskrivning om 18,5 mnkr på fyra
fastigheter i deras fastighetsbestånd. Men som helhet
har bolagets fastighetsvärden ökat. 2019 års koncern
resultat är även en följd av goda resultat för bolagen
Varberg Energi AB samt Hallands Hamnar Varberg
AB. Bolagen beskrivs mer utförligt i årsredovisning
ens avsnitt för verksamhetsberättelser. Nedanstående
resultat är efter genomförda koncerninterna elimine
ringar för kommunkoncernen.
Mnkr

600

2019

2018

2017

Kommunkoncernen

260,2

Varbergs kommun

115,5

157,0

188,2

Varbergs Stadshus AB (VSAB)

-8,7

-6,4

-5,8

VARBERGS VSAB
KOMMUN

VEAB VBAB

VFAB HHVAB AVAB VAVAB

Resultat i relation till finansiellt mål, mnkr
Resultat

Finansiellt Mål

250
200
150
100

279,6 234,0

Varberg Energi AB (VEAB)

69,9

58,6

48,2

Varbergs Bostads AB (VBAB)

95,6

121,9

26,1

Varbergs Fastighets AB (VFAB)

-3,4

16,6

15,2

Hallands Hamnar Varberg AB
(HHVAB)

10,5

14,4

8,2

Arena Varberg AB (AVAB)

-10,3

-8,7

-6,8

Varberg Vatten AB (VAVAB)

-0,9

-3,6

0
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Bolagens investeringar uppgick till 715 mnkr vilket
är en lägre nivå än 2018. Investeringsnivån kommer
att öka under perioden fram till 2030. Den samman
vägda bilden av resultatet för kommunkoncernen
är en välmående koncern som har förbättrat sin
ekonomiska styrka för att klara av de framtida
utmaningarna. Samtliga bolag har en verksamhet
som efterlever ägardirektiven.
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13

Centerpartiet

För att beskriva och analysera kommunens
ekonomiska läge används en modell som är
framtagen av Kommunforskning i Väst (Kfi)
vid Göteborgs universitet. Den bygger på
fyra finansiella aspekter:
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Moderaterna

Finansiell analys

18
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20
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20

18

17

Socialdemokraterna

16

20112014

20

20152018

15

20192022

Parti
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Under mandatperioden 2018–2022
styrs Varbergs kommun av
moderaterna, kristdemokraterna,
centerpartiet och liberalerna.
Övriga partier i kommun
fullmäktige är socialdemokraterna,
sverigedemokraterna och vänster
partiet. Det har inte skett några
förändringar i mandatfördelningen
under året.

Mandatfördelning 2019

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

20

Mandatfördelning
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Diagrammet ovan visar kommunens resultat i förhållande
till fullmäktiges finansiella mål. För åren 2017–2025 har
budget och plan utformats baserat på att kommunen ska
nå de finansiella målen om ett genomsnittligt resultat på
135 mnkr/år för perioden 2017–2025.
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Skatte- och nettokostnadsutveckling

Kommunens nettokostnadsandel visar hur stor del
av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska
utjämningen som går åt till att täcka olika typer
av löpande kostnader i verksamheten. Nettot av
intäkter och kostnader 2019 visar att 97,1 % av
skatteintäkterna togs i anspråk. Det är en försäm
ring jämfört med föregående års nettokostnadsandel
som var 95,8 %.
Skatteintäkterna ökade under året med 4,7 % och
nettokostnaderna ökade med 6,2 %. Det är alltid,
ur ett ekonomiskt perspektiv, positivt om ökningen
av skatteintäkterna är högre än nettokostnads
utvecklingen, annars urholkas ekonomin på sikt.
Nettokostnadsökningen förklaras av ökade lokala

20

20,70 20,75

Liknande kommuner

21,45

21,52

Årets investeringar

Den samlade investeringsvolymen för 2019 uppgick
till 495 mnkr. Av den beviljade årsbudgeten på
984 mnkr (inklusive ombudgetering från 2018) har
endast 50 % använts. Att enbart 50 % har disponerats
kan vara missvisande. Den låga nivån beror på att
investeringsprojekt blir förskjutna i tid, men sett
över tid finns en mycket god samstämmighet mellan
budgeterad nivå och slutredovisning för respektive
investering.
Nettoinvestering Mnkr
900
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0

Av tabellen ovan framkommer att kommunens
skattefinansieringsgrad sjunker, vilket beror på att
resultaten har sjunkit men investeringsnivån har
legat på en likvärdig nivå.
Finansieringsgraden kommer att minska under
perioden fram till 2030 som följd av de höga inves
teringsnivåerna som planeras under denna period.
En minskad finansieringsgrad är helt i linje med de
finansiella målen och den ekonomiska styrningen.

2016

2017

2018

2019 Budget Plan
2020 2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Med utgångspunkt i att årets resultat når upp till de
finansiella målen ligger 2019 års investeringsvolym på
en långsiktigt hållbar nivå. I ett långsiktigt perspektiv
är det av stor vikt att taket för investeringsnivån är
cirka 500 mnkr så länge driftresultatet följer det
finansiella resultatmålet för perioden 2017–2025, plus
135 mnkr, i genomsnitt per år. Om den genomsnittliga
investeringsnivån stiger över 500 mnkr får det till
följd att det finansiella resultatmålet måste höjas.
Ett annat viktigt mått vid analys av

Soliditet

Kapacitet

Kommunkoncernen
I förhållande till 2017 har koncernens soliditet
försämrats marginellt och uppgår för 2019 till 37
%. Denna försämring beror framförallt på en hög
investeringsnivå för Varbergs kommun, Varbergs
Vatten AB och Varbergs Bostad AB. Försämringen
ligger helt inom den förändring som kommer att ske de
kommande åren kopplat till ett stort investeringsbehov.
Soliditet %

2015

Finansiellt mål Soliditet

2019

2018

2017

Kommunkoncernen

37

37

38

Varbergs kommun

63

62

66

Varbergs Stadshus AB

22

23

25

Varberg Energi AB

34

32

32

Varbergs Bostads AB

42

41

43

8

9

9

Hallands Hamnar Varberg AB

42

42

36

Arena Varberg AB

64

78

86

Varberg Vatten AB

12

12

10

Varbergs Fastighets AB
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Hallands kommuner, vägt

Skattefinansierad del av
investeringarna, %

497

18

20,33 20,33

495

20

20,33

Investeringsnivå, mnkr

18

Varbergs kommun

21,52

2017

2017

Soliditeten anger hur stor del av kommunens
tillgångar som finansieras med eget kapital. Ju
högre soliditet kommunen har, desto lägre är
skuldsättningen. Hur soliditeten utvecklas beror
därmed på två faktorer: det årliga resultatet och
f örändringen av tillgångarna. Vid en finansiell
a nalys är det soliditetens förändring som är av
intresse, inte dess storlek.

20

2018

2018

Soliditet och skuldsättningsgrad

20

2019

2019

Kommunen

17

Kommunalskatt, %

Skattefinansierad del av kommunens investeringar
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Kommunens resultat 2019 blev 115,5 mnkr, vilket
är drygt 1 mnkr bättre än budgeterad nivå. Även om
resultatet understiger det finansiella målet 135 mnkr
så har ändå kommunens ekonomiska förutsättning
ar förbättrats i förhållande till den av kommunfull
mäktige senast antagna långtidsbudgeten.
Nämnderna visar ett underskott mot budget med
-47,6 mnkr vilket vägs upp av en positiv budget
avvikelse för kommungemensamma poster med
+25 mnkr (ofördelade budgetmedel, pensioner)
liksom skatteintäkter/finansnetto +24 mnkr.
De finansiella nettointäkternas positiva budget
avvikelse hänger samman med ökad utdelning från
Kommuninvest samt högre borgensavgifter från
kommunkoncernens bolag. Avvikelsen för skattein
täkter förklaras av ett högre skatteunderlag samt fler
invånare än vad som budgeterades.
Sammanfattningsvis finns det en god samklang
mellan 2019 års budget och 2019 års resultat. Även
om resultaten för 2019 liksom 2017 och 2018 avviker
positivt från såväl finansiellt mål som budget, är
det viktigt att beakta att kommunens planerade
investeringsnivå framöver kommer att kräva resultat
på i genomsnitt minst 135 mnkr per år. Det i sin tur
ställer krav på en aktiv ekonomisk planering och
styrning.
Nämndernas negativa avvikelse förklaras till
stor del av förskjutna exploateringsintäkter vilka
kommer att tillföras kommunen under 2020. En
större negativ faktor är att socialnämnden visar ett
negativt resultat på -10,3 mnkr. Denna avvikelse är
inte en tillfällig effekt för 2019, vilket kommer att
kräva åtgärder inför budget 2020.

20

Årets resultat

En viktig parameter för att avläsa koncernens
långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av
soliditeten. Soliditeten påverkas av en förändrad
balansomslutning samt hur resultatet utvecklas
över tiden.
Det är av stor vikt att de olika bolagen som ingår
i kommunkoncernen har en soliditet som följer
ägard irektiven. I annat fall riskerar kommunen
såsom ägare att få tillskjuta medel om bolagen får
finansiella svårigheter.
Den sammanvägda bilden av kapaciteten för
kommunkoncernen är att den har en god nivå. I
och med att investeringsnivåer samt ägardirektiv
hanteras aktivt av moderbolag, samt kommun
fullmäktige, sker en löpande uppsikt av bolagen.
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•

Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst
135 mnkr per år för perioden 2017–2025.
Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst
60 procent per år för perioden 2017–2025,
exklusive pensionsåtaganden och internbankslån
till kommunens bolag.

i nvesteringsnivåer är skattefinansieringsgraden.
Den mäter hur stor andel av investeringarna som
kan finansieras med de skatteintäkter som återstår
när den löpande driften är finansierad. En skatte
finansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen
har skattefinansierat samtliga investeringar som är
genomförda under året och att kommunens långsiktiga
handlingsutrymme därmed förstärks.
Avskrivningsmedlen ingår i den del som har
skattefinansierat investeringarna och bidrar
därmed, tillsammans med årets resultat, till att
skapa ett investeringsutrymme. Förhållandet mellan
investeringsnivån och avskrivnings-/resultatnivån
ger en indikation på om investeringsnivån ökar
kommunens skuldsättning i den grad att det indirekt
minskar utrymmet för driftskostnader i verksamheten.

15

•

lönekostnader samt av att försäljningen av anlägg
ningstillgångar var lägre än tidigare år. En högre
ökningstakt av nettokostnaderna är inte långsiktigt
hållbar och i budget 2020, plan 2021–2024 ingår
åtgärder för att vända denna trend.
Personalkostnaderna stod för 57 % av årets
samtliga driftskostnader och utgjorde en stor
del av årets nettokostnadsökning. Totalt uppgick
personalkostnaderna till 2 275 mnkr, vilket innebär
en ökning med 3,6 % jämfört med föregående år.
Detta förklaras framför allt av att avtalsrörelsen för
2019 innebar en kostnadsökning med 2,8 % samt
att antalet månadsavlönade ökade, både tillsvidare
anställda och visstidsanställda, vilket inneburit att
den producerade tiden ökade med 0,93 %.
Kommunalskatten är låg i Varberg jämfört med
andra kommuner. Detta är en resurs utifrån ett
finansiellt perspektiv eftersom det innebär möjlig
heter att förstärka ekonomin, vilket är svårare i en
kommun med högre skatt.

20

Kommunen
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om
god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige
fastställt två finansiella mål:
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Kommunens soliditet för 2019 ligger på 37,1 %, vilket
är i nivå med föregående år. Vid en jämförelse med
andra kommuners soliditet är det viktigt att beakta
Varbergs kommuns upplägg med en internbank som
innebär att man har dotterbolagens skulder samt
fordringar på bolagen i balansräkningen, det gör
att kommunens balansräkning ökar och soliditeten
(som är ett relativt mått) minskar. Om man räknar
bort skulderna för kommunens bolag i internbanken
är kommunens soliditet 62,9 %, vilket även det är en
försämring i förhållande till föregående år.
Den del av tillgångarna som finansieras med
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad
och är soliditetens motsats. För 2019 har kommunen
en egen låneskuld på 800 mnkr samt lån för de
fordringar som finns i internbanken. Kommunen har
även kortfristiga skulder (till exempel leverantörs
skulder) och avsättningar. Den aktuella skuldsätt
ningsgraden har ökat från 61,7 % till 62,9 %.
Den försämrade soliditetsnivån ligger i linje med
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budgeten för 2019 som angav en försämrad soliditet
beroende på stora investeringsnivåer. Soliditetsnivån
kommer att försämras ytterligare under de komman
de åren kopplat till det kommande stora investerings
behovet som väntar. Efter 2021 beräknas soliditets
nivån öka vilket får till följd att det finansiella målet
uppnås över tid.

Risk och kontroll

Kommunkoncernen
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen
under ett kort och medellångt perspektiv inte behöver
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella
problem. Koncernen bör upprätthålla en sådan
betalningsförmåga att man kan betala sina löpande
utgifter utan att behöva låna kortsiktigt. Ett mått
som visar den kortsiktiga betalningsförmågan är
kassalikviditeten.
Koncernen redovisade 2019 en kassalikviditet på
60 % vilket är lägre än tidigare år. Försämringen
beror på en ökning av korta skulder men även
beroende på en medveten sänkning av likviditetsnivån.
Kassalikviditet, kommunkoncernen
Kassalikviditet %
Kommunkoncernen

2019

2018

2017

60

72

69

Utöver de bokförda likvida medlen fanns vid årets
slut en outnyttjad checkkredit på 200 mnkr för
koncernen.
En av de mer övergripande riskerna för koncernen
är ränteutvecklingen avseende låneskulden på
4 831 mnkr. Denna låneskuld fördelas framförallt
på fastighetsbolaget, bostadsbolaget, energibolaget
samt vattenbolaget. För samtliga bolag finns en
räntepolicy som är relaterad till respektive bolags
riskbenägenhet. I och med att räntebindningarna
följer respektive räntepolicy, hålls riskfaktorn på en
så låg nivå som är ekonomiskt försvarbar. För 2019
var den genomsnittliga räntenivån 1,4 % och en
ränteförändring med 1 % av de rörliga lånen hade för
år 2020 inneburit en ränteeffekt med 18 mnkr.
Den sammanvägda bilden av risk och kontroll för
koncernen är att den har en fortsatt god nivå.
Kommunen
En förutsättning för att kommunallagens bestämmel
ser om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås
är att kommunen har en balanserad likviditet samt
att kommunfullmäktiges beslut om intern kontroll
efterlevs.
Likviditet

Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga
betalningsförmåga. Den kan visas som omsätt
ningstillgångar i relation till kortfristiga skulder,
kassalikviditet. Om måttet är 100 % innebär det att
omsättningstillgångarna är lika stora som de kort
fristiga skulderna. Ju lägre tal, desto större är risken
att likviditetsbrist uppstår.
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I kommunens kortfristiga skulder för 2019 (totalt
cirka 1 593 mnkr) ingår en semesterlöneskuld
på cirka 147 mnkr som troligen inte kommer att
omsättas under det närmaste året. Bortsett från
semesterlöneskulden uppgår årets kassalikviditet
till 50 %. Kassalikviditeten påverkas positivt av
att kommunen har en outnyttjad checkkredit på
200 mnkr. Jämfört med 2018 har kassalikviditeten
sjunkit vilket framförallt beror på en ökning av korta
skulder men även beroende på en medveten sänkning
av likviditetsnivån. Likviditeten har sänkts från 2018
års nivå, 319 mnkr, till 191 mnkr. Målsättningen är att
den ska ligga på runt 100 mnkr.
Kassalikviditet, kommunen
Kassalikviditet, %

2019

2018

2017

Inklusive semesterskuld

45,5

63,2

60,6

Exklusive semesterskuld

50,1

71,1

67,7

Borgensåtagande och skuldsättning

När en kommun ska bedömas ur ett riskperspektiv är
det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns.
Varbergs kommun har idag borgensåtagande på 559
mnkr, varav 500 mnkr avser Varbergs Stadshus AB:s
lån. Kommunen har en internbank som sköter all inoch utlåning av externa medel till kommunen och till
de kommunala bolagen. Det finns skulder för dotter
bolagen på 3 530 mnkr via internbanken, vilket är en
ökning med 319 mnkr jämfört med föregående år.
Kommunen har en låneskuld som uppgår till
800 mnkr. Stibor-räntan har varit negativ under
större delen av 2019 vilket har inneburit att
kommunen kunnat låna med en negativ ränta, vilket
har medfört minskad räntekostnad. Trots att den
totala skulden har ökat har den totala räntekostnaden
varit nästintill oförändrad.
Risken med dotterbolagens skulder får ändå
bedömas som liten, eftersom bolagen har ett positivt
kassaflöde från den löpande verksamheten. De
kommunala bolagen följer också i stort sett sina
budgetar på ett tillfredsställande sätt och det innebär
att kommunen har kontroll över deras verksamhet.
Hanteringen av kommunkoncernens skuldsättning
styrs av fullmäktiges finanspolicy med tillhörande
tillämpningsanvisningar. De totala skulderna i
kommunkoncernen är summan av internbankens
skulder samt skulderna i Varbergs Stadshus AB, totalt
4 831 mnkr.
Genomsnittsräntan inklusive derivat är 1,4 % och
den genomsnittliga bindningstiden är 2,2 år. Efter
som räntan de senaste åren har sjunkit till rekordlåga
nivåer är marknadsvärdena negativa för skuldport
följen, då lån och räntederivat tidigare har bundits
vid högre nivåer. De negativa marknadsvärdena på
lån och derivat innebär ingen risk; de kommer att
behållas hela löptiden och undervärdena kommer inte
att realiseras i förtid.
Vid sidan av dessa åtaganden har kommunen teck
nat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder.
Kommunens andel av dessa skulder är 1,0 %.

Sammanfattning finansiell analys

FINANSIELLA MÅL
Måluppfyllelse 2017–2025

Kommunfullmäktige i Varbergs kommun styr
verksamheten med ett aktivt arbete utifrån en
styrmodell som utgår från vision, strategiska
målområden, prioriterade mål, samt finansiella mål.
Den sammanfattande bilden av Varbergs kommun
utifrån ett finansiellt perspektiv är en kommun med
mycket god grundekonomi. Detta avspeglas bland
annat i en hög soliditet, god budgetföljsamhet och
låg utdebitering.
Å andra sidan visar den finansiella analysen att
den ekonomiska styrkan under de senaste åren
har försämrats till följd av höga investeringsnivåer
i relation till respektive års resultatnivå. Denna
utveckling följer dock antagna planer.
Det finns delar i den finansiella analysen som
signalerar att det kommer att krävas en än mer
aktiv styrning för att det finansiella läget inte ska
försämras mer än vad de finansiella målen anger, ett
sådant område är verksamheternas nettokostnader.
Socialnämnden redovisar ett underskott för
2019 vilket kommer att kräva verksamhetsmässiga
åtgärder. Samtliga nämnder står inför utmaningen
att anpassa nettodriftkostnaderna till de i budget
2020–2024 ingående anpassningskraven, en
anpassning som kommer att kräva omställning och
effektivisering samt översyn av ambitionsnivåer och
kvalitetsnivåer i verksamheterna.
Även kommunkoncernen visar ur ett finansiellt
perspektiv en mycket god grundekonomi som med
en fortsatt god planering kommer att klara de
f ramtida utmaningarna.

Finansiellt mål 1: Årets resultat ska i genomsnitt
uppgå till minst 135 mnkr per år för perioden
2017–2025.
Avstämning: Resultatet för 2019
uppgår till 115,5 mnkr och beaktat
2017 och 2018 års resultat och
Ja, helt
planerat resultat för 2020–2025
kommer målet att uppnås.
Finansiellt mål 2: Årets soliditet ska i genomsnitt
uppgå till minst 60 procent per år, exklusive
pensionsåtaganden och internbankslån till
kommunens bolag (2017–2025).
Avstämning: Soliditetsmåttet för
2019 uppgår till 63 % och beaktat
2017 och 2018 års soliditet och planerad soliditetsnivå för 2020–2025
Ja, helt
kommer målet att uppnås.
Både resultat och soliditetsmått för åren 2017 till
2019 underlättar det framtida arbetet med att
anpassa resultat och investeringar till en nivå
som är i samklang med de finansiella målen.
Kommentar: I budget 2020 justerade kommun
fullmäktige det finansiella resultatmålet för
perioden 2017–2025 från 120 mnkr till 135 mnkr.
Dessutom ändrades soliditetsmåttet från 59 % till
60 %. Detta gjordes som en effekt av förändrade
redovisningsprinciper för exploaterings
ersättningar och investeringsbidrag.

Avstämning av finansiellt mål 1*
Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 135 mnkr per år för perioden 2017–2025.
Mnkr
Finansiellt mål
Budgeterat resultat
Redovisat resultat

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

135

135

135

135

135

135

135

135

135

121

109

114

59

82

162

188

172

79

206

157

116

Genomsnittligt resultat för perioden 2017–2025 är 136 mnkr.

Avstämning av finansiellt mål 2*
Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst 60 procent per år, exklusive pensionsåtaganden och internbankslån till kommunens bolag (2017–2025).
%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Finansiellt mål

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Budgeterad soliditet

67

64

63

57

66

58

61

63

64

66,1

63,6

62,9

Redovisad soliditet

Genomsnittlig soliditet för perioden 2017–2025 är 62 %.
*Enbart åren 2017–2024 är hanterade i budget 2020 och plan 2021–2024, år 2025 är planeringsunderlag.
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Målredovisning

Under perioden 2016–2019 har kommunkoncernens arbete haft fokus på fyra strategiska
målområden och tre prioriterade inriktningar, beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Mycket har hänt inom alla målområden under åren,
men allt går inte att berätta om i årsredovisningen.
På kommande sidor ges en sista redovisning av
den här målperiodens arbete, med en inledande
sammanfattning kring måluppfyllelsen.

STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN
OCH PRIORITERADE MÅL
1. Miljö och klimat
Prioriterat mål:

Förenkla för människor så att fler gör det som
är bättre för miljön.
2. Bostäder

Prioriterat mål:

Fler bostäder med olika u
 pplåtelseformer ska
byggas i hela kommunen.
3. Utbildning och arbete
Prioriterat mål:

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

Miljö och klimat

Varbergs kommun har i hög grad nått mål
uppfyllelse inom målområdet miljö och klimat.
Starka resultat återfinns bland annat inom
energieffektivisering, förnybar energi och i arbetet
med att ställa om till en energieffektiv och fossilfri
fordonsf lotta. Resultat i kommunrankingar
i ndikerar även att kommunen gör ett bra arbete.
Genom sitt hållbarhetsarbete är Varberg ett
f öredöme och förenklar för människor så att fler
gör det som är bättre för miljön.
Det är viktigt att kommunen fortsätter att
sikta högt och att förbättringsarbetet fortlöper.
Ett utvecklingsområde är att skapa giftfria
miljöer, speciellt för barn och unga. Kommunen
behöver också fortsätta satsningarna på att öka
möjligheterna till resande med kollektivtrafik.
Statistik visar att befolkning i kollektivtrafiknära
lägen i Varberg är låg i förhållande till liknande
kommuner och att möjligheter att använda
kollektivt rafiken för resor, trots en ökande trend,
bedöms som låg. Genom att ställa krav på fordon
och utsläpp i upphandlingar kan kommunen
ytterligare bidra till sänkt miljöpåverkan från
transporter och leveranser.

Prioriterat mål:

PRIORITERADE INRIKTNINGAR
1. Valfrihet och kvalitetskonkurrens
2. Attraktiv arbetsgivare
3. God ekonomisk hushållning
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Bedömningen är att kommunen i hög grad når
målet om att fler bostäder med olika upplåtelse
former ska byggas i hela kommunen. Det kan
emellert id konstateras att intresset för att
bygga har varit större i stadsområdet än i övriga
kommunen. Samtidigt måste takten i bostads
byggandet fortsättningsvis öka för att möta en
växande befolkning och ökad efterfrågan. Det kan
också konstateras att det finns en påtaglig bostads
brist för flera av socialnämndens målgrupper och
att så varit fallet under hela målperioden.
Under målperioden har kommunens nämnder
och bolag på olika sätt arbetat aktivt med flera
delar inom målområdet bostäder. Bland annat
genom utveckling av processer och arbetssätt inom
samhällsbyggnadsområdet och långsiktig planering
för att möjliggöra fler bostäder och ökad bygg
nation av bostäder på kommunal mark. Bostads
produktionen i kommunen varierar från år till år,
men gjorda prognoser pekar på en stabil ökning
och antalet färdigställda bostäder ligger högre än
rikssnittet och bedöms sammantaget ligga i nivå
med behovet från den ökande befolkningen.

Måluppfyllelse 2016-2019

Måluppfyllelse 2016-2019
Till vilken grad nåddes målet?

I hög grad

Till vilken grad nåddes målet?
Prioriterat mål:
- Förenkla för människor så
att fler gör det som är bättre
för miljön

I hög grad

kommer även fortsatt vara viktigt och att arbetet sker
förvaltningsövergripande och gemensamt. Även stra
tegiskt arbete för långsiktig inkludering är prioriterat.
Mot bakgrund av konjunkturen är det rimligt att anta
att ytterligare insatser kommer krävas om Varberg
ska behålla de goda resultaten vad gäller den andel
som lämnat etableringsuppdraget och efter 90 dagar
arbetar eller studerar.

Måluppfyllelse 2016-2019
Till vilken grad nåddes målet?
Prioriterat mål:
- Inspirera och stödja så att
I hög grad
fler elever u
 ppnår godkända
betyg efter såväl g
 rundskola
som gymnasieskola.
- Ett gott företagsklimat där fler
uppmuntras till företagande.

Hälsa och social sammanhållning

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

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

Bostäder

Utbildning och arbete

Varbergs kommun har i hög grad nått måluppfyl
lelse inom området och för flertalet av de politiska
ambitioner som beslutades. Under målperioden
når kommunen målet om att inspirera och stödja
så att fler elever uppnår godkända betyg efter såväl
grundskola som gymnasieskola. Den positiva resul
tatutvecklingen inom skolan visar på detta. Målet
om ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till
företagande nås inte fullt ut, även om resultatet visar
att kommunen förflyttat sig i positiv riktning.
Fortsatt prioriterade utvecklingsområden inom
utbildningsområdet är personal- och kompetens
försörjningen samt att skapa bra övergångar mellan
olika stadier och skolformer. Det systematiska
utvecklingsarbetet kopplat till företagsklimatet
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Varbergs kommun har i hög grad nått måluppfyllelse
inom området och för flertalet av de politiska
ambitioner som beslutades. Långsiktiga strategier
och målinriktat arbete har lett till goda resultat.
Sammantaget visar uppföljningen på att aktiva in
satser bedrivs inom målområdet och att kommunens
olika verksamheter bidrar utifrån sina respektive
grunduppdrag. Bedömningen är att kommunen i
hög grad når både målet om bättre hälsa genom att
inspirera till ett aktivt liv och målet om att delaktig
heten i samhället ska öka. Ett område som fortsatt
behöver uppmärksammas är barn och ungas alltmer
komplexa mående och skillnaden i hälsa mellan
olika grupper.

Måluppfyllelse 2016-2019
Till vilken grad nåddes målet?
Prioriterat mål:
- Bättre hälsa genom att
I hög grad
inspirera till ett aktivt liv.
- Delaktigheten i samhället ska öka.
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Målområde 1

Miljö och klimat
Politisk inriktning

Enskilda människors och företags vilja att agera
klimatsmart ska stimuleras. Det ska vara lätt att
välja hållbara resealternativ, det vill säga cykla,
gå och använda kollektivtrafik. Varberg ska vara
ett uthålligt samhälle och en inspirationskälla i
hållbarhetsarbetet. Resursanvändningen ska ske
med minsta möjliga miljöpåverkan i ett livscykel
perspektiv. Det ska finnas möjligheter att bo och
verka i hela kommunen. Ett väl fungerande vägnät
och ett väl utbyggt bredband är förutsättningar för
detta. Förtätning av staden och serviceorterna ska ske
genom att samhällsutvecklingen ses som en helhet,
där resurserna utnyttjas på bästa sätt.

Utveckling under målperioden

Varbergs kommun har högt ställda mål avseende
hållbarhet och inom området miljö och klimat. 2019
kom Varberg på tredje plats i Aktuell Hållbarhets
ranking av Sveriges miljöbästa kommun i kategorin
mindre städer.
Starka resultat som tyder på att kommunen är på
rätt väg inom målområdet finns bland annat inom
energieffektivisering, förnybar energi och i arbetet
med att ställa om till en energieffektiv och fossilfri
fordonsflotta. Solsidan som är en av Sveriges största
solcellsparker har tagits i drift och Varbergs Energi
är i sin verksamhet fossilfria till 99,6 procent. Även
servicenämnden arbetar aktivt för ökad energi
effektivisering. Under perioden 2009-2019 var
målsättningen att effektivisera med 20 procent,
vilket i dagsläget nås till 18,3 procent. Anledning till
avvikelse är luftproblematik i två fastigheter som
kräver ökade ventilationsinsatser. CO2 utsläppen i
serviceförvaltningens fastigheter är nära noll tack
vare att förvaltningen använder fossilfria bränslen i
driften till 98,9 procent.
Kommunen har en hög andel fossiloberoende
fordon, tack vare en hög andel gasbilar. Under de sex
senaste åren har Varberg varit bland de fem bästa
kommunerna i landet inom området. I mätningen
”Miljöfordonsdiagnos 2019” som genomförs av Miljö
fordon Sverige kom Varbergs kommun på andra plats.
Varbergs kommun är en stor konsument av livsmedel
och via verktyg som upphandling kan kommunen
påverka förutsättningar för klimatsmart mat och
ekologiska livsmedel inom livsmedelssektorn och
livsmedelsproduktion. Varbergs kommun har en
uttalad målsättning för andelen ekologiska livsmedel
på 35 procent. Kommunen har i princip nått målet
under hela perioden. 2019 var andelen ekologiska
livsmedel 36 procent.
Antalet hållbara resor har haft en något ökande
trend under mandatperioden. Satsningar har gjorts
för att förbättra förutsättningarna att ta sig fram
med cykel. Kollektivtrafikåtgärder som omläggning
av busslinjer för stadstrafiken har också g
 enomförts.
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Satsningarna har gjort att resandet med kollektiv
trafik inom Varbergs stad har ökat med omkring 40
procent. Antalet cykelresor har ökat något under
målperioden och för 2019 är ökningen på arbets
pendlingsstråken cirka 20 procent. Under senare år
har dock även fordonstrafiken ökat längs de flesta av
Varbergs trafikleder där mätningar av biltrafik visar
på mer än en 10 procent ökning.

Andel fossiloberoende personbilar (%)
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Beskrivning av periodens arbete

Samlad riktning och ambition för
hållbarhetsarbetet

Antagandet av kommunens hållbarhetsmål för
perioden 2017–2025 har varit viktigt för att samla
hållbarhetsarbetet inom kommunkoncernen och har
gett en tydlig gemensam inriktning.
Under slutet av målperioden inleddes ett
viktigt arbete för att skapa förutsättningar för
ett systematiskt arbete kring miljö och klimat.
Beslutet, att årligen upprätta ett hållbarhetsbokslut,
kommer att ge stöd och vara ett viktigt verktyg för
uppföljning och utvärdering i det fortsatta arbetet.
För att ange hur kommunen långsiktigt ska verka för
klimatomställning, har arbetet med en energi-och
klimatstrategi påbörjats.

Minskad klimatpåverkan

Transporter är den största utsläppskällan av
växthusgaser inom kommunens geografiska område
och står för 45 procent av de totala utsläppen. För
att förverkliga ställningstagandena i Trafikstrategi
2030 och minska utsläpp från transporter, arbetar
Varbergs kommun bland annat med Mobility
management plan, Cykelplan, Bil- och godsplan samt
Parkeringsstrategi.
En annan viktig insats för att minska klimatpåverkan
från transporter har varit att öka andelen hållbara
resor inom kommunens egen organisation. Exempelvis
deltar kommunen i ett halländskt projekt kring hållbara
tjänsteresor via Region Halland. Arbete pågår också
med att ta fram nya riktlinjer för kommunens tjäns
teresor och understödjande klimatväxlingsprogram.
Kommunen har också gett sina anställda möjligheten
att hyra cykel via ett bruttolöneavdrag. Hittills har drygt
1 000 hyrcyklar lämnats ut.

Varbergs Bostads AB arbetar för att minska bilens
betydelse i nyproduktion genom att erbjuda bland
annat cykel- och bilpooler. Kommunen har under tu
ristsäsongen 2017–2019 genomfört ett projekt för att
möjliggöra kollektiv samåkning genom en busslinje,
”Åkturen” till destinationer på landsbygden. Projektet
binder ihop stad och landsbygd och möjliggör att fler
kan uppleva landsbygden utan bil. Åkturen kommer
att fortsätta under 2020.
Flertalet av de kommunala bolagen genomför
årligen klimatbokslut vilket har ökat medvetenheten
om deras klimatpåverkande utsläpp och visar på
att förbättringar sker varje år. Varbergs Bostad AB
har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ, där
målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska
vara fossilfria senast år 2030. Varbergs Fastighets
AB kommer att arbeta med det nya certifierings
systemet Miljöbyggnad iDrift i befintliga fastigheter.
Ett viktigt initiativ är o
 ckså framtagandet av en
träbyggnadsstrategi, vilket ska möjliggöra minskad
klimatpåverkan inom byggnation.
Även nämnderna arbetar för minskad miljö- och
klimatpåverkan och under mandatperioden har
kultur- och fritidsnämnden miljödiplomerat fem
verksamheter varav det senaste var Kungsäters
lokalbibliotek.

Fokus på hållbar samhällsutveckling

Stadsutvecklingsprojektet har stort fokus på miljö,
klimat och hållbar samhällsutveckling. I markanvis
ningarna för Västerport har de inkomna förslagen
särskilt utvärderats på parametrar för hållbarhet.
Hållbarhetsprogrammet för Västerport etapp 1 har
uppdaterats och projektet ska certifieras enligt
City Lab. Sammantaget skapar detta förutsättningar
och möjligheter att bygga en långsiktigt hållbar stads
del, men även som vägledning för framtida projekt.

Sanering av kvarteret Renen

I kvarteret Renen pågår ett av Sveriges största
miljöprojekt i sitt slag. Den gamla industrifastigheten
är förorenad av klorerade lösningsmedel och saneras
för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas.
Schaktsanering har pågått från hösten 2018 till
våren 2019, där totalt 15 900 ton förorenade massor
avlägsnats och omhändertagits i avfallsanläggningar.
Den återstående åtgärden är bland annat termisk
sanering av jord och berg.

VA-försörjning

För att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning
så har en VA-plan och en VA-utbyggnadsplan för
befintlig bebyggelse tagits fram. En ny avfallsplan
som gäller för perioden 2018–2022 har också
antagits. Avfallsplanen är en viktig del i arbetet med
att stimulera återvinning och återbruk samt vidta
åtgärder för minskat matsvinn och ökad sopsortering.

Hållbar upphandling

Kommunen bedriver utvecklingsarbete för en
mer hållbar upphandling. Utbildningsinsatser har
genomförts för kommunkoncernens personal och
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livscykelkostnad används i allt fler upphandlingar
som utvärderingskriterium. Under 2019 har
kommunen deltagit i ett Vinnova-projekt som syftar
till att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi
samt utreda förutsättningar för att etablera en
regional arena för cirkulär omställning.

Målområde 2

Bostäder
Politisk inriktning

Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som
på landsbygden. Antalet nyproducerade bostäder
ska öka genom en hållbar och kostnadseffektiv
utbyggnad. Förutsättningar för en positiv utveckling
ska skapas i hela kommunen. Den största utbygg
naden ska främst ske i staden, i serviceorterna och
i samhällen längs regionala kollektivtrafikstråk.
Förtätningen ska ske genom fokus på samhällsut
vecklingen som en hållbar helhet där resurserna
utnyttjas på bästa sätt. Förtätningen ska också ske
med varsam hand och med hänsyn till omgivningen.
En blandad bebyggelse med hyresrätter,
bostadsrätter, ägandelägenheter och småhus ska
eftersträvas eftersom en blandning skapar bra
förutsättningar för integration i samhället. Den
bästa jordbruksmarken ska i så stor utsträckning
som möjligt skyddas från exploatering.

Utveckling under målperioden

Kommunens organisation har under hela mål
perioden arbetat för att skapa förutsättningar för att
bygga fler bostäder, i olika upplåtelseformer, i hela
kommunen. Resultatet av kommunens arbete syns
tydligt i det ökade antalet bygglov och byggstarter de
senaste åren.

Bostadsbyggande i Varberg
Antal beviljade bygglov

Antal byggstarter

Befolkningsökning

Antal färdigställda bostäder
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Under perioden 2015–2019 har bostadsbyggandet
årligen legat på mellan 200 till 370 bostäder, vilket
får betraktas som god måluppfyllelse. Under åren
2015–2018 har det i Varberg i genomsnitt färdig
ställts 2,4 bostäder fördelat per 1 000 invånare,
vilket är högt över genomsnittet för riket som var
1,4 färdigställda bostäder per 1 000 invånare under
samma period. Samtidigt konstateras att takten
i bostadsbyggandet måste öka ytterligare för att
möta ökad efterfrågan och en växande befolkning.
Fördelningen mellan olika upplåtelseformer har
varit god. Uppföljning visar att fördelningen i
genomsnitt under perioden 2015–2019 har varit 27
% hyresrätter, 30 % bostadsrätter och 43 % småhus
eller eget ägande. Intresset att bygga har varit högre
i stadsområdet än i övriga delar av kommunen.
Uppföljning visar att ungefär 75 % av nybyggnads
projekten genomförts i stadsområdet och resterande
25 % i övriga delar av kommunen. Generellt gäller
också att fler lägenheter färdigställts i stadsområdet
medan andelen småhus dominerar i övriga delar av
kommunen.
Prognosen för 2019 var att 352 bostäder skulle
färdigställas men i uppföljningen konstateras att
utfallet endast blev 196 färdigställda bostäder.
Skillnaden mellan prognos och utfall beror på att ett
flertal projekt blivit försenade. Flera av projekten är
helt eller delvis färdiga men hade vid årsskiftet inte
rapporterats som färdigställda. Av de bostäder som
förväntades blir klara under 2019 är förutom de 196
som rapporterats in, ytterligare drygt 170 bostäder
på väg att färdigställas inom kort, alltså sammanlagt
drygt 360 bostäder.

Beskrivning av periodens arbete
Effektivare processer

För att kommunen ska kunna nå intentionerna i
målområdet bostäder krävs en god planeringsbered
skap, det vill säga strategisk beredskap, markbered
skap samt resurs- och organisationsberedskap. Att
arbeta med att stärka planeringen och effektivisera
processerna har varit en viktig del i kommunens
arbete för att säkra bostadsförsörjningen under
målperioden men också inför framtiden. Formerna
för samarbete inom kommunkoncernen har stärkts
och är en viktig del för utvecklingen.
Byggnadsnämnden har under perioden initierat
ett utvecklingsarbete för en effektivare och tydligare
bygglovshantering och en mer effektiv detaljplane
process. Syftet är att korta handläggningstiderna,
tydliggöra roller och säkerställa hållbarhets
perspektivet.

God beredskap

Begreppet planberedskap beskriver den beredskap
kommunen har i form av byggklara detaljplaner
som väntar på att kunna genomföras. Byggnads
nämndens mål om att anta detaljplaner som rymmer
minst 700 bostäder kommer inte uppnås under 2019.
Prognosen för 2020 är dock antagna detaljplaner
med utrymme för 1 170 nya bostäder. Sett över en
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längre tidsperiod är bedömningen att målet uppnås
även om det finns variationer i måluppfyllelsen
mellan enskilda år.
Kommunen har under perioden tagit fram
och implementerat en markanvisningsplan för
kommunal mark och arbetar aktivt med att förvärva
lämplig mark för framtida bostadsbyggande. Plan
läggning av projekt på kommunal mark pågår i allt
högre utsträckning inom kommunen, samtidigt som
dialog och samarbete med privata exploatörer pågår
för att hitta effektiva och nyskapande lösningar för
samhällsbyggande.

Attraktiv livsmiljö

För att vara en attraktiv kommun måste det finnas
mer än lediga bostäder, det måste också finnas
en god livsmiljö som lockar och uppskattas av
kommuninvånarna, näringslivet och bostads
exploatörerna.
Kommunen har under perioden initierat flera
projekt för attraktiva miljöer, från möblering och
ljussättning av offentlig plats till utvecklingen
av kommunens badplatser och lekplatser. Mål
sättningen är att utveckla och binda samman
kommunens gröna stråk så att de i högre grad

kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation,
biologisk mångfald och social samvaro. Under 2019
har flera uppskattade anläggningar och platser blivit
klara och invigts. I de centrala delarna av Tvååker
har en kombinerad park och lekplats inrättats och i
Veddige har ett helt nytt ungdomshäng färdigställts,
vilket blivit en viktig mötesplats för ungdomar.
Kultur- och fritidsnämnden har under perioden
drivit projekt med syfte att säkerställa att kommun
invånarna har god tillgång till en kreativ och
rekreativ fritid.

Långsiktig planering för fler bostäder

För att långsiktigt möjliggöra för fler bostäder har
under perioden ett aktivt arbete med översikts
planering pågått. Flera nya fördjupade översikts
planer för både delar av staden och serviceorterna
har antagits eller påbörjats under perioden. För
utveckling av mindre orter i kommunen har nya
arbets- och samarbetsformer prövats, så kallade
ortsutvecklingsstrategier. Strategier för Hunnestad
och Gödestad har antagits och under 2019 har arbe
te med strategier för Sibbarp och Valinge inletts.
Under året har antalet projekt i kommunen
fortsatt att öka. Varberg har ett stort tryck på mark
naden ifrån både lokala, regionala och nationella
exploatörer. När det gäller antalet ansökningar om
planbesked ser intresset ut att hålla i sig framåt och
det finns en stark tilltro till Varbergs utveckling.
Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket
och Region Halland för att en tågstation ska byggas
i Väröbacka och kunna trafikeras 2026. En stor
utbyggnad med bostäder i Väröbacka planeras i
samband med stationsetableringen. Med anledning
av lokaliseringen av ett nytt stationsläge har arbete
med en fördjupad översiktsplan för Väröbacka
påbörjats.

Bostäder för alla

Bostadsbristen i Varberg är ett bekymmer för
flera av socialnämndens målgrupper, och en egen
bostad är ofta en förutsättning för att olika former
av i nsatser eller stöd ska bli verkningsfulla. Kart
läggning över bostadsbehov för särskilt utsatta
vuxna inom socialförvaltningens målgrupper har
genomförts av förvaltningen och utifrån denna
kommer förslag om fortsatt arbete att göras.
Väntetiden till särskilt boende har minskat de
senaste åren. Behovet av särskilda boendeplatser
kommer dock att öka utifrån den demografiska
utvecklingen. Därför planerar socialförvaltningen
för nya särskilda boende inom de närmaste åren.
För att öka möjligheterna till kvarboende, ger social
förvaltningen ett bidrag till fastighetsägare som
erbjuder trygghetslägenheter. Trygghetslägenhet
är en boendeform för äldre som fyllt 70 år med
tillgång till gemensamhetslokal och viss hjälp av
bovärd. Under 2019 tog socialnämnden beslut om
att förlänga bidraget till externa fastighetsägare från
fyra till åtta år.

Målområde 3

Utbildning och arbete
Politisk inriktning

Företagens vilja och förmåga att ge sysselsättning
är avgörande för att hålla nere arbetslösheten.
Kommunen ska förenkla och stötta för befintliga
och framtida företagare. Utbildning, praktik och
arbete ska leda till bättre integration. Möjligheterna
för entreprenörskap och företagande ska förbättras
och företagarna ska uppleva att kommunen har en
positiv inställning till dem.
Grundläggande för välfärdssamhället är att skolan
har ett tydligt kunskapsfokus. Elever och föräldrar
ska kunna känna tillit till att deras skola håller hög
kvalitet. Varje elev ska ha möjlighet att utvecklas
och nå de mål som anges i skolans styrdokument.
Tidiga insatser ska göras för att fånga upp särskilt
utsatta barn. Det ska finnas möjlighet till variation
och valfrihet inom förskola och skola. Arbete ska
ske för att underlätta och förenkla för eleverna att
göra sina val av framtida studier. De ska också ges
möjlighet att komma i kontakt med olika yrken.

Utveckling under målperioden

Skolresultaten i Varbergs kommunala skolor är
mycket goda och har ökat under målperioden.
Nationell statistik visar att kommunen har haft en
positiv utveckling av det genomsnittliga meritvärdet
för elever i årskurs 9 i kommunala skolor. Värt att
notera är även att det genomsnittliga meritvärdet är
det högsta under en mätperiod på 10 år. Resultatet
för Varberg är högt både jämfört med liknande
kommuner och genomsnittet för riket.
Även andelen elever som uppnår gymnasie
behörighet och andelen elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen ligger på en hög nivå
jämfört över tid och med resultaten i riket. 2019
var andelen e lever i årskurs 9 som var behöriga
till yrkesprogram 88,7 %, vilket är en väsentligt
högre andel än i liknande kommuner (83,7 %) och
riket (81,4 %). Även de nationella programmen på
Varbergs kommunala gymnasieskola har en hög och
stabil resultatutveckling under mandatperioden.
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Genomsnittligt meritvärde för elever i åk. 9,
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2015 var andelen elever som uppnådde gymnasie
examen inom tre år 68,9 % och 2018 var mot
svarande andel 74,7 %, vilket kan jämföras mot
motsvarande andel för riket på 64,3 %.
Statistik över elevers väg till studier och yrkesliv
indikerar att elevers möjlighet till snabbare väg till
studier och yrkesliv har ökat under målperioden.
Andelen ungdomar som två år efter fullföljd
kommunal gymnasieutbildning är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar har ökat under
mandatperioden. Resultaten för eleverna i Varberg
är högre än både resultatet för riket och liknande
kommuner.
Nationella undersökningar av företagsklimatet
visar att Varberg har förbättrat sitt resultat under
målperioden men att det krävs fortsatta insatser
inom flera områden för att kommunen ska nå målet
om ett gott företagsklimat. I SKR:s servicemätning
2018 fick Varberg totalt betyget 70, vilket är en klar
förbättring jämfört med 2017.
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Resultatet är emellertid något lägre jämfört med
både liknande kommuner (72) och riket (73).
Målmedvetet arbete för långsiktig inkludering ger
resultat. I Varberg är det en högre andel av de som
lämnar etableringsuppdraget som efter 90 dagar har
börjat arbeta eller studera (49 % 2018). I liknande
kommuner är andelen densamma medan andelen är
något lägre i riket (47 % 2018).
Lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel (%)
2018

2017

2016

Liknande Kommuner

49

41

43

Varberg

49

58

57

Alla kommuner, ovägt
medel

47

37

34

Beskrivning av periodens arbete

Under målperioden är det några satsningar som
bedöms ha haft särskilt stor betydelse för mål
uppfyllelsen och den positiva utvecklingen under
målperioden.

Insatser för att öka kvaliteten i under
visningen och stärka elevers valkompetens

Under målperioden har fokus inom skolan varit att
stärka pedagogers skicklighet för att lyfta barns
och elevers resultat. Strategin har varit att utveckla
underv isningspraktiken genom kollegialt lärandet.
För att möjliggöra detta har strukturer och
organisation utvecklats så att pedagoger kan mötas
för att tillsammans utvärdera och analysera hur
undervisningen påverkar elevernas lärande. Analys
med förstelärare inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet visar att Ämnesdidaktiskt kollegium
(ÄDK) och andra kollegiala utvecklingsprocesser
bedöms vara direkt kopplade till en ökning av
kvaliteten i undervisningen.
Insatser har också gjorts i samverkan för att
stödja elevernas kunskapsutveckling. Ett exempel är

utvecklingsarbetet kring skolbiblioteken som drivs
gemensamt av kultur- och fritidsförvaltningen och
förskole- och grundskoleförvaltningen.
Att öka elevers möjlighet för snabbare väg till
studier och yrkesliv har varit prioriterat. Både
k valiteten och bredden på satsningarna har
förbättrats under målperioden, bland annat genom
återinförande av PRAO, yrkesmässa för årskurs
8, att varje skola har ett samarbetsföretag och
jobbskuggning och arbetsplatsförlagt lärande för
gymnasieelever. Sammantaget innebär detta att
eleverna får kunskap om och testar fler yrken under
sin skolgång.

Förbättrat företagsklimat

Under mandatperioden har ett systematiskt och
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete inletts
för att förbättra företagsklimatet. Exempel på
insatser som genomförts är interna utbildningar
med fokus på medveten kommunikation, service och
myndighetsutövning. Särskilt fokus har också lagts
på att stötta näringslivet inför och i samband med
stadsutvecklingen och de om- och nybyggnationer
som ska göras i staden. Flera dialogforum har
inr ättats, bland annat BRIC-möten (Byggröra
i c entrum), företagsbesök och V
 D-nätverk.
Bedömningen är att det finns ett fortsatt stor
behov av dialog och samordning. Nya metoder
har också testats för samråd mellan kommunen
och näringsl ivet. Exempelvis hölls ett stormöte
i marka nvisningstävlingen för Västerport med
samtliga kvalificerade exploatörer för att informera
och fånga in synpunkter som ytterligare kan
förbättra stadsutvecklingen.
Företagsklimat enligt Insikt, Totalt NKI
2018

2017

2016

Liknande Kommuner

72

72

69

Varberg

70

66

71

Alla kommuner, ovägt
medel

73

71

72

Målområde 4

Hälsa och social sammanhållning
Politisk inriktning

I Varberg ska invånarna 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
själv vara en del i utvecklingen av nya upplevelser,
uttrycksformer och aktiviteter. Satsningar ska ske
på att utveckla lek- och mötesplatser i stadsområdet
och i tätorterna. Stadsplaneringen ska vara hållbar
med gröna och levande ytor runt om i staden.
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. Valfrihet, behov och önskemål ska styra så
långt det är möjligt. Varberg ska vara en bra plats att
leva på och tillgänglig för alla människor. Målet är
att alla medborgare ska kunna ta del av samhällets
totala utbud. Samhället ska utgå från invånarna och
det är därför viktigt att ta vara på kraften i det civila
samhället genom att uppmuntra och samarbeta med
föreningar och organisationer. Resurser ska fördelas
jämställt mellan pojkar/män och flickor/kvinnor.

Utveckling under målperioden

Det kan konstateras att hälsan hos barn och unga i
Varberg överlag är god men att det finns skillnader
mellan olika grupper. I den nyligen genomförda
ungdomsenkäten Lupp (genomförd i årskurs 8
och årskurs 2 på gymnasiet) anger unga med
funktionsnedsättning, utlandsfödda och unga som
är oroliga för sin familjs ekonomi, sämre hälsa och
förutsättningar till ett gott liv. När det gäller hälsa
och livskvalitet finns det genomgående köns- och
åldersskillnader. Flickor skattar sin allmänna,

Resultat av SCB:s medborgarundersökning
Nöjd Region-Index

Nöjd Medborgare-Index

Nöjd Inflytande-Index

Beskrivning av periodens arbete

Under målperioden är det några satsningar som har
haft särskilt stor betydelse för måluppfyllelsen och
den positiva utvecklingen.

Utveckling av attraktiv livsmiljö
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f ysiska och psykiska hälsa som sämre än pojkar.
Denna andel ökar också med stigande ålder. Flickor
uppger också högre förekomst av psykiska besvär
och lägre livskvalitet. Den psykiska hälsans negativa
utveckling tycks ha avstannat något hos unga i
Varberg men det bedöms fortsatt vara viktigt att
arbeta systematiskt och uthålligt i förebyggande
syfte.
En viktig del inom målområdet är medborgarnas
möjlighet till inflytande och delaktighet. För att
skapa ett starkt samhälle är det också viktigt att
medborgarna har förtroende och en positiv syn på
kommunen och dess verksamheter.
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning
visar på en stabil och positivt ökande trend under
målperioden i invånarnas syn på kommunen och
dess verksamheter. Nöjd-Inflytande-Index, som
visar hur invånarna upplever sitt inflytande över
kommunala beslut och verksamheter, har ökat
med 6 procentenheter under målperioden. Även
Nöjd-Medborgar-Index, som mäter medborgarnas
syn på kommunens olika verksamheter, har ökat
med 4 procentenheter. Resultaten för Varberg är
bättre både jämfört med riket och i förhållande till
liknande kommuner.
Utvärderingar och brukarundersökningar
inom olika verksamheter visar sammantaget
på positiva resultat och att kommuninvånarna
generellt är nöjda med kommunens verksamhet
och det stöd som ges. Ett område som emellertid
behövt uppmärksammas särskilt är resultatet i den
nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?” där nöjdheten hos äldre
på särskilt boende haft en minskande trend under
målperioden. Ett aktivt arbete för att öka nöjdhe
ten har genomförts och i den senaste mätningen för
2019 kan en förbättring ses i helhetsbedömningen
på särskilt boende jämfört med föregående år och
Varberg ligger nu en procentenhet under risk
genomsnittet.

2017

2018
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2019

Under målperioden har kommunen på flera sätt
arbetat aktivt med planering, gestaltning och utveck
ling av grönområden, kommunens kust- och strandliv
och olika typer av mötesplatser där rörelse, samvaro
och integration främjas. Allt i syfte att utveckla
attraktiva livsmiljöer för de som bor och verkar i
kommunen.
Under målperioden har flera projekt som är viktiga
för både social samvaro och biologisk mångfald
färdigställts. Exempel på detta är Brunnsparken,
grönområdet i kvarteret Kilen med fokus på eko
systemtjänster, platser för ungdomshäng i Rolfstorp
och Veddige samt Fästningsbadet och tillgänglighets
anpassat bad på Getterön.
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Tidiga insatser för barn och unga

Kommunen har under låg tid arbetat aktivt för att
möjliggöra tidiga insatser för barn och unga i behov
av stöd och för att öka deras delaktighet i de insatser
som ges. Särskilt fokus har lagts på att utveckla
samordningen och gemensamma arbetssätt mellan de
förvaltningar och aktörer som möter barn och unga.
Exempelvis har socialförvaltningen, förskole- och
grundskoleförvaltningen, kultur- och fritids
förvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknads
förvaltningen tagit beslut om att jobba gemensamt
kring barn och ungas förutsättningar för ett gott liv
och hälsa. Arbetet ska mynna ut i en gemensam plan
för barn och unga, vilket är ett viktigt steg.
För att kunna arbeta med tidiga insatser krävs
det i många fall samverkan med andra aktörer. I
kommunen har drogförebyggande arbetsgrupper
initierats med representanter från grundskola, ung
domsgård, områdespolis och socialtjänst. Träffarna
sker utifrån geografiskt område och har successivt
utökats till fler områden.

Insatser för att stärka delaktigheten och den
sociala sammanhållningen

Att känna gemenskap och delaktighet i samhället
är viktigt för både trivsel och hälsa. En rad insatser
genomförs för att stimulera och ge möjlighet till
fysisk aktivitet, fritidssysselsättning och kultur
upplevelser. Arbetet sker medvetet för att skapa
inkludering och för att nå grupper som riskerar
att hamna utanför. Det kan emellertid konstateras
att andelen av barn och unga som är fysiskt aktiva
minskar i kommunen, vilket är en utveckling i fel
riktning. Riktade insatser genomförs till grupper
som av olika anledningar behöver stöd för att hitta
fritidssysselsättningar och denna verksamhet
utvecklas kontinuerligt.
Kommunens verksamheter jobbar på olika sätt
för att skapa ökad delaktighet för kommunens
målg rupper och för utökat medskapande i de
tjänster och den verksamhet som erbjuds. Bland
annat genom rådsgrupper, digitala mötesplatser,
dialog och utvärdering.
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Arbete för långsiktig inkludering

Kommunen arbetar strategiskt för att främja
långsiktig inkludering i samhället och för att
kunna erbjuda alla nyanlända boende i kommunen.
Samverkan sker mellan kommunens verksamheter
och med andra aktörer för att utveckla stödet till
nyanlända i deras etablering i samhället. Hittills
har alla nyanlända erbjudits boende i kommunen.
Antalet kvotflyktingar har ökat, vilket innebär att
fler familjer med barn behöver bostad. Till den
gruppen finns väldigt få permanenta lösningar i
dagsläget, vilket är angeläget att kommunen jobbar
vidare med.

Utveckling av vård och insatser för äldre

Aktivt arbete pågår för att utveckla vårdkedjor
och skapa en sammanhållen och kvalitativ vård
för olika målgrupper. Detta sker i samverkan med
övriga aktörer och med fokus på att förbättra
samordningen i vårdens övergångar. Den samman
fattande b edömningen är att fortsatt arbete krävs
för att säkerställa vård- och omsorgskedjan.
En viktig satsning under målperioden har
varit att utveckla vård och stöd för personer med
demenssjukdomar. Arbetet har i huvudsak bestått
av tre delar, utveckling av Resursteam demens
(multiprofessionellt team som stöttar genom
hela insatskedjan), anpassning av vissa särskilda
boenden samt utveckling av dagverksamhet och
anhörigstöd. De insatser som gjorts har varit
viktiga för att ge ett kvalitativt och anpassat stöd
till målgruppen.

Prioriterad inriktning 1

Valfrihet och kvalitetskonkurrens
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 för
utsättningar för att kunna driva sin verksamhet.
Kommunens roll blir att underlätta kundvalen,
skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättnings
system samt kvalitetsgranska verksamheterna och
göra informationen om skillnaderna lättillgänglig
för medborgarna.

Möjlighet till valfrihet

Barn och elever i Varbergs kommun har inom skola
och barnomsorg stora möjligheter att välja mellan
olika verksamhetsformer och huvudmän. Det finns
både fristående och kommunala alternativ, såväl
för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
som för grundskola och gymnasieskola. Gymnasie
elever har även möjlighet att välja utbildningsort
genom ett särskilt samverkansavtal med övriga
kommuner i Halland. För att underlätta kundvalen
informerar kommunen om val av förskola och skola
och vad det innebär.
Varberg
Andel grundskoleelever folkbokförda i Varbergs kommun som
gick i en fristående grundskola
eller annan kommuns skola, %

2018

2017

6,8

5,8

Andelen grundskoleelever som går i fristående
verksamhet eller valt att gå i en annan kommuns
skola har ökat över tid. 2018 var andelen 6,8
procent, vilket är en ökning på en procentenhet
jämfört med 2017.
Inom socialförvaltningen finns etablerade
arbetssätt för att möjliggöra valfrihet och
kvalitetskonkurrens. Kontinuerligt pågår arbete
med att utreda vilka verksamheter som kan
konkurrensutsättas. Socialnämnden har avtal
med externa utförare inom bland annat hemtjänst,
särskilt boende, sysselsättning psykiatri, familje
rådgivning, matdistribution, trygghetslarm samt
bostad med särskild service (LSS).
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Fördelning mellan egenregi och externa utförare i
särskilt boende och hemtjänst, Varbergs kommun
2019
Egen regi %

Extern utförare, %

64

36

71

29

Särskilt boende
Hemtjänst

Inom särskilt boende är fördelningen mellan
externt utförd verksamhet (36 procent) och verk
samhet i kommunal regi (64 procent) oförändrad
jämfört med föregående år. Här finns idag två
upphandlade externa utförare som driver fyra
särskilda boenden. Under 2019 har avtal tecknats
med ytterligare ett företag om att uppföra och driva
ett nytt, privatägt, särskilt boende som ska starta
under 2022.
Antalet externa utförare inom hemtjänsten har
minskat över tid. Trenden i Varberg är densamma
som för riket. Inom hemtjänsten fanns vid års
skiftet 7 kundvalsföretag, vilket är en minskning
med två utförare jämfört med föregående år. De
utförare som avslutat sina uppdrag under 2019
har angett minskande kundunderlag som orsak.
Kommunens egen uppföljning visar att andelen
personer med hemtjänst som väljer extern utförare
har minskat successivt från 2013. Då valde 38
procent av kunderna extern utförare jämfört med
29 procent idag.
Kommunen stödjer på olika sätt nya och
e tablerade föreningar i arbetet med att bedriva
verksamhet. Genom särskilt projektstöd kan
f öreningar utveckla verksamheten. Ju fler
föreningar som bedriver verksamhet vid sidan av
kommunens utbud, desto fler valmöjligheter finns
det för kommuninvånarna att ta del av.

Underlätta kundval

För att invånarna ska känna till vad som kan
förväntas av respektive verksamhet oavsett
utförare arbetar socialförvaltningen med kvalitets
deklarationer För att underlätta invånarnas
informationsinhämtning och möjliggöra jämförelser
erbjuds en jämförelsetjänst. Under 2019 gjordes
totalt 436 besök till jämförelsetjänsten, vilket är en
minskning med 83 besök jämfört med föregående
år. Av besöken gällde 61 procent jämförelser inom
hemtjänst och 39 procent jämförelser inom särskilt
boende.
I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen? uppger 79 procent av
Varbergs äldre att de fått välja utförare av hem
tjänst, jämfört med 57 procent i riket.
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019?
Varberg % Hela Riket %
Andel äldre som upplevt
att de fått välja utförare av
hemtjänst

79

57

Andel äldre som anser att
de fick plats på önskat äldreboende

86

87

Likvärdiga förutsättningar för
fristående och kommunala utförare

Särskild avtalsuppföljning sker årligen för alla exter
na och interna utförare som är konkurrensutsatta.
Om brister uppmärksammas får utföraren ta fram
en handlingsplan för att åtgärda bristerna. Uppföl
jningen av verksamhetskvalitet syftar till att samtliga
utförare ska ha likvärdiga förutsättningar att bedriva
verksamhet.
Sedan våren 2018 finns en särskild webbplats för
externa utförare inom social omsorg i syfte att un
derlätta för dem att samlat kunna ta del av riktlinjer,
rutiner och nyheter.
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
genomför förskole- och grundskolenämnden samt
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden regel
bunden dialog med rektorer från fristående skolor
och gymnasieskolor för att säkerställa likvärdiga
förutsättningar och drift av verksamhet. Utifrån skol
lagen och bidrag på lika villkor säkerställer förskoleoch grundskolenämnden att ersättningsnivåerna till
fristående och interkommunala huvudmän är rättvisa
och konkurrensneutrala.

Prioriterad inriktning 2

Kommunen som attraktiv
arbetsgivare
Under åren 2016–2019 har en gemensam
prioriterad inriktning varit kommunen som
attraktiv a rbetsgivare. Medarbetarnas kompetens,
engagemang och bemötande har varit avgörande
för den höga kvaliteten som har levererats till
kommunens invånare.

Insatser för att stärka kommunen som
attraktiv arbetsgivare

De senaste åren har arbetsmarknaden varit stark
och konkurrensen om kompetent personal har varit
hård, men trots det har många duktiga medarbetare
valt kommunen som arbetsgivare. En rad insatser
har gjorts för att stärka kommunen som attraktiv
arbetsgivare: personalförmåner har utvecklats,
såsom enklare hantering av friskvårdsbidrag vilket
har lett till ett ökat uttag. Dessutom har möjligheten
till förmånscyklar förlängts.
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För att öka engagemang och känsla av samhörighet
har medarbetarna under året involverats i visions
arbetet. För att tacka för allt fint arbete och hylla goda
prestationer, bjöds alla medarbetare in till en vinter
fest i visionens anda på Arena Varberg i december.
En god grundekonomi har gjort det möjligt att i
lönerörelsen göra särskilda satsningar på flera grupper.

Aktiv personal- och
kompetensförsörjning

Flera av kommunens verksamheter har utmaningar
kopplat till kompetensförsörjning. Särskilt arbete
har gjorts för att identifiera bristyrken i kommunen.
Ett arbete har även gjorts för att identifiera bristyrken som kräver särskilda insatser. Arbetet har
fortsatt med att beräkna personalbehov inom större
yrkesgrupper för de närmaste tio åren för att kunna
fokusera insatser.
Generellt har förvaltningarna klarat av att
rekrytera framgångsrikt. Ett exempel är förskole- och
grundskoleförvaltningen där andelen lärare med
lärarlegitimation och behörighet fortsatt har varit
högt över genomsnittet i riket.
Det krävs samlade krafter och kreativa lösningar
för att på längre sikt lösa kompetensförsörjningen.
Ett centralt arbete har bedrivits för att utforma
samordnade strategier för detta. Inom utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen har de lokala
parterna inlett ett arbete för att hitta hållbara sätt att
förlänga arbetslivet. Alla förvaltningar arbetar med
olika former av praktik. Hamn- och gatuförvaltnin
gen har fortsatt med det framgångsrika upplägget
med lärlingstjänster, och inom stadsbyggnadskon
toret har traineetjänst lett till en ny anställning.
En annan lösning har varit att kompetensutveckla
befintliga medarbetare. Det har inneburit att utbilda
vårdbiträden till undersköterskor, eller som inom
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, ge möjligheter
till vidareutbildning som nyanställd.
Kommunen är med i det regionala utbildnings
programmet Morgondagens ledare för att identifiera
och utveckla blivande chefer. Söktrycket har under
året varit högt, och antalet platser har fördubblats.

Utveckling av en effektiv och
ändamålsenlig organisation

Förändringar har genomförts genom att renodla verk
samheter eller slå samman avdelningar. I många fall
har ändringarna motiverats av att ge cheferna bättre
förutsättningar. Flera förvaltningar har konstaterat
att antalet underställda medarbetare per chef påver
kar hur effektivt chefen kan arbeta med medarbetare
och verksamhet. Både chefsförtätning och införande
av arbetsledare har gjorts i vissa verksamheter. Även
en rad administrativa moment har digitaliserats för
att underlätta för chefer och administratörer.
För att få fokus på ett mer inkluderande arbetsliv
har medarbetare och chefer deltagit i utbildningar
i ett program som kallas universellt utformade
arbetsplatser. Inom ett par förvaltningar har jäm
ställdhetsbokslut upprättats.

Insatser för att stärka cheferna i deras
roll som ledare
Kommunstyrelsens förvaltning har lett insatser
i form av chefsutbildningar och chefsforum. Ett
förarbete har gjorts under året för att under 2020
upphandla ett nytt ledarutvecklingsprogram.
Utöver de gemensamma insatserna har kulturoch fritidsförvaltningen haft fokus på tillitsbaserat
och salutogent ledarskap. Socialförvaltningen har
upphandlat en ny ledarutbildning som kommer att
börja genomföras från och med 2020.

Insatser för ökad hälsa och minskad
sjukfrånvaro

Utbildningar för alla förtroendevalda har genomförts
tillsammans med Arbetsmiljöverket för att stärka
nämnderna att ta ansvar för arbetsmiljön.
Den fysiska arbetsmiljön har varit utmanande
inom flera verksamheter. Till exempel har stora delar
av kommunstyrelsens förvaltning haft tillfälliga
lokaler på grund av renovering. Stadsbyggnads
kontoret har under hösten genomfört en ny analys av
sina lokaler i Gamlebyskolan.
Inom förskole- och grundskoleförvaltningen och
socialförvaltningen har ett omfattande arbete startats
upp med att både analysera och genomföra riktade
åtgärder för att hantera en ökande sjukfrånvaro. Flera
verksamheter har tagit stöd av de hälso- och arbets
miljögenomgångar Kommunhälsan har erbjudit. Ser
viceförvaltningen har fortsatt arbetat framgångsrikt
med den korta frånvaron genom täta uppföljningar
mellan chef och medarbetare.
Friskvårdssatsningar har genomförts lokalt i form
av olika friskvårdsprojekt, och inspirationsdagar med
hälsofrämjande aktiviteter och kunskapstillskott för
ökad hälsa och välbefinnande.

Prioriterad inriktning 3

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet,
vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett
a nsvarsfullt sätt.

Vad ska kommunen göra?
• För verksamheten ska anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
• För ekonomin ska anges finansiella mål som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
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Arbetet med god ekonomisk
hushållning i Varbergs kommun
Verksamhetens mål och riktlinjer

Sammantaget ger rapporteringen från nämnder och
bolag goda indikationer på att verksamhetsdelen av
god ekonomisk hushållning är uppfylld för 2019.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har också fastställt två övergri
pande finansiella mål för verksamheten 2017–2025:
• Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 135
mnkr per år för perioden 2017–2025.
• Årets soliditet ska i genomsnitt uppgå till minst
60 procent per år för perioden 2017–2025,
exklusive pensionsåtaganden och internbankslån
till kommunens bolag.
Målen är antagna för att styra den ekonomiska
planeringen utifrån de stora investeringsbehov som
finns fram till år 2030. Syftet med styrningen är
att bibehålla en god ekonomisk hushållning. Båda
målen ska ses över tidsperioden 2017–2025 med
utgångspunkten att det angivna genomsnittliga
resultatet för perioden ska uppnås. Detta betyder
att resultatet kan ligga över målet vissa år och under
målet andra år. Resultatet för 2019 blev 115,5 mnkr
vilket är drygt 1 mnkr bättre än budgeterad nivå.
Detta innebär att förutsättningarna att uppnå det
finansiella målet för de kommande årens planering
är på samma nivå som då budget 2019 liksom budget
2020 antogs.
Med en resultatnivå på 115,5 mnkr och en
investeringsnivå som uppgår till 495 mnkr, den
investeringsnivå som är långsiktigt hållbar, utgör
årets soliditetsmått en positiv faktor som under
lättar för den framtida planeringen.

Slutsats

God ekonomisk hushållning innebär att de finansiel
la målen ska uppnås, men även att verksamheterna
ska följa beslutade övergripande mål och riktlinjer
enligt årets budget. Ett bokslut som följer de
ekonomiska planerna men där verksamheterna inte
arbetar i linje med beslutade mål, och därmed inte
bidrar till måluppfyllelsen, är inte god ekonomisk
hushållning.
Varbergs kommun har en god ekonomisk hus
hållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet.
De finansiella målen uppnås och rapporteringen
från målarbetet inom nämnder och bolag ger en
indikation om god måluppfyllelse för kommunens
verksamhet för målperioden 2016-2019. Även kom
munkoncernens bolag har en god ekonomi och en
väl fungerande verksamhet vilket förstärker bilden
av god ekonomisk hushållning.
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Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen ha sin ekonomi i balans och varje
räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har räknats
bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för
reinvesteringar. Varbergs kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000
och har därmed inga negativa balanskravsresultat att reglera från tidigare år.
Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkning
Realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjustering
Medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Mnkr
116
-29
87
-28
59

Resultatutjämningsreserv

Varbergs kommun har ett, av fullmäktige antaget,
regelverk för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR). Detta regelverk ger
kommunen möjlighet att reservera delar av positiva
resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas
för att jämna ut minskade skatteintäkter enskilda år
vid lågkonjunktur. Ingående RUR uppgår till 
313 mnkr och för 2019 kan ytterligare avsättning
göras i och med att balanskravsresultatet är högre
än 1 % av skatter och generella statsbidrag (som
enligt beslut av kommunfullmäktige är maximal
nivå för RUR), utgående RUR uppgår därmed till
341 mnkr. Den totala avsättningen får maximalt
motsvara 10 % av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Väsentliga personalförhållanden
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Varberg växer, och med det följer ett växande
personalbehov. Under ett år genomförs hundratals
rekryteringar av såväl månadsavlönade, timavlönade,
tillsvidareanställda och visstidsanställda.
Det största rekryteringsbehovet förklaras av
personalrörlighet, det vill säga att medarbetare byter
tjänst inom kommunen (intern rörlighet) eller helt
lämnar kommunen (extern rörlighet). Den externa
rörligheten (exklusive pensionsavgångar) under
2019 var cirka 7 procent, vilket kan jämföras med 10
procent föregående år och 8 procent under 2017.
Den lägre personalrörligheten har påverkat behovet
av externa rekryteringar. Under 2019 har cirka 75
färre medarbetare rekryterats externt jämfört med
2018, vilket motsvarar en minskning med 20 pro
cent. Personalrörligheten är lägre än genomsnittet
för Sveriges kommuner. Det tyder på förhållandevis
goda arbetsförhållanden och hög trivsel på arbets
platserna, särskilt med tanke på norra Hallands
mycket starka arbetsmarknad i kombination med de
senaste årens högkonjunktur.
Under 2019 har 119 medarbetare gått i pension,
jämfört med 130 medarbetare föregående år. Den
genomsnittliga pensionsåldern varierar mellan olika
yrkesgrupper, men ligger totalt sett på samma nivå
som föregående år, 64,5 år.
Under åren 2020 till 2024 fyller 530 medarbetare
65 år. Det är något fler medarbetare under åren
2023 och 2024 som fyller 65 år jämfört med
2020 till 2022. De största pensionsavgångarna
förväntas mot slutet av perioden inom skol- och
barnomsorgsverksamhet.

Timavlönad tid utgör en stabilt liten del av
verksamheten

Andelen timavlönad tid har under året utgjort
en liten del av den producerade tiden, 4 procent.
Vid en jämförelse har Varberg den lägsta andelen
timavlönad arbetstid bland kommunerna i Sverige.
Jämfört med föregående år var andelen marginellt
mindre under 2019.

Sysselsättningsgraden har fortsatt att öka

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samt
liga tillsvidareanställda har i likhet med föregående
år fortsatt att öka, bland kvinnor såväl som män. De
medarbetare som har önskat ändrad sysselsättnings
grad har erbjudits detta under året.
Andelen tillsvidareanställda som har en heltidsan
ställning har ökat, både bland kvinnor och män.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad samtliga
tillsvidareanställda, %
Kvinnor

2019

2018

2017

94,4

94,2

93,9

Män

97,4

97,1

96,6

Totalt

94,9

94,7

94,4

2019

2018

2017

Andel heltid tillsvidareanställda, %

Kvinnor

75

74,4

72,9

Män

91,7

91,2

89,6

Totalt

78,1

77,5

76,0

Sjukfrånvaron har minskat, frisknärvaron
har ökat

Varbergs kommun är den största arbetsgivaren i Varberg. Kommunens verksamheter
tillgodoser invånarnas behov av service genom hela livet, och många av uppdragen är
personaltäta.
I december 2019 hade kommunen 4 920 med
arbetare med månadslön, av vilka knappt 4 400
var tillsvidareanställda. Det är 55 fler medarbetare
jämfört med föregående år.
Kommunens medarbetare har producerat 65 000
fler timmar jämfört med 2018. Ökningen förklaras
framförallt av den ökade personalstyrkan. Värt
att notera är att både timavlönad tid och övertids
timmar har minskat som andel av den totala tiden,
vilket är ett tecken på att förvaltningarnas arbete
med rätt grundbemanning har slagit väl ut.
Personalkostnaderna har stått för drygt hälften
av verksamheternas totala kostnader. I takt med att
personalstyrkan har vuxit har personalkostnaderna
ökat. Däremot har kostnaderna för sjuklön minskat
med nästan två miljoner kronor jämfört med 2018,
vilket är en glädjande förändring i rätt riktning.
Även kostnaderna för övertid och obekväm arbetstid
har minskat.

Personalpolitiska mål

Rekryteringar, personalrörlighet och
pensioner

Balanskravsresultat

Antal anställda

Antal tillsvidareanställda

Producerad tid och kostnad
2019

2018

2017

Producerad tid, tusen timmar

6 987

6 922

6 845

Personalkostnad, mnkr

2 431

2 355

2 230

Personalstyrkans sammansättning

De allra flesta av kommunens medarbetare är
tillsvidareanställda med månadslön. Nära 90
procent av personalstyrkan med månadslön hade en
tillsvidareanställning under 2019. Andelen kvinnor
som är tillsvidareanställda är något högre än män.
Stora delar av kommunens verksamheter är kvinno
dominerade, även om andelen män har ökat något
de senaste åren.
Medelåldern bland medarbetarna har under de
senaste åren minskat. Under 2019 har medelåldern
inte minskat ytterligare utan ligger på samma nivå
som 2018 (46,3 år).

därav män, %
därav kvinnor, %

Total sysselsättning utifrån
grundanställning omräknad
till heltidårsarbetare,
tillsvidareanställda
   därav män, %
   därav kvinnor, %
Tidsbegränsad anställning
med månadslön
   därav män, %
därav kvinnor, %

2019

2018

2017

4 388

4 352

4 262

19,1

18,7

18,5

80,9

81,3

81,5

4 171

4 131

4 038

19,6

19,2

19,1

80,4

80,8

80,9

543

530

550

24,9

27,0

25,5

75,1

73,0

74,5
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Den totala sjukfrånvaron har under året minskat
från 6,8 % till 6,5 %. Året inleddes med att sjuk
frånvaron minskade något, men ökade därefter till
en topp i början av sommaren. Efter juni har dock
sjukfrånvaron minskat brett, och har under hösten
legat på en nivå för respektive månad som har varit
lägre än både 2018 och 2017. Den största minskning
en märks bland kvinnor, särskilt i åldern 30 till 39
år men även 40 till 49 år. Bland medarbetare under
30 år har sjukfrånvaron legat på samman nivå de
senaste tre åren bland kvinnor, men minskat under
2019 bland män. Totalt sett har sjukfrånvaron bland
män ökat något, vilket är tydligast bland män som är
mellan 30 och 39 år samt över 60 år.
Den korta sjukfrånvaron, upp till 14 dagars från
varo, har minskat bland både kvinnor och män.
Den del av sjukfrånvaron som är längre än 60
dagar har ökat något under 2019. Sett till den faktis
ka andelen i förhållande till tillgänglig tid har dock
den långa sjukfrånvaron legat på samma nivå, 2,5
procent, under de senaste tre åren. Bland kvinnor
har den långa sjukfrånvaron minskat något, medan
den bland män har ökat något.
Andelen anställda helt utan sjukfrånvaro har ökat
något sedan föregående år (från 31 % till 31,4 %).
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2019

2018

2017

Samtliga anställda 29
år eller yngre

6,1

6,5

6,3

30-39 år

6,5

7,0

6,3

40-49 år

5,7

6,1

5,8

50-59 år

7,2

7,3

7,0

60-67 år

6,9

7,0

6,8

Totalt alla

6,5

6,8

6,4

29 år eller yngre

7,3

7,3

7,3

30-39 år

6,9

7,7

6,8

40-49 år

6,2

6,8

6,4

50-59 år

7,5

7,7

7,3

60-67 år

7,2

7,6

7,4

Totalt kvinnor

6,9

7,4

7,0

Kvinnor

Män
3,5

4,6

3,7

30-39 år

5,0

4,5

4,4

40-49 år

3,7

3,6

3,1

50-59 år

5,6

5,6

5,8

60-67 år

5,7

5,0

5,0

Totalt män

4,7

4,6

4,4

Sjukfrånvaro 1-14
dagar, samtliga

2,9

3,1

2,9

Sjukfrånvaro 15-59
dagar, samtliga

1,0

1,1

1,1

Sjukfrånvaro >60
dagar, samtliga

2,5

2,5

2,5

38,6

37,4

38,1

För att klara de ekonomiska utmaningarna har
Det kommer dock att kräva en fortsatt god och lång
Varbergs kommun antagit finansiella mål för
siktig planering för att klara dessa nivåer.
perioden 2017–2025 samt att organisationen arbetar
Varbergs kommuns finansiella mål är höga i
utifrån en planeringshorisont fram till 2030-talet.
jämförelse med genomsnittskommunen i landet men
I den antagna budgeten ingår krav på anpassnings
den höga nivån är nödvändig för att klara de höga
åtgärder som ska ge effekt med 70 mnkr från och
investeringsnivåerna.
med 2021. I budgeten ingår även en satsning på
Effekterna av den rådande Coronapandemi som
digitalisering samt personal- och kompetensförsörj
tagit fart under början av 2020 är svåra att över
ning för att klara den demografiska förändringen
och
blicka. Sveriges kommuner och regioner spår2018
kraftigt
2018
det lägre skatteunderlaget.
försämrade skatteintäkter för sektorn men statliga
Den främsta utmaningen under kommande
åtgärdspaket
kompensera
till stor del.
Kommuner bedöms
Kommunala
Bolag
Kommune
period (2020–2025) blir att klara de finansiella
Landstingen/Regionerna & deras Bolag
Landsting
Mdkr
Mdkr
målen samtidigt som behoven av investeringar
kan
200
200
komma att uppgå till 3 mdkr. Satsningar
Finansiellt mål soliditet
150 på stora
150
investeringar har pågått i kommunen under de
100
100
senaste åren och fram till 2025 kommer nivån att
Soliditet
Finansiellt Mål
Avstämt mål
50
50
vara fortsatt hög. E
 ftersom en hög investeringsnivå
80
påverkar r esurserna till löpande drift inom
verksam
0
0
2007 08 09 10 70
11
12
13
14
15
16
17 18(P) 19(P)
2007 08 09 10
11
12
13
heterna, måste en ständig avvägning göras
mellan
60
önskvärd storlek på resultat och storlek på planerade
50
investeringar.
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De aktuella förutsättningarna ställer krav på över
30
syn av både kvalitet och ekonomi inom kommunens
20
drift. Vid en jämförelse med liknande kommuner i
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Kommunala Bolag 10
Kommuner
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Längd på sjukfrånvaron

16

20

18

29 år eller yngre

Landets kommuner står inför ett fortsatt ökat demografiskt tryck som medför ökade
kostnader. Detta ska ställas i relation till en konjunktur som mattas av vilket innebär lägre
tillväxt i skatteunderlaget som i sin tur innebär en lägre ökningstakt av kommunernas
skatteintäkter. Sammanvägt innebär detta svårigheter för landets kommuner att upprätthålla en nödvändig resultatnivå. Det kommer att krävas en god planering och styrning.
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Utvecklingen av, och vad som påverkar, sjukfrånvaro
är komplext. Det finns ett antal olika faktorer som
kan tänkas påverka sjukfrånvaron, både inom och
utom arbetsgivarens räckhåll. Försäkringskassan
publicerade i början av 2020 en rapport över
sjukpenningtalets förväntade utveckling (sjukskriv
ningar som blir längre än 14 dagar). I rapporten
bedömdes att antal nya sjukskrivningar och längden
på sjukskrivningar under de två senaste åren har
stabiliserats, med en viss tendens till minskning
i både antal och längd. Den primära orsaken till
stabiliseringen ansågs av Försäkringskassan
vara ett internt fokus på de försäkringsjuridiska
bedömningarna i rehabiliteringskedjan. Detta
visar att sjukskrivningsnivåer uppstår i ett
samspel mellan arbetsliv, privatliv och inte minst
f örsäkringssystemet.

Åldersgrupp och kön

20

Utblick

Förväntad utveckling

Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid, %

15

Sjukfrånvaronivåerna skiljer sig mellan kommunens
förvaltningar från stadsbyggnadskontorets
f örvaltning, 2,5 procent, till socialnämndens
förvaltning 8,2 procent. Skillnaderna mellan
förvaltningarnas sjukfrånvaro kan till stora delar
förklaras av karaktären på arbetet, till exempel i
vilken utsträckning medarbetare arbetar människo
nära. Olika nivåer kan även förklaras av skillnader
i verksamheterna avseende personalens ålder,
sammansättning, hur verksamheten är organiserad
och leds, och vilka förutsättningar medarbetare
upplever sig ha för att utföra förväntat arbete.
Det bedöms dock inom flera förvaltningar finnas
potential att minska sjukf rånvaron genom att
aktivt analysera och arbeta med frågor om hälsa
och sjukfrånvaro. Under hösten har fördjupade
arbeten startats upp inom såväl socialförvaltningen
som förskole- och grundskolef örvaltningen, där
resultaten i första hand förväntas under 2020. Med
undantag från kultur- och fritidsförvaltningen har
sjukfrånvaron minskat inom alla förvaltningar jäm
fört med 2018. När det gäller socialförvaltningen är
nivån v isserligen densamma som 2018, men sedan
sommaren 2019 i en minskande trend.

20

Sjukfrånvaron bland olika förvaltningar
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Kommunens 170
låneskuld, mnkr
Kommunkoncernens investeringsnivå, mnkr
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Drifts- och investeringsredovisning

Varberg direkt – invånares, företagares
och besökares väg in i kommunen - är nu
en etablerad verksamhet som 2019 fick
goda resultat i mätningen Kommunens
Kvalitet i Korthet (KKiK).
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Driftsredovisning
Driftsredovisningen är den del av kommunens ekonomi som är avsedd för den löpande
verksamheten. I november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nämndernas
ekonomiska ramar för 2019. Efter fullmäktigebeslutet fördelade respektive nämnd
ut ramen på verksamhetsgrenar utifrån nämndens prioriteringar. Under året har
nämnderna lämnat en redogörelse för nettoutfall för perioden och prognos för helåret
vid fyra tillfällen utöver bokslutet. Ett flertal beslut har fattas under året som påverkat
nämndernas ramar.

Årets budget

På fullmäktigemötet i november 2018 fastställdes
driftsramen för 2019 till 3 351 mnkr. Av dessa
reserverades 47 mnkr för att kompensera
nämnderna för kostnadsökningar i lönerevisionen.
27 mnkr reserverades för att kompensera
nämnderna för ökade drifts- och kapitalkostnader
i samband med nyinvestering och 10 mnkr
reserverades för att hantera oförutsedda händelser.
Alla medel för att hantera lönerevisionen
delades ut till nämnderna i maj. För att hantera
kostnadsökningar i samband med driftsättning
av nya investeringar har 22 av reserverade
27 mnkr fördelats ut på nämnderna under året. Av
de reserverade medlen för att hantera oförutsedda
händelser har fyra miljoner använts.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden
har under året tagit beslut att nyttja sina
resultatreserver från tidigare år och med det ökat
sin ram med 0,7 mnkr respektive 4,9 mnkr. För
socialnämndens avsåg beslutet att bland annat att
utveckla demensvården.
Med anledning av den nya redovisningslagen
Lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR)
normering av hur kommunen ska redovisa intäkter,
förändrades ramen i december för de nämnder
som tidigare år tagit emot investeringsbidrag från
privata aktörer eller förväntades göra det under
året. Förändringen innebar att dessa inte ska
periodiseras över den bakomliggande tillgångens
avskrivningstid, utan istället redovisas mot
resultatet när investeringen står klar. Nettoeffekten
blev en ökning av budgeterade intäkter med
67,5 mnkr och motsvarande lägre ram.

Årets uppföljningar

Under året har nämndernas ekonomi följts upp
efter utgången av februari, april, augusti, oktober
och december. Efter februari pekade uppföljningen
mot ett överskott med 5 mnkr, främst tack vare
gynnsamma tidsförskjutningar i kommunstyrelsens
exploateringsprojekt. Tertialrapporten avseende de
första fyra månaderna indikerade ett underskott
mot budget på 21 mnkr då främst socialnämnden
och förskole- och grundskolenämnden såg ekono
miska utmaningar i sin verksamhet. I delårsrap
porten, baserad på verksamheten fram till och med
augusti, var underskottet utbytt mot ett överskott,
då effekten av den nya redovisningslagen gav en
positiv effekt på kommunstyrelsens resultat och
förskole- och grundskolenämnden såg att insatserna,
med anledning av den negativa prognosen gav
önskvärda resultat. I årets sista uppföljning
innan årsredov isningen hade det prognosticerade
överskottet från delårsrapporten minskat, eftersom
försäljningen av arrendetomter i Apelviken inte
kunnat genomföras som planerat.

Uppföljning, mnkr

Budget

Prognos

-3 345,3

-3 339,9

5,4

-3 372,1

-3 391,5

-21,4

Augusti

-3 306,2

-3 261,4

44,8

Oktober

-3 334,5

-3 312,6

21,9

Februari
April

Avvikelse

Budget, mnkr
Beslutad driftsram 13/11 2018
Nyttjande av resultatreserv
Effekt av ny redovisningslag
Nämndernas driftsram 31/12 2019
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-3 350,8
-5,6
67,5
-3 288,9
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Nämndernas resultat

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Nämndernas drift resulterade för året i ett budget
underskott på -48 mnkr. Respektive nämnds utfall
redogörs för mer ingående i verksamhetsberättelsen.
Kommunstyrelsen är den nämnd som visar på störst
avvikelse eftersom varken exploateringsintäkter
(-27 mnkr) eller försäljning av anläggningstillgångar
(-21 mnkr) nått upp till den budgeterade nivån. I
båda fallen rör det sig om tidsförskjutningar in i
2020.
Med återhållsamhet, ökade barnomsorgsintäkter
och vakanta tjänster nådde förskole- och
grundskolenämnden ett överskott mot budget.
Socialnämndens allt högre kostnader för
barn- och familjeplaceringar samt hälso- och
sjukvård, skapade ett underskott i verksamheten
som inte helt kunde vägas upp av ett flertal positiva
engångseffekter.

För att få fram det totala driftsresultatet vägs
de kommungemensamma avräkningarna in och
de ej fördelade budgetmedlen som tillsammans
avviker positivt mot budget med 25 mnkr. I de
kommungemensamma avräkningarna finns de
externa poster som bland annat fördelas ut på
nämnderna i form av personalomkostnadspålägg
och internränta. Eftersom nivåerna på dessa
beräknas inför året och sedan schabloniseras ut
i verksamhet uppstår det avvikelser mot faktiskt
utfall. Den positiva avvikelsen kommer till största
delen av lägre pensionskostnader än beräknat men
även av medel som har avsatts för att värdesäkra
pensions- och semesterlöneskuld inte behövt
användas i beräknad utsträckning.
Av de ofördelade medel som avsattes inför året för
att hantera lönerörelse, tillkommande kapital- och
driftskostnader på investeringar samt oförutsedda
händelser har 11 av 84 mnkr inte behövt nyttjas.

Driftsredovisning
Intäkt

Kostnad

Utfall 2019

Kommunfullmäktige

0,0

-4,7

-4,7

-3,5

-3,8

-0,9

Kommunens revisorer

0,0

-1,6

-1,6

-2,0

-1,9

0,3

Valnämnd

1,4

-2,2

-0,8

-0,7

-0,8

0,0

Överförmyndare

3,1

-8,3

-5,1

-5,4

-5,1

0,0

Kommunstyrelse

250,4

-410,9

-160,5

-130,1

-118,5

-42,0

Förskole- och grundskolenämnd

142,2

-1 457,0

-1 314,8

-1 517,9

-1 318,3

3,5

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

96,5

-415,5

-319,0

0,0

-318,9

-0,1

Socialnämnd

217,7

-1 374,5

-1 156,8

-1 120,6

-1 146,5

-10,3

Byggnadsnämnd

45,0

-64,3

-19,3

-24,1

-19,3

0,0

9,2

-22,0

-12,8

-9,7

-11,8

-1,0

Hamn- och gatunämnd

99,1

-218,3

-119,3

-101,9

-119,4

0,1

Kultur- och fritidsnämnd

26,1

-184,6

-158,5

-152,6

-159,6

1,1

Mnkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Servicenämnd
Summa nämndernas drift

Utfall 2018 Budget 2019

Avvikelse

609,9

-641,0

-31,1

-36,5

-32,8

1,8

1 500,6

-4 804,9

-3 304,3

-3 105,0

-3 256,7

-47,6

Övriga kommungemensamma poster
Kommungemensamma avräkningar
Ofördelade budgetmedel
Summa övriga
kommungemensamma poster
Verksamhetens nettokostnad

				

657,5

-664,6

-7,1

-29,8

-20,8

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-11,5

11,5

657,5

-664,6

-7,1

-29,8

-32,3

25,2

2 158,1

-5 469,5

-3 311,4

-3 134,8

-3 289,0

-22,4

Investeringsredovisning
Varberg är en växande kommun med ett stadigt ökande investeringsbehov och en hög
investeringsnivå flera år framöver.
2019 års investeringsbudget uppgick till nära
984 mnkr. Av dessa var 709 mnkr beslutade och
tillförda vid årets ingång, medan 28 mnkr beslutades
och tillfördes under året. De tillkommande
posterna avsåg inköp av modulbyggnader och
anpassningar i befintliga lokaler i Väröbacka skola,
vilket beslutades om i kommunfullmäktige den 21
maj 2019, samt förvärv av fastighet i Östra Träslöv
och utökad investeringsram för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vilka båda beslutades i
fullmäktige den 18 juni 2019. Resterande 247 mnkr
var överförda från föregående års investeringsbudget
Den samlade nettoutgiften för året var 495 mnkr,
vilket är i nivå med föregående år. Under året
användes endast 50,3 procent av det budgeterade
investeringsutrymmet, vilket är lägre än tidigare års
upparbetningsgrad. Det finns flera orsaker till att det
budgeterade investeringsutrymmet inte användes
fullt ut. Bland annat har projekt skjutits framåt i
tiden på grund av förseningar i detaljplanarbetet.
Vid kommunens investeringsplanering behöver
större hänsyn tas till att arbetet innefattar steg som
inte alltid går att påskynda, såsom upphandling,
projektering och eventuella detaljplaneändringar.

I gruppen övriga förvaltningsfastigheter ingår bland
annat om- och nybyggnation av räddningsstationer
samt ombyggnation av kommunens stadshus.
Räddningsstationen i Tvååker invigdes under 2019
och ombyggnationen av Varbergs räddningsstation
påbörjas under 2020. Gällande stadshusen slutfördes
under året ombyggnationen av plan 1 i stadshus C
samtidigt som arbetet i stadshus A inleddes.

Offentlig plats

Under året färdigställdes flera projekt på offentlig
plats. Ett av dessa är Tvååker centralpark som fått
namnet På spåret. Den nya anläggningen inkluderar
bland annat park, lekplats och pendelparkering.
Både Trafikverket och Boverket har bidragit med
medfinansiering till projektet. Ett annat exempel
är det tillgänglighetsanpassade badet på Getterön
som till stor del byggdes klart under 2019, med
betongramper, trädäck och bänkar.

Gång- och cykelvägar

Under 2019 gjordes investeringar bland annat i
Mariedalsskolan och Väröbackaskolan. I båda fallen
handlar det om investeringar i modulbyggnader som
åtgärd för förbättrad inomhusmiljö och för att klara
ett ökat elevantal fram till dess att en permanent
lösning kan vara på plats.

Hamn- och gatuförvaltningen genomför flera projekt
för att främja hållbart resande. Exempel på detta är
cykelvägar, kollektivtrafikåtgärder samt beläggning
och belysning av gång- och cykelvägar. Några av
dessa projekt har dock försenats under 2019 då det
krävts samordning med andra projekt i anslutning till
platsen.
Kattegattleden är ännu inte helt färdigställd.
Trafikverket ansvarar för utbyggnaden, men Varbergs
kommun medfinansierar projektet.

Förskolor

Gator och vägar

Skolfastigheter

Planering pågår för flera nya förskolor i kommunen,
bland annat i Breared, Bua och Tvååker. Projekten
har blivit försenade, bland annat beroende på att
detaljplanearbetet dragit ut på tiden.

Omsorgsverksamheter

Byggnation pågår för nytt särskilt boende i Träslöv.
Boendet kommer att ha 60 platser och även inrymma
dagverksamhet samt tillagningskök.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Håstens gamla simhall har rivits och byggnation av
en ny bad- och simanläggning, Pingvinen, pågår.
Anläggningen som invigs hösten 2021, byggs ihop
med befintlig ishall för gemensam entré och café.
Den kommer att inrymma en 50-metersbassäng,
multibassäng, aktivitetsbad och gym.
Under året har kommunen även investerat i en ny
omklädningsbyggnad på Sjöaremossen.
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Ombyggnation av korsningar pågår på olika håll
i kommunen för att uppnå ett bättre trafikflöde,
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter och bättre
miljö. Under året har korsningarna Magasinsgatan/
Trädlyckevägen/Sveagatan och Träslövsvägen/
Österängsvägen byggts om. Då två korsningar
byggts parallellt har delar av kommande års
investeringsutrymme disponerats.

Inventarier

De medel som i budget avsätts för inköp av
inventarier ska dels användas till färdigställda
anläggningar, dels till mindre verksamhets
investeringar. De senaste åren har flera förskolor och
skolor byggts eller byggts om, vilket medfört behov av
inventarier. Medel har även avsatts till utemiljöer på
förskolor och grundskolor.
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Hamnanläggningar
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Inom ramen för kommunens stadsutvecklings
projekt kommer Farehamnen att byggas ut med nya
kajplatser för att ersätta den äldre handelshamnen
som försvinner i samband med att Västerport byggs.
Hamnen ska stå klar 2022. Under året har inte
avsatta budgetmedel nyttjats.
Renovering och uppgradering av hamnens
pirhuvud har slutförts under 2019.

Mark- och fastighetsförvärv

Kommunfullmäktige avsätter årligen medel
till förvärv av strategisk mark, för framtida
exploateringar eller för inlösen vid infrastrukturella
projekt. Den positiva budgetavvikelsen förklaras
av ett tidigarelagt inköp av mark i Himle, vilket
medförde motsvarande underskott 2018 då inköpet
genomfördes.

Reinvesteringar i fastigheter

Från och med 2018 redovisas periodiskt
underhåll av fastigheter som reinvesteringar. I
investeringsbudgeten har därför en årlig utgiftspost
om cirka 60 mnkr avsatts under planperioden.

Investeringsområde, mnkr
Skolfastigheter

Förstudier

Exploatering innebär att omvandla råmark till färdiga bostads- eller verksamhetsområden.
De senaste åren har kommunens exploateringsverksamhet varit hårt belastad eftersom
efterfrågan på bostads- och verksamhetstomter är hög.

Uppföljning av fleråriga projekt och
beslutade projektbudgetar

Kommunens exploateringsverksamhet är en
viktig beståndsdel i det arbete som sker för att
öka antalet bostäder i kommunen och möjliggöra
fler företagsetableringar. Processen startar med
utarbetande av programområde och detaljplaner.
Efter samråd, granskning och antagande kan
a nläggningsarbetet starta. Om markområdena
ägs av kommunen avslutas processen med mark
anvisning och/eller tomtförsäljning. I övriga fall
avslutas processen med besiktning, uppföljning
och slutreglering av avtal med privat exploatör.
Efterfrågan på bostads- och verksamhetstomter i
Varberg är fortsatt hög.
Att budgetera och prognostisera exploateringens
resultat är osäkert eftersom överklagande, för
senade upphandlingar, oförutsedda markförhål
landen eller lägre efterfrågan påverkar utfallet
med stora belopp. Resultat för 2019 är 77,4 mnkr,
varav försäljning är 32 mnkr, kostnader för
rivning, i nvesteringar etcetera för markförbere
dande åtgärder på allmän plats är 18,2 mnkr (ger
netto e xploatering 13,8 mnkr) och exploaterings
ersättningar 63,5 mnkr.

Många av kommunens större investeringsprojekt
löper över flera år. Även om projekten ibland
tidsmässigt förskjuts och då avviker från årets
budgeterade utgift, så är följsamheten till beslutade
projektbudgetar överlag god. Årets uppföljning av
pågående och avslutade fleråriga projekt visar en
positiv avvikelse på cirka 4 mnkr. Förstärkning av
Fästningspiren samt omklädning på Ankarvallen
och Sjöaremossen är några exempel på projekt med
lägre utgifter än planerat. Mariedalsskolan avviker
däremot negativt med drygt 2 mnkr, vilket förklaras
av beslut om inköp av ytterligare två moduler.

Nettoutgift
2019

Budget
2019

Budget
avvikelse

-31,2

-30,2

-1,0

Projektprognos

Projekt
kalkyl

-15,2

-12,9

-2,3

-44,3

-42,0

varav Väröbackaskolan

-14,5

-14,5

0,0

-14,5

-14,5

-10,5

-191,5

180,9

varav Applagårdens förskola, Bua

-2,7

-51,1

48,5

-56,8

-56,8

varav Stenens förskola
(tidigare Snickerns), Tvååker

-4,5

-34,5

30,0

-65,0

-65,0

-65,0

-65,0

-194,0

-194,0

-451,0

-451,0

varav Klapperstenens förskola, Breared

-2,1

-59,8

57,7

-48,2

-101,9

53,7

varav Särskilt boende Träslöv

-48,2

-91,9

43,7

Idrotts- och fritidsanläggningar

-158,2

-202,1

43,9

-149,3

-184,8

35,5

Omsorgsverksamheter

varav Bad- och simanläggning Håsten
Övriga förvaltningsfastigheter

-58,4

-111,7

53,3

varav Stadshus A, ombyggnad och
renovering

-19,2

-41,8

22,6

-43,5

-43,5

varav Varbergs Räddningsstation

-5,4

-32,9

27,5

-73,7

-73,7

varav Tvååker räddningsstation

-10,3

-11,6

1,3

-24,7

-25,0

Offentlig plats

-36,1

-75,4

39,3

Gång- och cykelvägar

-4,8

-27,3

22,5

Gator och vägar

-27,3

-33,4

6,1

Hamnanläggningar

-10,9

-76,4

65,5

Inventarier

-22,8

-28,7

5,8

Mark- och fastighetsförvärv

-13,3

-32,0

18,7

Reinvesteringar i fastigheter

-72,4

-73,2

0,8

-0,8

0,0

-0,8

-495,0

-983,7

488,7

Förstudier
Totalt

				

Exploateringsredovisning

Årets utgifter för förstudier till kommande
investeringar uppgick till totalt 0,8 mnkr. De mest
omfattande förstudierna under året avsåg arenakrav
för Påskbergsvallen och nya förvaltningslokaler.

varav Mariedalsskolan
Förskolor
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För åren 2018 och 2019 fanns även ett utökat
underhållsbehov i några av kommunens fastigheter.

Utfall exploateringar 2019

Av totalt 105 exploateringsobjekt har 15 tillkommit
under året och sex har avslutats i samband med
bokslutet.
Under året har kommunen erhållit 91 mnkr i
inkomster i samband med försäljning av tomter
eller som exploateringsersättning. Samtidigt har
exploateringen medfört utgifter med 103 mnkr.
Anläggningar i form av allmän plats har förts över
till anläggningsreskontran.

Avvikelse mot budget

Ur kassaflödessynpunkt är både inkomster och
utgifter lägre än vad som budgeterats. Inkomsterna är
99 mnkr lägre och utgifterna 62 mnkr lägre. Anled
ningen är att projekten tar längre tid att genomföra
än beräknat. Det medför att resultatet blir sämre än
förväntat. Totalt budgeterades försäljningsintäkterna
till ett netto på närmare 80 mnkr men stannade på
drygt 32 mnkr. Budgeterade försäljningar som blivit
förskjutna till kommande år är bland annat Falken
bäck och Holmagärde.
Samtidigt har dock kostnader som skulle belastat
exploateringens resultat under 2019 blivit lägre än
beräknat. Det fanns budgeterat 39 mnkr i kostnader,
men utfallet blev 18,2 mnkr. Saneringen för Väster
port etapp 1 skulle ha varit genomförd men blev upp
skjuten eftersom färjan har varit kvar fram till och
med januari 2020. Kostnaderna på Holmagärde var
beräknade att hamna på drygt 9 mnkr för återstoden
av flytten av kraftledningen. Här blir kostnaden istäl
let 14,5 mnkr eftersom även kostnaden för reliningen
av den råvattenledning som korsar området har
kommit redan 2019.
I den ursprungliga budgeten fanns inga intäkter
medräknade för de exploateringsersättningar som
externa exploatörer erlägger för att kommunen
anlägger allmän plats. Dessa har tidigare periodi
serats och intäktsförts i takt med anläggningarnas
avskrivningar. Men förändrade redovisningsregler
medför att det från och med år 2019 ska intäktsföras
på resultaträkningen direkt när anläggningarna tas i
bruk. Därför ökades budgetramen för exploateringar
na med 64 mnkr i december månad. Exploateringser
sättningarna som kommunen debiterade stannade på
63,5 mnkr under 2019.

Exploateringsredovisning
Ingående
balans

Inkomster

Utgifter

Bostadsmark

-131,4

86,8

-74,4

-87,0

48,9

-157,1

Verksamhetsmark

-25,2

4,6

-28,7

9,7

4,6

-35,0

-9,1

0,3

0,0

0,0

0,0

-8,8

-165,7

91,8

-103,1

-77,4

53,5

-200,9

Mnkr

Tomtlager
Totalt
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Avslut mot
Avslut mot
resultaträkning balansräkning

Utgående
balans
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Resultaträkning
Mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1

2 235,0

1 981,0

836,0

849,9

963,5

2,3,9

-4 960,9

-4 600,5

-3 967,8

-3 796,4

-4 081,8

4

-422,1

-380,3

-179,2

-172,4

-170,6

-3 148,0

-2 999,8

-3 311,0

-3 118,9

-3 288,9

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

5

2 911,3

2 805,9

2 911,3

2 805,9

2 910,2

Generella statsbidrag och utjämning

6

497,4

449,5

497,4

449,5

481,4

Finansiella intäkter

7

70,0

91,2

83,4

83,9

73,5

Finansiella kostnader

8

-70,6

-67,3

-65,6

-63,4

-62,1

260,2

279,5

115,5

157,0

114,1

260,2

279,5

115,5

157,0

114,1

Ekonomisk redovisning

Resultat efter finansiella poster
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Koncernen
Koncernen Kommunen Kommunen Kommunen
Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Budget 2019

ÅRETS RESULTAT

				

10

I augusti nyinvigdes
Kungsäters bibliotek i
nya lokaler.
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Kassaflöde

Mnkr

Balansräkning

Not

Koncernen
Bokslut
2019

Koncernen
Bokslut
2018

Kommunen
Bokslut
2019

Kommunen
Bokslut
2018

260,2

279,6

115,5

157,0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

11

550,8

486,7

267,7

239,3

Övriga likviditetspåverkande poster

12

-60,0

-12,0

-49,9

-11,0

Poster som redovisas i annan sektion
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

13

-29,1

-110,0

-28,8

-110,7

721,9

644,3

304,5

274,6

-

-

-

-

Förändring kortfristiga fordringar

70,7

-151,6

17,3

-40,4

Förändring förråd och varulager

-35,6

-50,3

-36,6

-49,7

Förändring kortfristiga skulder

281,9

130,8

43,1

81,3

1 038,9

573,1

328,2

265,7

Förändring periodiserade anslutningsavgifter

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,0

-

0,0

-

-

-

-

-

-1 275,1

-1 235,2

-560,0

-516,4

29,1

159,1

28,8

125,4

Investering i kommunkoncernföretag

-

-

-

-

Försäljning av kommunkoncernföretag

-

-

-

-

Förvärv av finansiella tillgångar

-

-178,6

-344,7

-330,0

0,1

206,2

4,4

0,6

Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Amortering av skulder för finansiell leasing
Amortering av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Tillgångar

14

0,0

-

0,0

-

15

6 913,9

6 213,7

3 636,6

3 249,5

16

2 222,0

2 089,1

191,2

197,6

17,18

67,2

67,3

3 868,4

3 528,1

3 946,4

9 203,1

8 370,1

7 696,3

6 975,2

7 842,5

3

245,6

263,1

245,6

263,1

245,5

Förråd m. m.

19

221,2

185,6

213,6

177,0

215,0

Fordringar

20

471,8

542,5

335,2

352,5

312,9

-

-

-

-

-

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

3 896,10

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

-

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

21

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

433,9

410,1

176,0

319,0

50,0

1 126,9

1 138,2

724,8

848,5

577,9

10 575,6

9 771,4

8 666,6

8 086,9

8 665,8

260,2

279,6

115,5

157,0

114,1

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

340,7

312,9

340,7

312,9

312,9

3 268,9

3 017,5

2 759,0

2 629,7

2 691,0

22,23

3 869,8

3 610,0

3 215,2

3 099,7

3 118,0

Övrigt eget kapital

-1 246,0

-1 048,5

-871,4

-720,5

600,7

479,8

770,0

480,0

-12,8

-16,1

-12,8

-16,1

Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

24

168,0

152,6

168,0

152,6

174,8

Andra avsättningar

25

319,4

659,6

92,1

442,9

257,8

487,4

812,2

260,1

595,5

432,6

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån

Not

Kortfristiga placeringar

Investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar

Mnkr

o
Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen Kommunen
Budget
Bokslut
Bokslut
Bokslut
Bokslut
2019
2019
2018
2019
2018

Summa eget kapital
Avsättningar

-0,6

-3,3

-0,6

-0,6

587,3

460,5

756,6

463,4

Summa avsättningar
Skulder

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-356,4

0,0

-356,4

0,0

Årets kassaflöde

23,8

-14,9

-143,0

8,6

Likvida medel vid årets början

410,1

425,0

319,0

310,4

433,9

410,1

176,0

319,0

23,8

-14,9

-143,0

8,6

Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel

Långfristiga skulder

26

4 352,0

3 764,7

3 598,2

3 048,5

3 820,8

Kortfristiga skulder

27

1 866,5

1 584,6

1 593,1

1 343,2

1 294,4

6 218,5

5 349,3

5 191,4

4 391,7

5 115,2

10 575,6

9 771,4

8 666,6

8 086,9

8 665,8

28,29

1 098,2

1 125,6

1 098,2

1 125,6

30

58,5

59,2

558,5

559,2

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser
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NOT 3 Upplösning av infrastrukturell
investering

Noter
Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Försäljningsintäkter

962,3

760,0

73,5

67,3

Taxor och avgifter

346,5

313,4

160,6

145,7

Hyror och arrenden

387,9

375,8

93,4

93,9

Bidrag från staten

268,3

253,8

272,3

258,2

1,3

1,8

1,3

1,8

Övriga bidrag

74,5

72,7

74,5

72,7

Försäljning av verksamhet och
konsulttjänster

35,4

40,8

35,4

40,8

Försäljning av exploateringsfastigheter

95,2

59,9

95,2

59,9

Försäljning av anläggningstillgångar

29,1

59,2

28,8

107,5

Mnkr

NOT 1, Verksamhetens intäkter

EU-bidrag

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

34,6

43,5

0,9

2,0

2 235,0

1 981,0

836,0

849,9

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Beslutad medfinansiering

391,0

391,0

391,0

391,0

Upplöst tidigare år

-127,9

-110,3

-127,9

-110,3

-17,5

-17,5

-17,5

-17,5

245,6

263,1

245,6

263,1

Årets upplösning
Återstår att lösa upp

Upplösningen avser den av kommunfullmäktige, med stöd av lag 2009:47, beslutade medfinansieringen av järnvägstunnel under
Varberg på västkustbanan. Medfinansieringsbeloppet som beslutades 2009, uppgår till 290 mnkr och löses upp under 25 år. Under 2017
beslutade kommunfyllmäktige om ett tillägg till medfinansieringen på 101 mnkr. Tillägget löses upp på 17 år för att få samma sluttid som
det ursprungliga beloppet.								

NOT 4 Avskrivningar
Byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

-244,9

-226,7

-140,3

-129,1

-157,4

-146,9

-37,6

-36,6

-19,8

-6,7

-1,3

-6,7

-422,1

-380,3

-179,2

-172,4

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

2 937,1

2 818,8

2 937,1

2 818,8

-27,3

-3,8

-27,3

-3,8

1,5

-9,1

1,5

-9,1

2 911,3

2 805,9

2 911,3

2 805,9

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

461,4

436,2

461,4

436,2

Regleringsbidrag

44,6

9,9

44,6

9,9

131,5

128,2

131,5

128,2

Summa avskrivningar

NOT 5 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

-2 451,3

-2 358,5

-2 275,2

-2 196,0

-167,1

-176,6

-155,8

-161,2

Aktiverat eget arbete

54,6

50,0

39,6

38,5

Inköp av anläggnings och
underhållsmaterial

-87,7

-110,8

-26,7

-19,2

Köp av huvudverksamhet

-703,4

-659,9

-703,4

-659,9

-113,8

-106,7

-118,5

-111,0

-234,5

-119,9

-204,8

-183,6

Kommunal fastighetsavgift

Bränsle / Energi

-25,2

-32,7

-54,0

-55,3

Kostnadsutjämning

-92,4

-87,0

-92,4

-87,0

Förbrukningsmaterial

-131,8

-131,8

-131,8

-132,8

LSS-Utjämning

-61,9

-64,8

-61,9

-64,8

-69,1

-67,3

-69,1

-67,4

Övriga bidrag

14,2

27,0

14,2

27,0

Handelsvaror

-526,8

-311,1

-

-

497,4

449,5

497,4

449,5

Övriga kostnader

-470,0

-529,2

-243,0

-228,2

Skattekostnader och uppskjuten skatt

-9,8

-24,0

-

-

Förändring av avsättning

-7,5

1,7

-7,5

1,7

Utrangerade och försålda
anläggningstillgångar

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

0,0

-6,3

0,0

-4,4

Ränteintäkter

1,1

1,5

58,4

59,8

-4 943,3

-4 583,0

-3 950,2

-3 778,8

Utdelningar på aktier och andelar

7,1

9,8

7,1

9,8

-

-

18,0

14,3

Övriga finansiella intäkter

61,9

79,9

-

-

Summa finansiella intäkter

70,0

91,2

83,4

83,9

NOT 2, Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader

Lämnade bidrag
Lokal och fastighetskostnader

Transport och resor

Summa verksamhetens kostnader

Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

NOT 6 Generella statsbidrag och
utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

Summa generella statsbidrag och
utjämningar

NOT 7 Finansiella intäkter

Borgensavgift

50
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Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

-67,2

-66,2

-62,8

-62,3

Övriga finansiella kostnader

-3,4

-1,1

-2,8

-1,1

Summa finansiella kostnader

-70,6

-67,3

-65,6

-63,4

NOT 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Sakkunnigt biträde

-0,4

-0,3

-0,1

-0,1

Förtroendevalda revisorer

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Summa kostnad för räkenskapsrevision

-0,5

-0,4

-0,1

-0,1

NOT 9 Kostnad för räkenskapsrevision

Kostnaderna för räkenskapsrevison avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för angivet år.

NOT 10 Kommunens resultat mot budget
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämningar
Finansnetto
Årets resultat

Redovisning

Budget

Avvikelse

-3 311,0

-3 288,5

-22,6

2 911,3

2 910,1

1,2

497,4

481,4

16,0

17,8

11,0

6,8

115,5

114,1

1,4

NOT 12 Övriga likviditetspåverkande
poster som tillhör den löpande
verksamheten

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

5,2

-4,1

5,2

-4,1

Utbetalning av övriga avsättningar

-48,5

-8,0

-55,1

-6,9

Summa övriga likviditetspåverkande
poster som tillhör den löpande
verksamheten

-60,0

-12,0

-49,9

-11,0

NOT 13 Poster som redovisas i annan
sektion

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Realisationsresultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

-29,1

-110,0

-28,8

-110,7

Summa poster som redovisas i annan
sektion

-29,1

-110,0

-28,8

-110,7

NOT 14 Förvärvade immateriella
tillgångar

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Redovisat värde vid årets början

-

-

-

-

0,0

-

0,0

-

Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat

-

-

-

-

Nedskrivningar

-

-

-

-

Återförda nedskrivningar

-

-

-

-

Avskrivningar

-

-

-

-

Överföring till eller från annat slag av
tillgång

-

-

-

-

Övriga förändringar

-

-

-

-

Utgående balans

0,0

0,0

0,0

0,0

Genomsnittlig avskrivningstid, år

5,0

5,0

5,0

5,0

Utbetalning av avsättning för pensioner

Investeringar

Följande särredovisningar är upprättade enligt lag

El-, gas- och fjärrvärmenätsverksamhet		
Finns tillgänglig hos Varbergs Energi AB, tel 0340-62 88 11, kundservice@varbergsenergi.se		
		
Vatten, avlopp och avfallsverksamhet		
Finns tillgänglig hos Vatten och miljö i Väst AB, tel 0757-27 40 00, vivab@vivab.info				

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innahav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som en anläggningstillgång om belogget överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har för räkenskapsåret satt till 25 tkr. Detta gäller
som gemensam gräns för immaterialla- och materiella tillgångar.

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

402,3

373,5

177,9

165,7

19,8

6,7

1,3

6,7

-

4,3

-

4,3

91,6

54,6

76,3

55,0

Återförda avsättningar

-

-10,0

-5,4

-10,0

Intäktsförda ej likvida gåvor

-

-

-

-

Upplösning av infrastrukturellt bidrag

17,5

17,5

17,5

17,5

Övriga ej likviditetspåverkande poster

19,5

40,0

-

-

550,8

486,7

267,7

239,3

NOT 11 Justering för ej
likviditetspåverkade poster
Avskrivningar
Nedskrivningar
Utrangeringar
Gjorda avsättningar

Summa justering för ej likviditets
påverkande poster

NOT 15 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Redovisat värde vid årets början

6 213,7

5 427,4

3 249,5

2 840,9

Investeringar

1 008,9

1 007,6

528,7

483,6

Redovisat värde av avyttrat eller
utrangerat

-19,8

-54,1

-

-20,4

Nedskrivningar

-19,8

-6,7

-1,3

-6,7

-

-

-

-

-244,9

-226,5

-140,4

-129,1

-24,1

32,1

0,0

47,4

0,0

33,9

0,0

33,9

6 913,9

6 213,7

3 636,6

3 249,5

25,4

24,0

23,2

22,0

Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring till eller från annat slag av
tillgång
Övriga förändringar
Utgående balans
Genomsnittlig avskrivningstid, år

Linjär avskrivning tillämpas för alla tillgångar utom hamnanläggningar som löper med annuiteter på 20-50 år. Läs mer under avsnittet
om redovisningsprinciper.
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NOT 16 Maskiner och inventarier

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Redovisat värde vid årets början

2 089,1

1 990,6

197,6

198,5

266,2

230,0

31,2

35,3

Investeringar
Redovisat värde av avyttrat eller
utrangerat

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

Fakturafordringar

140,5

224,3

91,6

75,6

Fordran på staten avseende
fastighetsavgift

106,6

92,5

106,6

92,5

40,1

64,8

40,1

64,8

NOT 20 Kortfristiga fordringar

-0,1

-1,0

-

-1,0

Nedskrivningar

-

-

-

-

Återförda nedskrivningar

-

-

-

-

-157,4

-147,1

-37,6

-36,6

Överföring till eller från annat slag av
tillgång

24,1

16,6

-

1,3

Övriga kortfristiga fordringar

Övriga förändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa kortfristiga fordringar

2 222,0

2 089,1

191,2

197,6

13,3

13,5

5,3

5,4

Avskrivningar

Utgående balans
Genomsnittlig avskrivningstid, år

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

-

-

269,7

269,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Aktier
Varbergs Stadshus AB
Iniera AB

Förutbetalda kostnader

107,6

92,9

88,6

95,8

Upplupna intäkter

59,3

39,6

8,6

21,2

17,7

28,3

-0,3

2,6

471,8

542,5

335,2

352,5

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

433,9

410,1

176,0

319,0

NOT 21 Likvida medel

Linjär avskrivning tillämpas på alla inventarier

NOT 17 Aktier och andelar

Momsavräkning

Kommunen och de kommunala bolagen har avtal om finansiella tjänster med Varbergs Sparbank AB, avtalet omfattar sedvanliga
banktjänster inklusive hantering av likvida medel via koncernkonto. Koncernkredit uppgår till 200 mnkr. Linjär avskrivning tillämpas för
alla tillgångar utom hamnanläggningar som löper med annuiteter på 20-50 år. Läs mer under avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 22 Eget kapital
Årets resultat

Andelar
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Kommunassurans syd

Resultatutjämningsreserv
37,9

37,9

37,9

37,9

2,3

2,3

2,3

2,3

Övriga andelar

12,5

14,3

0,6

0,6

Summa aktier och andelar

52,8

54,5

310,5

310,5

Kommuninvest Ekonomisk Förening
VA-lån

312,9
2 629,7

Summa eget kapital

3 869,8

3 610,0

3 215,2

3 099,7

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

3 544,5

3 306,5

3 034,3

2 918,9

-0,2

-

-

-

81,8

40,2

81,8

40,2

-16,5

-16,5

-16,5

-16,5

-

0,2

260,2

279,6

115,5

157,0

3 869,8

3 610,0

3 215,2

3 099,7

6,4

6,4

Justering av eget kapital
Förändrad av redovisningsprincip
avseende…

0,1

0,1
819,5

Varberg Energi AB

-

-

794,3

794,5

Varbergs Fastighets AB

-

-

707,4

707,5

Varberg Vatten AB

-

-

1 130,5

889,7

8,0

6,3

-

-

14,4

12,7

3 557,9

3 217,6

Övrig utlåning
Summa långfristiga fordringar

Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning

Priodiserade investeringsbidrag
Uppskrivning av finansiella
anläggningstillgångar
Förändrat resultat i Varbergs Bostad AB
Årets resultat
Summa eget kapital

Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

7,7

8,6

-

-

Bostadsmark

157,1

131,4

157,1

131,4

Verksamhetsmark
Färdigexploaterad mark

35,0
8,8

25,2
9,1

35,0
8,8

25,2
9,1

12,6

11,2

12,6

11,2

221,2

185,6

213,6

177,0

NOT 19 Förråd och
exploateringsområden
Förråd
Övrigt förråd
Exploateringsområden

Pågående arbete
Summa förråd och exploaterings
områden
54

157,0

340,7

6,4

919,3

115,5
2 759,0

6,4

-

279,6
312,9

Kommunen
Bokslut 2018

0,1

260,2

3 017,5

Kommunen
Bokslut 2019

-

Kommunen
Bokslut 2018

340,7

Koncernen
Bokslut 2018

0,1

Kommunen
Bokslut 2019

3 268,9

Koncernen
Bokslut 2019

Varbergs Bostads AB

Koncernen
Bokslut 2018

Övrigt eget kapital

NOT 23 Effekt av förändrad
redovisningsprincip på eget kapital
NOT 18 Långfristiga fordringar

Koncernen
Bokslut 2019

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper.
			
- Periodiserade investeringsbidrag				
Enligt rekommendation RKR R2 intäkter, får endast offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt intäktrsredovisas över
tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har periodiserats över hela nyttjandeperioden,
har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 82 mnkr samt påverkat jämförelsetalen genom ökade intäkter år 2018 med 40 mnkr.
			
				
- Uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar				
Tidigare år har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 16 mnkr. Med anledning av att LKBR
inte medger uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har inte påverkat jämföresletalen för
resultaträkningen 2018.				
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Koncernen
Bokslut 2019

Koncernen
Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Kommunen
Bokslut 2018

152,6

129,9

152,6

129,9

133,6

113,3

133,6

113,3

ÖK-SAP

5,6

0,3

5,6

0,3

OPF-KL

1,9

1,5

1,9

1,5

11,5

14,7

11,5

14,7

-

0,1

-

0,1

20,6

26,7

20,6

26,7

NOT 24 Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Pensionsavsättning
Ingående avsättning
varav Exklusive ÖK-SAP

PBF
Enskilt avtal
Nya förpliktelser under året
Varav Nyintjänad pension

18,8

15,1

18,8

15,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning

5,0

3,5

5,0

3,5

Pension till efterlevande

0,8

2,9

0,8

2,9

Övrigt

-4,1

5,1

-4,1

5,1

-5,2

-4,1

-5,2

-4,1

Årets utbetalningar

Not 25, Andra avsättningar

168,0

152,6

168,0

152,6

Varav Exklusive ÖK-SAP

151,9

133,6

151,9

133,6

ÖK-SAP

0,3

5,6

0,3

5,6

OPF-KL

2,2

1,9

2,2

1,9

13,6

11,5

13,6

11,5

97%

97%

97%

97%

PBF
Aktualiseringsgrad
Antal politiker med visstidsförordnande

4

4

4

4

Antal tjänstemän med
visstidsförordnande

0

0

0

0

Förpliktelsen är genom försäkring minskad med 25 mnkr. Försäkringen avser anställda med inkomst på 7,5 till 8,5 inkomstbasbelopp.
Försäkringen sades upp 2011. Överskottsfonden i försäkringen uppgår till 3,3 mnkr.

Ingående avsättning
Avsättning
Förändring av nuvärde

Pensionsförpliktelse som tryggats i försäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i stiftelse
Summa pensionsförpliktelse

2019

2018

170

153

1 098

1 126

25

26

0

0

1 294

1 304

-

-10,0
1,3
-5,9

Utgående avsättning

55,8

63,7

55,8

63,7

För att kunna möta framtida åtaganden för återställande av deponierna i Tjärby, Karl-Gustav, Lassabacka och Veddige har sammanlagt 55,8 mnkr avsatts. Vatten och Miljö i Väst AB, som ansvarar för återställandet, kommer succesivt avropa de avsatta medlen som
väntas bli helt utbetalda under de närmsta fem åren.

Avsättning parkeringsplatser
Ingående avsättning

9,0

6,6

9,0

6,6

Avsättning

0,7

2,4

0,7

2,4

Ianspråktagna avsättningar

-

-

-

-

9,7

9,0

9,7

9,0

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

Avsättning järnvägstunnel
Ingående avsättning
Avsättning
Förändring av nuvärde
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning

352,2

345,2

352,2

345,2

-

-

-

-

4,2

7,0

4,2

7,0

-356,4

-

-356,4

-

0,0

352,2

0,0

352,2

Avsättningen avser kommunens medfinansiering av Trafikverkets projekt med att förlägga västkustbanan i tunnel under Varberg. Läs
mer under not 3. Det avsatta beloppet är utbetalt i sin helhet under 2019.

Ianspråktagna avsättningar

Ingående avsättning

Övriga avsättningar

Totalt kapital, pensionsstiftelse

0

0

Ingående avsättning

Finansiella placeringar

0

0

Avsättning

37

36

Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning

1 268

3%

3%

1,4

17,8

1,4

54,5

30,0

54,5

30,0

-45,9

-13,5

-45,9

-13,5

26,4

17,8

26,4

17,8

Avsättning uppskjuten skatt på
obeskattade reserver

Utgående avsättning

1 256

17,8

Avsättningen avser outnyttjande medel kommunen fått utbetalade från Naturvårdsverket för att sanera kvarteret Renen från föroreningar. Avsättningen kommer betalas ut under de kommande fem åren.

Avsättning

Finansiering
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-10,0

1,0

3

Konsolideringsgrad

-

-8,9

3

Återlånade medel

78,3

1,3

36

Summa förvaltade pensionsmedel

63,7

-5,9

37

varav överskottsmedel

78,3

1,0

Utgående avsättning

Förvaltade pensionsmedel
- Marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital

63,7

Avsättning sanering kvarteret Renen

Pensionsförpliktelse i balansräkningen
varav ansvarsförbindelse

Kommunen
Bokslut 2018

-8,9

Avsättning

varav avsättning

Kommunen
Bokslut 2019

Ianspråktagna avsättningar

Ingående avsättning
Pensionsförpliktelse (mnkr)

Koncernen
Bokslut 2018

Avsättning för återställande av deponier

Utgående avsättning
Utgående pensionsavsättning

Koncernen
Bokslut 2019

Summa andra avsättningar
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200,0

178,5

-

-

9,1

21,6

-

-

209,1

200,0

-

-

16,8

18,3

0,1

0,1

1,5

-1,6

-

-

-

-

-

-

18,3

16,8

0,1

0,1

319,4

659,6

92,1

442,9
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Not 26, Långfristiga skulder

EKONOMISK REDOVISNING
Koncernen Kommunen Kommunen
Koncernen
Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2018

Lån i banker och kreditinstitut1
Kommuninvest

NOT 27 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgifter och skatter

Koncernen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

357,0

351,2

269,3

247,7

48,5

34,3

37,2

34,3

845,8

635,0

845,8

635,0

3 535,3

3 229,9

3 035,3

2 729,9

-

96,8

-

96,8

Upplupna kostnader

197,6

176,7

112,5

94,3

Nordiska investeringsbanken

450,0

100,0

450,0

100,0

Förutbetalda intäkter

102,8

104,1

59,3

57,8

Semesterlöneskuld

147,4

150,5

147,4

150,5

Övriga långivare

253,8

216,2

-

-

74,2

71,6

74,2

71,6

Stadshypotek

Investeringsbidrag 3

22,2

18,3

22,2

18,3

Förpliktelse i finansiell leasing4

90,7

103,6

90,7

103,6

1

Upplupen pensionskostnad
Övriga kortfristiga skulder

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 2

Summa långfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder

4 352,0

3 764,7

3 598,2

3 048,5

Summa kortfristiga skulder

NOT 28 Ålderspension från före 1998
som ansvarsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelse
Aktualisering
Ränteuppräkning

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Basbeloppsuppräkning

Genomsnittlig ränta, inklusive derivat

1,4%

1,6%

1,6%

1,8%

Genomsnittlig ränta, exklusive derivat

0,4%

0,3%

0,4%

0,2%

Genomsnittlig räntebindningtid, inklusive derivat

2,2 år

1,5 år

2,2 år

1,4 år

Årets utbetalningar

Genomsnittlig räntebindningtid, exklusive derivat

0,4 år

0,4 år

0,2 år

0,2 år

Utgående ansvarsförbindelse

2 980,0

1 770,0

2 980,0

1 777,0

-50,0

-96,0

-50,0

-96,0

1 år

20%

19%

20%

18%

NOT 29 Visstidspension för politiker
som ansvarsförbindelse

1-3 år

30%

42%

27%

43%

3-5 år

32%

29%

33%

30%

5-10 år

18%

10%

20%

9%

23 år

22 år

23 år

22 år

Utestående derivat, mnkr
Marknadsvärde derivat, mnkr
Lån som förfaller inom:

2

Återstående antal år (vägt snitt)

3

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

4

Den finansiella leasingen avser sex bostadspaviljonger och 113 personbilar och lätta lastbilar.

Bromsen
Övrig post

94,6

61,2

47,4

52,0

1 866,5

1 584,6

1 593,1

1 343,2

Koncernen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

1 122,4

1 157,0

1 122,4

1 157,0

-

-

-

-

7,4

7,6

7,4

7,6

27,8

18,1

27,8

18,1

-

-

-

-

3,7

2,7

3,7

2,7

-66,8

-63,1

-66,8

-63,1

1 094,4

1 122,4

1 094,4

1 122,4

97%

97%

97%

97%

Koncernen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

Ingående ansvarsförbindelse

3,2

8,1

3,2

8,1

Ränteuppräkning

0,1

0,1

0,1

0,1

Basbeloppsuppräkning

0,1

0,1

0,1

0,1

Aktualiseringsgrad

Övrig post

-

-

-

-

Årets ny intjänande

0,4

-5,1

0,4

-5,1

Utgående ansvarsförbindelse

3,8

3,2

3,8

3,2

100%

100%

100%

100%

Koncernen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

Kommunen
Bokslut 2019

Bokslut 2018

31,3

31,5

31,3

31,5

-

-

500,0

500,0

Övriga borgensåtaganden

27,2

27,7

27,2

27,7

Summa borgensförbindelser

58,5

59,2

558,5

559,2

Aktualiseringsgrad
Leasingavgifter
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

38,9

33,4

25,8

23,2

Senare än 1 år men inom 5 år

62,9

55,6

17,8

14,5

-

-

-

-

43,6

37,8

Senare än 5 år
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NOT 30 Borgensförbindelser

Leasing
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år
Totala minimileaseavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av minimileaseavgifterna

99,7
-9,0
90,7

14,8
-0,3
14,5

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt
följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år

11,7
48,9
30,2

2,4
12,1
-

Riksbyggen
(avser förhyrda gruppbostäder)
Varbergs Stadshus AB

Varbergs kommun ingick i maj 1993 en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet skall ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Varbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 926 mnkr och totala tillgångar till 460 365
mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 686 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 4 698 mnkr.
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Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
och de rekommendationer som ges ut av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) i all
väsentlighet. Vissa avvikelser från rekommendationerna har gjorts, dessa beskrivs i
textens sista stycke.

Omsättningstillgångar

Intäkter och kostnader

Avsättningar

Intäkter och kostnader periodiseras till den period
de avser då de uppgår till väsentligt belopp. Vad som
är ett väsentligt belopp prövas mot verksamhetens
omslutning.
Vid beräkning av de preliminära skatteintäkterna
för 2019 har SKR:s decemberprognos använts.
Semester-, ferie- och uppehållslön beräknas
i personalsystemet och belastar den aktuella
verksamheten den månad som intjänandet sker, och
tillgodogör balansräkningens skuldsida. Uttagen och
inrapporterad ledighet/semester, inklusive personal
omkostnadspålägg, belastar semesterlöneskulden.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år
klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet
överstiger ett halvt prisbasbelopp och gäller för både
materiella- som immateriella tillgångar.
Kommunens IT-infrastruktur i form av servrar
och nätverk värderas som en enhet med respektive
lagringsyta och accesspunkt som delar av en helhet.
För samtliga anläggningstillgångar, utom kajan
läggningar och farled, används linjär avskrivning
vid beräkning av kapitalkostnaderna. Nya anlägg
ningstillgångar som består av flera komponenter med
olika nyttjandetid delas upp och skrivs av var för
sig. Det finns inga schabloniserade avskrivningstider
utan varje tillgång får en avskrivningstid utifrån sin
tekniska livslängd.

60

Ränteutgifter aktiveras inte

Anläggningstillgångar som anskaffades före 2010
är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med
investeringsbidrag och avskrivningar. Inkomster
förknippade med anläggningstillgångar, såsom stat
liga investeringsbidrag, periodiseras från och med
redovisningsåret 2010 över tillgångens beräknade
nyttjandetid.
Kommunens hyresavtal av fordon klassificeras
som finansiell leasing i balansräkningen då avtalen
är längre än tre år eller nuvärdet av minileasingav
gifterna motsvarar tillgångens verkliga värde. 2019
hade kommunen 113 avtal av denna karaktär.
Kommunens hyresavtal av lokaler som är längre
än tre år och där kommunen garanterar hyres
givaren gå skadeslös vid avtalsslut redovisas som
finansiell leasing i balansräkningen. 2019 hade kom
munen sex sådana avtal rörande bostadspaviljonger.
Hyresavtal som är tre år eller kortare
betraktas som operationella och tas inte upp som
a nläggningstillgångar.

Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen beslutade 2009 och 2017 att medfinansiera Trafikverkets projekt att förlägga västkust
banan i tunnel under Varbergs stad. Medfinansie
ringen beslutades att lösas upp på 25 år och belastar
resultatet med ca 17,5 mnkr årligen fram till 2033.
Under 2019 betalades de sista avsatta medlen ut till
Trafikverket.

Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter
avslutas från och med redovisningsåret 2010 enligt
tankegångarna i Redovisning av kommunal mark
exploatering från RKR.

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.
Det innebär att pension intjänad till och med verk
samhetsåret 1997 behandlas som ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen.
Avgiftsbestämda pensionsförmåner intjänade
från och med 1998 redovisas som kostnad i resul
taträkningen och som kortfristig skuld i balansräk
ningen medan förmånsbestämda pensionsförmåner
redovisas som en avsättning för de födda före 1986
och som en kostnad och kortfristig skuld för de födda
1986 och senare.
Såväl avsättning som pensionskostnad har
belastats med löneskatt på 24,26 procent.
Pensionsavsättningen är nuvärdes beräknad med
gällande RIPS-ränta.
Avsättningarna är upptagna till det belopp som
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen.

Skulder

Finansiella skulder som förfaller till betalning inom
12 månader och saknar överenskommen refinansie
ring räknas från och med 2012 som kortfristig skuld.
Kommunen innehar räntederivat för att säkra
exponering för ränterisk. Derivaten kvalificerar för
säkringsredovisning och därmed redovisas inte
någon skuld för derivat som har ett negativt verkligt
värde. Då ränteswapparna innehas i syfte att säkra
ränterisk i kommunens upplåning redovisas räntekuponger på swapparna som en del av räntekostnaderna.
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Sammanställd redovisning

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

Förändrade redovisningsprinciper

Från och med 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att
två förändringar har gjorts i förhållande till tidigare
år; alla tidigare skuldförda icke statliga investerings
bidrag har återförts samt tidigare uppskrivna
finansiella anläggningstillgångar är reverserade.
Från och med 2019 redovisas kommunens
leasingavtal, avseende fordon, som en tillgång och
motsvarande skuld i balansräkningen om de är längre
än tre år eller om nuvärdet av framtida minimi
leaseavgifter motsvarar det verkliga värdet.
Jämförelsetalen för tidigare år är omräknade och
ingående balans redovisas enligt de nya principerna.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer

Avskrivning påbörjas först året efter att en investering
slutförts om inte storleken på avskrivningarna är
betydande. Under 2019 har inget färdigställt projekt
börjat skrivas av under innevarande år.
Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen
varierar marginellt mellan åren. Under 2015–2019
har i januari utbetalats timlöner för december
föregående år med belopp mellan 2,9 och 3,7 mnkr.
I januari 2020 uppgick utbetalningen av timlön för
december 2019 till 3,6 mnkr.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta b
 eslutande organ. Här sitter 61 folkvalda
politiker som fått invånarnas förtroende att bestämma vilka mål och riktlinjer kommunen
ska arbeta efter. De fattar beslut om budget, kommunalskatt och avgifter, godkänner
årsredovisningen och beslutar om ledamöter i de politiska nämnderna. Kommun
fullmäktige ansvarar för kommunrevision, valnämnd och ö
 verförmyndarnämnd.

Ekonomi

Hänt i verksamheten

Kommunfullmäktige redovisar en negativ budget
avvikelse på 0,9 mnkr. Underskottet beror på att de
totala kostnaderna för politikerutbildningen blev
högre än budgeterat. Det handlar om så väl arvodes
kostnader som utbildningskostnader

Kommunfullmäktige har haft nio sammanträden
under perioden och har vid dessa bland mycket annat
beslutat om detaljplaner, bland annat för kvarteret
Malmen och Charleshill, att köpa mark på 8,9
respektive 8,8 hektar, strategi för krisberedskap, en
ortutvecklingsstrategi, rökfria badplatser och hanterat
närmare 40 motioner.
I januari genomfördes en politikerutbildning för
samtliga politiker i kommunen.

Nyfiken på kommunfullmäktige?

Verksamhetsberättelse

Framtid

Efter en översyn av kommunfullmäktiges sal kommer
ett voteringssystem och ny sändningsutrustning införas.

Kommunfullmäktige

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto
2019

Budget
2019

Budget
avvikelse

Netto
2018

0,0

-4,7

-4,7

-3,8

-0,9

-3,6

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen kontrollerar att kommunens verksamhet sköts utifrån invånarnas
intressen och att skattepengarna förvaltas på ett säkert och effektivt sätt. Varje år gör
revisorerna en löpande oberoende granskning av all verksamhet inom kommunstyrelsen
och övriga nämnder. Granskning sker på uppdrag av kommunfullmäktige och redovisas
delvis genom revisionsberättelsen som ingår i årsredovisningen.

Hänt i verksamheten

Ekonomi

Kommunrevisionen har under året fattat beslut om
granskning av bland annat kommunens efterlevnad
av GDPR, granskning av resursfördelningen
till grundskolan, uppföljning av insatser för
elever i behov av särskilt stöd samt granskning av
kommunens uppföljning och kontroll av externa
utförare. Dessutom har granskning gjorts av
kommunens delårsbokslut och årsredovisning.

Kommunrevisionen
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Följ fullmäktiges sammanträden via webb-tv
på varberg.se (skriv webb-tv i sökrutan). Där
hittar du också datum och tid för nästa möte.

Periodens resultat uppgår till 1,6 mnkr av budget på
1,9 mnkr, vilket ger en förbrukning på cirka 85 %.
Inför 2019 fick kommunrevisionen utökade medel
med 0,1 mnkr för utökad verksamhet. Anledningen
till den låga förbrukningen beror dels på att utfallet
för årets granskningar blev lägre än det budgeterade
utfallet och dels att budgeterade medel för
kompetensutveckling inte har använts.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto
2019

Budget
2019

Budget
avvikelse

Netto
2018

0,0

-1,6

-1,6

-1,9

0,3

-2,0
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Framtid

Valnämnden

Nämnden har förhoppningar om att den nya e-tjänsten
för årsräkningar i framtiden kommer att effektivisera
inlämnandet och granskningen av årsredov isningar nämndens enskilt mest tidskrävande arbetsmoment.

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

Hänt i verksamheten

Under perioden har det förberetts och genomförts
val till Europaparlamentet 26 maj. Den 7 april var det
även omval till kommunfullmäktige i Falun, vilket
innebar att väljare från Falun kunde förtidsrösta i
Varberg.
Valnämnden har haft tre möten under året.

Framtid

Valnämnden planerar att göra en översyn av
valdistriktsindelningen samt köpa ett valdatasystem
innan val till riksdag, kommun och landsting år 2022.

Valnämnden

Ekonomi

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till 0,8 mnkr av budgeten
på 0,8 mnkr. Statsbidraget för genomförandet
av val till Europaparlamentet blev 397 tkr
högre än beräknat samtidigt som kostnaderna
för röstmottagare blev högre än budgeterat bland
annat på grund av genomförd extra insats med
förtidsröstning. I övrigt inga stora avvikelser från
budget. S
 ammantaget gör detta att resultatet är i det
närmaste i paritet med budget.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto
2019

Budget
2019

Budget
avvikelse

Netto
2018

1,4

-2,2

-0,8

-0,8

0,0

-0,7

Periodens resultat uppgår till en förbrukning på
100%. Resultatet exklusive ensamkommande barn
är på 5 mnkr. Nettokostnaden för ensamkommande
barn för Varberg uppgår för perioden till knappt
0,1 mnkr eftersom statens ersättningsregler inte

Överförmyndarnämnden

ger full kostnadstäckning. Anledningen till den
positiva avvikelsen exklusive ensamkommande
barn beror på att det har varit ett glapp mellan
att meda rbetare har slutat och tillsättningen av
dessa tjänster, samt längre tids sjukfrånvaro som
totalt motsvarar ca 0,7 mnkr lägre än budget.
Nämndskostnader har samtidigt varit högre än
budget på grund av utbildning av förtroendevalda,
vilket vägs upp av låga verksamhetskostnader.
På grund av låga verksamhetskostnader har även
intäkterna varit lägre än förväntat.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

3,1

-8,2

-5,1

-5,1

0,0

-5,4

Överförmyndarnämnden
Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över f örmyndare, gode män och förvaltare.
 illsynen ska hjälpa barn och vuxna som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin
T
egendom eller sörja för sin person.

Hänt i verksamheten

Verksamheten har under 2019 bedrivits som
planerat. Förvaltningen flyttade från Norrgatan
16, till stadshus A i juni. Flytten innebar en hel del
merarbete för förvaltningen och verksamhetens
ordinarie arbete var tvungen att stå tillbaka för
packning och fysisk flytt. Under 2019 har en hel del
godmanskap för ensamkommande barn avslutats på
grund av uppnådd myndighetså lder, flytt eller annat.
De ensamkommande barn som får stanna i Sverige
ska då ha en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Överförmyndarnämnden har delvis tillsyn över
dessa uppdrag, tillsammans med socialnämnden.
Nämndens övriga uppdrag ökar också, med
f ramförallt svårare och tyngre godmans- och
förvaltarskap.

Personal

Överförmyndarförvaltningen hade sju anställda med
arbetare, varav en visstidsanställd, i december 2019.
Den totala sjukfrånvaron är ungefär densamma
som vid föregående årsbokslut, däremot har
fördelningen mellan kort och lång frånvaro föränd
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rats på så sätt att den korta frånvaron ökat medan
sjukfrånvaron över 60 dagar har mer än halverats
i andel av den totala sjukfrånvaron. Denna rörelse
härleds till att i liten grupp så påverkas helheten
k raftigt av enstaka medarbetares sjukfrånvaro
mönster. Ingen frånvaro bedöms som arbetsrelaterad.
Nämnden har inte svårt att rekrytera ny kvalificerad
personal. Samtliga anställda har goda k
 unskaper för
sina uppdrag.

Nämndens mål

Nämnden konstaterar att verksamheten bedrivs på
ett bra sätt och i önskad riktning. Verksamheten
har under 2019 arbetat med att få ner antalet
inkompletta och inkorrekta redovisningar och
lyckats minska dessa jämfört med 2018.
Ett av nämndens utvecklingsmål handlar om
att förbättra digital kommunikation. Under 2019
infördes en e-tjänst som möjliggjort att ställ
företrädarna kan skicka in årsräkningar digitalt.
Förvaltningen deltar även i ett pilotprojekt inom
kommunen, som syftar till att öka den digitala
tillgängligheten.
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Kommunstyrelsen

Förskole- och grundskolenämnden

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ med ansvar för kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. De övergripande uppdragen är strategiska frågor
som rör samhällsutveckling, personal, kommunikation, ekonomi, a
 dministration,
näringsliv- och destinationsutveckling.

Nämnden är ny sedan 1 januari 2019. Under verksamhetsåret har nämnden ansvarat för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt
enhet för flerspråkighet.

Hänt i verksamheten

Framtid

Varberg är i en expansiv fas med flera stora
samhällsutvecklingsprojekt, samtidigt som
kommunen möter en demografisk utmaning med
fler barn, unga och äldre. Detta ställer samman
taget ökade krav på ledning och samordning från
kommunstyrelsens förvaltning.
Arbetet med personal- och kompetensförsörjning
är ett prioriterat område och mycket arbete kom
mer att krävas för att lyckas inom detta område.
Det behov av omställning och verksamhetsut
veckling som finns idag kräver mer samarbete
över gränser och att ny teknik och digitalisering i
ännu högre grad kopplas samman med kompetens
försörjningen.

I juli började en reviderad läroplan för förskolan att
gälla. Året har präglats av dialoger och fortbildning
för att möta de nya kraven, både förvaltningsöver
gripande och på enheterna. Fokus har också varit
på att organisera för mindre barngrupper för att
höja kvaliteten i utbildningen. Det systematiska
kvalitetsarbetet i Varbergs grundskolor har lett
till det högsta genomsnittliga meritvärdet på 10 år.
Även gymnasiebehörigheten och andelen elever som
uppnår kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 har en
positiv måluppfyllelse.
I både förskola och grundskola har det genomförts
ett arbete med lokalanpassningar för att möta ett
stigande antal barn och elever i verksamheterna,
samt säkra ändamålsenliga lokaler.

Ekonomi

Personal

Ett stort fokus för kommunstyrelsens f örvaltning
ligger fortsatt på stadsutvecklingsprojektet. P
 rojektet
Varbergstunneln byggstartade den 19 december
och arbetet med att ta fram systemhandling för
stationsområdet är klart, liksom förstudien för
Norra Stationsbron där beslut har fattats. För att
underlätta under byggtiden genomförs flera insatser.
Markanvisningstävlingen för Västerport etapp 1
är avslutad och vinnare har utsetts för byggnation av
hotell och parkeringshus samt respektive lott.
Strategiskt arbete för att utveckla både staden
och kommunens serviceorter pågår. Fördjupade
översiktsplaner och ortsutvecklingsstrategier är
under framtagande och planering av en ny stadsdel,
Östra Träslöv, pågår också. För näringslivets behov
har planering inletts för ett nytt verksamhetsområde
i Himle där kommunen köpt in mark.

Personal

Förvaltningens sjukfrånvaro är låg och har minskat
ytterligare under 2019. Förvaltningen fortsätter sitt
förebyggande arbete med bland annat friskvårds
aktiviteter och utbildning inom området psykosocial
arbetsmiljö.
Det finns flera svårrekryterade befattnings
områden inom förvaltningen, till exempel högre
chefer och befattningar inom samhällsutvecklings
området. Under året har förvaltningen arbetat
för att attrahera sökande utefter målsättningen
attraktiv arbetsgivare vilket gett goda resultat.

Hänt i verksamheten

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse på -42
mnkr jämfört med budget. Underskottet beror till
stor del på lägre exploateringsintäkter än budgeterat
vilket påverkar resultatet med -27,4 mnkr, samt
att försäljningen av fastigheter/arrendetomter inte
genererat budgeterat utfall utan ger en avvikelse på
-21,4 mnkr. Underskottet möter även en positiv avvi
kelse på 6,8 mnkr på förvaltningen som bland annat
består av ökning av intäkter avseende upphandlings
avdelningen, lägre personalkostnader, indexering av
Varbergstunneln som blev lägre än budgeterat, medel
för ökade personalkostnader nyttjades inte fullt ut
samt ökade kostnader för färdtjänst.

Nämndens mål

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för kommun
styrelsens mål vara god även om det återstår arbete
inom flera områden för att nå full måluppfyllelse
inom alla områden. Under målperioden har nämn
den a rbetat aktivt med samtliga av fullmäktiges
strategiska målområden samt ett antal egna mål
kopplade till förvaltningens interna arbete. Exempel
på starka resultat under målperioden som visar på
att kommunstyrelsen gjort en förflyttning är goda
resultat i nationella utvärderingar av hållbarhets
arbetet, förbättrat resultat i företagens bedömning
av kommunens service, samt bemötande och strate
giskt arbete med bostadsf örsörjnivng både i staden
och kommunens serviceorter.

Kommunstyrelsen

66

Nämnden arbetar för att attrahera, behålla och
vidareutbilda personal och har en hög andel
behöriga lärare och förskollärare i organisationen.
Det skapar goda förutsättningar för barns och
elevers utveckling och lärande och bidrar till en
god måluppfyllelse. Samtidigt bedöms de framtida
kompetensbehoven utgöra en stor utmaning och
redan nu finns brist på vissa yrkeskategorier
som exempelvis fritidspedagoger, slöjdlärare
och speciallärare i grundsärskolan. Arbetet med
kompetensf örsörjning har hög prioritet där flera
insatser förbereds. En viktig del i detta arbete är att
minska sjukfrånvaron och att förbättra förutsätt
ningarna för en god arbetsmiljö. Flera medarbetare
upplever en hög arbetsbelastning. Under 2019
minskade sjukfrånvaron jämfört med 2018 och
ett systematiskt arbete pågår för en fortsatt hög
personalt illgänglighet och god hälsa.

Nämndens mål

I Väröbacka pågår planering för en ny tågstation på
Västkustbanan samt utveckling av Väröbacka samhälle med ett stort antal nya, stationsnära bostäder,
verksamheter och service samt platser för natur och
rekreation.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

250,4

-410,9

-160,5

-118,5

-42,0

-173,9

För målperioden 2016–2019 har nämnden en hög
måluppfyllelse. Elevernas resultat är höga och
barn och elever mår och trivs till största delen bra i
verksamheterna. Strategier för att stärka pedagogers
skicklighet utvecklar undervisningen, stöd för en in
kluderande verksamhet har utvecklats i flera delar un
der perioden och arbetet för att öka elevers möjlighet

Förskole- och grundskolenämnden

för snabbare väg till studier och yrkesliv stöds av flera
organiserade samarbeten mellan skola och yrkesliv.
Vid en nationell jämförelse håller Varbergs kommunala
förskolor och skolor en hög kvalitet.

Framtid

Ett växande Varberg med fler barn och elever i
verksamheterna, nya ekonomiska förutsättningar,
ökade krav från den nationella styrningen och nya
nämndsmål medför att verksamheterna står inför
flera områden som behöver utvecklas och förfinas för
att bibehålla kvaliteten framåt. Strukturförändringar
och långsiktiga strategier framåt planeras för att
också kunna öka likvärdigheten i kommunen.

Ekonomi

Förskole- och grundskolenämnden redovisar för 2019
en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr, vilket mot
svarar 0,27 % av tilldelad budget. Nämndens positiva
resultat är hänförbart till allmän återhållsamhet,
ökade barnomsorgintäkter samt vakanta tjänster. De
ökade kostnader är hänförbara till Ankarvallen samt
tillkommande kostnader för Mariedalsskolan. En
anledning till det förbättrade resultatet jämfört med
prognos i delårsrapporten är att nämnden tillfördes
budget avseende neuropsykiatrisk funktionsned
sättning för 2019 under december. Driftbidrag från
Skolverket har ökat under 2019.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

142,2

-1 457,0

-1 314,8

-1 318,3

3,5

-1 517,9
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Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Nämnden bildades 1 januari 2019 och ansvarar för gymnasieverksamheten, arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten samt Campus Varberg där yrkeshögskola, högre
utbildning, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och Alexandersoninstitutet.

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

Hänt i verksamheten

Hänt i verksamheten

Den 1 juli genomförde förvaltningen en omorganisa
tion som innebar att arbetsmarknadsenheten, inte
grationsenheten och vuxenutbildningen blev en egen
avdelning. Centrum för Livslångt Lärande (CLL)
blev ett renodlat Campus Varberg med yrkeshög
skolan, högskoleutbildningar och Alexandersoninstitutet. Nämnden har också gjort en behovsanalys av elevplatser som väntas öka i ett växande
Varberg. En framgångsfaktor för Peder Skrivares
skola har varit att ta emot fler elever än planerat
inom ramen för befintlig organisation. Gymnasie
skolan startade även upp ett specialpedagogiskt
team. Fyra nya yrkeshögskoleutbildningar startade
hösten vid Campus Varberg.

Framtid

Nämndens stora utmaning är att klara av volym
ökningen inom gymnasieskolan. Campus Varberg
behöver mer yta med anledning av förväntad högre
beläggning. Dessutom bör man vara förberedd
på att intresset för utbildning ökar i en sviktande
konjunktur. Nämnden måste var i framkant när det
gäller utbildningsmöjligheter och koppla ihop detta
med praktik och arbetsmarknadsenheten. En stor
utmaning framöver är kompetensförsörjning.
Campus Varberg kunde från och med hösten,
erbjuda fyra nya yrkeshögskoleutbildningar.

Personal

Förvaltningen är den tredje största förvaltningen i
Varbergs kommun med totalt 385 anställda, varav
267 är tillsvidareanställda. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda
är 95 %. Det är 62 % kvinnor och 38 % män och
medelåldern är 50 år. Sjukfrånvaron ligger på 4,67
%. 90,8 % av lärarna på gymnasieskolan har lärar
legitimation och behörighet i minst ett ämne. I riket
är motsvarande siffra 84,7 %.

Ekonomi

Sammanfattning av nämndsmålen:
I hög grad uppfyllt:
• Öka välmående och minska utanförskap
• Stärka pedagogers skicklighet som lyfter elevers
resultat
• Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier
och yrkesliv
Delvis uppfyllt
• Främja hälsa och förebygga ohälsa för personer
som står långt från arbetsmarknaden
• Mer högre utbildning tillgänglig i Varberg
• Öka andelen studerande på YH samt elever inom
vuxenutbildningen som går vidare till studier
eller arbete

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

68

Personal

Den trend med stigande sjukfrånvaro som sågs under
2018 vände i slutet av 2019.
Personalförsörjningen är en utmaning inom flera
stora yrkesgrupper i socialförvaltningens verk
samheter. För att möta detta har förvaltningen bland
annat genomfört en satsning där vårdbiträden, delvis
på arbetstid, getts möjlighet till en undersköterske
examen.
I syftet att attrahera chefer samt stärka förut
sättningar för ett framgångsrikt ledarskap, vilket är
en förutsättning för god kvalitet i verksamheten, har
förvaltningen tagit fram ett koncept för en ledar
skapsplattform.

till den kommunala verksamheten som sker med
allt mer avancerad vård i hemmet ger en ökning av
antalet insatser och mer resurskrävande insatser.
Allt fler barn och unga har en komplex problematik
där det krävs specialanpassade lösningar, vilket är
mycket kostsamt.

Ekonomi

Resultatet för 2019 blev -10,2 mnkr vilket motsvarar
en avvikelse mot budget på 0,9 %. Resultatet är en
försämring jämfört med tidigare år främst på grund
av allt högre kostnader för barnplaceringar, familje
hemsplaceringar och hälso-och sjukvård. Inom
funktionsnedsättningsområdet ses en fortsatt hög
kostnadsutvecklingstakt på cirka 6 % årligen. Inom
äldreomsorgen ses en förändring i behov då antalet
personer med insatser inte ökar i samma takt som
tidigare, men de som har insatser har generellt sett
mer komplexa och vårdkrävande behov.
Årsresultatet påverkas positivt av ett flertal
engångseffekter såsom riktat statsbidrag till äldre
omsorgen på 3,5 mnkr, retroaktiv ersättning från
Försäkringskassan gällande personlig assistans på
1,6 mnkr och återbetalning av moms på 2 mnkr.

Nämndens mål

Nämndens mål

Målen för perioden 2016 till 2019 har politiskt
hanterats av förskole- och grundskolenämnden,
socialnämnden och kommunstyrelsen.

Generellt visar nationella undersökningar och
jämförelser fortsatt god eller mycket god kvalitet för
nämndens verksamheter. Resultaten visar även på
ett effektivt resursutnyttjande. Dock sker en fortsatt
förskjutning av vårduppdraget till den kommunala
verksamheten bland annat då allt fler patienter
vårdas hemma med komplexa hälsoproblem och
avancerad vård. Dessutom har allt fler barn en mer
komplex problematik.

Årets resultat ligger väl i linje med budget och
stämmer bra överens med de prognoser som
nämnden lämnat. Det finns under året en del
intäkter och kostnader av engångskaraktär;
retroaktivt momsstatbidrag, högre ersättning från
migrationsverket och uppstarten av en special
pedagogisk enhet. Även Peder Skrivares skola, som
är en stor enhet, visar ett resultat som ligger i nivå
med budget. Arbetsmarknadsenheten var svår
prognostiserad under 2019. Det positiva resultatet
beror på en del vakanser och momsstatsbidrag som
inte var budgeterade. Centrum för livslångt lärande
hade extra kostnader för ett avtal som hört till 2019
och som inte var känt vid årets början.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

96,5

-415,5

-319,0

-318,9

-0,1

Sammantaget är måluppfyllnaden för de mål
socialnämnden satt upp för mandatperioden rela
tivt god. Inom flera områden har utveckling och
satsningar gett goda resultat såsom tillskapandet
av ett resursteam inom demens, utveckling av mö
tesplatser för personer med funktionsvariationer
och införande av testenheter med syfte att utveckla
och prova digitala hjälpmedel. Inom i princip
samtliga områden är socialnämnden beroende
av samverkan med andra aktörer för att nå goda
resultat för individen. Detta är ett generellt
utvecklingsområde.

Framtid

Några av socialnämndens viktigaste frågor är att
lösa tolkningen kring lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och
överenskommelse om hemsjukvård i Halland. Den
förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården

Socialnämnden

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

215,8

-1 372,5

-1 156,8

-1 146,5

-10,2

-1 120,6
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Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden ansvarar för stadsbyggnadsfrågor och fullgör skyldigheter enligt plan- och
bygglagen samt beslutar hur kommunens mark ska användas och hur områden ska
förändras.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är att utöva tillsyn inom främst miljöbalkens
och livsmedelslagens område. Nämnden har även ansvar för tillsynsvägledning och
rådgivning i viss utsträckning inom samma områden.

Hänt i verksamheten

För att öka effektivitet och tillgänglighet, har
f örvaltningen genomfört två större utvecklings
projekt, en e-tjänst för lovansökan och ett nytt
KommunGIS. Förvaltningen har också tagit fram ett
förslag till stadsbyggnadsprogram.
Med kunden i fokus har ett arbete påbörjats för
att göra bygglovsprocessen effektivare samtidigt
som service och tillgänglighet ska bli bättre för
sökande.
Verksamheten har haft en hög efterfrågan på
både detaljplanering, lovhantering, fastighets
bildning och framställning av kartor. En växande
del av uppd ragen handlar om datainsamling och
fotografering med drönare. Även 3D-visualisering
av detaljplaner har ökat under året.

Personal

Efterfrågan på stadsbyggnadskontorets tjänster
är fortsatt hög, vilket resulterat i en hög arbets
belastning. Samtidigt har förvaltningen låg sjuk
frånvaro, den totala sjukfrånvaron på förvaltningen
låg på 2,5 % under 2019. Den låga siffran stärker
bilden av Varbergs kommun och stadsbyggnads
kontoret som en attraktiv arbetsgivare.
Arbetet med att attrahera nya medarbetare pågår
kontinuerligt, bland annat genom samarbete med
skolor och medverkan i branschnätverk och arbets
marknadsmässor.

Nämndens mål

Nämndens mål bedöms i stort vara uppfyllda,
f örutom målet om detaljplaner som rymmer minst
700 bostäder som inte har nåtts. Detaljplaner
tas fram utifrån en överenskommen ordning och
eftersom planuppdrag har olika syften, innehåll
och omfattning, kan det antal möjliga bostäder
som genereras, variera kraftigt mellan olika år.
Prognosen för 2020 är antagna detaljplaner med
utrymme för 1 170 nya bostäder. Förvaltningen
värnar om att alltid ge en god service och om att
kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt med
kunder, oavsett kanal.

Byggnadsnämnd
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Hänt i verksamheten

Foto: Statsbyggnadskontoret
KommunGIS är en karttjänst som används av kommunens
förvaltningar och bolag. Kartan erbjuder information om allt
från fastigheter till olika platsers planeringsförutsättningar.

Framtid

För att få en bra måluppfyllelse år 2020, fokuserar
byggnadsnämnden på att:
• Utveckla visualiseringstekniker för att förenkla
komplexa processer
• Erbjuda exploatörer parallella processer för att
minska ledtider
• Stärka kärnprocesser för en säker och kvalitativ
leverans, kundbemötande och digitaliserade
arbetssätt
• Förvaltningen ska medverka till ett helhetsgrepp
om samhällsbyggnadsprocessen.

Ekonomi

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat i nivå med
budget, vilket kan jämföras med en negativ budget
avvikelse om 4,8 mnkr för 2018. Årets nettokostnad
uppgick till 19,3 mnkr vilket ger en minskning med
4,8 mnkr jämfört med 2018. Det största orsaken
till nettokostnadsminskningen mellan åren är att
intäkterna ökat i snabbare takt än kostnaderna.
Intäktsökningen beror på att en högre taxa tagits ut.
Kostnadsökningen beror på rekryteringar som inte
genomförts och ett behov av konsulter har uppstått.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

45,0

-64,3

-19,3

-19,3

0,0

-24,1

Förvaltningen har haft fortsatt fokus på stads
utvecklingsprojektet och deltagande i förbättrad
samhällsbyggnadsprocess. Förvaltningen har lagt
ner ett intensivt arbete med att stödja och förklara
de miljöjuridiska aspekterna kring åtgärder och
verksamheter i stadsutvecklingsprojektet.
Nämnden deltar även aktivt i arbetet med att
tydliggöra, förenkla och förbättra förutsättningar för
företag och övriga verksamhetsutövare.
Implementering av ny version av ärendehanterings
system, ECOS 2 pågår. Det nya ECOS 2 är ett mer
process inriktat system och ska även underlätta för
fortsatt digital utveckling. I princip avslutades samt
liga ärenden i det gamla systemet ECOS 1. Samtidigt
pågår arbetsintensiva förberedelser för e-arkiv.

Personal

Den totala sjukfrånvaron uppgår på förvaltningen
till 3,5 % och har minskat med 2,2 % i jämförelse
med motsvarande period förgående år. Det är både
korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron
som har minskat. Förvaltningen arbetar med
tillitsbaserad ledning och styrning vilket innebär att
de anställda aktivt deltar och planerar sin egen och
förvaltningens verksamhet. Arbetsmarknaden för
miljö- och hälsoskyddsinspektörer har blivit allt mer
konkurrensutsatt vilket märks av i hela länet.

Nämndens mål

Bidra till att kommunen får en effektivare
samhällsbyggnadsprocess
Nämnden har fortsatt varit aktiv i kommunens arbete
kring en förbättrad samhällsbyggnadsprocess. För att
inte stanna upp samhällsbyggnadsprocessen i kom
munen är det viktigt att nämnden håller sina hand
läggningstider. Lagstadgad handläggningstid är 30
dagar. Nämnden har genomfört två kontrollperioder,
vilka visar på en handläggningstid på i genomsnitt
8–10 arbetsdagar, och att målet således är uppnått.

Vattenkvalitén ska förbättras
Nämnden har aktivt arbetat med tillsyn av
lagefterlevnad för att tillse att utsläppen till vatten
minskar från enskilda avlopp (ej kommunalt) och från
lantbruk. Under 2019 har fokus varit på uppföljning

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

och kravställning på de redan inventerade avlopp
för att få balans mellan inventering och uppföljning.
Bedömningen är att målet till viss del har uppnåtts,
där ambitionen var att fler avlopp skulle varit invente
rade.
Enskilda och företag ska mötas med enkel, tydlig
och effektiv service
Arbetet med att inrätta en ny arbetsgrupp kring digi
talisering, kvalitetsfrågor, registervård, ärendehan
teringssystem, e-tjänster med mera pågår. Fortsatta
utbildningar inom kommunikation och bemötande
sker och planeras fortsätta i miljösamverkan
Hallands och Västra Götalands regi. Alla nyanställda
går kurs i kommunikation och bemötande. Bedöm
ningen är att målet har uppnåtts väl.

Framtid

Anmälnings- och tillsynsärenden gällande dagvatten
förväntas öka drastiskt under kommande år.
Livsmedelsverket har annonserat om införandet av en
ny riskmodell för livsmedelstillsyn. Riskmodellen kan
komma att påverka möjliga intäkter för 2020 och framåt
Arbetsmarknaden för miljö- och hälsoskydds
inspektörer har blivit allt mer konkurrensutsatt.
Förvaltningen arbetar därför hårt med att skapa en
attraktiv arbetsplats.
Införande av e-arkiv kräver en stor arbetsinsats och
kommer att fortgå under 2020.

Ekonomi

Periodens nettokostnad uppgick till 12,8 mnkr av
budget på 11,8 mnkr och ger ett utfall på ca 1 mnkr
över budget. Det är framförallt en stor kostnad för
digitalisering genom införande av nytt ärendehan
teringssystem och e-arkiv samt något lägre intäkter
som är grunden till utfallet. Kostnaderna är inte årligt
återkommande. P.g.a. svårigheten att bedöma kostnad
för nytt ärendehanteringssystem har nämnden redan
inför budgetåret 2019 annonserat att vid behov ansöka
om att få nyttja medel från resultatfonden.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

9,2

-22,0

-12,8

-11,8

-1,0

-9,7
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Hamn- och gatunämnden
Nämnden ansvarar för trafikfrågor och offentliga miljöer. I uppdraget ingår strategier,
utveckling, planering, anläggning och drift. Nämnden ansvarar även för fritids- och
fiskehamnarna i Varberg och Träslövsläge, flygplatsen samt industrispåret till Värö.

Hänt i verksamheten

delvis återstår arbete för att nå full måluppfyllelse
inom samtliga områden. Två av nämndens fem mål
bedöms vara i hög grad uppfyllda och tre mål bedöms
vara delvis uppfyllda. Under målperioden har
nämnden arbetat aktivt med att ta fram strategiska
planeringsunderlag, genomförande av ett stort antal
investerings- och exploateringsprojekt samt med ett
strategiskt arbete i samhällsbyggnadsprocessen för
en ökad måluppfyllelse.

Under året har Centralparken i Tvååker invigts. Den
nya anläggningen inkluderar park, lekplats, offentlig
toalett, pendelparkering och busshållplatser.
Det har varit ett extremt högt tryck på för
valtningens anläggningar under sommarperioden
vilket resulterat i extra skötselinsatser. Planeringen
och arbetet med första etappen i Västerport har
intensifierats och krävt mycket resurser under året.
Närmast väntar upphandling av kaj- och vatten
arbeten.
Under året startade byggnation av det nya verk
samhetsområdet Östra Holmagärde.
Den långa torkperioden under 2018 resulterade i
att många träd blev försvagade. Det har resulterat i
ett stort antal döda träd och att förvaltningen under
året fått utföra många driftinsatser, framförallt för
att hindra spridning av granbarkborren men också
för att säkra gång och cykelvägar och motionsspår.

Framtid

Personal

Ekonomi

Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår
till 4,98 % och har minskat sedan motsvarande
period föregående år. Det är framförallt långtids
sjukfrånvaron som har minskat. Hälsofrämjande
och förebyggande aktiviteter stöds och uppmuntras.
Förvaltningen innehar flertalet av identifierade
bristyrken där kommunen har svårt att rekrytera.
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för
att både behålla, utveckla och attrahera nya med
arbetare är viktigt och prioriterat.

Nämndens mål

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för nämndens
mål under perioden 2016-2019 vara god, även om det

Hamn- och gatunämnd

Huvudmannaskap för vägar och grönområden är
omdiskuterat och kan leda till ett utökat eller kanske
minskat ansvar för nämnden. Förväntningarna på
det vi idag sköter ökar stadigt och en ökad ambitions
nivå leder till högre kostnader. När kommunen växer
ökar belastningen på infrastrukturen och våra an
läggningar vilket ger ett stegrande underhållsbehov
som nämnden behöver hantera ekonomiskt.

Den skattefinansierade verksamheten visar ett
underskott på 2,2 mnkr vilket främst förklaras
av avvecklingskostnader för Susvindsspåret.
Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens
förvaltning avvecklat spåret för att kunna genom
föra Varbergstunneln, påbörja förbindelsen mellan
Västkustvägen och kv. Tändstiftet samt möjliggöra
företags tillväxt utmed spåret. Underskottet för
klaras också av att nämnden fattade beslut om att
utföra extra gatuunderhållsåtgärder, däribland linje
målning och dikesrensning. Hamnverksamheten
visar ett överskott på 2,3 mnkr vilket förklaras
av starka fartygsintäkter samt stabila resultat för
färjeverksamheten och upplagsytorna.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

99,1

-218,3

-119,3

-119,4

0,1

-101,5

Ett av alla nämndens projekt under 2019 var att
bygga ett ungdomshäng vid Vidhögeskolan i
Veddige. Elever i årskurs 8 bidrog i planeringen
och önskade en ”chill” plats att umgås på.
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Kultur- och fritidsnämnden

Servicenämnden

Nämnden stödjer föreningar med bidrag och information, ser till att det finns
fungerande anläggningar samt organiserar olika aktiviteter för barn, unga, personer
med funktionsnedsättningar och äldre inom kultur- och fritidsområdet.

Nämnden är en intern leverantör av tjänster inom IT, telefoni, kost, städ, fordon,
fastighetsskötsel samt Varberg direkt så att förvaltningarna kan fokusera på sin
egen kärnverksamhet.

Hänt i verksamheten

2019 innebar för nämnden många samarbeten
med god kvalitet, internt som externt. Tre idrotts
föreningar gick upp till högsta nivå inom respektive
sport; innebandy, handboll och fotboll. Många kultur
arrangemang har genomförts, både i staden och
på landsbygden, med extra stor satsning på lokala
talanger. De mobila verksamheterna och aktiviteter i
lokalbibliotek, för gammal som ung, är en framgångs
faktor för att nå alla. Inte minst har Aktiv Senior
befäst sin position och fått mycket positiv respons
vid utvärdering via följeforskning. Extra satsning
på chefer skedde under året och hela förvaltningen
engagerades under hösten i en omorganisation som
beslutades i december.

Personal

Under 2019 har kultur- och fritidsförvaltningen
haft en organisationsöversyn vilken slutade i en
organisationsförändring som trädde i kraft den
1 januari 2020. Organisationsöversynen pågick
under hösten 2019 och var en process där med
arbetare, chefer och fackliga representanter var
engagerade. Organisationsförändringen innebar
en förändring för förvaltningen genom att tre
avdelningen blev två.

Nämndens mål

Verksamheten har på ett engagerat och systematiskt
sätt arbetat med att nå nämndens mål under mål
perioden. Måluppfyllelsen har överlag varit mycket
god med fokus på att miljö, hälso- och jämställd
hetsfrågorna ska genomsyra hela förvaltningen.
Målet kring utbildning och arbete har varit en
utmaning och utvecklingen av skolbiblioteken i
Varberg har gått långsamt där flera faktorer har
gjort att målet inte är helt uppnått. En behovsanalys
och kartläggning av en inkubator för unga inom den
kulturella och kreativa näringen har genomförts
men har i dagsläget inte bildats.

Framtid

Kultur och fritidsverksamheternas roll i samhälls
utvecklingen kan knappast överskattas och den blir
än viktigare när tiderna är utmanande. Förutsätt
ningar för välbefinnande, goda möten, upplevelser
och utveckling är grundläggande för att skapa en

Kultur- och fritidsnämnd
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Hänt i verksamheten

Foto: KOF
Under hösten 2019 gjorde kultur- och fritidsförvaltningen en
organisationsöversyn. I början av november genomfördes
dialogträffar med alla medarbetare. Underlaget från
dialogträffarna blev input i arbetet med att organisera
förvaltningen smart, snällt och hållbart.

f ungerande och attraktiv livs- och besöksmiljö.
Kultur- och fritidsnämnden står liksom andra
nämnder inför utmaningar kring långsiktig håll
barhet i både ekonomisk, social och miljömässig
mening. Nämnden påverkas bland annat av egna och
andra nämnders besparingar men också av statliga
medel som tenderar att vara av riktad och tillfällig
karaktär. I sämre konjunkturläge är det viktigt att
vårda sociala ekosystem men också att inte släppa
taget om framåtanda och förmåga att ta plats i den
kulturdrivna samhällsutvecklingen.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en budget
avvikelse på 1,0 mnkr för helåret 2019. Anledningen
till att driftutfallet är cirka 7,7 mnkr högre än före
gående års utfall är främst ökade hyreskostnader
till följd av de investeringar som genomfördes på
Lindvallen, Ankarvallen, Håstens IP och Varbergs
teater under förra året.
Intäkterna blev 2,5 mnkr högre än budget. Det
beror bland annat på att nämnden fått ett flertal
statliga- och regionala bidrag samt att bad- och
simverksamheten hade en bra sommar med
ökade besökssiffror på Simstadion. Kostnaderna
för l okaler, bidrag och personal visar på mindre
avvikelser från budget.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

26,1

-184,6

-158,6

-159,6

1,0

-150,9

Fastighetsavdelningen har genomfört investeringar i
bland annat: nya skolbyggnader på Mariedalsskolan,
ABW-kontor i stadshus C och ytterligare lokaler på
Väröbacka skola.
IT-avdelningen har tillsammans med stadsbygg
nadskontoret lanserat en e-tjänst för bygglovsan
sökan. Under året har ca 150 e-tjänster lanserats i
kommunen med stöd från IT-avdelningen. I övrigt
har fokus varit IT- och informationssäkerhet.
Kost- och städavdelningen strävar efter att
utveckla och förbättra måltiderna med bibehållen
kostnadsbild. Det nya serveringskonceptet inom
äldreomsorgen har medfört fler valmöjligheter för
de boende, de äter mer och serveringssvinnet har
minskat markant. Konceptet har väckt intresse hos
andra kommuner.
Serviceförvaltningen har under året minskat med
en avdelning och samtidigt centraliserat administra
tiva uppgifter.

Personal

För att säkerställa framtida personalbehov arbetar
förvaltningen med olika strategier: tar emot
praktikanter, praoelever samt genomför valideringar
och fortbildningar för att höja kompetensen bland
medarbetarna. Förvaltningen deltar i Moamässan
för att locka ungdomar och har för avsikt att ta emot
trainees kommande år.
Medarbetarnas önskade sysselsättningsgrad har
tillgodosetts och förvaltningen har låg andel tim
vikarier. Sjuktalen fortsätter att minska.

Framtid

Verksamhetsutveckling med hjälp av ny teknik
(digitalisering) är en förutsättning för att klara
framtidens behov och ökade volymer då det enligt
SKR kommer vara brist på arbetskraft. För att
lyckas kommer e-tjänster där invånare, företagare
och organisationer själva kan utföra uppgifter som
automatiskt handläggs, vara ett måste tillsammans
med fortsatt arbete med ständiga förbättringar.

Ekonomi

Servicenämnden redovisar ett resultat för helåret
2019 som är 1,8 mnkr bättre än budget.
Intäkterna avviker positivt. Till största delen
beror det på ökade volymer då kommunen växer.
Ökade volymer innebär stordriftsfördelar men även
högre verksamhetskostnader, vilka avviker nega
tivt. Till följd av vakanta tjänster inom fastighetsoch I T-avdelningen har kostnaderna för konsulter
och köpta verksamhetstjänster överskridit budget.
Personalkostnaderna avviker positivt mot
budget vilket främst beror på vakanta tjänster
samt den omorganisation som gjordes under våren
2019 som gav en stor besparing. Arbetet med
ständiga f örbättringar har bidragit till det positiva
resultatet.

Nämndens mål

Under åren 2016–2019 har nämnden uppfyllt
samtliga av sina fyra mål; miljö, delaktighet,
stolthet och vara i framkant. Miljöarbete har
integrerats i alla verksamheter och fortgår i arbetet
med ständiga förbättringar. Varberg direkt är en
etablerad verksamhet med goda resultat i mätningen
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019.
Facility Management-koncept (FM) är beslutat i
kommunfullmäktige. ABW-kontoret är färdigställt
och personalen har flyttat in och anammat det nya
arbetssättet. Kontorslösningen väcker nyfikenhet
hos flera förvaltningar.

Servicenämnd

Foto: SER
I december invigdes förvaltningens nya
aktivitetsbaserade kontor i stadshus C.

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto 2019

Budget
2019

Budget avvikelse

Netto 2018

609,9

-641,0

-31,1

-32,8

1,8

-36,3
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Varbergs Stadshus AB

Varbergs Bostads AB

De kommunala bolagen har till uppgift att erbjuda service och tjänster till invånarna.
Bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därför en del
av den kommunala organisationen. Varbergs Stadshus AB bildades år 2005 och i
koncernen ingår Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB,
Hallands H
 amnar Varberg AB, Arena Varberg AB och Varberg Vatten AB (år 2010).

Med ca 5 300 hyreslägenheter och 120 affärs- och kontorslokaler är Varbergs Bostads AB
Varbergs största bostadsföretag. Bolaget äger totalt 95 fastigheter i Varbergs tätort, Bua,
Väröbacka, Veddige, Träslövsläge och Tvååker.

Verksamhet

Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan
f ungerar endast som ägare till dotterbolagen. I
bolaget finns ett externt lån som finansierade
förvärvet av aktierna i dotterbolagen från Varbergs
kommun. På lånet betalar man en borgensavgift på
0,92 % till kommunen.
Dotterbolagen finansierar sig via kommunens
internbank och kommunen lånar upp motsvarande
belopp på den externa marknaden. I samband med
utlåningen tar kommunen ut en administrations
avgift från bolagen.

Ekonomi

Rörelseresultatet blev 170,6 mnkr (188,9 mnkr år
2018) för Varbergs Stadshuskoncernen och resultatet
efter finansiella poster blev 152,3 mnkr (192,3 mnkr
år 2018). Varberg Bostad gjorde en ombildning av
fastigheten Jorden 1 till bostadsrättsförening vilket
har påverkat resultatet positivt med 61 mnkr.
Resultatet påverkas negativt med anledning av att
Varbergs Fastighets AB tvingats göra nedskrivning
om 18,5 mnkr på fyra fastigheter i deras fastighets
bestånd. Men som helhet har bolagets fastighets
värden ökat.
Moderbolaget finansierar sig via koncernbidrag från dotterbolagen och för 2019 har man
mottagit koncernbidrag från Varberg Energi AB 
(8,8 mnkr), Hallands Hamnar Varberg AB
(13,2 mnkr) och Varberg Fastighets AB (9,0 mnkr)
och Varbergs Bostad AB (4,3 mnkr). Moderbolaget
har även lämnat koncernbidrag till Varberg Vatten
AB (23,6 mnkr) och Arena Varberg AB (10,4 mnkr).
I vinstdispositionen har hänsyn tagits till
respektive bolags ägarvillkor och Allvillagen (Lagen
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag)
vilket har inneburit att Varbergs Bostads AB har fått
aktieägartillskott med 3,3 mnkr.
Balansomslutning i koncernen ökade med 624
mnkr och det egna kapitalet ökade med 142 mnkr.
Soliditeten ökade med 0,7 procentenheter till 17,1%.

Varbergs Stadshus AB koncernen
2019

2018

2017

1 842,3

1 631,4

1 501,3

-1 426,6

-1 232,4

-1 146,0

-245,1

-210,1

-195,1

Rörelseresultat

170,6

188,9

160,2

Finansnetto

-18,3

3,4

-81,7

Resultat efter
finansiella poster.

152,3

192,3

78,4

Balansomslutning

6 025,3

5 401,3

4 841,7

Soliditet %

17,1%

16,4%

15,0%

Investeringar

715,0

777,0

509,0

273

259

238

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

Varbergs Bostad ska enligt ägardirektiven främja
bostadsförsörjningen i kommunen och verka för en
social bostadspolitik. Verksamheten ska bedrivas
utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara
principer. I uppdraget ingår att ta hänsyn till miljön,
ta boendesocialt ansvar och främja kundernas
boendekvalitet.

Hänt i verksamheten

2019

2018

2017

Kostnader

-1,4

-1,6

-1,2

Rörelseresultat

-1,4

-1,6

-1,2

Finansnetto

-7,3

-4,9

-4,6

Efterfrågan på bostäder i Varberg är fortsatt stor
och den genomsnittliga väntetiden för en lägenhet
är 12,3 år. Under året hyrdes 409 lägenheter ut i
det befintliga beståndet (425 föregående år) och
32 nyproducerade (0 föregående år). 98 lägenheter
gällde omflyttning bland befintliga hyresgäster (85
föregående år) och 13 förmedlades (exkl. migration)
via den med socialförvaltningen gemensamma
boendeenheten (3 föregående år).
Varbergs Bostads nyproduktion av totalt 260
lägenheter, samtliga på Västra Sörse har fortsatt
under 2019 varav 32 färdigställdes. På Brunnsberg
färdigställdes ett parkeringshus och nyproduktionsprojektet Nya Brunnsberg med 200 lägenheter
upphandlades. Nyproduktion av förskolan,
Håstensgården, påbörjades och fastigheten
Jorden 1 med 37 lägenheter ombildades till en
bostadsrättsförening.
Bolaget bedriver ett aktivt CSR-arbete och
är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och
OHSAS 18001. För 2019 gör Varbergs Bostad en
Hållbarhetsredovisning.

Resultat efter
finansiella poster.

-8,7

-6,4

-5,8

Framtid

Balansomslutning

987,6

970,5

883,6

Soliditet %

22,0%

23,1%

25,4%

Antal anställda,
medeltal

Varbergs Stadshus AB moderbolag
Mnkr

underhållskostnader, Västra Sörse, Håstensgården
och P-hus Brunnsberg.

Personal

Bolaget hade vid 2019 års utgång 90 tillsvidare
anställda (83 år 2018) varav 55 män och 35 kvinnor.
Antalet årsanställda uppgick till 114 personer. Sjuk
frånvaron ligger på 3,9 % vilket är en minskning med
0,7 % jämfört med föregående år.
Några arbetsrelaterade sjukskrivningar har inte
förekommit.
Varbergs Bostads AB
Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

2019

2018

2017

378,5

366,3

356,8

-258,9

-242,9

-250,4

-63,7

-61,3

-59,8

Rörelseresultat

55,9

62,1

46,7

Finansnetto

39,7

59,8

-20,6

Resultat efter
finansiella poster.

95,6

121,9

26,1

Balansomslutning

1 913,8

1 727,7

1 418,1

Soliditet %

41,8%

41,0%

42,7%

Investeringar

287,0

336,0

100,0

114

107

107

Antal anställda,
medeltal

Planerna fortskrider för cirka 500 nya lägenheter på
södra Sörse och på Brunnsberg. Detaljplan för Södra
Sörse har blivit godkänd. På Brunnsberg påbörjas
projekteringen av 200 lägenheter med beräknad
byggstart hösten 2020. Parallellt pågår också arbete
med att försöka få fram ytterligare förtätningsprojekt
bland annat i Veddige och Tvååker. Detaljplane-
arbete pågår även för nytt företagsgemensamt
kontor samt lägenheter i ett förtätningsprojekt på
Sörsedammen. Totalt finns planer för byggnation av
1400 lägenheter de kommande åren.

Resultat och ekonomisk analys

Årets resultat efter finansiella poster är 96 mnkr (122
mnkr år 2018) och soliditeten är 42 % (41 % år 2018).
Bolaget gjorde en ombildning av fastigheten Jorden
1 till bostadsrätter vilket har påverkat resultatet med
61 mnkr.
Årets investeringar uppgår till 287 mnkr (336
mnkr år 2018) och består främst av aktiverade
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Varbergs Bostad var på plats under sommarens stora
stadsfest, Hallifornia.
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Varberg Energikoncernen

Arena Varberg AB

Varberg Energikoncern består av moderbolaget Varberg Energi AB med verksam
heterna elnät, gasnät, fjärrvärme, entreprenad, IT, Inforgi och belysning, samt det
helägda dotterbolaget Varberg Energimarknad AB. Dotterbolagets verksamheter är
elhandel, gashandel samt elproduktion.

Arena Varbergs uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt arrangera
attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg.
Bolagets verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara
principer i enlighet med ägarnas målsättning samt bedrivas i syfte att ge ett värde för
kommunen, medborgarna och näringslivet. Bolagets självförsörjningsgrad i förhållande
till kostnaderna i lagd budget, skall över tid uppgå till minst 45 %.

Hänt i verksamheten

Elhandeln fortsätter att växa och når för första
gången över 800 GWh. Bolagets långsiktiga strategi
för att uppnå stordriftsfördelar följs. Då nätbolagets
kundkontakter minskar är det viktigt att skapa ett
tydligt varumärke för framtiden.
Den totala elproduktionsvolymen understiger
budgeterad volym med 3 GWh. Det ekonomiska
utfallet hamnar därmed ca 5 mnkr under budget.
Orsakerna är en betydligt lägre prisnivå och därmed
lägre intäkt på vind- och vattenkraft.
I elnätsverksamheten har driften i nätet varit mer
positiv än under 2018. Elnätsvolymen understiger
budget med 7 GWh då samtliga vintermånader varit
varmare än normalt.
Fjärrvärmen redovisar en försäljning som
understiger budget med 8,8 GWh.
Inom IT är anslutningsintäkterna ca 3,5 mnkr
lägre än för 2018. Resultatet för IT-verksamheten
överträffar budget med 6,7 mnkr.
Affärsområde entreprenad som genomför det
nationellt uppmärksammade arbetet med LEDkonvertering av Varbergs gatubelysning bidrar hittills
till en minskning av energiförbrukningen med ca 1,7
GWh.
Affärsområde Inforgi med fokus på nya
produkter och tjänster når nya försäljningsrekord
av solcellspaket. Under året lanserades ett system
för laddning av fordon vilket utvecklats tillsammans
med en startup.

Resultat och ekonomisk analys

Omsättningen för 2019 når rekordhöga 831 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgår till 69,9 mnkr,
vilket är en ökning jämfört med 2018 på 11,3 mnkr.
Bolagets investeringar uppgår till 117 mnkr. Trots
stor omsättning och ett ökande resultat medför den
höga investeringstakten svårigheter att uppnå ökad
räntabilitet på totalt kapital.

Personal

Vid årets slut var 115 personer anställda varav 33 %
kvinnor. Den totala sjukfrånvaron var 2,97%.

Galadukning i arenan inför Varbergs kommuns vinterfest i december.

Hänt i verksamheten

Solcellsanläggning på BRF Byggmästargården.

Framtid

Energi och kommunikationsmarknaden är i stark
förändring. Klimatfrågor, hållbarhetskrav och
digitalisering skapar nya behov hos kunderna och en
helt ny energimarknad växer fram. Ett exempel är
just att telecom-, energi- och transportbranscherna
växer samman och skapar nya affärsmodeller.
Elektrifieringen tilltar inom stål-, transport- och
cementindustrin vilket utmanar energisystemets
förmåga att leverera tillräcklig effekt. En till
tagande digitalisering av näten, decentraliserad
produktion och olika systemtjänster ger (cyber)
säkerhetsfrågorna en strategisk betydelse. Många
regulatoriska initiativ påverkar kommande år
såsom elnät-reglering, eltariffer, nationell plan för
vattenkraft, elhandlarcentrisk modell och inte minst
EU:s initiativ Clean energy package. Även denna
bransch saknar tillräckligt med kompetens nu och
i framtiden vilket driver behov av digitalisering,
effektiva processer och samarbeten samt att vara en
attraktiv arbetsplats.
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Varberg Energikoncernen
Mnkr

2019

2018

2017

Intäkter

831,2

719,4

537,2

-657,5

-557,2

-386,3

-81,4

-77,6

-73,1

92,3

84,7

77,8

-22,5

-26,1

-29,6

69,9

58,6

48,2

Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter
finansiella poster.
Balansomslutning

1 676,1

1 565,5

1 480,2

Soliditet %

33,8%

32,6%

31,9%

117,0

126,0

119,0

115

111

106

Investeringar
Antal anställda,
medeltal

Antalet besökare till anläggningen har ökat från 91
663 besök till 92 832 och antalet event har minskat
från 304 event till 281.
Det totala antalet besökare har hållits uppe på
grund av att besökare till sport har ökat markant.
Den största minskningen av besökare ligger inom
verksamhetsområde konferens vilket har sin huvud
sakliga orsak i en långtidssjukskrivning på säljsidan.
Från januari till augusti färdigställdes den nya
konferensanläggningen Subbe fyr, med ny teknik
och fräscha lokaler och plats för 130-talet personer.
Denna ökar våra möjligheter att få ett större genom
slag på marknaden framgent.

Framtid

Fokus under det närmaste året kommer ligga på
försäljning, framförallt mot konferensmarknaden.

Resultat och ekonomisk analys

Arena Varbergs självfinansieringsgrad för året
uppgår till 44 % mot budget 51 %. Försäljningen mot
framförallt konferens-marknaden har minskat och
är en bidragande orsaken till differensen mellan
budget och utfall.

Personal

Arena Varberg har under året haft 12 anställda,
varav 8 män och 4 kvinnor, 10 heltids- och 2
deltidsanställda. Under året har bolaget haft en
långtidssjukskriven i övrigt har sjukskrivningstalet
varit på en låg nivå.
Arena Varberg AB
Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter
finansiella poster.
Balansomslutning
Soliditet %
Investeringar
Antal anställda,
medeltal
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2019

2018

2017

16,4

15,4

14,4

-26,2

-23,7

-20,9

-0,5

-0,4

-0,2

-10,3

-8,7

-6,8

0,0

0,0

0,0

-10,3

-8,7

-6,8

14,7

12,1

11,1

63,9%

77,8%

85,6%

0,0

1,1

0,2

12

11

9
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Varbergs Fastighets AB

Hallands Hamnar Varberg AB

Varbergs Fastighets AB (VFAB) ska medverka till utvecklingen av Varbergs kommun
genom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter samt
bedriva parkeringsverksamhet.

Hallands Hamnar Varberg AB tillhandahåller hamn-, stuveri- och logistiktjänster.
Hanteringen av skogsprodukter, främst sågade trävaror, pappersmassa, massaved
och sågtimmer, är basen för Hallands Hamnar Varbergs verksamhet.

Hänt i verksamheten

All personal från Varbergs Hamn AB och Halmstad
Hamn AB övergick till det nybildade Hallands
Hamnar AB 1 januari 2013 vilket ägs till 50 % av
vardera Hallands Hamnar Varberg AB och Hallands
Hamnar Halmstad AB.
Syftet med Hallands Hamnar AB är att stärka den
regionala utvecklingen och förbättra användandet av
befintliga hamnresurser. Bolaget skall verka för ökad
kostnadseffektivitet och kundnytta samt utveckla
hamnarna till moderna och attraktiva arbetsplatser.
Vidare skall bolaget stärka de regionala förut
sättningarna för positiv utveckling av regionens
befintliga och tillkommande företagsetableringar.

2019 har varit ett bra år för VFAB där det hänt
mycket inom de olika affärsområdena. Året började
med att VFAB förvärvade en skogsbruksfastighet
i Åkulla för 11 mnkr, vilket kommer säkra möjlig
heterna till utveckling av området och friluftsgården
framöver.
Flera projekt har färdigställts under året där
renoveringen av Varmbadhusets bad var ett av
de största. I övrigt har även paviljongbostaden
i Breared byggts färdigt och den nya konferens
anläggningen på Arena Varberg invigts.
Inom parkering har ett nytt digitalt system ersatt
parkeringsskivan samtidigt som ett projekt kring
digital skyltning påbörjats för att underlätta för
bilister att hitta lediga parkeringsplatser. Genom
systemet finns också möjligheten att framöver få
fram bättre statistik.

Framtid

Stora kommunala projekt som pågår är byggnationen
av ny bad- och simhall samt ett nytt särskilt boende.
Dessutom kommer byggnation av flera förskolor
påbörjas 2020.
När det gäller egna investeringar kommer den nya
hotelldelen i Åkulla färdigställas till sommaren 2020.
Dessutom pågår arbeten för byggnation av två nya
p-hus de kommande åren i Kv Falkenbäck och den
nya stadsdelen Västerport. Den sistnämnda kommer
även hantera boendeparkering, vilket blir en ny
utmaning för bolaget.

Personal

Under 2019 har antalet anställda ökat till 32 och
det är en relativt jämn könsfördelning där 55 % är
kvinnor. Alla har heltidsanställningar och sjuk
frånvaron uppgick till 1,7 %.

Varbergs Fastighets AB
Mnkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

2019

2018

2017

364,7

296,5

359,7

-304,0

-236,1

-303,3

-47,0

-27,4

-24,2

Rörelseresultat

13,7

33,0

32,3

Finansnetto

-17,1

-16,4

-17,1

Resultat efter
finansiella poster.

-3,4

16,6

15,2

Balansomslutning

915,7

875,1

850,1

Soliditet %

7,5%

9,1%

8,9%

Investeringar

85,0

60,0

96,7

32

30

25

Antal anställda,
medeltal

Hänt i verksamheten

Segmentet skogsprodukter har även under 2019 varit
mycket starkt och bolaget har under året hanterat
1 169 149 kubikmeter sågade trävaror, vilket är 2 %
mer än föregående år. Drömgränsen på en miljon
hanterade kubikmeter uppnåddes redan 2017.
Pappersmassan har under 2019 kommit upp i för
väntade höga volymer och totalt har bolaget hanterat
461 378 ton pappersmassa varav 433 326 ton lastats
till fartyg och 28 052 ton har lastats på lastbil, vilket
jämfört med 2018 utgör en volymminskning med 1 %.
Hantering av massaved minskade med 22 % under
2019, från 408 024 kubikmeter 2018 till 317 806
kubikmeter 2019. Även sågtimmer minskade under
2019 från 114 945 kubikmeter till 99 125 kubikmeter,
det vill säga 14 %. Containervolymerna under 2019
var på normala 8 950 enheter.

Framtid

Stora kunder som Södra Cell Värö, Derome med
flera har genomfört och kommer genomföra större
investeringar och dessa ger förutsättningar till ökad
produktion och möjligheter till ökade volymer för
Hallands Hamnar.
Vidare har arbetet påbörjats med att planera för
att delar av hamnanläggningen i Varberg kommer
att flyttas till en ny hamndel och ambitionen är att
kunna bygga ”Norra Europas modernaste skogs
hamn”. Huvudman för projektet är Varbergs kommun
och Hallands Hamnar AB kommer att vara djupt
involverade och ta en aktiv roll i processen under
många år framöver.
Företagets budget för 2020 visar på ett positivt
resultat om 11,5 mnkr.

Resultat och ekonomisk analys

Bolaget redovisar för 2019 en vinst med 10,5
mnkr, en försämring jämfört med föregående års
14,4 mnkr. Bolagets soliditet uppgår till 42 % och
siffrorna för avkastning på totalt kapital uppgår
till 9 % och avkastningen på eget kapital till 23 %.
Investeringar har under 2019 uppgått till 16 mnkr
och består främst av investering i kranar och mark
anläggningar.

Personal

Alla medarbetare är anställda i Hallands Hamnar AB
och hyrs in till Hallands Hamnar Varberg AB.

Resultat och ekonomisk analys

Resultatet efter finansiella poster innebär ett
underskott om -3,4 mnkr. Anledningen till det
beror på en nedskrivning om -18,5 mkr i fastighets
värden för Fästningsterrassen, Åkulla, Rådhuset
och Varmbadhuset. Fastighetsvärdena hade som
helhet ökat över 230 mnkr, men enbart negativa
värden redovisas över resultaträkningen.
Exklusive nedskrivningen gör bolaget ett
resultat om 15,1 mnkr vilket är -1,5 mnkr lägre än
fjolårets rekordår. Anledningen till det är ökade
personalkostnader på strax över 2 mnkr samtidigt
som underhåll och avskrivningar fortsatt ligger
högt. Hyresintäkterna har samtidigt inte ökat då
hamnbyggnaderna sålts till Hallands Hamnar
Varberg AB.
Projektvolymen i de kommunala projekten
ökade till 253 mnkr från fjolårets 187 mnkr. Under
året har Räddningsstationen i Tvååker samt
omklädningsr ummen i Sjöaremossen färdigställts.
De egna investeringarna har uppgått till 85 mnkr.
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Hallands Hamnar Varberg AB
Mnkr

2019

2018

2017

Intäkter

125,5

122,9

116,6

-102,7

-99,4

-98,1

-12,2

-9,2

-10,0

10,5

14,3

8,6

0,0

0,0

-0,4

Resultat efter
finansiella poster.

10,5

14,4

8,2

Balansomslutning

Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto

109,0

114,8

90,6

Soliditet %

42,0

41,6

36,0

Investeringar

16,0

30,0

18,5

Industrihamnen i Varberg
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Varberg Vatten AB

Revisorerna		

Verksamheten består i att inom Varbergs kommun äga och hyra de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna, vara huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten, VA, och svara för den kommunala renhållningen.

Till kommunfullmäktige i Varbergs kommun

Hänt i verksamheten

Under året har stora insatser genomförts för att för
bättra och effektivisera anläggningar och ledningar
runt om i kommunen.
I projektet Norra Ring har en ny dricksvatten
ledning förlagts från Kvarnagårdens vattenverk till
Lindhov och Bläshammar samt en ny spilledning från
Trönninge skola till Lindhov och Bläshammar. En ny
ventilkammare på Kvarnagården har installerats med
utrustning för att kunna mäta utgående flöden på
våra största ledningar.
I Stämmet har byggnation påbörjats av VA led
ningar vilka kommer att färdigställas under år 2020
och bedömningen är att drygt 80 fastigheter har
möjlighet att anslutas till det allmänna va-systemet
till våren/sommaren.
Investeringar, såsom saneringar och reliningar
av ledningsnätet har utförts vilket har lett till att
den tekniska livslängden ökat inom flera områden
i kommunen. Ett stort renoveringsprojekt på
råvattenledningen till Kvarnagårdens vattenverk över
Holmagärde industriområde är genomfört.
Arbete inför den nya stadsdelen Västerport har
fortsatt under året med färdigställande av Tuben.

Framtid

Bolaget har under året tagit fram en ny verksamhets
plan för åren 2020–2023 med följande utdrag
gällande framtida utmaningar/strategier.
Merparten av VA-anläggningarna är 50 år gamla
eller äldre. Det finns ett stort behov av underhåll
och förnyelse. Den överkapacitet som funnits i
VA-anläggningen sedan den byggdes på 70-talet
är b
 orta. För att hålla jämna steg med samhälls
utvecklingen behöver kapaciteten på anläggningarna
byggas ut.
Utifrån kunskap om hur bolagets verksamhet
påverkas av och påverkar klimat och miljö, utvecklas
verksamheten för att minimera denna påverkan
och att öka den positiva miljöpåverkan. Påverkan i
samhällsplaneringsfrågor är av stor vikt.

Varbergs kommun

Undertecknade revisorer, som är av Varbergs kommunfullmäktige utsedda att granska kommunens räkenskaper
och förvaltning för år 2019, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Resultat och ekonomisk analys

Bolaget gör sammantaget för året ett negativt
resultat på 0,9 mnkr. Överskottet för VA reducerar
verksamhetens tidigare upparbetade underskott och
uppgår efter minskningen till 0,6 mnkr. Återvinning
och avfall gör ett underskott med 9,0 mnkr för året.
Inget tidigare överskott återfinns för verksamheten
och ackumulerad skuld till kollektivet uppgår till 10,2
mnkr. Årets underskott regleras i resultaträkningen
genom bokslutsdispositioner.
Totalt har bolaget investerat 209 mnkr och de
större investeringarna avser:

•
•
•
•
•
•
•

Exploatering i Stämmet, 27,7 mnkr
Expl. i Hansegård/Gröningagård, 13,8 mnkr
Reinvestering i ledningsnät, 24,8 mnkr

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och räkenskaper för
2019. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har även granskning skett av Varbergs Stadshus AB, Varbergs
Bostads AB, Varberg Energi AB med dotterbolag, Varberg Event AB, Varbergs Fastighet AB, Marknad Varberg
AB, Hallands hamnar AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Vatten AB samt VIVAB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt kommunrevisionen. I verksamhetsredogörelse som biläggs denna revisionsberättelse framgår
kortfattat resultatet från genomförda granskningar under 2019. För samtliga granskningar har upprättats revi
sionsrapporter som skickats till berörd nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna har även skickas till
kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom. Utöver verksamhetsredogörelsen lämnas även gransk
ningsrapport avseende bokslutet som bilaga. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna revisionsrapporter
också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Varbergs kommun har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Reinvestering i ledningsnätet, 24,8 mnkr
Nytt vattentorn, VÅGA, 14,3 mnkr
Huvudvattenledning Norra Ring 44,3 mnkr
Vatten- och dagvattenledn. Tuben, 17 mnkr

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Utifrån vår granskning anser vi vidare att kommunallagens balan
skrav har uppfyllts för 2019.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda leda
möterna i dessa organ för verksamhetsåret 2019.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Varberg den 9 april 2020
Varberg Vatten AB
Mnkr

2019

2018

2017

Intäkter

213,8

199,1

193,3

-163,4

-159,3

-162,7

-40,1

-33,9

-27,4

Rörelseresultat

10,3

5,9

3,2

Finansnetto

-11,2

-9,5

-9,5

Resultat efter
finansiella poster.

-0,9

-3,6

-6,3

Balansomslutning

1 686,0

1 383,4

1 159,2

11,9

12,0

10,3

209,0

214,0

175,1

Avskrivningar
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Revisionsberättelse

Bolaget arbetar långsiktigt för en 100-procentig
genomsnittlig täckningsgrad av anläggningstaxan
i syfte att stärka den finansiella förmågan inom
VA-verksamheten.

Kostnader

Reningsverket i Varberg.

2020-04-09

Soliditet %
Investeringar

Björn Johansson

Lars Oskarsson

Erling Andersson

Inger Cederholm

Lennart Andersson

Göran Jarhult

Christer Niklasson

Mattias Ahlström

Lars-Erik Ottosson
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