
Årsredovisning 2012



Inledning

In
le

d
n

In
g
•K

o
m
m
u
n
K
a
r
ta



2

RolfstoRp

tRönninge

VaRbeRg

tRäslöVsläge

tVååkeR

VeddigeVäRöbacka

bua

skällinge

tofta

deRome

Himle

kungsäteR

Kommunens yta 906,69 km2

Folkmängd 31 december 2012  59 186 

därav kvinnor 29 723 

därav män 29 463

Folkökning år 2012  
inflyttningsnetto 544 

födelseöverskott 65

Varberg mitt på västkusten  
– korta restider 
Göteborg 45 min 

Landvetter 75 min 

Borås 75 min 

Grenå 4 tim 

Malmö 2 tim
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Kommunfullmäktige
Parti Kvinnor Män Totalt  % kvinnor

c 4 3 7 57 

fp 2 2 4 50 

kd 2  2 100 

m  7 11 18 39 

mp 3 1 4 75 

s 10 10 20 50 

sd  2 2 0 

spi  2 2 0 

v  2 2 0

Totalt 28 33 61 46
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Årsredovisningens struktur
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kom-
munfullmäktige om kommunens totala verksamhet och 
ekonomi under 2012. Den vänder sig också till externa 
intressenter såsom samarbetspartners, kreditgivare, 
leverantörer och andra offentliga myndigheter samt till 
kommuninvånare.

Inledning
Årsredovisningen inleds med en kort sammanfattning 
över året som gått, kommentarer från kommunstyrel-
sens ordförande och kommundirektören. ”Vision 2025” 
redovisas och därefter följer en omvärldsanalys samt en 
redovisning av genomförda kvalitetsundersökningar och 
synpunktshanteringen ”Tyck om Varberg”. 

Förvaltningsberättelse 
Avsnittet innehåller en beskrivning av verksamhet samt 
uppföljning av verksamhetsmål och effektmål för de fem 
politikområdena Boende och infrastruktur, Lärande och 
personlig utveckling, kultur och rekreation, Vård och om-
sorg, Näringslivs och arbetsliv samt Varberg – en god ar-
betsgivare. Därefter kommer en finansiell analys följd av 
driftredovisning, investerings- och exploateringsredovis-
ning, externa inkomster och utgifter samt uppgifter om 
kommunens samlade verksamhet.

Ekonomisk redovisning
I detta avsnitt finns resultaträkning, kassaflödesanalys, 
balansräkning och noter. 

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsredovisningen omfattar nämnderna och 
de kommunala bolagen. Årets verksamhet, ekonomisk 
utveckling och resultat samt en framåtblick beskrivs. 
Avsnittet avslutas med de kommunala revisorernas revi-
sionsberättelse för 2012.

Innehållsförteckning
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4 2012isammandrag
bra verksamhet och fortsatt stark ekonomi. Vision 2025 
skapar engagemang och blir verklighet.

Resultat
Varbergs kommun redovisar ett överskott på 114 miljoner 
kronor (mnkr) för 2012. Resultatet överstiger budgeten med 
75 miljoner kronor. Den främsta orsaken är en återbetalning 
på nära 45 mnkr från AFA Försäkring, för avtalsförsäk-
ringar. Finansnettot, d.v.s. skillnaden mellan ränteintäkter 
och räntekostnader, fördubblades till 19 mnkr. 

För 2012 uppgick resultatet till 4,5 % av intäkterna 
från skatter och generella statsbidrag. Fullmäktige har 
satt upp ett finansiellt mål om att resultatet ska uppgå till 
minst 1 % och det målet nås med god marginal.

Verksamheternas nettokostnader har ökat med 1,7 %, 
medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökat med 
2,1 %, jämfört med 2011. Kommunstyrelsens och nämn-
dernas nettokostnad för verksamheten uppgick till 2 440 
mnkr, vilket innebär ett överskott i förhållande till budget 
med 59,9 mnkr.

Investeringar
Årets största investeringsprojekt är den nya ishallen 
på Håsten, med fullstor rink och 500 åskådarplatser. 
En utbyggnad av förskolan  i Galtabäck har påbörjats. 

Förskolan i Åskloster och gruppboendet på Vipvägen 
i Veddige är färdiga. I oktober invigdes den nya ung-
domsgården på Håsten. Totalt har investeringar gjorts 
för nära 151 mnkr, men ambitionen var att investera för 
hela 258 mnkr.

Folkmängden ökar med 610
Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter. Vid 
årsskiftet hade kommunen 59 186 invånare, en ökning 
med 610 personer eller drygt 1 %. Inflyttningsnettot 
blev 544, vilket är 160 fler än år 2011. Födelseöverskot-
tet var 65, jämfört med 106 året innan. Inflyttningen 
svarade för 89 % av befolkningsökningen, jämfört med 
drygt 78 % år 2011. Antalet födda minskade till 627 
barn, jämfört med 671 under 2011. Under året avled 
562 invånare. 

Vision 2025
Kommunens gemensamma vision för år 2025 är ”Väst-
kustens kreativa mittpunkt”. Ett engagerat arbete 
pågår för att förverkliga, presentera och föra ut visio-
nen, som ska vara styrande för kommunens utveckling. 
Formerna för kommunens mål- och inriktningsarbete 
har utvecklats parallellt. 

Två nummer av tidningen ”Varberg Kreativa”, till 
alla hushåll, har skapat positiv uppmärksamhet kring 
Varberg och visionen. 

Digitala Varberg
Sedan i september 2012 sänds Kommunfullmäktiges 
sammanträden i webb-TV. Kommunfullmäktige och 
större nämnder har under året fått läsplattor.

Fem nya e-tjänster som förenklar föräldrars och fö-
retagares kontakter med kommunen har introducerats. 

Alla elever från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 
i gymnasieskolan, inklusive särskolorna, har nu en egen 
dator som verktyg i sitt lärande. 

Boende och infrastruktur
Kontakterna med byalag och samhällsföreningar har 
utökats, med utgångspunkt i ”Utvecklingsstrategin med 
fokus på landsbygden”. I Bua, Veddige och Sibbarp-
Dagsås har lokala utvecklingsplaner tagits fram.

I Hästhagabergen har naturvårdsbränning genom-
förts, för att ge nytt liv åt ljungheden. Restaurering av 
botaniskt värdefull ängsmark har påbörjats vid Storens 
i Träslöv. 

Två punkthus med 43 lägenheter byggs på Sörse-
ängen av Varbergs Bostads AB. På Lilla Drottninggatan 
påbörjas under 2013 byggnation av 33 lägenheter.  

Första pannan i Varberg Energis nya värmeverk i 
hamnen startades i december. Nya vindkraftverk bidrar 
till rekordstor elproduktion. 

Utöver de investeringar som gjorts i kommunal regi 
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har Varbergs Fastighets AB även ansvarat för utbyggnad 
av restaurang, hotell och SPA för Varbergs Stadshotell.

Falkenbergs och Varbergs kommuner har bildat 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst från 2013.

 
Lärande och personlig utveckling
Satsningarna på att stimulera läslusten och göra mate-
matikundervisningen roligare ger fortsatt goda resultat. 
I förskolan får barnen grundläggande kunskaper genom 
att ”leka matte”.

Den nya läroplanen har införts inom grundskolan 
och under 2012 har de första betygen satts med den nya 
betygsskalan, A-F, där A-E står för godkända resultat. 

En samlad elevhälsa har införts, där eleverna ska ha 
tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och 
specialpedagogisk kompetens, som främjar elevernas 
lärande, utveckling och hälsa. 

Yrkeshögskoleutbildningar för järnvägsprojektörer 
och elkonstruktörer har startat vid Campus Varberg. 
Högskolan i Borås utökade sin verksamhet med antag-
ning på vårterminen till utbildningarna av för- och 
grundskollärare. 

Vuxenutbildningen har haft 500 årsstudieplatser 
på gymnasienivå och 100 platser inom grundläggande 
vuxenutbildning. Yrkes- och lärlingsutbildning med 
lärlingsplatser har startats inom omvårdnad, fordon, 
industri, yrkesfiske, bageri och restaurang. 

Utbildningen i Svenska för invandrare, SFI, har kon-
tinuerligt haft sex grupper på dagtid och två grupper på 
kvällstid, med totalt 260 elever. 

Kulturhuset Komedianten hade över 6 000 besö-
kande under invigningshelgen i januari 2012. Bokutlå-
ningen har ökat, både på stads- och lokalbiblioteken. 
Kulturskolans utbud har breddats, med bl.a. film och foto. 

Påskbergsvallen uppfyller kraven för fotboll på elit-
nivå och kommunens tredje konstgräsplan har anlagts 
i Tvååker. 

Vård och omsorg
Ny dagverksamhet har startats för yngre personer, med 
demenssjukdom i ett tidigt skede. Tillsammans med 
olika intresseorganisationer har mötesplatser skapats 
för ökad social samvaro bland äldre. 

Socialförvaltningen erbjuder råd och stöd till utsatta 
för våld i nära relationer, utan formell behovsprövning. 

Fritt val inom särskilda boenden för äldre tillämpas 
i Varberg.

Utveckling av varumärket och höjd kvalitet inom 
kommunens egen utförarorganisation syftar till att 
stärka konkurrensen med de privata alternativen som 
erbjuds.

Näringsliv och arbetsliv
Hamnverksamheten koncentreras till Farehamnen, en-
ligt ett nytt inriktningsbeslut. De områden som hamnen 
lämnar blir tillgängliga för stadsutveckling. 

Ett gemensamt drifts- och servicebolag för Halm-
stads och Varbergs hamnar bildades vid årsskiftet 
2012/13. Hallands Hamnar blir en av landets större 
hamnar. 

För att locka fler torghandlare till Varberg har sär-
skilda marknadsdagar genomförts. International Street 
Markets besök i oktober var lyckat. Tillsammans med 
småbåtshamnarna på Getterön, i Träslövsläge och Bua 
marknadsförs gästhamnen i Varberg, för att få fler 
gästnätter.  

Den försämrade konjunkturen har påverkat syssel-
sättningen i kommunen. I åldersgruppen 18-64 år har 
antalet öppet arbetslösa eller som deltar i Arbetsför-
medlingens program ökat, från 1 743 personer i decem-
ber 2011 till 1866 i december 2012. Det motsvarar en 
ökning med 0,4 procentenheter till totalt 5,2 %. För 
ungdomar 18-24 år motsvarar ökningen 0,3 procenten-
heter till totalt 8,4 %.

Personalöversikt
Vid årsskiftet hade 4 001 personer en tillsvidarean-
ställning hos kommunen, vilket motsvarar 3 664 hel-
tidstjänster. Sysselsättningsgraden har ökat bland de 
anställda, 61,3 % av kvinnorna och 87,6 % av männen 
arbetar heltid. Genomsnittsåldern är 47,6 år och den 
genomsnittliga anställningstiden har ökat från 18 till 
18,7 år. Andelen anställda under 40 år har ökat med 1,4 
procentenheter till 25,2 % av alla anställda. 

Kommunens personalkostnader uppgår till 1 716 
mnkr, vilket är en ökning med 65 mnkr jämfört med 
2011. Antalet producerade timmar ökade med 118 000 
under 2012.

Under 2012 slutade 115 personer med ålderspension. 
Den genomsnittliga pensionsåldern var 64,7 år. De 
kommande fem åren kommer omkring 620 anställda 
att uppnå 65 års ålder. 

En personalförsörjningsanalys visar ett rekryterings-
behov på 300 nya medarbetare per år. Broschyren ”Vill 
du ha ett av Varbergs viktigaste jobb” och ett regionalt 
traineeprojekt ska locka fler unga till kommunala yrken.

God ekonomisk hushållning
Kommunen når båda sina ekonomiska mål med ett 
resultat som överstiger 1 % av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag, samt en självfinansieringsgrad av 
investeringarna på över 100 %. Verksamhetsmålen har 
delvis uppnåtts. Det är främst området Varberg - en god 
arbetsgivare som visar genomgående positiva resultat. 
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Kommunstyrelsensordförande
Varbergs vision är att bli västkustens kreativa mittpunkt. 
det är en vision som nästan alla medarbetare i kommun-
koncernen har arbetat aktivt med under 2012. en mängd 
förslag på hur vi kan nå vår vision har kommit fram. det 
känns bra att det är ett högt tryck i visionsarbetet. Flera 
viktiga händelser under 2012 bidrar till att kreativiteten 
ska blomstra i Varberg.

Kultur
Kulturhuset Komedianten invigdes i början av 2012 och 
blev en stor succé. Esplanadlekplatsen mittemot Ko-
medianten invigdes några månader senare och har blivit 
varmt välkomnad, främst av kommunens yngre. Efter att 
Engelska parken fått en uppfräschning de senaste åren, 
adderades än mer skönhet när skulpturgruppen Stilla rö-
relse av Maria Miesenberger invigdes. Strandpromenaden 
i Veddige invigdes liksom Badhusplatsen vid Kallbadhuset.

Coastal Culture, ett evenemang med sport, kultur, 
och näringsliv m.m. gick av stapeln för andra gången 
och lockade ca 16 000 personer. Naturum Getterön 
återinvigdes efter utbyggnad och renovering. En ny 
ungdomsgård har öppnats på Håsten.

Företagande
Varberg var nominerade som årets nyföretagarkommun 
2012. Företagslotsen har förbättrats. En näringslivspo-
licy arbetades fram, liksom en handelspolicy. Ett konkur-
rensprövingsprogram är på gång. Beslut kommer i dessa 
frågor under 2013. Vid Varbergsgalan tilldelades Nordic 
Surfers kommunens nya pris, Årets kreativa företagare. 

Kunskap
En omorganisation inom skolan, med fokus på ökad 
kunskap, processades i dialog med elever, föräldrar 
och medarbetare. Under 2012 gick vi även i mål med 
En-till-En-satsningen vilket innebär att alla elever från 
årskurs sex har egen dator. Detta nya pedagogiska ar-
betsverktyg ska öka måluppfyllelsen på sikt. Varbergs 
kommun satsade även lite extra på lärarlöner.

Idrott
Spaden sattes i marken för den nya ishallen på Håsten. 
Idrottshallen i Väröbacka har öppnats och konstgräspla-
ner i Tvååker har anlagts. Påskbergsvallen har förbätt-

rats med bland annat ny belysning. Utredningar pågår 
om både en ny friidrottshall och simanläggningarna.

Bostäder
Det pågår flera ansträngningar för att öka bostadsbygg-
nationen. En strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan 
har tagits fram och samhällsplaneringsprocessen har 
setts över. Varbergs Bostads AB har ökat takten i ny-
produktion vilket blev väldigt konkret när första spad-
taget togs för 43 nya hyresrätter på Sörse.

Samarbete
Under året bildades Hallands Hamnar tillsammans 
med Halmstads kommun. Syftet är att öka konkur-
renskraften till fördel för näringslivet i regionen. 
Räddningstjänsten Väst bildades tillsammans med 
Falkenberg. Vi beslutade också att skapa en gemensam 
överförmyndarnämnd tillsammans med Falkenberg.

Klimat
Vi har beslutat att ta fram nya mätbara och tidsbe-
stämda miljömål. Stort fokus har legat på vindkrafts-
etableringar. Västra Derome har godkänts i högsta 
insats, medan höga naturvärden stoppat utbyggnaden 
i Grimmared. Varberg Energi slutför byggnationen av 
det fliseldade värmeverket. 

Ekonomi
2012 var ett mycket gott år, som till största delen beror 
på engångsintäkter. Därför måste vi vara fortsatt för-
siktiga i det osäkra konjunkturläget. Det goda resulta-
tet kan till del gå in i den resultatutjämningsreserv som 
blivit möjlig att införa genom ett riksdagsbeslut. Syftet 
är att jämna ut skillnader mellan dåliga och goda år.

Tack
Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för det 
goda resultatet, både verksamhetsmässigt och ekono-
miskt. Vi har många utmaningar fram för oss, men kan 
med gemensam stolthet se tillbaka på ett gott 2012.

Jörgen Warborn
Kommunstyrelsens ordförande

Visionen blir verklighet. 
2012 var ett gott år, med många 

nya utmaningar.
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Kommundirektörensinledning
med en ny vision för Varberg och kommunen inleddes 
2012. Kulturhuset Komedianten invigdes och det blev 
succé. Vi har fått ett nytt vardagsrum, med många aktivi-
teter där det finns något för alla. den nya konsthallen har 
uppmärksammats i riksmedia och har många besökare. Vi 
har firat att strandpromenaden är 100 år och öppnat den 
nya badhusplatsen. en ny ungdomsgård på håsten har 
slagit upp portarna och varje elev från årskurs 6 och uppåt 
har en bärbar dator. Punkterna på visionens 2025-lista blir 
verklighet. det påverkar människors vardag och inspirerar 
dem att utvecklas. 

Vision blir verklighet
En vision måste omformas i den dagliga verksamheten. 
Det arbetet har engagerat kommunens medarbetare un-
der året. Kopplat till visionen finns en arbetsbok, som 
använts internt inom Varbergs kommun. Alla arbetslag 
har diskuterat visionen och vad den innebär för den egna 
arbetsplatsen, med utgångspunkt i arbetsboken. Alla 
goda idéer och tankar håller nu på att sammanställas. 

Jag hoppas att arbetslagen har haft en god prat-
stund kring verksamhetsidé och förhållningssätt. Jag 
hoppas också att ni utmanats och inspirerats av orden 
Nytänkande, Framåtanda, Kunskap och Mod. Det är 
i det dagliga arbetet när vi möter elever, boende, hem-
tjänstkunder, företagare och medborgare som visionen 
ska vara vägvisare. Under 2013 tar vi även fram en 
arbetsbok som kan användas av föreningar, företag och 
andra grupper i Varberg.

Bra, men vi kan bli bättre
God tillgänglighet och bra bemötande är betydelsefulla 
indikatorer i bedömning av kvaliteten i kommunens 
verksamhet. I mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet” 
får bemötandet i likhet med tidigare år högt betyg. Min 
förhoppning är att vi ska bli ännu bättre och under 2013 
hoppas jag vi tar ytterligare steg i rätt riktning. Flera för-
valtningar har under 2012 genomfört utbildningar och 
fokuserat på både bemötande och tillgänglighet, så jag 
har goda förhoppningar. 

Utveckling av e-tjänster har tagit god fart under 2012 
och därigenom ökar också tillgängligheten. Kontakterna 
blir både snabbare och enklare, samtidigt som dessa 
tjänster är tillgängliga under hela dygnet och alla dagar. 

Tyck Om Varberg!
Ett enkelt sätt att lämna synpunkter, ge beröm och kritik, 
är en viktig förutsättning för att utveckla medborgarnas 
delaktighet. Webbplatsen ”Tyck Om Varberg” är ett 
nytt, smidigt sätt att komma i kontakt med kommunen. 
Visionens webbsida är ett annat. Telefon och personliga 
möten inte att förglömma. Sociala medier kompletterar 
ytterligare. Varbergs kommun har rankats som en av tio 
i topp på listan över aktiva kommuner på sociala medier.  

Få fler att upptäcka möjligheterna
En utmaning för kommunen, liksom för många andra 
arbetsgivare, är den framtida kompetensförsörjningen. 
Som arbetsgivare måste kommunen värna om de redan 
anställda, bidra med utveckling och stimulera anställda 
att ta på sig nya eller förändrade arbetsuppgifter. Vi ska 
vara en attraktiv arbetsgivare och har väldigt många 
olika yrken inom en kommun som både är utmanande 
och spännande. Jag hoppas fler upptäcker de möjlig-
heter som finns. 

Hälsa för det goda arbetet
Det är mycket positivt att de anställda i Varbergs 
kommun har en oförändrad sjukfrånvaro, jämfört med 
2011. Sjukfrånvaron bland kvinnor är 5 % och 3,3 % 
bland män. Detta är särskilt positivt med tanke på den 
allmänna trenden i samhället med ökande sjukfrånvaro. 
Ett fortsatt aktivt arbete med hälsofrämjande insatser 
och en bra arbetsmiljö ska ge våra medarbetare goda 
arbetsförutsättningar, som också ger balans i livet. 

Vårt uppdrag är stort och viktigt för alla dem vi är 
till för, invånare, besökare och näringsliv i Varbergs 
kommun. Tack alla medarbetare för er insats och allt 
engagemang i visionens anda för att göra Varberg till en 
kreativ mittpunkt.

Annbritt Ulfgren
Kommundirektör

Med Nytänkande, Framåtanda, 
Kunskap och Mod förverkligar vi 
Visionen
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Kommunfullmäktige tog beslutet om Vision 2025 – ”Väst-
kustens kreativa mittpunkt” den 15 november 2011. Under 
2012 har arbetet framförallt fokuserats på att föra ut och 
förverkliga Varbergs vision.

Internt arbete
Stort arbete har lagts på den interna kommuniceringen 
och implementeringen av visionen. Alla kommunens 
och de kommunala bolagens anställda har fått möjlig-
het att fundera över och diskutera vad visionen innebär, 
hur den påverkar det egna arbetet och vad man kan 
göra för att bidra till att visionen nås. I samband med 
årsdagen av visionsbeslutet, den 15 nov 2011, anord-
nades föreläsningar med tema ”framtidsspaning” och 

”värdskap”. Också det en del i den interna processen.

Visionen på Coastal Culture
Coastal Culture 2012 arrangerade ett ”visionsevene-
mang”. Evenemanget bestod av en visionseftermiddag 
som började i Campus hörsal där Kommunstyrelsens 
ordförande Jörgen Warborn berättade om visionen. 
David Carson: amerikansk kreatör, grafisk formgivare 
och världskänd surfare, förläste om kreativitet ur ett 
kustperspektiv över hela världen. Därefter gick många 
till den nyinvigda Badhusplatsen, där ”Visionskuben” 
avtäcktes och där det var fritt fram att måla, skriva eller 
spraya fram tankar, idéer och associationer om Varberg 
och visionen. Visionseftermiddagen var en inbjudan till 
dialog. Coastal Culture besöks av människor i alla åld-
rar som är engagerade i Varberg av olika anledningar. 

”Varberg Kreativa”
Under året har också två nummer av tidningen ”Var-
berg Kreativa” producerats. Tidningarna har distribu-
erats till hushållen i kommunen. Vårnumret delades 
också ut till fritidshusen. De signaler och synpunkter 
som kommit på tidningens innehåll och utformning har 
varit glädjande positiva. 

Kommunikation och medborgarmedverkan
Politiker och tjänstemän har deltagit i en rad arran-
gemang, i kommunen och runt om i landet, för att 
informera om visionen och bjuda in till dialog. Intresset 
från övriga kommunsverige har varit stort för att ta del 
av Varbergs visionsarbete.

Det finns nu flera kanaler för den som vill lämna 
synpunkter och idéer. På visionshemsidan www.var-
berg2025.se finns information om visionen och man 
kan lämna förslag på vad som bör finnas med på kom-
munens ”visionslista”. Där finns också ett diskussions-
forum. Kommunens synpunktshantering – Tyck Om 
Varberg – sjösattes under våren.  

Det har varit stort engagemang och dialog på Facebook-
sidan. I en undersökning kom Varbergs kommun på 
niondeplats när man mätte engagemanget på svenska 
kommuners Facebook-sidor. En hel del synpunkter och 
idéer kommer också via e-posten 2025@varberg.se och 
på andra mer traditionella sätt.

Vision Varberg 2025
Västkustenskreativamittpunkt

Jörgen Warborn inviger Visionskuben
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sveriges ekonomi bromsade in under 2012. rekordresultat 
för kommunerna. Varbergs kommun fortsätter att växa.

Europa tynger världsekonomin
Världsekonomin har utvecklats svagt och den främsta 
orsaken är problemen i Europa, som påverkat hela värl-
den. Euroområdet fortsätter att tyngas av skuldkrisen. 
Läget på de finansiella marknaderna i Europa har dock 
förbättrats något. 

En viktig förutsättning för ökad tillväxt i euroområ-
det är att förtroendet ökar, både på de finansiella mark-
naderna, och bland hushåll samt företag. Utvecklingen 
förefaller gå åt rätt håll, men i mycket långsam takt. 
Norra Europa bidrar till att hålla uppe den europeiska 
tillväxten. Bäst i klassen är inte helt oväntat Norge. 
Men krisen drar allt mer norrut och Tyskland har drab-
bats av en avmattad ekonomi under 2012. 

Trots att även USA har problem med hög skuld-
sättning, har amerikanerna klarat av 2012 bättre än 
förväntat. Tillväxten har legat på drygt 2 % och ar-
betslösheten minskar. Det ”fiskala stupet” hanterades 
i sista stund. En expansiv finans- och penningpolitik 
håller uppe ekonomin i landet, som är världsekonomins 

”lokomotiv”.
Den svaga ekonomin i Europa har påverkat tillväxt-

ländernas ekonomi under 2012. I Kina ökade BNP med 
ca 8 %, vilket är lägre än tidigare år. Det finns goda 
möjligheter att styra om ekonomin i Kina och andra 
tillväxtländer till större inhemsk tillväxt, för att på så 
sätt behålla en fortsatt stark ekonomisk utveckling.

Sverige påverkas
Tillväxten i svensk ekonomi var mycket stark åren 
2010-11. Förvisso var det en tillväxt från låga nivåer 
efter finanskrisen 2008. I början av 2012 fortsatte den 
relativt starka tillväxten, för att mattas av under sista 
kvartalet. Sverige är ett mycket exportberoende land. 
Den minskade exporten i slutet av 2012 kan främst 
förklaras av den svaga utvecklingen i Europa, där Tysk-
land är ett för Sverige viktigt exportland. Omvärldens 
svaga efterfrågan påverkar även den inhemska efterfrå-
gan och de svenska hushållens sparande ökar. 

Den svenska arbetsmarknaden har trots omvärlds-
problemen klarat sig relativt bra, men arbetslösheten 
har ökat under 2012. Mot slutet av året minskade även 
antalet arbetade timmar. De fortsatt låga räntorna bi-
drar till att dämpa den ekonomiska nedgången, vilket 
är bra för både hushåll och företag.

Räntor och inflation
Risken för en akut finanskris har minskat, tack vare de 

åtgärder som europeiska centralbanken vidtagit. Rän-
tan för de mest skuldtyngda länderna har därigenom 
kunnat hållas nere. 

I Sverige består det låga ränteläget. Vid ingången 
av året var långräntorna betydligt lägre än de korta 
räntorna, vilket är mycket ovanligt. De båda räntekur-
vorna har närmat sig varandra och i slutet av 2012 var 
räntorna nere på rekordlåga nivåer. Riksbanken har 
sänkt reporäntan tre gånger under året, från 1,75 % till 
1,00 % i slutet av 2012.

Löneökningarna i Sverige 2012 var drygt 3 %, vilket 
är något mer än 2011. Orsaken till att löneökningarna 
2012 blev högre än året innan får tillskrivas en starkare 
framtidstro vid tecknandet av löneavtalen. Den positiva 
utvecklingen har sedan brutits. Inflationen mätt som 
KPIF (KPI med fast ränta) var bara 1,1 % år 2012. Re-
allöneutvecklingen 2012 blev därmed betydligt bättre 
än föregående år.

Starkt år i kommunsektorn, men sämre 
tider väntar
Kommunerna har återigen haft ett mycket bra år 2012 
och förväntas redovisa rekordresultat för året. Det reala 
skatteunderlaget ökade med 1,8 %, trots ökad arbets-
löshet. Den främsta orsaken till det goda resultatet i 
de flesta kommuner och landsting är AFA Försäkrings 
återbetalning av premier för kollektivavtalade sjukför-
säkringar med cirka 8 miljarder kronor.

Ökningen av kommunernas skatteunderlag förvän-
tas bli lägre 2013, jämfört med 2012, och ännu lägre 
2014. Några fler engångsåterbetalningar är inte i sikte 
och kommunernas resultat förväntas bli betydligt 
sämre de närmaste två åren.

Varbergs hamn har valts till lämplig lossningshamn för 21 vindkrafts-

verk som skall levereras till de inre delarna av Laholms kommun.
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Vad händer framöver?
För eurozonen består de dystra framtidsprognoserna 
och utvecklingen i Europa bedöms bli fortsatt svag. 
Förhoppningarna om att det skall vända har skjutits 
ytterligare på framtiden. 

BNP-utvecklingen i Sverige blir fortsatt svag under 
2013, men därefter börjar det förhoppningsvis vända. 
Orsaken till den svaga utvecklingen av svensk ekonomi 
är främst den minskade exporten. Även byggsektorn, 
som är viktig för den inhemska ekonomin, utvecklas 
svagt under 2013. Den låga tillväxten leder till ökad 
arbetslöshet 2013 och även under 2014 kommer ar-
betslösheten att ligga på en nivå över 8 %.

Varberg växer. Ökar med 610
Befolkningen i kommunen fortsätter att öka och 
uppgick vid årsskiftet till 59 186. Ökningen blev 610 
invånare, vilket motsvarar drygt 1 procent. Det är en 
större ökning än 2011, då befolkningen ökade med 
492 personer. Målet att Varbergs kommun ska växa 
med mellan 0,5 och 1,0 % är därmed överträffat. 

Under 2012 har 2 150 personer bosatts sig i kom-
munen, medan 1 606 personer flyttat härifrån. Netto-
inflyttningen uppgick till 544 personer och svarade 
för 89 % av årets befolkningsökning. Av dem som 
flyttade hit, kom två tredjedelar från orter utanför 
Hallands län och knappt 300 från utlandet. 

627 födda och 562 döda
Antalet födda fortsätter att minska, jämfört med ti-
digare år. Under 2012 föddes 627 barn, jämfört med 
671 år 2011 och 715 under rekordåret 2010. Antalet 
döda uppgick till 562, vilket kan jämföras med att 
mellan 501 och 586 invånare avlidit per år hittills 
under 2000-talet.  Födelseöverskottet stannade vid 
65, jämfört med 106 för år 2011. Detta innebär att 
födelseöverskottets andel av den totala befolkningsök-
ningen har halverats från 22 % år 2011, till 11 % år 
2012. 

Fyra av kommunerna i Halland har ökat sin befolk-
ning, medan Hylte och Laholm har minskat. Länets 
totala befolkning ökade med 0,8 % och uppgick vid 
årsskiftet till 304 116. Mest ökade Kungsbacka med 
1,1 %, medan Varbergs och Halmstads kommuner 
ökade med drygt en procent. 

Fortsatt större andel äldre
Befolkningens åldersfördelning avviker även 2012 på 
flera sätt, vid en jämförelse mellan Varbergs kommun 
och hela Sverige. Andelen barn och ungdomar under 18 
år är marginellt större i Varberg, jämfört med hela landet. 
Att hallänningarna lever länge visar sig också genom att 
andelen 80 år och äldre är större i Varbergs kommun, 
jämfört med riksgenomsnittet. Här utgör gruppen 5,9 % 
av befolkningen, jämfört med riksgenomsnittet som är 
5,2 %.

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inflyttade 2 195 2 078 2 178 2 127 2 153 2 150 

Utflyttade 1 582 1 664 1 549 1 640 1 769 1 606 

netto 613 414 629 487 384 544  

Födda  622 661 667 715 671 627 

Döda 578 523 527 557 565 562

netto 44 138 140 158 106 65  

Överskott 655* 559* 766* 645 492* 610*

*Justering gjord av SCB      
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 Varberg  Varberg Andel % Andel %
Ålder 1990 2012 Varberg Riket

0–5 4 078 4 217 7,1 7,2

6–15 6 099 6 401 10,8 10,7

16–18 2 023 2 103 3,6 3,6

19–64 27 955 33 872 57,2 59,4

65–79 6 696 9 094 15,4 13,9

80– 2 167 3 499 5,9 5,2

 49 018 59 186 100,0 100,0

Varberg Varberg enligt rikets tillväxttakt
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Kommunens Kvalitet i Korthet beskriver på ett kortfattat 
sätt kommunens kvalitet ur ett invånarperspektiv. Årligen 
undersöks kvaliteten ur fem perspektiv: tillgänglighet, 
trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt 
kommunen som samhällsutvecklare.

Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges Kom-
muner och Landsting. För närvarande deltar 200 
kommuner i detta jämförelsenätverk.

För att ge en enkel och snabb överblick visas i 
diagrammen hur Varberg står sig jämfört med andra 
kommuner som deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet. 
De faktiska resultaten från mätningarna de tre senaste 
åren finns på www.varberg.se under Om kommunen.

Tillgänglighet
Mätningen av kommunens service via telefon och e-
post visar att vi står oss väl i jämförelse med övriga 
kommuner. Helhetsintrycket för vår telefonservice lig-
ger betydligt högre än genomsnittet. Tillgänglighet via 
telefon är dock sämre än för ett år sedan. Mätningen 
visar att 52 procent får direkt svar från handläggare 
på en enkel fråga jämfört med 63 procent 2011. För-
sämring har skett även i övriga kommuner. En förkla-
ring kan vara att en skärpning gjorts av väntetiden för 
telefonsvar. 

Bemötandet får i likhet med tidigare högt betyg. 
I Varberg uppfattar 86 procent att man får ett gott 
bemötande, strax över genomsnittet i undersökningen. 
Svar på e-post visar ungefär samma resultat som 
förra mätningen. Drygt 80 procent får svar inom två 
arbetsdagar.

Möjligheten att få plats inom förskoleverksam-
heten på önskat datum har minskat, jämfört med de 
senaste åren. Mätningen visar att 86 procent får plats 
på önskat datum. De som inte får plats får vänta i 
genomsnitt 17 dagar. Antal barn och därmed behov 
av nya platser ökar. Byggandet av fler förskolor hinner 
inte ikapp. Anledningen till att barn- och utbildnings-
nämnden ändå klarar placeringarna är att fler barn tas 
in i barngrupperna på våren, då det är stor efterfrågan.

Väntetid för plats på äldreboende är i genomsnitt 
45 dagar, vilket är en försämring jämfört med 2011. 
Siffran kan vara något missvisande, eftersom man nu-
mera får välja var man vill bo. Har man, efter beviljat 
bistånd, satt upp sig på ett visst boende, kan det dröja 
innan man erbjuds bostad just där. Men det kan finn-
as ledigt boende i annan del av kommunen.

Trygghet och delaktighet
Antal vårdare, som under 14 dagar besöker en äldre 
person med flera hemtjänstinsatser per dag, varierar 
något mellan åren. Variationen beror på behovet 
hos de som får insatserna. Ju större behov, desto fler  

KommunensKvalitetiKorthet

Handlägg. tid 
ekonomiskt 
bistånd

Svarstid e-post

Telefonkontakt, 
direkt svar

Öppet 
huvud-
bibliotek, 
kväll/helg

Öppet simhall, 
kväll/helgÖppet

återvinning
kväll/helg

Förskola önskat 
datum

Väntetid 
särskilt 
boende

Väntetid 
förskola

Gott 
bemötande
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Diagrammen har skalan 1 till 5. Poängskalan är relativ 

och visar Varbergs resultat i relation till andra kommuner i 

respektive mätning. Bästa kommunen får en 5:a, därefter 

får de övriga bland de 25 procent bästa en 4:a. Sämsta 

kommunen får en 1:a och de övriga bland de 25 procent 

sämsta får en 2:a. Resterande får en 3:a.

Diagram – Kommunens Kvalitet i Korthet

In�ytande 
kommunens 
verksamhet

Upplevd trygghet

Personalkontinuitet 
hemtjänst

Barn/personal
förskola

Kommunens webbinformation

Delaktig i 
kommunens 
utveckling
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Varberg 2012 Medelbetyg
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12 vårdare omfattas av schemaläggning. För närvarande 
är genomsnittet 15 vårdare under 14 dagar.

Antal barn per personal inom förskolan har mins-
kat något jämfört med 2011. En medveten satsning på 
bemanningen har gjorts, eftersom barnens faktiska 
närvarotid ökat. 

Kommunens webbinformation får liksom tidigare 
ett bra betyg, drygt 80 procent av maxpoängen i under-
sökningen.  Resultatet är inte direkt jämförbart med 
tidigare år, eftersom fler frågor kring e-tjänster och 
resultatjämförelser har kommit till.

Kommunen ligger bättre till än genomsnittet vad 
gäller medborgarnas upplevelse av inflytande över 
kommunens verksamhet, även om det faktiska betyget 
endast är 45 av 100.

Effektivitet
En försämring av elevernas resultat i de nationella 
proven i årskurs 3 beror på de försämrade resultaten 
i ämnesproven matematik och svenska. Satsningen på 
elevdatorer, kallad En-till-En, har påverkat utfallet i 
kronor per betygspoäng för grundskolan. År 2011 var 
den totala investeringskostnaden för En-till-En 6,6 mil-
joner kronor, 2012 investerades 10,5 miljoner. 

Serviceutbudet inom hemtjänst och särskilt boende 
ligger på en hög nivå. Dessutom ligger andel brukare 
som är ganska nöjda/mycket nöjda på drygt 80 procent 
för särskilt boende och drygt 90 procent för hemtjänst. 
Serviceutbudet inom LSS-boende ligger lägre, både 
jämfört med serviceutbudet inom hemtjänst och särskilt 
boende, och jämfört med genomsnittet. De faktorer 

Serviceutbud LSS-boende

Kostnad/brukare särskilt boende

Serviceutbud hemtjänst

Nöjdhet särskilt boendet

Nöjdhet hemtjänst

Resultat åk 3 nationella provEj återaktualiserade ungdomar

Kostnad/barn 
förskola

Resultat åk 9 svenska, matte, engelska

Elever som fullföljer gymnasiet

Behörighet till gymnasiet

Kostnad/betygspoäng grundskola

Serviceutbud särskilt boende

Kostnad i förhåll till avhopp gymnasiet

Kostnad/brukare hemtjänst
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Miljöbilar kommun-
organisationen

Ekologiska livsmedel Nya företag/1000 invånare

Kommunen som en plats 
att bo och leva i

Sysselsättningsgrad

Förändring förvärvsarbetande/
1000 invånare

Sjukpenning
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13som drar ner betyget är individuellt anpassade akti-
viteter utanför bostaden, egen brevlåda och möjlighet 
att bli sambo/hitta gemensam bostad. Det senare har 
inte varit aktuellt.

Andelen inte återaktualiserade ungdomar har för-
bättrats jämfört med förra mätningen. En förklaring 
kan vara att satsningen på hemmaplanslösningar 
börjar ge effekt.
 
Kommunen som samhällsutvecklare
Antal nya företag har minskat något jämfört med förra 
mätningen, från 8,0 nystartade företag till 7,0 per 
1000 invånare. Minskningen gäller generellt för riket, 
där snittet ligger på 5,5. Antalet nyregistrerade före-
tag var mycket högt 2011, men har därefter minskat.

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen fortsätter 
att öka och är nu uppe i 56 procent av totala antalet. 
Ökningen beror på att servicenämnden gör en medve-
ten satsning på miljöbilar, när man efterhand ersätter 
kommunägda bilar med leasingbilar samt kontinuerligt 
byter befintliga leasingbilar till energieffektiva fordon, 
som drivs med el och gas.  

Andelen inköpta ekologiska livsmedel fortsätter att 
öka och ligger över genomsnittet. Förändringarna som 
gjordes under 2011 har fått effekt på hela 2012. Sorti-
mentet breddas hela tiden. Kommunen får därigenom 
tillgång till fler ekologiska alternativ. 

tyckomVarberg
På kommunens webbplats finns ett enkelt sätt att komma 
med idéer, visa uppskattning, peka på saker som inte fungerar 
eller ställa frågor. Tyck om Varberg är ett enkelt och snabbt 
sätt att lämna synpunkter till Varbergs kommun. 

Från starten i april 2012 och under resten av året har 
vi fått in 291 synpunkter till Tyck Om Varberg, kom-
munens gemensamma system för synpunktshantering. 
Genom Tyck Om Varberg underlättar vi för invånare, 
besökare och företagare att lämna beröm, förslag och 
klagomål på kommunens verksamheter. Detta gör vi 
för att vi vill bli en ännu bättre kommun. 

Öppet för synpunkter
Det finns flera andra sätt att lämna synpunkter till 
kommunen: personliga möten, telefon, e-post, webb-
platsen Vision 2025, undersökningar som kommunen 
genomför till brukare, invånare och företagare m.m. 
Särskilda mailadresser öppnades i samband med 

barn- och utbildningsnämndens förslag till ny skol-
organisation och förändring av upptagningsområden. 
Drygt 600 synpunkter kom in och besvarades. Dessa 
synpunkter ingår inte i statistiken för Tyck Om Varberg.

Många och olika frågor
Antalet inkomna synpunkter skiljer sig mycket mellan 
nämnderna. Frågorna har också olika karaktär. Vissa 
ärenden har gått snabbt att åtgärda, till exempel fler 
papperskorgar, räcke vid busshållplats och borttagande 
av skrotfärdiga cyklar. Andra frågor kräver mer utred-
ning och hänvisas till pågående utredningar. Det kan 
röra sig om bullerproblem, önskemål om promenad-
stråk etc. I sådana fall lämnas upplysningar om hur 
kommunen kommer att arbeta vidare med frågan. 

Inom Socialnämndens område är flertalet av syn-
punktsärendena sekretessbelagda. De flesta har där lett 
till ändrade rutiner eller handlingsplaner. 

Nämnd Totalt antal Beröm Förslag Klagomål Annat Avslutade

Byggnadsnämnden 3 0 1 2 0 2 

Barn- och utbildningsnämnden 26 1 14 9 2 21 

Hamn- och gatunämnden 96 1 57 35 0 49 

Kommunstyrelsen 46 3 19 16 8 34

Kultur- och fritidsnämnden 42 10 17 13 2 40

Miljö- och räddningsnämnden 1 0 0 1 0 1

Socialnämnden 80 0 4 73 3 80

samtliga 291 15 112 149 15 227 
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14 miljöredovisning
Ekokommunen Varberg strävar efter en hållbar ut-
veckling och ett samhälle som kan behålla sin jämvikt 
gentemot naturen, samtidigt som människors behov 
tillgodoses. Olika planer och strategier hjälper oss att 
styra i hållbar riktning. De lokala miljömålen, Strate-
gin för energieffektivisering inom kommunkoncernens 
byggnader och transporter samt åtgärder för att nå 
miljökvalitetsnormerna för vatten utgör grund för upp-
följningen av miljöarbetet.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att 
nya mätbara och tidsbestämda miljömål ska tas fram 
och börja gälla från år 2015. Lämpliga indikatorer och 
metoder, som säkrar en bra uppföljning och analys av 
målarbetet, ska också anges.

Klimat och luft
Jordens klimat håller på att bli fyra grader varmare, en-
ligt Världsbankens rapport ”Turn down the heat” från 
november 2012. Forskare har tidigare bedömt att två 
graders uppvärmning är vad som är möjligt att klara av, 
utan mycket allvarliga konsekvenser för livsvillkoren. 
En fyra grader varmare jord leder bland annat till kraf-
tigt stigande havsnivåer, översvämningar och värmeböl-
jor, som kommer att kräva många människors liv. 1 

I Varbergs kommun pågår ett aktivt arbete för att 
minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, men lik-
som på nationell nivå går arbetet för långsamt för att 
klara utsläppsmålen. Det senaste treårsmedelvärdet (år 
2008-10) ger ca 4,5 ton koldioxidutsläpp per person i 
kommunen. Målvärdet för 2010-12 är 4 ton per person. 
Det är långt ifrån en hållbar nivå som brukar anges till 
1 ton koldioxid per person och år.

Energieffektivisering
En energieffektiviseringsstrategi för byggnader och 
transporter inom kommunkoncernen antogs av 
Kommunfullmäktige i mars 2012, med mål för år 2014 
och 2020. Nästan samtliga mål är på god väg att uppnås, 
främst genom relativt enkla och kostnadseffektiva 
åtgärder. För att åstadkomma ytterligare minskningar 
krävs ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete, med 
beteendepåverkande åtgärder och en del kostsammare 
investeringar. 

Regin W3-projektet, som drivs av serviceförvalt-
ningen, bidrar till sänkta energikostnader och ger även 
en bättre innemiljö i kommunens fastigheter. Första 
etappen, som pågick från hösten 2009 till vintern 2012, 
omfattade skolfastigheter. Fastighetsavdelningen gick 
systematiskt igenom varje byggnads energistatus och 
har dokumenterat funktioner och inställningar för allt 
från värme och ventilationssystem till byggnadens kli-
matskal, belysning och vattenförbrukning. Projektet har 
även tagit fram smarta energilösningar, samt förslag till 
ombyggnader eller framtida investeringar. Optimering 
av fastighetens ventilation och värmesystem utförs efter 
framtagna riktlinjer och anpassas till verksamhetens 
nyttjande av lokalerna. Sedan starten av W3-projektet 

har energiförbrukningen minskat med cirka 9 600 
MWh och koldioxidutsläppen minskat med drygt tusen 
ton2. Energikostnaden har minskat med 7,9 mnkr. Till 
det goda resultatet bidrar även konverteringar av olja- 
och naturgasanläggningar. Under 2012-13 inriktas 
arbetet på att inventera och optimera kommunens alla 
förskolor.

Förnybar energi
För Varberg Energi AB uppförs ett nytt värmeverk i 
hamnområdet. Den nya biobränsleanläggningen byggs för 
att täcka det värmebehov som finns under vinterhalvåret 
när spillvärmen från Södra Cell i Värö inte räcker till. 
Kapaciteten på pannorna är 2x10 MW. Värmeverket 
utrustas också med 450 m2 solceller för elproduktion. 
Anläggningen planeras vara klar i mars 2013.

Hållbart resande
Arbetet med att ta fram en trafikplan har startat. Planen 
ska ge underlag för att skapa ett effektivt, säkert och 
hållbart trafiksystem. Förslag till förändringar i kollek-
tivtrafikens stadslinjenät i Varberg har tagits fram, för 
att öka resandet och anpassa trafiken till i första hand 
Öresundstågtrafiken. 

Trängselskatt och stora infrastruktursatsningar i 
Göteborgsområdet ska tillsammans med mobilitets-
åtgärder få fler att välja nya resvanor, för att minska 
trängseln och förbättra miljön. Genom ett nytt väst-
svenskt nätverk har kommunen deltagit i informations-
åtgärden Ny adress nya vägvanor och skolutmaningen 
På egna Ben.

Dieselbilar har under senare år dominerat i kom-
munens fordonsflotta. Det pågår ett arbete att fasa in 
fler gasfordon för att öka andelen förnybart bränsle. 
Nu satsas det också på elbilar. Varberg Energi AB och 
Varbergs Bostads AB har köpt två elbilar var. Service-
förvaltningen har fått fyra levererade och beställt yt-
terligare tre. Sedan tidigare finns det mindre eldrivna 
arbetsfordon och elcyklar.

Vatten
Inom EU finns sedan år 2000 ett gemensamt regelverk, 
ramdirektivet för vatten, för att bevara och förbättra 
vattenmiljön i grund- och ytvatten. Ramdirektivet syf-
tar till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av våra vat-
tenresurser. Huvudregeln är att alla vattenförekomster 
ska uppnå god status3 till år 2015 och att statusen inte 
får försämras.4 I Varbergs kommun har dock de flesta 
vattenförekomster fått tidsfrist till 2021, eftersom vid-
tagna åtgärder inte kommer ha en synbar effekt förrän då. 

Dagvatten
Ökande nederbördsmängder samt krav från vatten-
förvaltningen har lyft frågorna kring en hållbar dag-
vattenhantering, med ökad samverkan mellan olika 
förvaltningar och VIVAB. Dagvattenhanteringen ska 
vara hållbar, med avseende på hydrologi och förore-
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ningar, både inom och utom detaljplanelagt område. 
Arbetet med att ta fram en dagvattenhandbok har 
påbörjats. 

Vattenråd
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten har 
lokala vattenråd bildats. Vattenråd är lokala samver-
kansforum för intressenter inom ett avrinningsområde. 
I rådet bör representanter från kommunerna, fisket, 
lantbruket, skogsbruket, industrin, naturskyddsintres-
sen, markavvattningsföretag och turismen finnas repre-
senterade. Varbergs kommun är medlem i tre vattenråd; 
Himleåns, Viskans och TUR:s (Törlan, Uttran och 
Ramsjökanal) vattenråd. Kommunen kommer även att 
bli medlem i kustvattenrådet för Hallandskusten, som 
är under bildande. Vattenråd för avrinningsområdet 
mellan Himleåns och Viskans utlopp saknas liksom 
för avrinningsområdet mellan Viskan och Rolfsån i 
Kungsbacka. 

Arbetet i vattenråden har utvecklats under året, ge-
nom en värdefull dialog och kunskapsspridning mellan 
medlemmarna och mellan olika vattenråd. Dialogen är 
viktig för att nå fram till långsiktigt hållbara åtgärder 
för en förbättrad vattenförvaltning och nå miljökvali-
tetsnormerna för vatten. 

Minskade vattenburna utsläpp 
Lantbrukstillsynen har inriktats på läckage av kväve 
och fosfor vid gödselspridning. För större lantbruk 
ställs krav på skyddszoner på minst 6 m vid gödsel-
spridning intill vattendrag, vilket även rekommenderas 
till mindre lantbruk. Inventering av gamla avlopp har 
intensifierats men ännu inte gett effekt i omgjorda an-
läggningar. Under 2012 har 51 anläggningar åtgärdats, 
men 37 nya hus har byggts med enskilda avlopp på 
landsbygden vilka bidrar till utsläpp, eftersom reningen 
aldrig blir fullständig. 

Ett åtgärdsprogram för att minska närsaltsbelast-
ningen på Apelviken från Vrångabäcken har tagits fram. 
Det finansierades delvis genom LOVA-medel5. För att 
minska miljöpåverkan på vattenmiljöer har kommunen 
medfinansierat anläggandet av miljöanpassade båtupp-
tag i Träslövsläge och Galtabäck. 

Vattenskyddsområden och dricksvatten 
Under året har arbete påbörjats med vattenskyddsom-
råden i Gunnarsjö och Valinge, samt för Kungsäters 
och Sibbarps nya vattentäkter. Vattenskyddsområdena 
beräknas fastställas av länsstyrelsen under hösten 2013. 
Inga åtgärder är vidtagna för målet att grundvattenfö-
rekomster som kan nyttjas för framtida dricksvatten-
behov ska skyddas.

Mark, byggande och boende
Utvecklingen på nationell nivå visar att allt fler bostäder 
åtgärdas mot radon och trafikbuller inomhus samt blir 
mer energieffektiva. Problem är att vägtransporterna 

ökar med buller och dålig luftkvalitet som följd, att 
grönområden i tätorter minskar och att det finns många 
bostäder med innemiljöproblem. Halterna av vissa mil-
jögifter minskar i miljön, men långlivade ämnen utgör 
även fortsättningsvis ett problem. Ett framgångsrikt 
arbete med kemikalielagstiftning inom EU förväntas på 
sikt ge ett bättre skydd för hälsa och miljö mot kemiska 
risker.6   

Förorenad mark 
Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att 
den kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Det finns sex förorenade områden 
av riskklass 1 (mycket stor risk) i Varbergs kommun. 
Undersökningar är påbörjade för samtliga klass 1-ob-
jekt och de befinner sig i olika faser, från förstudie 
till åtgärdsförberedande undersökningar och val av 
saneringsmetod. 

Projekt Nordvästra Varberg innehåller flera objekt 
med riskklass 1 och dränerar mot Getteröns fågelreser-
vat, vilket gör det till ett av de mest angelägna objekten 
i länet att åtgärda. En fördjupad miljö- och hälsorisk-
bedömning är genomförd för projektet. Ytterligare en 
granskning av det omfattande materialet behöver göras 
innan ställning kan tas till vilka områden som bör bli 
föremål för efterbehandlingsåtgärder. Projekt Renen 13 
befinner sig i åtgärdsförberedande fas, vilket innebär 
att olika saneringsmetoder undersöks som underlag för 
ställningstagande om åtgärdsnivå samt ansökningar 
om medel för åtgärd.

Buller
Ett stort antal människor utsätts för bullernivåer över 
riktvärdena för miljökvalitet. För befintlig bebyg-
gelse gäller att bostäder med över 30 dBA inomhus 
(ekvivalent ljudnivå) ska åtgärdas om det är samhälls-
ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt motiverat. I 
första etappen utreds fastigheter som utsätts för 65 dBA 
(ekvivalent ljudnivå) utomhus eller mer. Om utredning 
visat att de inte klarar inomhusvärdet 30 dBA, erbjuds 
fastighetsägaren bidrag för åtgärder, exempelvis byte av 
tätningslister eller fönster. 

Under 2012 har samtliga 13 fastigheter i första 
etappen som inte klarat riktvärdet inomhus fått ett 
åtgärdsförslag från kommunen. Det finns fortfarande 
en risk att några av de 310 fastigheter7, som ligger inom 
intervallet 60-65 dBA utomhus, har ekvivalenta buller-
nivåer över 30 dBA inomhus. Det utreds vidare i etapp 
2 med start 2012. För flera nya byggnader i centrum 
har avstegsprinciper tillämpats, d.v.s. bostäder tillåts 
byggas i bullerutsatta lägen om fastigheten/lägenheten 
har en tyst sida, t.ex. mot en ostörd gård.

Hållbar planering och exploatering
En inriktning i Översiktsplanen (ÖP) är att cykel och 
kollektivtrafik ska bli attraktiva val för vardagens resor. 
ÖP slår fast att utbyggnad främst ska ske i stadsområ-
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16 det, i serviceorterna eller i orter längs med regionala 
kollektivtrafikstråk. Under året har det tagits fram ett 
förslag till Strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan 
för 2012-16, som tidsätter genomförandet av ÖP. 

En studie har genomförts för att belysa vilka möj-
ligheter till förtätning som finns inom stadsområdet. I 
detaljplanearbetet utreds alltid hur planområdet kan 
anslutas till övergripande gång- och cykelstråk. I Ved-
dige har byggnation av en gruppbostad och flerbostads-
hus färdigställts respektive påbörjats, i ett område med 
goda förutsättningar för kollektivtrafik. Projekteringar 
har påbörjats för F-9 skola i Träslövsläge (Nya Ankar-
skolan) sam nytt gruppboende på Gasellen 3 utifrån 
det nya målet, att kommunala byggnader ska förbruka 
minst 30 % mindre energi än vad som föreskrivs i Bo-
verkets Byggregler. 

Under året utlystes en markanvisning i Breared, 
norr om Marmorgatan. Projektet ska ligga i framkant 
vad gäller hållbarhet och vara en inspirationskälla för 
framtida byggprojekt. Målet är att byggnaderna som 
uppförs ska klara passivhusstandarden och gärna även 
leverera överskottsenergi med hjälp av t.ex. solceller. 
Bostäderna och utemiljöerna ska utformas för att in-
bjuda till möten mellan människor och tillgången till 
grönområde ska vara god. 

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

tivt och riskerar att försvinna från Sverige på sikt. Utan 
en mångfald av arter med olika funktioner är risken 
stor att klimatförändringar och annan påverkan mins-
kar ekosystemens förmåga att klara viktiga funktioner 
som vi tar för givna, t.ex. vattenrening och pollinering. 
Mycket görs för att värna ekosystem och hejda förlusten 
av biologisk mångfald, men arbetet går för långsamt.8   

Våtmarker
Särskilda satsningar behöver göras för att nå det lokala 
miljömålet att minst 120 ha våtmark ska ha nyanlagts 
eller återskapats senast 2015. Inga åtgärder är vidtagna 
under 2012. I samband med vissa exploateringsobjekt 
skapas t.ex. dagvattendammar. Med dessa inräknade 
har 47 ha anlagts av kommunen, VIVAB och privat-
personer sedan 2005. 

Ekologiska livsmedel
Målet för kommunens ekologiska livsmedelsinköp 
skärptes i november 2011. Den nya målsättningen 
är 25 % år 2013. År 2012 var 21,5 % av storkökens 
livsmedelsinköp ekologiska varor. I september antogs 
en ny kostpolicy av kommunfullmäktige. Samtidigt 
beslutades att den så kallade S.M.A.R.T.-modellen 
ska utgöra handlingsplan för inköp av ekologiska och 
närproducerade livsmedel. SMART står för Större an-
del vegetabilier, mindre andel tomma kalorier, andelen 
ekologiskt ökar, rätt kött och rätt grönsaker vid rätt 
årstid, transportssnålt.
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Biologisk mångfald
I det dagliga arbetet med detaljplaner, vindkraftsut-
byggnad och andra projekt har frågor kring påverkan 
på den biologiska mångfalden behandlats, för att få 
till så bra lösningar som möjligt. Grönstrategin för 
aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald har 
färdigställts och skickats ut på remiss. Strategin inne-
håller ett antal riktlinjer för kommunens arbete med 
utomhusmiljöer. 

Tillsammans med Länsstyrelsen har arbetet påbör-
jats med en ny basutställning för Naturum Getterön, 
tänkt att invigas sommaren 2013. Naturvårds- och 
våtmarksbidrag har delats ut till bland annat invente-
ring och boplatsbyggen för ugglor och rovfåglar, min-
dre våtmarksåtgärder och skötselåtgärder. Varbergs 
Bostad införde kretsloppsanpassad trädgårdsskötsel 
2002. Biodling finns i bolagets bostadsområden sedan 
5 år tillbaka. Nu projekteras för utvecklade utemiljöer 
på Sörsedammen. 

Norr om Nedregården inleddes ett restaurerings-
projekt av en botaniskt värdefull ängsmark, för att få 
tillbaka den tidigare så artrika floran. En naturvårds-
bränning av cirka en hektar ljunghed genomfördes i 
Hästhagabergen i april, för att ge nytt liv åt djurlivet 
och växterna. 

Miljöpris 2012
Anna-Greta Sturesson och Göran Johnsson fick årets 

miljöpris för hängivet arbete med att gynna den bio-
logiska mångfalden. Kring släktgården Vadkärr har de 
bevarat ängs- och betesmarker samt återskapat natur-
värden av högsta klass.

Naturvårdsbränning i Hästhagabergen 

1 Källa: www.millenniemalen.nu

2 Uppgifterna är normalårskorrigerade och ackumulerade d.v.s. summan  

sedan starten okt 2009.

3 God status innebär dels god ekologisk- och vattenkemisk status i alla 

inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det god vattenkemisk 

status och god kvantitativ status. Detta innebär att arbetet ska vara in-

riktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och 

förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen.

4  Källa: www.vattenmyndigheterna.se

5  LOVA är ett statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt. Syftet är främst 

att förbättra havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av 

näringsämnen till havet.

6  Källa: www.miljomal.se

7  Källa: Inventering av buller från vägtrafik Varbergs centralort,  

2006-11-24

8  Källa: www.miljomal.se
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19förvaltningsberättelse
Kommunens verksamhet under 2012 beskrivs med utgångs-
punkt i de verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, 
som kommunfullmäktige fastställt för perioden 2008-2012. 
Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka 
och verka i. Verksamhetsmålen har delvis uppnåtts. det 
är främst området Varberg - en god arbetsgivare som visar 
genomgående positiva resultat.

Verksamhetsområden med mål:

 ❚ Boende och infrastruktur

 ❚ Lärande och personlig utveckling, kultur och rekreation

 ❚ Vård och omsorg

 ❚ Näringsliv och arbetsliv

 ❚ Varberg – en god arbetsgivare

I förvaltningsberättelsen redovisas en beskrivning av 
verksamheten samt en uppföljning gentemot i budgeten 
uppställda effektmål. 

Har målen uppnåtts?
I årsredovisningen avrapporterar styrelser, nämnder 
och förvaltningar sina insatser för att nå uppställda mål. 
Med hjälp av följande fyra symboler anges graden av 
måluppfyllelse.

Uppföljning – Mål för god ekonomisk hushållning

boende och infrastruktur

Kommunens livskraft
Befolkningstillväxten uppfyller målet. Tillgången till attraktivt 
boende i kommunens olika delar är fortfarande begränsad. 
Bristen på bostäder motverkar människors möjligheter att 
uppfylla sina önskemål och kan försvåra rekrytering av kvali-
ficerad arbetskraft.  

Hållbart samhälle
Flera insatser för ett hållbart samhälle har gjorts, men om-
ställningen går för långsamt, få konkreta effekter har hittills 
uppnåtts. I staden har bebyggelsen förtätats. Tillgänglig mark 
utnyttjas mer effektivt.  

Tillgänglighet och trygghet
Många mindre förändringar bidrar till ökad tillgänglighet och 
trygghet. Det offentliga rummet utvecklas. Tillgången till kom-
mersiell och offentlig service förändras. 

lärande och personlig utveckling kultur och rekreation

Barn och elever lär sig mer i Varbergs kommun
Ett omfattande förändringsarbete, med nya läroplaner och 
ny betygsskala, pågår i skolan. Elevdatorer och utvecklade 
arbetsformer ska stimulera elevernas inlärning. Belägg saknas 
för att barn och elever lär sig mer. 

Barn och elevers fysiska och psykiska hälsa ska förbättras
Flera insatser genomförs och elevhälsan har förstärkts, men 
har ännu inte gett utslag i förbättrad hälsa.

Ökad valfrihet för familjerna
Förskolor med olika profil och information om verksamheten 
finns. Framgångsfaktorer och misstag utgör knappast grund 
för val av förskola eller skola.

Kultur
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter utvecklas, i samverkan 
med många olika aktörer. Reglerna för föreningsstöd har setts 
över.

Fritid och rekreation
Flera anläggningar har tillkommit eller projekteras, men nya 
önskemål tillkommer. Utnyttjandet av befintliga anläggningar 
ökar. Ytterligare insatser krävs för att utveckla både spets och 
bredd.  

Vård och omsorg

Tryggt på äldre dagar
Genom ständiga förbättringar och ett aktivt kvalitetsarbete, 
med systematiskt inhämtade kundsynpunkter, utvecklas 
tryggheten för de äldre.

Förebyggande arbete
Föräldrautbildning stärker föräldrarollen. Det sociala innehål-
let för de äldre utvecklas tillsammans med frivilliga. För barn 
och ungdomar samt utsatta grupper behövs ytterligare insatser.

Stöd till utsatta grupper
Nya insatser utvecklas för att förbättra stödet till personer med 
funktionshinder. Mycket arbete återstår för att nå målen om eget 
arbete eller eget boende för alla, samt minska missbruk. 

näringsliv och arbetsliv

Gott företagsklimat
Företagsklimatet uppfattas som mindre positivt och ytterligare 
åtgärder behövs för att utveckla samspelet mellan näringslivet 
och kommunen. Arbetsmarknaden har försämrats.

Bra företagsservice
Tillgången på planlagd mark, lokaler, arbetskraft, infrastruktur m.m. 
behöver förstärkas. Företagslotsen behöver utvecklas ytterligare.

Uppmuntra entreprenörskap
Nya företag har startats och verksamheter har etablerats. 
Flera aktiviteter har genomförts för att stimulera entreprenör-
skap och ett konkurrensprövningsprogram tas fram.

Varberg – en god arbetsgivare

Friska och stolta medarbetare
För att stärka hälsan och utveckla medarbetarna har ett 
mångsidigt arbete genomförts, med tidig rehabilitering och 
bra arbetsmiljö.

Personal- och kompetensförsörjning
Ett systematiskt arbete, med kompetens- och ledarutveckling, 
bedrivs för en god personalförsörjning. Flera insatser görs för 
att intressera yngre för kommunala arbeten. 

Ändamålsenlig och effektiv organisation 
Fler medarbetare har önskad sysselsättningsgrad och fler kvinnor 
arbetar heltid. Medarbetarenkäten visar högre resultat för åtta av 
tio undersökta områden. Arbetsformer och organisation ses över. 

Målet är uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt

Målet är inte uppfyllt

Måluppfyllelsen är svårbedömd
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Varberg ska vara en attraktiv kommun att besöka, leva och 
verka i. god kommunal service, varierat näringsliv, attrak-
tivt boende och bra miljö ger utvecklingskraft.

Kommunens livskraft
En strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan har ta-
gits fram och översyn av samhällsbyggnadsprocessen 
har genomförts. Strategier, delmål och aktiviteter har 
preciserats för att genom fler bostäder öka kommunens 
långsiktiga attraktivitet. 

Tillgången på mark för bostäder och verksamheter 
är god i de flesta serviceorterna, men sämre i Varbergs 
tätort. Ett aktivt arbete för att förvärva ytterligare mark, 
som är av strategisk betydelse eller lämplig för framtida 
byten, har påbörjats. Under året har 140 hektar mark 
förvärvats. För Holmagärde pågår planläggning för 

boendeochinfrastruktur
verksamheter. I Jonstaka har mark sålts till Ekängen 
Breared Förvaltning AB, där sedan Systembolaget och 
ett apotek etablerat sig.

Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt hög. Vänteti-
den för en lägenhet hos Varbergs Bostad har ökat och 
är i genomsnitt åtta år. Bolaget har börjat bygga två 
punkthus på Sörseängen, med 43 lägenheter. På Lilla 
Drottninggatan startar byggandet av 33 lägenheter 
under 2013.

Ett nytt inriktningsbeslut för Varbergs hamn 
innebär att hamnverksamheten ska vara kvar i tät-
orten, men begränsas till yttre delen av Farehamnen. 
Detta innebär en effektivare ytanvändning och att de 
områden hamnen lämnar kan användas för stadens 
fortsatta utveckling. Ett stadsutvecklingsprojekt har 
startats för dubbelspårsutbyggnaden med nytt rese-
centrum och utvecklingen av Västra Centrum.  

 2010 2011 2012

Planeringskontor
Antal sålda hustomter 4 10 6 

Antal sålda verksamhetstomter 16 10 10 

Antal nyanmälda i tomtkö 74 55 44 

Antal nyanmälda i bostadsrättskö 52 21 12 

Antal färdigställda bostäder 168 193 304 

Antal påbörjade bostäder 393 289 115      

stadsbyggnadskontor   
Lantmäteriförättningar 161 168 168 

Antagna detaljplaner 22 22 23 

Beviljade lov och tillstånd 901 942 865  

hamn- och gatuförvaltning   
Gator och vägar, Yta (tusen m2)   
Gator 1 405 1 422 1 441 

Gång och cykelbanor 458 464 467

Kostnad (kr/m2)   
Gator och vägar 17 17 17   

Offentlig plats   
Antal tillstånd 240 205 235 

Antal tillfällen torghandlare 5 959 6 230 6 070   

miljö- och hälsoskyddskontor   
Antal inspektioner 1 243 1 353 1 193 

Nettokostnad per invånare 115 130 127   

räddningstjänst   
Antal insatser 740 813 740 

Antal bränder i byggnader 73 57 64 

Antal anslutna larmobjekt 1 404 1 443 1 473 

Brandskyddsutb. antal delt. 5 258 4 832 4 484 

Antal personer som fått utbild.  

i brandskydd i hemmet 10 544 10 017 9 505 

Nettokostnad per invånare 722 729 747
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Nya bostadsrätter på Göingegården, uppförda av Derome Mark & Bostad
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 Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Måluppfyllelsen är svårbedömd

Mål Bedömning Analys

Kommunstyrelse
Aktivt arbeta för god tillgång på bostäder där antalet 
färdigställda lägenheter överstiger 350 och lagakraftvunna 
planer visar på fler än 400 bostäder.

  
304 lägenheter färdigställdes t.o.m. november månad 
2012. Detaljplaner med 161 lägenheter har vunnit laga 
kraft under 2012. Byggbranschen har drabbats av en 
kraftig nedgång. Boverket anger i sin årliga rapport att 
byggandet inte varit så lågt på mycket länge. Varbergs 
kommun har därför klarat sig förhållandevis bra. En 
översyn av processer och rutiner har skett under året för 
att göra det framtida arbetet effektivare. 

Över tid säkerställa god tillgång till strategisk och attraktiv 
kommunalmark för boende och verksamhet.

Under året har 140 hektar mark förvärvats. Kommunen 
har under året agerat mer proaktivt med att förvärva stra-
tegisk mark, vilket resulterat i god måluppfyllelse.
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Effektmål – Boende och infrastruktur

Hållbart samhälle
Flera förtätningsprojekt planeras i stadsområdet. Dess-
utom har ett kulturhistoriskt underlag för plan- och 
bygglovsfrågor för Varbergs stadskärna sammanställts. 
Möjligheterna till ökad byggrätt i detaljplanelagda fri-
tidshusområden utreds också.

Resurserna för landsbygdsutveckling har utökats. 
Regelbundna kontakter med byalag och samhällsföre-
ningar har etablerats, med utgångspunkt i Utvecklings-
strategin med fokus på landsbygden. I Bua, Veddige 
och Sibbarp-Dagsås har lokala utvecklingsplaner tagits 
fram. En liten fickpark i Rolfstorp har utformats i sam-
verkan med föreningen Vi i Rolfstorp.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att 
nya mätbara och tidsbestämda miljömål ska tas fram 
och börja gälla från år 2015. Lämpliga indikatorer och 
metoder, som säkrar en bra uppföljning och analys av 
målarbetet, ska också anges. Detta innebär dessutom 
att den kommunala organisationen anpassas, så att ett 
effektivt miljöledningsarbete blir en naturlig del i all 
verksamhet. Genom goda exempel ska andra organisa-
tioner och allmänheten stimuleras till ett ökat ansvar 
för miljön och klimatet.

Första pannan i Varberg Energis nya fjärrvärmeverk 
i hamnen startades i december. Bolagets produktion av 
el från vatten- och vindkraft blev rekordstor och upp-
gick till 90,7 GWh.

I Sibbarp har mark förvärvats, som VIVAB kommer 
att arrendera och där bygga ett nytt reningsverk. En 
Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk 
mångfald har tagits fram. Naturvårds- och våtmarksbi-
drag har beviljats för inventering och boplatsbyggen för 
ugglor och rovfåglar, samt till mindre våtmarks- och 
skötselåtgärder. Påverkan på vattenmiljön minskar t.ex. 
genom miljöanpassade båtupptag i Träslövsläge och 
Galtabäck. Närsaltsbelastning till Apelviken minskas 
genom ett åtgärdsprogram för Vrångabäcken.

Ett aktivt naturvårds- och miljöarbete ingår naturligt 
i arbetet med planer, program, projekt och samråd, 
samt vid vindkraftsetableringar. I Hästhagabergen har 
naturvårdsbränning genomförts, för att ge nytt liv åt 
ljungheden.

Tillgänglighet och trygghet
Bostadsplaneringen sker i tät dialog med exploatörerna, 
bl.a. om trygghetsfrågor, tillgänglighet och ur ett barn-
perspektiv. Projekten ”Vintercyklister” där 15 personer 
testade dubbdäck, ”På Egna Ben” med 395 elever som 
samlade poäng genom att gå, cykla eller åka buss samt 
göra övningar i skolan och ”Ny adress, nya vägvanor” 
med information om hållbara resval till nyinflyttade, är 
exempel på insatser för att stimulera hållbara resvanor. 

En strategi för risk- och krishantering har antagits 
och en arbetsplan för oljeskydd har tagit fram. Dess-
utom har en samverkansstrategi för Halland arbetats 
fram som beskriver samverkan i Halland före, under 
och efter en kris. Arbetet med internt skydd inom kom-
munens verksamhet har bl.a. omfattat bränder, inbrott 
och skadegörelse, hot och våld, samt gängrelaterad 
brottslighet och droger. Antalet anmälda skador fort-
sätter att minska. Nya avtal om bevakningstjänster, för-
säkringar och interna trygghetslarm har upphandlats. 

Drygt 9 500 personer har under året fått utbildning 
i brandskydd. Skolor och samlingslokaler har varit 
temat för räddningstjänstens tillsyn. Falkenbergs och 
Varbergs kommuner har från den 1 januari 2013 bildat 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst, med 
uppgift att skydda mot oönskade händelser. 

Många hastighetsdämpande åtgärder har genom-
förts i centralorten, Tvååker och Träslövsläge. Omfat-
tande vinterväghållning och stormskador har medfört 
begränsad skötsel av grönytor.  
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Mål Bedömning Analys

hamn- och gatunämnd
Varbergsborna ska ha god tillgång till utemiljöer som inne-
håller en variation av aktiviteter och upplevelser. De ska 
upplevas trivsamma, trygga och hålla god kvalitet. Särskilt 
viktig att barnens tillgång till goda utemiljöer.

  
En ny strategi för gröna ytor och nya riktlinjer för lekplat-
ser har tagits fram. Dessa ska ge förbättringar och leda 
till förnyelse.

För en bättre miljö, säkerhet och folkhälsa ska fler välja 
cykeln som transportmedel. Antalet cyklister ska öka med 
5 %.

Inga mätningar har genomförts, som kan visa om antalet 
cyklister ökat under 2012. 
I nämndens mål för 2013-2015 står det att ”Andelen 
cykeltrafik i identifierade cykelstråk ska öka”. En strategi 
för mätning av cykeltrafiken ska utarbetas och stråk ska 
definieras under 2013. 

Varbergs innerhamn är ett självklart val för båtturismen 
Antal gästnätter ska öka med 5 %.

Under april-november 2012 var antalet gästnätter 2 291, 
jämfört med 2 400 samma period 2011. Färre besökare 
från utlandet samt en kall och regnig sommar förklarar 
minskningen. 
Tillsammans med småbåtshamnarna i Träslövsläge, Bua 
och på Getterön, har en marknadsföringskampanj inletts 
för att få fler besökare. 

miljö- och räddningsnämnd 
Snabba och effektiva räddningsinsatser med god service 
och gott bemötande. Responstiden för räddningstjänst ska 
ha varit högst 11 minuter i mediantid.

  
Mediantiden var 10,6 minuter år 2012.
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Mål Bedömning Analys

byggnadsnämnd 
Översikts- och detaljplaner ska främja en god samhälls-
utveckling och en långsiktigt hållbar livsmiljö med hänsyn 
till enskildas och det allmännas intressen. En ordinär 
detaljplanehandläggning bör efter godkänt program ta 
högst 15 månader. Enkelt planförfarande bör från beslut 
om upprättande ta högst 7 månader.

 23 detaljplaner har antagits under 2012.
15 % normalplaner och 70 % enkla planer har klarat tids-
målet. Den låga måluppfyllelsen för normalplaner beror 
på att de varit extra komplicerade. 9 planer har pågått 3 
år eller längre. Huvudskälet till detta har varit:

- ändrade förutsättningar från kommun eller länsstyrelse
- speciella förutsättningar t.ex. att gatukostnadsutredning 
har krävts.

- nya utredningar har krävts under hand
- exploateringsavtal har ej blivit klara i tid

Bygglovs- och tillsynsverksamheten ska ge förutsättning 
för en god gestaltning, och ett långsiktigt hållbart och 
ändamålsenligt byggande, med handläggning av bygglov 
inom 10 veckor.

Tidsmålet har klarats till ca 85 %.
Eftersläpningen av gamla ärenden är nu åtgärdad. Lean-
modellen, som nu har varit i drift under 2 år, gör att pro-
cessen i ärendeflödet går smidigare. Ärenden som fordrar  
vidare utredningar, kräver mer än 10 veckor.

Inom lantmäteriområdet ska tjänster med god kvalitet 
tillhandahållas med leveranstider i normalfallet för nybygg-
nadskartor inom högst 4 veckor, utsättning i samband med 
bygglov inom 1 vecka och lantmäteriförrättning inom 6 
månader.

Tidsmålet har klarats i ca 97 % för nybyggnadskartor, 
100 % för utsättningar, 76 % för lantmäteriförrättningar.

Grundläggande baser för landskaps- och fastighetsinforma-
tion ska underhållas och utvecklas för samhällsbyggandets 
behov. Fastighets- och byggnadsinformation uppdateras 
kontinuerligt.

Viss eftersläpning förekommer vad gäller byggnadsinfor-
mationen, men det är en tydlig förbättring mot 2011.

Effektmål – Boende och infrastruktur fortsättning
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Varbergs kommun ska erbjuda goda möjligheter för det 
livslånga lärandet samt erbjuda ett stimulerande kultur- 
och fritidsliv med goda förutsättningar för rekreation. 

Barn och elever lär sig mer i Varbergs 
kommun 
Införandet av den reviderade läroplanen för förskolan 
har fortsatt, med utbildningsdagar och seminarier för 
all personal. Verksamheten utvecklas mot läroplanens 
mål bland annat genom aktionsforskning. Barn i för-
skolan ska kunna föra resonemang med hjälp av språk, 
matematik, naturvetenskap och teknik. Förskollä-
rarna har det pedagogiska ansvaret. Barnens lärande 
och utveckling ska dokumenteras. 

Alla elever från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 
3 i gymnasieskolan, inklusive särskolorna, har nu en 
egen dator som verktyg i sitt lärande. Detta är början i 
en långsiktig förändringsprocess som ska utveckla ar-
betsformer och göra IT till ett pedagogiskt lärverktyg.

Införandet av ny läroplan och skollag i grundsko-
lan fortsätter. Målen görs synliga, eleverna engageras 
i hur de ska nå sina mål och de får särskilt stöd om det 
behövs för att nå kunskapskraven. Under 2012 har de 
första betygen satts med den nya betygsskalan, A-F, 
där A-E står för godkända resultat. 

En ny skolorganisation med ändrade upptagnings-
områden införs med början läsåret 2013-14, efter en 
utredning kring lokaler och den nya skollagens effek-
ter på organisationen. 

Satsningar på att läsa, skriva och räkna genomförs 
i årskurs 2 och 3 på alla skolor. Intensiv matematikun-
dervisning fortsätter för elever i årkurs 8 och 9. Några 
elever erbjuds matematikundervisning på gymnasie-

 2010 2011 2012

barn- och utbildningsförvaltning
F–9 skola      
Antal elever den 15 oktober 6 223 6 265 6 347 

Varav elever i friskolor 213 205 235 

Nettokostnad/elev, tkr 72,6 76,5 78,0 

Andel elever som uppnått målen 

i alla ämnen % 79 80 80

Andel behöriga elever ( %)

till gymnasieskolans   

yrkesprogram  91 89 

till gymnasieskolans  

estetiska program  89 88 

till gymnasieskolans ekonomi-,  

humanistiska och  

samhällsvetenskapsprogram  88 87 

till gymnasieskolans  

naturvetenskapliga och  

tekniska program   85 85

Antal vuxna (heltidstjänster)  

per 100 elever  9,2 9,2 9,3

gymnasium   
Antal elever, kommunens  

skolor den 15 oktober  1 876 1 738 1 679 

Nettokostnad/elev i  

kommunens skolor, tkr 86,9 88,8 94,5 

Antal elever hos  

andra huvudmän 626 636 609 

Kostnad/elev hos andra  

huvudmän, tkr 108,1 108,5 110,7
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Invigning av kulturhuset Komedianten

lärandeochpersonligutveckling, 
kulturochrekreation
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24 nivå. Kulturella och konstnärliga uttryck förstärks 
genom s.k. Skapande skola. För att stärka kontakten 
skola – näringsliv sker en fokusering på lärande i 
entreprenörskap.

Gymnasieskolans nya läroplan har inneburit nya 
ämnes- och kursplaner, nya kunskapskrav m.m. Dessa 
förändringar och ett minskande elevantal medför ett 
omfattande förändringsarbete. 

Vuxenutbildningen har haft 500 årsstudieplatser 
på gymnasienivå och 100 platser inom grundläggande 
vuxenutbildning. Genom riktade statliga medel har 
yrkes- och lärlingsutbildning startats, med lärlings-
platser inom omvårdnad, fordon, industri, yrkesfiske, 
bageri och restaurang. 

Yrkeshögskoleutbildningar för järnvägsprojektörer 
och elkonstruktörer har startat vid Campus Varberg. 
Högskolan i Borås utökade sin verksamhet 2012, ge-
nom antagning på vårterminen till utbildningarna av 
för- och grundskollärare. 

Genom olika projekt har studenternas koppling till 
forskning och utveckling stärkts. Ett tiotal fristående 
kurser, eftertraktade öppna föreläsningar och 
Frukostakademin har också bidragit till ökat lärande.

Barns och elevers fysiska och psykiska 
hälsa ska förbättras
För att stärka den fysiska och psykiska hälsan sker 
insatser för att motverka alla former av kränkande be-
handling och för att främja en sund livsstil. Det finns  
bl.a. profilklasser i idrott, schemalagda rörelselektio-
ner, extra motion och konditionslektioner. Grundsär-
skolan anpassar den fysiska och psykiska miljön efter 
elevernas behov och olika inlärningsstilar. 

En samlad elevhälsa har införts, där eleverna ska 
ha tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial 
och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska 
bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lä-
rande, utveckling och hälsa. Alla flickor i årkurs 5 och 
6 erbjuds HPV-vaccination mot livmoderhalscancer. 

Gymnasieskolans arbete för hållbar utveckling och 
med likabehandlingsplanen fortsätter. Idrottsunder-
visning ingår i undervisningen under alla tre skolåren. 
Skolan har windsurfing, och från höstterminen 2012 
innebandy, som godkänd regional idrottsinriktning. 

 

Ökad valfrihet för familjerna
En enkätundersökning visar att företrädare för kom-
munala och fristående skolor och förskolor upplever 
att de konkurrerar på lika villkor. 

Kultur
Kulturhuset Komedianten hade över 6 000 besökande 
under invigningshelgen i januari 2012. Bokutlåningen 
har ökat, både på stads- och lokalbiblioteken. Kultur-
skolans utbud har breddats, med bl.a. film och foto, 
samtidigt som fler elever erbjuds plats. Rosenfreds-
festivalen har arrangerats med många besökare.

 2010 2011 2012

Kultur- och fritidsförvaltning   
nyttjandegrad %
Idrottshallar   47 56 

Gymnastiksalar  37 42  

Ishallar   58 65 

Konstgräsplaner   36 26

simanläggningar
Antal tusen besök   

Håsten simhall  146 152 158 

Veddige simhall 20 21 22 

Simstadion  29 36 43   

simskoleverksamhet   
Antal elever 1 551 1 619   1653

Föreningar   
Antal registrerade föreningar 445 439 462   

bibliotek   
Antal tusen utlån 406 403 468

Kulturskolan   
Antal elever 927 990    1 018
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 2010 2011 2012

Förskola    
Antal barn förskola  

den 15 oktober 2 815 2 894 3 014 

Varav barn i fristående förskolor 565 557 591

Nettokostnad/inskr. barn, tkr 102,5 107,7 113,1

Exkl. fristående förskola   

Antal personal/100 barn 17,2 17,2 18,0

Pedagogisk omsorg   
Antal barn, pedagogisk  

omsorg den 15 oktober 131 128 106 

Nettokostnad/inskr. barn, tkr 79,6 76,6 75,4 

Antal personal/100 barn 18,6 17,6 18,2

skolbarnsomsorg       
Antal barn, fritidshem  

den 15 oktober 2 247 2 446 2 530 

Nettokostnad/inskr. barn, tkr 27,9 27,6 25,2

Exkl. fristående fritidshem   

Antal personal/100 barn 4,5 4,4 4,3     

Centrum för livslångt lärande   
Antal elever i grundl. vuxenstud. 134 110 103 

Antal helårsplatser i  

gymnasial vuxenutbildning 450 470 502 

Antal studenter i högre utb. 1 400 1 400 1 400 

Antal beviljade  

utvecklingsprojekt 1 3 3   
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25Ett antal konserter har arrangerats i Societetsparken och 
vid södra fästningshörnan har musikgruppen Kent fram-
trätt. För andra året i rad arrangerades Coastal Culture, 
som en mötesplats för olika surfsporter, och med en 
presentation av kommunens Vision 2025 som ett inslag. 

Strandpromenadens 100-årsjubilium har också 
uppmärksammats. Skulpturgruppen Stilla Rörelse i 
Engelska parken invigdes på Nationaldagen. 

Fritid och rekreation
I Väröbacka har en ny, fullstor idrottshall öppnats och i 
Tvååker har en konstgräsplan anlagts. Påskbergsvallen 
har uppgraderats till Svenska Fotbollsförbundets krav 

för elitseriespel. En ny ungdomsgård har öppnats på 
Håsten. Nya informationsskyltar vid de kommunala 
badplatserna har börjat sättas upp och flytbryggan i 
Karl Gustav har reparerats. I Societetsparken har en 
förnyelse av trädbeståndet påbörjats och entréområdena 
ska ses över, för att bli mer inbjudande. I Breared har 
en liten park med gångstigar, bänkar och aktivitetsyta 
anlagts. Fontänen Badande ungdom på torget har reno-
verats och Torellfontänen vid Gallerian har reparerats. 

På Håsten byggs den nya ishallen, med fullstor rink 
och 500 åskådarplatser. En verksamhetsbeskrivning för 
en ny simhall har också tagits fram. 

Skulpturgruppen Stilla Rörelse i Engelska parken invigdes på Nationaldagen
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Mål Bedömning Analys

barn- och utbildningsnämnd
Resultaten i nationella prov ska över tid förbättras jämfört 
med föregående provtillfälle i samma population.

  
I årskurs 9 har andelen elever som uppnått minst god-
känt i matematik ökat, jämfört med 2011.
Däremot har resultaten i engelska och svenska försäm-
rats 2012. Resultaten för hela landet har förbättrats i 
matematik och svenska, men försämrats i engelska.  

Andelen grundskoleelever som är behöriga till nationellt 
program på gymnasieskolan ska öka.

Antagningen till gymnasieskolan har förändrats. Elever 
måste nu ha betyg i minst 8 ämnen, där behörighet i 
matematik, engelska och svenska ingår. Andelen elever 
i årskurs 9 behöriga till yrkesförberedande gymnasie-
program var i Varberg 88,4 %, jämfört med 86,2 % för 
större städer. Motsvarande andel för Halland var 88,6 %.

Andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan ska 
öka från föregående år. 

Uppgifter avseende slutbetygen 2012 saknas. Andelen 
elever med slutbetyg 2011 var 86,6 %, jämfört med 
83,5 % 2010. Andelen elever med slutbetyg har ökat, 
men meritvärdet är lägre. Detta kan bero på att skolorna 
blivit bättre på att uppmärksamma elever i behov av 
särskilt stöd.

Andelen barn och elever som känner sig mobbade ska 
minska jämfört med föregående års mätning.

Andelen elever som känner sig mobbade har minskat 
till 4 %, jämfört med 6 % år 2011. Det är fortfarande 
en alldeles för stor andel, utifrån målsättningen att inga 
elever ska känna sig mobbade.

Andelen elever som missbrukar alkohol/tobak/narkotika/
andra droger ska minska från föregående års mätning.

Elevenkäter visar en liten förbättring, men det är svårt att 
entydigt definiera vad som är missbruk.

Andelen skolor som serverar två lunchalternativ ska öka. 52 % av skolorna har serverat två lunchalternativ, jämfört 
med 32 % år 2011.

Andelen förskolor och skolor med profilering ska öka. Andelen skolor och förskolor med profilering har inte ökat. 
Av förskolorna har 13 % profilering. Motsvarande andel 
för grundskolorna är 12 % och för gymnasieskolorna 83 %.

Kommunala och fristående skolor samt förskolor ska 
känna att de konkurrerar på lika villkor.

En knapp majoritet av de rektorer som svarat på frågan 
om de upplever att kommunala och fristående skolor och 
förskolor konkurrerar på lika villkor. 54 % av de 26 rekto-
rer som svarat, instämde helt eller delvis i påståendet.

Effektmål – Lärande och personlig utveckling
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 Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Måluppfyllelsen är svårbedömd
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Mål Bedömning Analys

Bredda utbudet på kulturskolan. Utbudet har breddats, genom utökning av undervisningen 
i radio, dans och drama. Musiklärarnas andel har minskat, 
med två procentenheter, till 84 %. Av kulturskolans 
ämneskurser är 712 i musik och 255 i dans, drama, film 
och animation. Många elever deltar i dans och drama, 
som är gruppverksamhet.

Låta fler barn i förskoleåldern ta del av konst- och kultur-
utbudet. 

Ett ambitiöst program med riktade aktiviteter i Komedi-
anten och på lokalbiblioteken för förskolegrupper har 
genomförts. KULturLÖRDAG, Kolla Konsten och Babyvis-
ningar, samt konstverkstad varje söndag, är exempel på 
aktiviteter.

Bryta den negativa trenden av besök och utlåning på 
biblioteken. 

Komedianten med det nya biblioteket ger nya förut-
sättningar. Det ska framstå som allsidigt, aktivt och 
angeläget. Nya arbetssätt med medier, program och 
utställningar, samt intensifierad kommunikation har lett 
fram till ökande antal besökare.

Öka ungdomars inflytande. Ungdomspanelen har möte ett par gånger per månad i 
stället för några gånger per år. Dialogmöten har genom-
förts med kommunstyrelsen och flera förvaltningar. 
Flera olika former av ungdomsinflytande har tillämpats i 
arbetet med förslaget till ett nytt Ungdomens Hus i Ro-
senfredsskolan. Det finns också en kommunövergripande 
arbetsgrupp som arbetar med Ungdomsinflytande.

Integreringen av funktionshindrade i ordinarie verksamhe-
ten skall öka.

Även om många aktiviteter för funktionshindrade har 
genomförts, har det varit svårare att integrera dessa i or-
dinarie verksamhet. Enkelt avhjälpta hinder har åtgärdats 
och ett samarbete med Hallands Handikappidrottsför-
bund har initierats. En gemensam satsning på kälkhockey 
inleds när den nya ishallen öppnar.

Bättre utnyttjande av fritidsanläggningar. Nyttjandegraden för idrottshallar, gymnastiksalar och 
ishallen har ökat.  Nyttjandet av konstgräsplanerna har 
däremot minskat något. 

Det aktiva arbetet med att försöka få föreningar att boka 
”icke-attraktiva” tider har gett resultat.
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28 Vårdochomsorg
Insatserna inom vård och omsorg har som mål att människor ska 
känna sig trygga på äldre dagar, att det finns ett aktivt förebyg-
gande arbete och att utsatta grupper får ett väl anpassat stöd. 

Tryggt på äldre dagar
I Socialstyrelsens mätning av kvalitet har Varberg upp-
visat högre placeringar än genomsnittet för länet när 
det bland annat gäller utevistelse och sociala aktiviteter, 
trygghet, mat och måltidsmiljö. Kommunen hör till den 
fjärdedel, av landets samtliga kommuner, som har kortast 
väntetid för särskilt boende. 

Kvalitetsdeklarationer inom äldreomsorgen enligt den 
nationella värdegrunden har utarbetats. Kompetenshö-
jande insatser för personalen genomförs för att stärka 
värdegrundsarbetet. 

Den som beviljats särskilt boende för äldre kan fritt 
välja bland alla boenden, som drivs av kommunen eller en 
entreprenör. Syftet är att öka inflytandet och valfriheten, 
men detta innebär också att det finns lediga platser på 

 2010 2011 2012

socialförvaltning   
hemsjukvård   
Antal inskrivna i hemsjukvård  

i eget och särskilt boende  1 634 1 734 1 754 

Nettokostnad/inskriven, tkr/år 30,1 27,0 28,0

boende   
Antal bostäder äldre, LSS, psykiatri 733 733 726

äldreomsorg   
Antal personer med insatser 

enl. SOL 2 196 2 324 2 366 

Kostnad/person med insats, tkr 226 205 217 

Nettokostnad/invånare 80 år 

och äldre, tkr 140 136 144 

Andel äldreomsorg utförd i 

extern regi % 28 29 28

lss-verksamhet   
Antal personer med insatser enl. LSS  319 324 318 

Nettokostnad/person, tkr 404 398 446

Individ- och familjeomsorg   
Institutionsvård barn/ungdom 

Antal dygn 6 919 6 529 4 133 

Kostnad/dygn, tkr 3,6 3,7 4,4

Institutionsvård vuxna   

Antal dygn 5 741 3 828 3 782 

Kostnad/dygn, tkr 1,8 1,9 2,0

Försörjningsstöd  

Nettokostnad/invånare, kr 439 473 482
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vissa boenden, samtidigt som det kan saknas plats 
på just det boendet kunden valt. 

För att minska antalet olika personer, som vård-
tagaren möter, och därmed höja tryggheten, pågår 
ett arbete för att öka grundbemanningen och höja 
sysselsättningsgraden. Försök med virtuell nattill-
syn, som alternativ eller komplement till personliga 
besök, görs i projekt Nattfrid.

I samverkansprojekten Annas Led och Lars väg 
har arbetet med demensvård respektive rehabilite-
ring utvecklats. Lars väg syftar till en länsgemensam 
modell för rehabilitering på lika villkor för äldre.  
Projektgruppen för Annas Led tilldelades Svensk 
Förenings för Kognitiva sjukdomar stipendium 2012 
för att ha bidragit till att förbättra och driva demens-
sjukvården framåt.

Ett nytt IT-baserat ledningssystem införs i social-
förvaltningen för att säkra och utveckla kvaliteten 
i verksamheten, genom kartläggning av processer 
m.m. Systemet tas i bruk för arbetsflöden inom 
äldre-, hälso- och sjukvård i början av 2013. 

Förebyggande arbete
Sociala aktiviteter med hälsofrämjande perspektiv 
har arrangerats i samverkan med intresseorgani-
sationer. Över hundra frivilliga har svarat för ak-
tiviteterna, som totalt haft omkring 20 000 besök. 
Ett seniorcenter planeras, med start 2013, liksom 
fler trygghetsbostäder.

Föräldrar som deltar i utbildning för små-
barns- och tonårsföräldrar uppger att de stärkts 
i sitt föräldraskap och lärt sig nya strategier, som 
underlättar deras föräldraroll.

Tillsyn av hanteringen av alkohol, folköl, tobak 
och receptfria läkemedel har utförts. Aktiviteter 
mot krogvåld har genomförts tillsammans med 
polisen. Utveckling av e-tjänsten Rapport, serve-
ringsansvarig person är ett sätt att förenkla kon-
takten mellan företag och kommunen. 

Stöd till utsatta grupper
Socialförvaltningen erbjuder råd och stöd till utsatta 
för våld i nära relationer. Detta sker utan formell 
behovsprövning. Föräldrar, som omhändertas av po-
lisen för berusning, har uppmärksammats på hur en 
förälders missbruk kan påverka deras barn.

Socialtjänstens medverkan vid förhör med min-
deråriga har utvecklats, i samverkan med polisens 
barn- och ungdomsutredare. 

För att säkerställa barnens bästa, så att de ska få 
komma till tals vid anmälningar och utredningar, har 
berörda socialsekreterare vidareutbildats i att föra 
samtal med barn.

En ny dagverksamhet, kallad Klubb Höjden, har 
startats för yngre personer, vars demenssjukdom är i 
ett tidigt skede. 
Verksamheten med sysselsättning för personer med 
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missbruks- och beroendeproblematik har konkurrens-
utsatts, enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. 

Flera frågor som rör personer med funktionsnedsätt-
ning har utretts, såsom kommunala handikapprådets 
organisatoriska tillhörighet, handikappkonsulent och 
tillgänglighetsguide. Samordning av frågor som rör 
folkhälso- och trygghetsrådets arbete görs kontinuerligt. 
Bland annat har ett projektuppdrag om suicidpre-
vention fastställts.

I projektet Steget mot arbete används metoden Sup-
ported Employment för att underlätta för personer med 
psykisk och fysisk funktionsnedsättning att få arbete. 
Projektet Revansch har samma syfte och vänder sig till 
personer med missbruksproblem. Projekten drivs med 
stöd från Europeiska Socialfonden. 
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Mål Bedömning Analys

socialnämnd
Alla skall tycka att de får ett gott bemötande i kontakter 
med vår personal.

  
Mätningar i Öppna jämförelser avseende bemötande visar 
följande resultat:
Hemtjänst: 96,8% anser att bemötandet varit mycket bra 
eller ganska bra.
Äldreboende: 91,4% anser att bemötandet varit mycket 
bra eller ganska bra.

Alla skall tycka att det är lätt att få de kontakter man 
behöver när det rör socialnämndens verksamheter.

Det finns inget jämförbart mått i Öppna jämförelser.

Alla ska vara nöjda med de insatser man får hjälp med. Mätningar i Öppna jämförelser avseende nöjdhet visar 
följande resultat:
Hemtjänst: 91,7% svarar mycket bra eller ganska bra.
Äldreboende: 80,3% svarar  mycket bra eller ganska bra.

Alla med beslut/insats om bistånd ska tycka att de har 
möjlighet att påverka insatsernas innehåll och utformning.

Mätningar i Öppna jämförelser avseende inflytande visar 
följande resultat:
Hemtjänst: 72,7% svarar mycket bra eller ganska bra.
Äldreboende: 60,5% svarar  mycket bra eller ganska bra.

Effektmål – Vård och omsorg

 Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Måluppfyllelsen är svårbedömd

Under 2012 har inga mätningar genomförts med analysmo-
dellen nöjd-Kund-Indes (nKI). Utifrån mätningar i öppna 
jämförelser redovisas likvärdigt resultat, som används för 
avstämning av effektmålen för Trygg på äldre dagar. 
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Mål Bedömning Analys

Snittiden som hushåll uppbär försörjningsstöd ska inte 
överstiga 3 månader.

Den genomsnittliga bidragstiden fram till och med okto-
ber  2012 var 4,95 månader. Det är en förbättring från 
2011 då snittiden var 5,32 månader.
Positivt är att snittiden för unga, under 25 år, är lägre, 
3,48 månader. Många ärenden är komplexa, individerna 
har lång väg tillbaka till arbetsmarknaden. Mycket samar-
bete krävs med andra aktörer. Detta gör att maxtiden på 
3 månader är svår att uppnå.

Personer som gått 12-stegsprogram skall 12 månader ef-
ter avslutad behandling inte ha kontakt med missbruksen-
heten på grund av aktivt missbruk. Mätetal: Målet skall 
uppnås med 80 %.

21 personer hade fullföljt primärbehandling 31/10 2011. 
Av dessa var 12 personer inte aktuella för missbruk 
31/10 2012, d.v.s. 57 %.
9 personer har fortsatt kontakt på grund av missbruk, 
d.v.s. 43 %.

Antalet institutionsplacerade barn och ungdom skall 
minska med 5 per år.

Medeltalet placeringar per månad januari - oktober är 
11,3. För helåret 2011 var medeltalet 15,2 placeringar 
per månad. Antalet placeringsdygn har sjunkit från 6 529 
år 2011 till ett prognosticerat dygnsantal på 3 800 för 
2012. Verksamheten arbetar målmedvetet med att öka 
utbudet av hemmaplanslösningar.

miljö- och räddningsnämnd
Den enskilde ska ta ett större ansvar för sitt brandskydd. 
Minst 10 000 personer ska ha fått utbildning/information 
om brandskydd under 2012.

  
9 505 personer har fått utbildning  eller information.

BoBra ska ha startats upp för den sårbara gruppen miss-
brukare.

Har skjutits upp p.g.a. bildandet av kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Väst.

1 500 bostadsbesök genomförs under året. 732 bostadsbesök har genomförts.
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Gott företagsklimat
I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av före-
tagsklimatet i landets kommuner, kommer Varbergs 
kommun på plats 72 bland Sveriges kommuner. Mot-
svarande placering 2011 var 56 och 2010 plats 55.

Kommunen har tagit fram en ny Näringslivspolicy. 
En Handelspolicy har utarbetats och rapporten Mål-
sättning för utveckling av Varbergs stadskärna 2025 
har tagits fram. 

Den försämrade konjunkturen har påverkat syssel-
sättningen i kommunen. I åldersgruppen 16-64 år har 
antalet öppet arbetslösa eller som deltar i Arbetsförmed-
lingens program ökat, från 1 743 personer i december 
2011 till 1 866 i december 2012. Ökningen utgör 0,4 
procentenheter.  För ungdomar, 18-24 år, är ökningen 
under samma period 0,3 procentenheter, från 425 till 
436 personer. En lokal arbetsmarknadsgrupp arbetar 
för att samordna insatserna för fler arbetstillfällen.

Tidningen Magasin Varberg har givits ut med fyra 
nummer och spridits inom en 10-mils radie, med en 
upplaga på 120 000-170 000 exemplar per gång.

För att locka fler torghandlare till Varberg har 
särskilda marknadsdagar genomförts. International 
Street Markets besök i oktober var ett lyckat exempel. 
Tillsammans med småbåtshamnarna på Getterön,  
i Träslövsläge och Bua marknadsförs gästhamnen i 
Varberg, för att öka antalet gästnätter. 

Bra företagsservice
Insatserna för att stärka kommunens företagslots 
har intensifierats och Varberg deltar i ett nationellt 
arbete med en standard för funktionen Företagslots. 
Flera utbildningsinsatser har genomförts för att 
stödja och utveckla den kommunala organisationen 
i frågor som rör attityder till företagande och för att 
öka kundfokus.

 2010 2011 2012

hamn- och gatuförvaltning   
handelshamn   
Antal ankomna fartyg, st 1 103 1 079 1 037 

Godsomsättning inkl. färjan, 

tusen ton 1 727 1 703 1 694

Färjetrafik   
Passagerare, tusen st 163 165 158 

Lastbilar, trailer, tusen st 26 40 41 

Gods, tusen ton 563 595 610

Träslövsläges hamn   
Landad fisk och havskräfta, ton 254 362 270
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 2010 2011 2012

Antal ( %) i december 
arbetslösa 16–64 år 
Varberg 3,3 3,0 3,3 

Halland 3,4 3,1 3,2

Program med aktivitetsstöd 16–64 år
Varberg 2,2 1,8 1,9 

Halland 2,6 2,4 2,5

arbetslösa 18–24 år   
Varberg 4,8 4,3 4,5 

Halland 4,4 4,2 4,5

Program med aktivitetsstöd 18–24 år
Varberg 5,3 3,8 3,9 

Halland 5,6 4,9 5,3
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näringslivocharbetsliv
Företagande och företagare är grunden för ekonomisk 
tillväxt. Kommunen ska medverka genom att skapa ett 
gott företagsklimat, ge bra företagsservice och uppmuntra 
entreprenörskap. 

Kommunens näringslivsservice sker via Marknad 
Varberg. Frukost- och lunchmöten, exportseminarier, 
nätverksträffar för olika branscher samt workshops för 
företag och arbetsmarknadsorganisationer är exempel 
på aktiviteter som genomförts för att främja och ut-
veckla den lokala företagsamheten. Marknad Varberg 
är också engagerat i ett flertal mer långsiktiga utveck-
lingsprojekt, både lokalt och regionalt, samt medverkar 
i den inledande delen vid försäljning av kommunal 
verksamhetsmark.

Efterfrågan på tomtmark för verksamheter har 
under året varit störst i Nedregård, Träslövsläge och 
Varberg Nord. I Tvååker såldes den sista tomten under 
2012. Tillgängliga tomter kan komma att ta slut under 
det kommande året. Planering för att skapa nya kom-
munala industritomter, bl. a. på Holmagärde, pågår.

 Ett gemensamt drifts- och servicebolag för Halm-
stads och Varbergs hamnar bildades vid årsskiftet 
2012/13. Hallands Hamnar AB blir en av landets större 
hamnar och bolaget ska sköta den löpande verksamhe-
ten, marknadsföring m. m. 

Långtorsdag på Ströget
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Mål Bedömning Analys

Kommunstyrelse
Bra bemötande, tillgänglighet och hög servicegrad skall 
känneteckna verksamheten. Andelen som får kontakt med 
kommunens handläggare via telefon ska öka (63 % 2011). 
Andelen som får svar på e-post inom två dagar ska öka 
(87 % 2011).

  
52 % av medborgarna, som tar kontakt med kommunen 
via telefon, får direkt svar på en enkel fråga. 83 % får 
svar på e-post inom två dagar. Resultatet för kontakt via 
telefon har blivit bättre jämfört med 2010 men sämre 
jämfört med 2011, samma gäller svar på e-post. 
Telefonundersökningen 2012 är skärpt jämfört med 
tidigare, eftersom max 60 sekunders väntetid på svar har 
införts.

Kommunens ranking i Svenskt Näringslivs undersökning 
om företagsklimat skall vara högre än vid föregående 
mätning. (plats 56 år 2011).

Varbergs plats i Svenskt Näringslivs ranking har 2012 
sjunkit från 56 till plats 72.

miljö- och räddningsnämnd
En effektiv myndighetshandläggning med god service och 
gott bemötande.

  
Införandet av ett kvalitetsarbete av Lean-typ har skjutits 
upp för att omfatta hela det nya Kommunalförbundet 
Räddningstjänst Väst.

En komplett ansökan/anmälan ska handläggas inom 5 
veckor och om nämndsbeslut krävs inom 10 veckor.

Uppmätta genomsnittstider: Sotningsdispenser 7 dagar  
Enklare remisser 3,6 dagar. 
Brandskyddsdokumentationer 14 dagar.

Samtliga skolor, större samlingslokaler och objekt med farlig 
verksamhet ska ha fått tillsyn och rådgivning under 2012.

Samtliga skolor klara.
Samlingslokaler ej helt klara – fortsätter 2013.
Farlig verksamhet ej påbörjad. Prioriteras 2013.

Effektmål – Näringsliv och arbetsliv

 Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Måluppfyllelsen är svårbedömd

Uppmuntra entreprenörskap
För att stimulera till nyföretagande har Entreprenör-
skolan genomförts med omkring 60 deltagare. Drygt 
400 nya företag har registrerats i kommunen och om-
kring 100 företag har flyttat till kommunen, medan 141 
bolag upphört med sin verksamhet. Vid Varbergsgalan 
delades kommunens nya pris Årets kreativa företagare 
ut till företaget Nordic Surfers.

Alexandersoninstitutet fortsätter sitt arbete med 
att främja utvecklingsarbete, bl.a. genom nätverken 
Creative Destination Halland, CRED, och Energi- och 
Miljöcentrum, EMC, samt det nya företagsnätverket 

CommIT för intressenter inom IT-branschen. Ett 
utvecklingsarbete pågår också för den kommunala yr-
keshögskolan i Halland, vilket bidrar till en angelägen 
kompetensutveckling. 

Ett konkurrensprövningsprogram håller på att 
utarbetas, för att göra det lättare att pröva om kom-
munalt finansierad verksamhet ska bedrivas i egen 
regi eller i alternativ driftform. Ett elektroniskt be-
ställningssystem håller på att införas, med start inom 
serviceförvaltningen.
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34 Varberg–engodarbetsgivare
Varbergs kommun ska vara en god arbetsgivare, som kän-
netecknas av friska och stolta medarbetare, väl utvecklad 
personal- och kompetensförsörjning, samt av en ändamåls-
enlig och effektiv organisation.  

Personalförsörjning och intern rörlighet
Kommunen har under året gjort en ny personalför-
sörjningsanalys, som visar på kommande års per-
sonalomsättning och rekryteringsbehov inom olika 
befattningsgrupper. Denna ligger som grund för olika 
insatser för att säkra tillgången på personal framöver. 
Vid ingången av året var totalt 720 av kommunens tills-
vidareanställda 60 år eller äldre. Sammantaget räknar 
kommunen med ett rekryteringsbehov av ca 300 nya 
medarbetare per år.

Personalförsörjningsprogrammet, som beslutades 
under 2011, sätter fokus på fem strategiskt viktiga om-
råden: attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/moti-
vera samt avsluta/generationsväxla. Inom varje område 
har olika förbättringsförslag framkommit, vilka kom-
munen arbetat vidare med. Ett exempel är den broschyr 
med titeln ”Vill du ha ett av Varbergs viktigaste jobb”, 
som tagits fram till målgruppen ungdomar. Andra 
exempel är förtydligandet av rekryteringsprocessen 
och insatserna kring den interna rörligheten samt olika 
utvecklings- och utbildningsinsatser. 

Ett regionalt traineeprojekt har startat, som en del 
i den framtida personalförsörjningen. Detta ska upp-
märksamma unga akademiker på de offentliga jobben. 
Kommun har tre av 11 platser i programmet. Projektet 
är viktigt, både för att tillgodose en framtida personal-
försörjning, men också för att lyfta fram kommunens 
arbeten som intressanta framtidsjobb. Under året har 
också ett utbildningsprogram för framtida chefer, 

”Morgondagens ledare”, startat i samarbete med övriga 
kommuner och Region Halland.

Verksamheten kring intern rörlighet i ”Medarbetar-
centrum” har fortsatt och erbjudit stöd till kommunens 
anställda vid önskan om arbetsbyte samt vid övertalig-
het, rehabilitering och rekrytering. Aktuella insatser 
har varit testning, rådgivning och coaching samt ökat 
stöd till cheferna i samband med rekrytering.

Socialförvaltningen har framöver ett stort behov av 
personal som utbildats inom omvårdnadsprogrammet 
och funktionshinderområdet, samt av legitimerade 
sjuksköterskor, specialpedagoger och aktivitetspersonal.

Med inflyttning och ökat antal barn och elever i 
förskola och grundskola är rekryteringsbehovet stort 
ifråga om förskollärare och grundskollärare främst i de 
äldre årskurserna och inom vissa ämnen. Generellt finns 
också ett stort behov av specialpedagoger/speciallärare 
och det behövs kompletterande utbildningsinsatser för 
att säkerställa en god kompetens inom skolområdet.

Inom hamn- och gatuförvaltningen pågår en generations-
växling, med åtföljande rekryteringsbehov. Detta gäller bl.a. 
projektledare med inriktning investering, trafiktekniker och 
trafikingenjörer samt landskapsarkitekter och utredare.

Inom serviceförvaltningen har kost- och städverk-
samheten många pensionsavgångar nu och några år 
framöver. IT-service har under året haft problem att 
rekrytera IT-tekniker på olika kompetensnivåer.

På stadsbyggnadskontoret har planarkitekttjäns-
terna haft stor omsättning och tjänster har varit vakanta 
under delar av året. Den stora generationsväxlingen 
är nu avklarad inom plan- och bygglovsenheterna. På 
lantmäterienheten kommer pensionsavgångar att vara 
mer aktuella den närmsta framtiden.

Önskad sysselsättningsgrad
Arbetet med att erbjuda alla anställda önskad syssel-
sättningsgrad har intensifierats. De politiska målen har 
konkretiserats och personalkontoret har i samarbete 
med verksamheterna hjälpt cheferna att lägga ”tidspus-
sel”, för att få till lösningar som tillfredsställer såväl 
den enskildes önskemål som organisationens verksam-
hetskrav. Förvaltningarna har fått verktyg för att belysa 
sina personalkostnader och sin bemanningsekonomi 
för att hitta bra lösningar för önskad sysselsättnings-
grad och bemanningspoolernas verksamhet. Utbildning 
i bemanningsekonomi har genomförts inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. IT-baserat system under-
lättar för verksamheterna att få en bättre kontinuitet i 
vikarietillsättningen.

En andra konferens om önskad sysselsättningsgrad 
har genomförts med politiker, fackliga företrädare och 
kommunens chefer.  Många goda exempel lyftes fram 
från kommunens egen verksamhet, som inspirerade och 
visade på möjliga lösningar.

Riktlinjer för processen kring önskad sysselsätt-
ningsgrad har fastställts och ett lokalt kollektivavtal 
har träffats som underlättar arbetet.

Den förste november hade kommunen en genom-
snittlig sysselsättningsgrad om 91,4 % och totalt 123 
personer som önskade ökad sysselsättning. Detta 
motsvarar 21,7 heltidstjänster och leder till en total sys-
selsättning i kommunen om 91,95 % när önskemålen 
tillgodosetts.

Socialförvaltningen har under året arbetat aktivt för 
att öka personalens sysselsättningsgrad och bl.a. genom-
fört försök med att ge de anställda inom vissa enheter 
önskad sysselsättningsgrad genom ökad grundbeman-
ning. Förvaltningen har också arbetat för att minska 
gruppen timavlönade. Genom ökad grundbemanning 
och användande av IT-stöd underlättas planeringen 
för att tillsvidareanställd personal ska kunna täcka 
vakanser inom flera enheter, vilket minskar behovet av 
timvikarier. 

Inom förskolan har läget för önskad sysselsättnings-
grad förbättrats. Arbetet med en förstärkt grundbe-
manning pågår. I grundskolan finns vissa svårigheter 
utifrån nuvarande organisationsstruktur. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har under året tagit fram 
förslag till ny organisationen där också önskad syssel-
sättningsgrad kan tillgodoses. För att minska andelen 
timavlönad personal utvecklas ökad grundbemanning 
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inom samtliga verksamheter. Personalpoolen arbetar 
tillsammans med verksamheterna för att underlätta 
detta och en kartläggning har genomförts under året.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillfrågat 
samtliga deltidsanställda om önskemål om ökad 
sysselsättningsgrad. Insatser har gjorts för att hitta 
lösningar både inom förvaltningens och övriga 
förvaltningars verksamhetsområden. Behovet av 
timanställd personal på simhallar har minskat bl.a. 
genom införande av e-tjänst för anmälan till simskola. 
Arrangemang och evenemang kräver timanställningar, 
men insatserna för att erbjuda högre sysselsättning kan 
på sikt minska detta behov om personalen kan tänka 
sig att arbeta inom olika verksamheter.

Serviceförvaltningen har haft en del ofrivilliga delti-
der inom kost- och städverksamheten, men arbetet med 
att hitta möjligheter till önskad sysselsättningsgrad har 
haft ett mycket gott resultat. Timavlönad personal har 
under året gått in vid korttidsjukfrånvaro och korta 
studier med enstaka kursdagar inom det s.k. SKY 
projektet. 

Räddningstjänsten har under året haft fler timan-
ställda än normalt p.g.a. förbundsbildningen. Flera av 
dessa har fått fast jobb från årsskiftet 2013.

Kommunstyrelsens förvaltning har inventerat de 
deltidsanställdas önskemål och samtliga har fått den 
sysselsättningsgrad de önskat. Under 2012 har ca 50 
personer haft timavlönade anställningar inom CLL, 
med mycket tillfälliga uppdrag som tentamensvakter, 
studentambassadörer eller hjälp i samband med olika 
projekt och aktiviteter. En diskussion har inletts om 
möjligheten att erbjuda uppdragen som tentamensvakt 
till annan deltidsanställd personal inom kommunen. 

Översyn av samverkansavtalet
En partssammansatt grupp har börjat att utvärdera 
och se över samverkansavtalet och de samarbetsar-
betsformer som ingår i avtalet. Ett av målen är att ge 

 2010 2011 2012   

Antal tillsvidareanställda 3 895 3 918 4 001 

Därav män, % 18,5 18,3 17,9 
Därav kvinnor, % 81,5 81,7 82,1

Tidsbegränsad anställning 

med månadslön 330 405 362 

Därav män, % 23,3 22,5 26,2 
Därav kvinnor, % 76,7 77,5 73,8 

Total sysselsättning tillsvidare- 

anställda omräknad till heltid 3 525 3 566 3 664

Genomsnittlig anställningstid  

för tillsvidareanställda (år) 17,3 18,0 18,7

Genomsnittsålder, tillsvidareanst. 48,0 47,9 47,6

Genomsnittlig pensionsålder 64,6 64,4 64,7
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 2010 2011 2012

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  

deltidsarbetande tillsvidareanst. % 

Kvinnor 74,8 75,1 75,7  
Män 65,9 68,6 65,9 

Totalt 74,2 74,5 74,8

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  

samtliga tillsvidareanställda, % 

Kvinnor 89,2 89,8 90,6  
Män 95,5 96,4 95,8 

Totalt 90,4 90,9 91,4

Andel heltid, tillsvidareanst. % 

Kvinnor 57,3 59,0 61,3  
Män 86,9 88,2 87,6 

Totalt 62,8 64,4 66,0 
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samverkansarbetet en tydligare koppling till hur de 
olika förvaltningarna har organiserat sin verksamhet. 
Medarbetarna har fått information om vad samver-
kansavtalet innebär genom en informationsserie på 
intranätet. Flera förvaltningar har under året utvecklat 
sin samverkan.

Utveckling och utbildning 
Ett stort antal utvecklingsinsatser, och utbildning 
för chefer och medarbetare, har genomförts under 
året, både kommungemensamt och inom respektive 
förvaltning. Exempel på kurser och konferenser som 
arrangerats av personalkontoret är dataintroduktio-
ner, medieutbildning, Synapsen (ledarskapsdagar i 
samarbete med Region Halland), samt utbildning i 
viktiga lagar för offentliganställda. En större satsning 
har gjorts för att få till stånd en gemensam projektstyr-
ningsmodell med flera projektledarutbildningar, både 
längre och kortare. Även en kurs i projektbeställning 
har genomförts.

Årets chefsforum handlade om ledarskapsfilosofi. 
Chefsfrukostarna som hålls cirka två gånger per termin, 
har tagit upp aktuella och angelägna ärenden kopplade 
till chefsuppdraget och till kommunens syn på ett gott 
kundbemötande och ”värdskap”. En utredning har 
genomförts med en utomstående konsult för att belysa 
olika aspekter på hur den framtida kompetensutveck-
lingen ska utformas. Ett resultat av detta är en satsning 
på s.k. e-Learning.

För att stärka den grundläggande kompetensen 
för personal i äldreomsorgen har socialnämnden sökt 
och fått stimulansmedel för att genomföra ”Omvård-
nadslyftet” och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. 
Förvaltningen har också ett stort antal studenter i verk-
samhetsförlagd utbildning. Ett samarbete med skolorna 
har inletts avseende praktikplatser för att rekrytera 
personer från omvårdnadsprogrammet direkt efter av-
slutad utbildning. Inom förvaltningen erbjuds anställda 
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36 att anmäla sig för jobbrotation för att öka kunskap 
och kompetens samt att stimulera personlig utveckling. 
Tillsammans med övriga Halland har ett underlag 
tagits fram för ett certifierat vård- och omsorgscollege, 
för att långsiktig öka yrkets status och få fler sökande 
till omvårdnadsprogrammet. Flera utbildningar har 
genomförts inom organisationen som t.ex. utbildning i 
ledarskap, bemötande och samtalsmetodik.

Barn- och utbildningsförvaltningen har via sina 
chefer, rektorer och förskolechefer arbetat för att stärka 
verksamhetens utveckling. Samtliga förskolechefer och 
rektorer har genomgått eller genomgår rektorsutbild-
ning. Alla chefer har också ”lärmöten” med fokus på 
framgångsfaktorer för ledarskap, kvalitetsutveckling, 
kommunikation och med Vision 2025 som ledstjärna.

Hamn- och gatuförvaltningen är mitt i ett föränd-
ringsarbete med stor påverkan på organisation och 
verksamhet. Under processen genomförs en förstärkt 
samverkan på förvaltningsnivå där alla arbetsplatser 
är representerade. Möten med personalgrupper hålls 
kontinuerligt under hela processen.

Serviceförvaltningen har under året arbetat med 
utveckling av olika personalgrupper; certifiering av 
telefonister, utbildning i kommunal ekonomi och 
projektledning för ekonomer, medarbetare deltar 
i ”Morgondagens ledare” och assistenter genomgår 
riktad utbildning årsvis. IT-tekniker deltar ständigt i 
kompetensutbildningar. Personalen inom Kost- och 
städ går utbildningar inom SKY-projektet. En utbild-
ning i motiverande samtal, MI, har genomförts för alla 
med personalansvar.

Inom miljö- och hälsoförvaltningen pågår en mycket 
omfattande utbildningsinsats, dels den kontinuerliga 
ämnesutbildningen och nu också Tillsynsutbildning i 
Väst, TUV. I denna EU-finansierade utbildning ingår alla 
kommuner och länsstyrelserna i Västra Götaland och 
Halland. Utbildningen tar upp ”mjuka frågor”, såsom 
bemötande, retorik, projektledning, effektivitet mm.

Stadsbyggnadskontorets bygglovsteam arbetar kon-
tinuerligt med Lean-modellen. Gemensam översyn och 
effektivisering pågår av samhällsbyggnadsprocessen i 
samverkan med exploaterings- och investeringsproces-
serna. Bemötandekurs har genomförts.

Under förbundsbildningen har Räddningstjänsten 
haft täta kontakter med de fackliga organisationerna 
och omfattande dialog med medarbetarna.

Personalens hälsa
Kommunhälsan har under året arbetat med utveckling av 
chefsstöd, rehabiliteringsprocesser och rutiner, systematik 
i arbetsmiljöarbetet, hälsofrågor, telefonrådgivning och 
personalvårdsronder samt arbetslags- och teamutbild-
ning. Exempel på andra insatser som genomförts är indi-
vid- och gruppaktiviteter i stresshantering/Mindfullness, 
sömnbehandling, viktrådgivning samt tobaksavvänjning. 
Grupputbildningar har också genomförts i hjärt- och 
lungräddning, HLR, samt temagrupp för sjukskrivna.

Hälsosatsningen ”Sundare Liv” har avslutats under 
året. Omkring 2 000 medarbetare omfattades av någon 
aktivitet under en treårsperiod. 80 % av respondenterna 

i utvärderingsenkäten ansåg att aktiviteterna hade haft 
en hälsofrämjande effekt på arbetsgrupperna. En fram-
gångsfaktor har varit att initiativet till aktiviteterna kom 
från arbetsgrupperna själva. 

EU-projektet “Företagshälsovård – Allas Hälsa”, där 
kommunens egen företagshälsovård deltagit, har avslu-
tas enligt plan. Under hösten genomfördes spridnings-
seminarier i samverkan med Sveriges Företagshälsor 
och övriga deltagande företagshälsor runtom i landet. 
Varbergs projekt presenterades i Malmö i november och 
Kommunhälsans arbete med personalvårdsronder, där 
en företagssköterska aktivt gett support till ansvariga 
chefer och medarbetare, väckte intresse. Riktade hälso-
grupper har genomförts för några utpekade målgrupper, 
bl. a som en följd av EU-projektet. 

Omkring 600 anställda har gjort hälsoprofilbedöm-
ningar under året. Dessa har återkopplats till ansvariga 
chefer på gruppnivå och lett till fortsatta insatser där 
så behövts. Hälsosajten www.formgivaren.se, för egen-
kontroll och stöd inför hälsoaktiviteter, finns tillgänglig 
för alla anställda och används regelbundet av en större 
grupp medarbetare.

Inom socialförvaltningen har såväl sjukfrånvaro som 
andelen långtidsfriska ökat något jämfört med förra året. 
Inom förvaltningen tas arbetsmiljön upp på arbetsplats-
träffarna och medarbetarna erbjuds hälsoprofilsbedöm-
ningar och rehabsamtal. Regelbundna genomgångar 
görs också av korttidsfrånvaron, för att snabbt få tillbaka 
anställda i arbete och minska långtidssjukskrivningarna, 
vilka minskat något sedan året före.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har sjuk-
frånvaron minskat något. Utifrån en hög sjukfrånvaro 
2011 för vissa yrkesgrupper har speciella insatser gjorts 
under året för t.ex. fritidspedagoger och elevassistenter.  
För övriga grupper som t.ex. elevhälsans och administra-
tiv personal samt för lärare och personal inom förskola, 
grundskola och gymnasieskola har bland annat aktivite-
ter inom ”Sundare Liv”-projektet genomförts.

Sjukfrånvaron har ökat något inom kultur- och fri-
tidsförvaltningen. Förvaltningen arbetar systematiskt för 
att förbättra den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. 

Hamn- och gatuförvaltningen har erbjudit alla 
anställda hälsoundersökning kopplat till en friskvårds-
timme. Hälsotillstånd och sjukfrånvaro följs upp löpande.

Serviceförvaltningen har uppmuntrat sina anställda att 
använda friskvårdsbidraget. Personer som vill sluta röka 
har stöttats. Förebyggande information och diskussion 
kring diskriminering och mobbing har också genomförts.

Stadsbyggnadskontoret har uppmanat till användning 
av friskvårdsbidraget och alla anställda har erbjudits häl-
soprofilsbedömning på kommunhälsan. Gemensamma 
sociala aktiviteter som personalresa, studiebesök och 
bemötandeutbildning har genomförts. 

Inom Kommunstyrelsens förvaltning har olika 
insatser för en bättre hälsa genomförts inom de olika 
verksamheterna, t.ex. psykosociala arbetsmiljöenkäter 
som bearbetats tillsammans med de anställda, kurser i 
stresshantering, som t.ex. mindfulness, hälsoprofilsun-
dersökningar, hälsodiplomering och hälsoenkäter, olika 
grupputvecklingsinsatser samt utveckling av arbetsplats-
träffar och informationstillfällen.
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37Årets medarbetarenkät
Den andra kommungemensamma medarbetarenkäten 
genomfördes i början av 2012. Åtta av enkätens tio om-
råden visar ett högre resultat än vid förra mätningen; 
trivsel, ledarskap, tid för planering, arbetsplatsutveck-
ling, verksamhetsmål, utveckling, inflytande samt 
energi. Områdena uppskattning och engagemang 
visar oförändrat resultat. Medarbetarenkäten har 
diskuterats på arbetsplatserna och utifrån arbetsgrup-
pens resultat har sedan olika insatser planerats eller 
genomförts.

Inom socialförvaltningen har resultatet av medar-
betarenkäterna brutits ner i verksamheterna till fokus-
områden, mål och handlingsplaner. Enkätresultatet 
samt avdelningarnas/enheternas mål och handlings-
planer ligger som en grund i medarbetarsamtalen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat 
med medarbetarenkätens resultat på samtliga nivåer 
i organisationen och tagit fram handlingsplaner per 
enhet. På den övergripande nivån gjordes en analys 
som kopplats till ramöverenskommelsen med kom-
munhälsan. Förvaltningens målsättning är att under 
2012-14 särskilt inrikta sig på ett arbete som stärker 
möjligheten för rektor att utöva ett pedagogiskt le-
darskap, som skapar bättre förutsättningar för såväl 
chefer som medarbetare att kunna utföra arbetsupp-
gifter på ordinarie arbetstid och som minskar andelen 
medarbetare som känner att de av elever, brukare eller 
andra kunder blivit utsatta för trakasserier eller annan 
kränkande särbehandling.

Kultur- och fritidsförvaltningens resultat är överlag 
bättre än vid mätningen 2010. Förvaltningen har ut-
vecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet sedan dess, 
vilket gett resultat. De tre områden som medarbetarna 
ansett vara viktigast att utveckla är återkoppling på ar-
betsuppgifter, utveckling av arbetsplatsen samt utbild-
ning. Inom dessa områden har förvaltningen påbörjat 
ett utvecklingsarbete som kommer att intensifieras i 
samband med en ny organisation, med tydligare mål-
arbete och uppföljning, samt kvalitetsarbete.

Inom hamn- och gatuförvaltningen har lednings-
gruppen samt avdelningarna diskuterat enkätresul-
tatet och identifierat olika åtgärdspunkter. Generellt 
efterfrågas tydlighet i uppdrag, ansvarsfördelning och 
ledarskap. Flera förändringar genomförs nu i verksam-
het och organisation i syfte att bl.a. möta detta.

Serviceförvaltningen har bearbetat medarbeta-
renkäten på planeringsdagar och arbetsplatsträffar. 
Speciella åtgärder vidtas vid behov. Jämfört med förra 
enkäten har förvaltningen gjort förbättringar på de 
flesta punkter. I de fall det har varit nödvändigt har 
externa konsulter tagits in, kombinerat med djupinter-
vjuer och temadagar om t.ex. arbetsmiljö.

Inom stadsbyggnadskontoret har genomgång av 
enkäten gjorts på APT och därefter har verksam-
heterna tittat vidare på sitt eget resultat och analyserat 
sina förbättringsområden.

Chefer inom Kommunstyrelsens förvaltning har till-
sammans med sina anställda analyserat enkätresultaten 
och arbetat med olika utvecklingsinsatser, bl. a när det 

Kön/Åldersgrupp 2010 2011 2012

Kvinnor

29 år eller yngre 3,0 3,7 4,8 
30–49 år 4,7 4,4 4,9 
50 år eller äldre 5,7 5,7 5,2

Totalt 5,1 5,0 5,0

Män

29 år eller yngre 2,5 1,5 2,1 
30–49 år 2,2 2,1 2,2 
50 år eller äldre 4,1 4,5 4,3

Totalt 3,2 3,3 3,3

Samtliga anställda

29 år eller yngre 2,9 3,1 4,2 
30–49 år 4,2 4,0 4,3 
50 år eller äldre 5,3 5,4 5,0

Totalt 4,7 4,6 4,6

Andel långtidssjukfrånvaro av  

total sjukfrånvaro (60+ dagar)  35,4 32,6 31,0

Andel anställda med månadslön 

utan sjukfrånvaro 37,3 34,8 36,7
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gäller arbetsplatsträffar, handlingsplaner för arbetsplat-
sens utveckling, egen och gruppens utveckling, ökad 
delaktighet i beslut, fördelning av arbetsuppgifter, kän-
nedom om målen samt återkoppling på arbetsuppgifter 
både från kolleger och chefer.

Personalöversikt
Kommunens verksamhet innefattar många personalin-
tensiva tjänster, t.ex. undervisning, barnomsorg, vård 
och omsorg. Drygt två tredjedelar av kommunens netto-
kostnader utgörs av personalkostnader, som för år 2012 
uppgick till 1 709,8 mnkr, jämfört med 1 650,3 mnkr år 
2011. Ökningen var 59,5 mnkr.

Producerade timmar i kommunen under året
Totalt har antalet producerade timmar i kommunen ökat 
med 118 000, jämfört med 2011. Under 2012 fullgjordes 
totalt 6 275 600 timmar.

Antalet timmar som utförts av månadsavlönad perso-
nal har ökat med ca 114 600. I jämförelse med 2011 har 
övertiden ökat med 6 200 timmar, medan fyllnadstiden 
minskat med 7 300 timmar. 

Arbetsinsatser som utförts av timavlönad personal 
hade minskat med nästan 22 000 timmar mellan åren 
2010 och 2011, men under 2012 ökade dessa igen, med 
totalt 3 800 timmar. 

Kommunens chefer har under året fått ett tydligt po-
litiskt uppdrag att minska antalet timavlönade anställda, 
vilket leder till att denna fråga fokuseras ytterligare 
under 2013.
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38 Fler tillsvidareanställda och färre 
tidsbegränsat anställda med månadslön
Totalt hade 4 001 personer en tillsvidareanställning vid 
årsskiftet, vilket motsvarar 3 664 heltidstjänster. Detta 
är en ökning med 83 personer eller 98 heltidstjänster 
sedan 2011. Att antalet anställda omräknat till heltids-
tjänster ökat mer än antalet anställda, är en konsekvens 
av att sysselsättningsgraden ökat bland de anställda.

Antalet personer med tidsbegränsade månadsanställ-
ningar uppgick den 31 december 2012 till 362, vilket 
är en minskning med 43 personer jämfört med ett år 
tidigare. Minskningen sammanhänger med att fler per-
soner anställts på tillsvidareanställningar och färre på 
tidsbegränsade vikariat med månadslön.

Kvinnorna fortsätter att dominera bland kommunens 
tillsvidareanställda och utgjorde under 2012 totalt 82,1 %. 
Detta är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 
föregående år. 

Fler heltidsarbetande bland 
kommunens anställda
Sedan år 2005 har andelen heltidsarbetande bland de 
tillsvidareanställda ökat från 60,7 % till 66 %. Bland 
kvinnorna är ökningen 7,6 procentenheter under perio-
den, medan andelen heltidsarbetande män har minskat 
med 3,7 procentenheter. Jämfört med 2011 har andelen 
heltidsanställda bland de tillsvidareanställda ökat med 
1,6 procentenheter, från 64,4 %. 

De heltidsarbetande kvinnorna har ökat med 2,3 
procentenheter och vid årsskiftet arbetade 61,3 % av 
kvinnorna heltid. Bland männen arbetade 87,6 % heltid, 
jämfört med 88,2 % år 2011.

Sysselsättningsgraden fortsätter att öka
Den större andelen heltidsanställda och den högre sys-
selsättningsgraden bland de deltidsanställda har medfört 
att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga 
tillsvidareanställda har fortsatt att öka. Denna uppgick 
vid årsskiftet till 91,4 %, vilket är en ökning med 0,5 
procentenheter jämfört med 2011 och 1,0 procentenhet 
jämfört med 2010.

Vid den kartläggning på individnivå, som genom-
fördes i november 2012 framkom att 123 personer ville 
öka sin sysselsättningsgrad. Den önskade ökningen mot-
svarade 21,7 heltidstjänster och skulle medföra en total 
ökning av sysselsättningsgraden i kommunen med 0,55 
procentenheter.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för del-
tidsarbetande tillsvidareanställda har ökat med 0,3 
procentenheter sedan 2011 och uppgick vid årsskiftet 
till 74,8 %. Jämfört med 2011 har kvinnorna ökat sin 
sysselsättningsgrad från 75,1% till 75,7%, medan de 
deltidsarbetande männen sänkt sysselsättningsgraden 
från 68,6% till 65,9%. 

Förvaltningarna har under året arbetat aktivt med 
olika åtgärder, för att erbjuda ökad sysselsättningsgrad 
till de anställda, som önskat detta.

Knappt 48 år gamla och i genomsnitt 
mer än 18 års anställningstid
Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda 
medarbetare är 47,6 år, vilket är något lägre än föregå-
ende år. Den genomsnittliga anställningstiden har ökat 
något, från 18 år till 18,7 år. 

Många medarbetare väljer att arbeta hos kommunen 
under största delen av sitt yrkesliv. Det har också visat 
sig att anställda som under några år arbetat hos andra 
arbetsgivare valt att återkomma till kommunen.

Alltjämt få unga och många 
äldre medarbetare
Under de senaste åren har mindre förändringar i ålders-
fördelningen skett bland kommunens anställda. Andelen 
anställda under 40 år har ökat något, från 23,8 % (2011) 
till 25,2 % (2012) av de anställda, medan övriga ålders-
grupper minskat något. 

Förändringen i åldersgruppen över 50 år har skapat 
möjligheter för fler yngre att få anställning i kommunen. 
Antalet anställda som valt att arbeta efter 65 års ålder 
har fortsatt att öka och vid årsskiftet 2012/2013 var 53 
medarbetare över 65 år.

Många pensionsavgångar och 
aktiv personalförsörjning
De senaste fem åren har i genomsnitt 127 anställda 
lämnat sin tjänst med ålderspension. Antalet nyblivna 
pensionärer år 2012 var 115, jämfört med 127 personer 
året innan. 

Den genomsnittliga pensionsåldern var 2012 något 
högre än året innan, 64,7 år jämfört med 64,4 år under 
2011 och pensionsåldern har ökat med nästan 2 år jäm-
fört med 2005. Den genomsnittliga pensionsåldern har 
sedan år 2005 varierat mellan 62,8 och 64,7 år.

De kommande åren kommer ca 620 anställda att ha 
uppnått lägst 65 års ålder. Hur stor pensionsavgången 
blir påverkas i hög grad av hur många av de anställda 
som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder.

Med tanke på de anställdas åldersstruktur måste 
kommunen värna om att behålla de redan anställda, 
bidra med utveckling och stimulera anställda att ta på 
sig nya eller förändrade arbetsuppgifter, fortsätta att 
erbjuda ökad sysselsättningsgrad till de som så önskar 
samt öka det hälsofrämjande arbetet för att ytterligare 
minska sjukfrånvaron. Lika viktigt är att, i konkurrens 
med andra kommuner och övriga arbetsgivare, kunna 
rekrytera nya medarbetare med lämplig kompetens.

Oförändrat låg sjukfrånvaro
Tvärtemot den allmänna trenden i samhället, med 
ökande sjukfrånvaro, har Varbergs kommun oförändrad 
sjukfrånvaro jämfört med 2011. Såväl kvinnor som män 
har behållit sin sjukfrånvaronivå på 5,0 % respektive 3,3 %. 

Kommunhälsan har inom EU-projektet ”Allas hälsa 
– tidig rehab” tillsammans med kommunens chefer upp-
märksammat de anställdas sjukfrånvaro snabbare. Såväl 
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39de förebyggande som efterhjälpande insatserna har ökat. 
Speciell uppmärksamhet har också ägnats de långtids-
sjuka under året. 

År 2012 och 2011 utgjorde sjukfrånvaron 4,6 % av 
all tillgänglig arbetstid, jämfört med 4,7 % år 2010,  
5,4 % år 2009, 6,2 % år 2008 och hela 8,2 % år 2003. 
Om man ser på utvecklingen sedan 2008 är minskningen 
störst i åldersgruppen över 50 år, 5 % 2012 jämfört med  
7,4 % 2008, d.v.s. en minskning med 2,4 procentenheter. 
Frånvaron har ökat bland de yngsta under 30 år, från  
2,9 % 2008 till 4,2 % 2012. 

Sjukfrånvaron bland kvinnorna har minskat från 6,8 % 
år 2008 till 5,0 % år 2012. Här har sjukfrånvaron i den 
yngsta åldersgruppen ökat från 3,1 % 2008 till 4,8 % 2012, 
medan den minskat i övriga åldersgrupper, mest bland de 
anställda som är över 50 år, från 8 % till 5,2 % samma 

period. Jämfört med 2011 har en minskning skett bland de 
anställda över 50 år, medan de yngre åldersgrupperna ökat.

Männens sjukfrånvaro har under samma period 
minskat från 4,2 % till 3,3 % år 2012. Minskningen har 
skett i alla åldrar jämfört med 2008. Jämfört med 2011 
har emellertid en ökning skett i den yngre åldersgruppen 
under 30 år.

Ur broschyren “Vill du ha ett av Varbergs viktigaste jobb”
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41finansiellanalys
Årets resultat för Varbergs kommun är ett överskott på drygt 
113 mnkr. även år 2012 blev ett år när resultatet överstiger 
den antagna budgeten. den främsta orsaken till kommunens 
goda resultat är engångsintäkterna från aFa Försäkring på 
nästan 45 mnkr. även skatteintäkterna har blivit högre än 
budgeterat, men avvikelsen är mindre än tidigare år.  

Varbergs kommun redovisar ett resultat på drygt  
113 mnkr. Nettokostnaden har ökat med 1,7 %.  
Orsaken till den låga nettokostnadsökningen är framför 
allt engångsintäkterna. Skatteintäkter och statsbidrag 
har ökat med 2,1 %. 2012 har kommunen skatteväx-
lat 20 öre till Region Halland, som tagit över ansva-
ret för kollektivtrafiken. Skatteväxlingen påverkar 
både nettokostnadsutvecklingen, då kostnaderna för  
kollektivtrafik har minskat och utvecklingen av skatte-
intäkterna då den kommunala skattesatsen har sänkts. 

För att på lång sikt hålla en ekonomi i balans är det 
viktigt att nettokostnadsökningen inte överstiger ut-
vecklingen för skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Så var inte fallet 2012. De senaste åren har kommunen 
haft betydande engångsintäkter, men det går inte att 
räkna med motsvarande intäkter i fortsättningen.

Intäkter till löpande verksamhet
Ett sätt att mäta kommunens ekonomiska ställning är 

att se hur stor del av intäkterna, som används i den lö-
pande verksamheten. Verksamheternas nettokostnader 
ska styras av hur kommunens viktigaste finansierings-
källor, skatteintäkter och utjämningsbidrag, utvecklas. 
Till dessa intäkter kommer ett mindre bidrag eller av-
drag från finansnettot. 

Verksamhetens nettokostnader, exklusive av-
skrivningar, tog under 2012 i anspråk 92,1 % av 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och finansnetto. Det 
är knappt en procentenhet mindre än 2011. Då resul-
tatet 2012 var 22 mnkr högre, är det ingen skillnad 
jämfört med föregående år. Avskrivningarnas andel var 
3,5 %, vilket också är i stort sett oförändrat jämfört med 
året innan. Totalt användes 95,6 % av skatteintäkter, 
utjämningsbidrag och finansnetto till löpande verksam-
het, jämfört med 96,3 % år 2011.

Finansnettot varierar
Finansnettot är skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader. Årets finansnetto blev knappt 19 mnkr, 
vilket är ca 11 mnkr högre än året innan. Avvikelsen 
mot budget beror huvudsakligen på återbetalning från 
Brandförsäkringverket med 1,5 mnkr samt en högre 
intäktsränta på 2,5 mnkr från internbanken, som har 
finansierat sin verksamhet till en något större del från 
kassa istället för genom nyupplåning.

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012   

Nettokostnader/invånare, tkr 32,8 33,2 34,2 35,4 36,8 38,4 39,2 39,2 41,4 41,3 

Förändring av nettokostnader, % 6,1 2,2 3,6 4,4 3,9 5,4 2,1 1,0 6,4 1,7 

Förändring av skatter och statsbidrag, % 3,8 2,1 5,3 5,4 4,2 5,2 0,9 5,7 3,5 2,1

Finansnetto, mnkr -5,2 -6,9 -7,2 -3,3 12,9 9,2 7,3 7,6 7,5 18,8 

Andel av skatter och  

generella statsbidrag, % -0,3 -0,4 -0,1 -0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7

Resultat exklusive avskrivningar  

och extraordinära poster, mnkr 77,2 86,9 125,6 151,4 182,0 185,9 122,1 232,8 176,3 204,6 

Andel av skatter och  

generella statsbidrag, % 4,5 4,8 6,5 7,4 8,5 8,2 5,3 9,6 7,0 8,1

Förändring av eget kapital, mnkr 22,2 19,1 612,1 76,9 101,1 98,5 43,1 151,4 91,4 113,6 

Andel av skatter och  

generella statsbidrag, % 1,2 1,1 31,7 3,8 4,7 4,3 1,9 6,3 3,6 4,5

Omsättningstillgångar, tkr/inv 2,1 2,7 3,1 3,3 4,8 6,0 10,5 11,4 9,8 12,0 

Anläggningstillgångar, tkr/inv 31,2 32,3 44,8 48,1 49,3 51,4 42,2 64,9 67,1 67,3 

Skulder, tkr/inv 13,8 15,3 17,3 19,8 19,6 21,3 13,6 35,8 50,0 34,4 

Eget kapital, tkr/inv 19,6 19,8 30,6 31,7 33,1 34,5 34,8 37,0 38,4 39,9

Soliditet, % 59,0 56,0 64,0 61,0 61,0 60,0 60,5 45,8 47,2 47,8 

inkl. ansvarsförbindelse för pensioner, % 19,0 18,0 36,0 28,0 25,0 25,0 25,1 21,7 20,2 21,7

exkl. skulder avseende ”internbank”, %        68,4 70,0 70,9

Investeringarnas finansiering 

Egenfinansiering, % 33,0 58,0 59,0 68,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Försäljning av anläggningstillgångar, % 1,0 8,0 9,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Långfristig upplåning, % 66,0 34,0 32,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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42 Räntekostnaderna har samtidigt varit nästan 8 mnkr 
lägre än budgeterat, vilket beror på att kommunens 
upplåning har varit lägre. Detta förklaras av att det 
verkliga utfallet för kommunens investeringar blivit 
betydligt lägre än den antagna investeringsbudgeten. 
Ränteläget har också underskridit det budgeterade. 

Pensioner och avsättningar
Kommunens kostnader för pensioner har ökat, vilket 
främst beror på att kostnaderna för de bruttosam-
ordnade pensionerna ökar när den s.k. bromsen i det 
allmänna pensionssystemet slår till. Då får kommunen, 
enligt sina pensionsavtal, betala ut mer i pension.

Fram till 1998 hade kommunerna ett helt förmåns-
baserat pensionssystem. Därefter infördes en bland-
modell där arbetsgivaren kostnadsför och utbetalar 
4,5 % av lönesumman till pensionsavsättning. För 
anställda med inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp/år  
(ca 35 000 kr/månad år 2013) kostnadsförs dess-
utom en förmånsbaserad pension på de överskju-
tande lönedelarna, som bokas upp som en skuld på 
balansräkningen. 

Den förmånsbaserade pensionen, enligt det gamla 
pensionsavtalet fram till 1998, redovisas utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse, och kost-
naderna redovisas först vid pensionernas utbetalning. 
För 2012 uppgår denna ansvarsförbindelse till 1 283,9 
mnkr, inklusive löneskatt. Summan har endast ökat 
med 2,5 mnkr jämfört med föregående år. Den obe-
tydliga ökningen av ansvarsförbindelsen kan ses som 
att den i praktiken minskar och kommer att göra så 
de närmaste åren. Pensionsutbetalningarna bedöms bli 
som störst om mindre än 10 år och dessa utbetalningar 
kostnadsförs det år pensionen betalas ut. 

Kommunen har gjort extra avsättningar för att 
minska resultatpåverkan av de kommande utbetal-
ningsökningarna. Sammanlagt finns 146 mnkr avsatta 
i balansräkningen, för att minska resultatpåverkan av 
utbetalda pensioner i ansvarsförbindelsen. Till det kom-
mer avsättningen till förmånsbaserade pensioner enligt 
det nya pensionsavtalet fr.o.m. 1998 med 63 mnkr. Den 

totala avsättningen för framtida pensioner är 210 mnkr 
och kommunen har ett bra läge inför framtiden. 

Kommunen har placerat 167 mnkr i en värdepappers-
portfölj och resterande belopp återfinns i kassalikvidite-
ten. Placeringarna har ett marknadsvärde på 172 mnkr 
och består till 84 % av strukturerade produkter som har 
100 % kapitalskydd samt med en kreditrating om lägst 
Singel A (S&P). 8 % av portföljen är placerade i svenska 
aktier som alla är listade på OMX Large Cap. Reste-
rande 8 % är placerade i ränteprodukter. Portföljens 
värde ökade med 5 % under 2012. Avkastning uppgick 
till 2 %, vilket ligger något över de svenska ränteindexen. 
Under en femårsperiod har portföljen gett en avkastning 
på 9 %, jämfört med målet för avkastningen på 10 %. 

Den gamla pensionsskulden har byggts upp då kom-
munen hade färre invånare och därmed färre anställda, 
men skall betalas när kommunen har fler invånare/
skattebetalare. Dessutom finns en extraavsättning som 
motsvarar 11-12 % av ansvarsförbindelsens pensions-
skuld. Räknar man bort denna extraavsättning, finns  
1 174 mnkr kvar av ansvarsförbindelsen som s.k. åter-
lånade medel.

Nämndernas resultat
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att kommunens styrelser och nämnder 
klarar av att bedriva sin verksamhet inom givna ramar. 
Kommunstyrelsens och nämndernas driftredovisning 
visar en positiv avvikelse på 16 mnkr, vilket som helhet 
får ses som en mindre avvikelse från den upprättade 
budgeten. Det finns dock en viss spridning bland nämn-
derna med både över- och underskott.

Kommunstyrelsen har en del större poster med både 
positiva och negativa avvikelser. Exploateringsbudgeten 
var beräknad att lämna ett överskott på 12 mnkr, som 
får ses som ett genomsnitt över tid. Men exploaterings-
verksamheten gav inget överskott för 2012. Förvalt-
ningens olika avdelningar visar överskott på ca 6 mnkr. 
Det finns olika överskott kopplade till investeringsredo-
visningen som visar överskott på 13 mnkr. Dessutom 
har drygt 5 mnkr av de ofördelade medlen inte behövt 
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09Diagrammen har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. 

Fördelningen av poängen följer en normalfördelnings-

kurva där de fem starkaste får en 5:a, de tio därefter 

en 4:a, de 22 i mitten en 3:a, sedan får tio en 2:a 

och de fem svagaste en 1:a.

Diagram – Finansiell analys

Varberg 2011 Medelvärde
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43användas. Årets resultat har dessutom belastats med 
12,5 mnkr för återställning av deponier i Hunnestad 
och Veddige. Tillsammans med den avsättning på 15 
mnkr som gjordes 2011, finns nu medel avsatta för att 
kunna återställa alla deponier i Varbergs kommun en-
ligt nu kända förutsättningar.

Socialnämnden visar ett överskott på knappt 15 
mnkr, trots att försörjningsstödet visar ett underskott 
på 3,5 mnkr jämfört med budget. Barn- och utbild-
ningsnämnden har ett underskott på knappt 16 mnkr, 
där 6,5 mnkr är ett planerat underskott som räknas 
av mot tidigare års överskott för satsningen på En-till-
En-datorer till elever i grundskola och gymnasieskola. 
Framför allt gymnasieskolan har haft svårt att anpassa 
verksamheten till det minskade elevantalet och står 
för den största delen av nämndens underskott. Övriga 
nämnder med mindre budgetram visar bara mindre av-
vikelser och har god följsamhet mot upprättad budget.

Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera kommunens resultat, 
utveckling och ställning används en finansiell analys-
modell utvecklad av KommunForskning i Västsverige, 
KFi. Modellen utgår från fyra viktiga aspekter ur ett 
övergripande finansiellt perspektiv:

 ❚ Kontroll över den finansiella utvecklingen

 ❚ Långsiktig betalningsberedskap/kapacitet

 ❚ Kortsiktig betalningsberedskap/kapacitet

 ❚ Riskförhållande

KFi gör varje år en kartläggning utifrån ovanstående 
fyra aspekter av kommunerna i Halland och Västra 
Götaland. Resultaten för perioden 2009-11 redovisas i 
form av polärdiagram, där resultaten för Varberg fram-
går relativt övriga kommuner i studien.

Resultat och kapacitet
Resultatutveckling
Den genomsnittliga resultatnivån de senaste fyra åren 
har legat på 100,6 mnkr, vilket motsvarar 4 % av skat-
teintäkter och generella statsbidrag, och överstiger det 

finansiella mål som fullmäktige satt på 1 %. KFi rekom-
menderar att resultatet över en längre period ligger på 
ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Självfinansieringsgrad för investeringar
Självfinansieringsgraden för årets nettoinvesteringar 
mäter hur stor andel av årets nettoinvesteringar som 
kan finansieras med internt tillförda medel (summan 
av avskrivningar och resultat, vilket är 204 mnkr 
2012). En självfinansieringsgrad på 100 % och däröver 
innebär att de egna internt tillförda medlen räcker till 
att finansiera investeringarna och att kommunen inte 
behöver låna till dessa. 

Fullmäktige har satt ett andra finansiellt mål att 
kommunens investeringar skall vara självfinansierade. 
Kommunen investerade 150 mnkr 2012, vilket kan 
jämföras med 123 mnkr för 2011. Kommunens själv-
finansieringsgrad för 2012 blev 136 %, vilket innebär 
att det finansiella målet uppnåtts. Noteras bör att den 
budgeterade investeringsnivån var 258 mnkr för 2012.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga fi-
nansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 
Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kom-
munen. Soliditetens utveckling beror på två faktorer, 
dels det årliga resultatet och dels tillgångsförändringen. 
För oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i 
samma takt som värdet på tillgångarna. 

Soliditeten var 48 % år 2012, vilket var en ökning med 
en procentenhet jämfört med föregående år. När man jäm-
för soliditeten i Varbergs kommun med andra kommuner 
bör man dock notera att upplägget med en internbank, där 
man har dotterbolagens skulder i balansräkningen samt 
fordringar på bolagen, gör att balansräkningen ökar och 
soliditeten som är ett relativt mått minskar. Kommunens 
soliditet är 71 % 2012, om man räknar bort skulderna för 
kommunens bolag i internbanken. Soliditeten med skul-
derna utanför balansräkningen (pensioner intjänade 
innan 1998) steg från 20 % 2011 till 22 % 2012.
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Den del av tillgångarna som finansieras med främmande 
kapital benämns skuldsättningsgrad och är soliditetens 
motsats. Kommunen har ingen egen långfristig låneskuld, 
men har lån för de fordringar som finns i internbanken 
samt kortfristiga skulder (t.ex. leverantörsskulder) och 
avsättningar. Kommunens skuldsättningsgrad har mins-
kat från 53 % år 2011 till 52 % 2012.

Kommunalskatt
Skattesats är ett nyckeltal som speglar kommunens 
långsiktiga handlingsberedskap. Varbergs kommun har, 
bortsett från skatteväxlingar, haft oförändrad kom-
munal utdebitering med 20,33 % sedan 1990. Vägt 
medeltal för riket är 20,89 %.  Varbergs skattesats är 
bland de lägsta i Halland och Västra Götalands län. 

Skattekraften i Varberg är 96,4 % av genomsnittet 
för riket enligt senast kända uppgifter. Varberg har 
sedan 2008 haft en snabbare ökning av skatteunder-
laget per invånare, jämfört med riket i övrigt. Kom-
munens låga skattesats är en styrka för det finansiella 
handlingsutrymmet.

Risk och kontroll

Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på den kortsiktiga be-
talningsberedskapen. Kassalikviditeten har minskat 
från 147 % år 2011 till 103 % 2012. Normalt bör ett 
likviditetsmått uppgå till minst 100 %, men för kom-
muner brukar det uppgå till ca 70-80%. I samband 
med bedömning av likviditeten skall nämnas att kom-
munen har outnyttjade checkräkningskrediter på 250 
mnkr, vilket höjer kassalikviditeten med ytterligare 40 
procentenheter.

Borgensåtagande och skuldsättning
Borgensåtaganden är viktiga för bedömningen av en 
kommun ur ett riskperspektiv. Av kommunens borgens-
åtagande på 565 mnkr avser 500 mnkr Varbergs Stads-
hus AB lån. I övrigt har kommunen genom internbanken 
skulder för dotterbolagen på 1 600 mnkr, vilket är en 
ökning med drygt 50 mnkr jämfört med året innan. 

Risken för dotterbolagens skulder får bedömas som 
liten, då bolagen som har skulder visar ett gott resul-
tat, har positivt kassaflöde samt innehåller betydande 
övervärden. De kommunala bolagen har dessutom god 
budgetföljsamhet, vilket innebär att kommunen har 
god kontroll på bolagen.

Kommunkoncernens hantering av skuldsättningen 
styrs av fullmäktiges finanspolicy med tillhörande 
tillämpningsanvisningar. De totala skulderna i kom-
munkoncernen är summan av internbankens skulder 
och skulderna i Varbergs Stadshus AB, totalt 2 100 
mnkr. Genomsnittsräntan i skuldportföljen är 3,5 % 
och den genomsnittliga räntebindningstiden är knappt 
5 år. Räntenivån kan förefalla hög jämfört med dagens 
ränta, men man bör då ha med i bedömningen att skul-
derna har förvärvats och bundits vid ett tidigare högre 
ränteläge. 

För att minimera riskerna med refinansieringen av 
skuldportföljen får maximalt 30 % av skulderna om-
sättas under en godtyckligt vald 12-månadersperiod. 
Inom den närmaste tolvmånadsperioden från årsskiftet 
2012/13 omsätts 20 % av låneskulden och refinansie-
ringsrisken får därför anses vara låg.

Balanskravet
Kommunallagen säger att kommunen måste ha en eko-
nomi i balans. Bortsett från realisationsvinster måste 
intäkterna överstiga kostnaderna. Ett positivt resultat 
krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp 
medel för reinvesteringar. Varbergs kommun har upp-
fyllt balanskravet sedan det infördes 2000. För 2012 
uppgår balanskravsresultatet till 105 mnkr och är  
något högre än föregående år.

Ekonomin på sikt
Det råder en osäkerhet i omvärlden om den framtida 
utvecklingen. Varbergs kommuns beräkningar för 
kommunens utveckling och SKLs beräkning av utveck-
lingen för framtida skatteintäkter visar på en fortsatt 
god ekonomi, med budgeterade resultat på knappt  
35 mnkr de närmaste åren. Investeringarna beräknas 
bli ca 300 mnkr per år de närmaste åren, vilket innebär 
att kommunen inte kommer att finansiera dessa med 
egna medel. Det finansiella målet för egenfinansiering 
bör dock ses över flera år. Därför kan enstaka år när 
målet inte nås accepteras.

Några slutsatser
Varbergs kommun har en mycket stark ekonomi jäm-
fört med övriga kommuner i Västsverige. Goda resultat, 
måttfulla investeringar och starka kommunala bolag 
tillsammans med en låg skattesats gör att kommunen 
har goda förutsättningar att klara framtidens krav. 

Varbergs kommun uppfyller målet om god ekono-
misk hushållning för 2012 – en god ekonomi och en 
god verksamhet till medborgarna.

Magnus Widén, ekonomichef
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46 driftredovisning
den totala driftbudgeten för nämndernas löpande verksam-
het under 2012 uppgick vid årets slut till 2 512 mnkr.

Nettokostnaden för nämndernas löpande verksamhet 
under 2012 var vid budgetbeslutet i november 2011 be-
räknad till 2 440,6 mnkr. I juni beslutade fullmäktige 
höja driftbudgeten, genom att utöka Barn- och utbild-
ningsnämndens ram med 8,1 mnkr. Under året har yt-
terligare 63,2 mnkr tillförts nämndernas ramar från de 
ofördelade medel, som fanns avsatta i budget 2012. Av 
dessa avsåg 41,5 mnkr kompensation för nio månaders 
löneökning. Den totala driftbudgeten för nämnderna 
uppgick till 2 512 mnkr vid årets slut. 

Driftkostnaden ökade
Nämndernas driftkostnad ökade med drygt 80 mnkr 
under 2012 jämfört med föregående år. Det motsvarar 
en kostnadsökning med 3,3 %. Men till skillnad från 
föregående år har huvudmannaskap och kostnader för 
kollektivtrafiken överförts till Region Halland. Med 
hänsyn till detta blir nämndernas kostnadsökning sna-
rare 105 mnkr eller 4,3 % jämfört med 2011.

När de kommungemensamma posterna läggs till 
nämnders driftskostnad förbättras resultatet betydligt. 

Detta beror på en återbetalning med drygt 44 mnkr 
från AFA av premier för avtalsförsäkringar, inbetalda 
år 2007 och 2008. Denna intäkt var inte förutsedd vid 
det tillfälle som budget 2012 beslutades, utan blev känd 
först under våren 2012. Inklusive återbetalningen från 
AFA uppvisar verksamhetens nettokostnad en blygsam 
ökning med 1,7 %, vid jämförelse med föregående år. 
Verksamhetens totala nettokostnad blev 2 439,6 mnkr. 
Överskottet mot Budget 2012 uppgick till 59,9 mnkr.

Kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
valnämnd och överförmyndare
Nettokostnaden har minskat med drygt 0,5 mnkr, vil-
ket motsvarar 8,1 %. Den lägre kostnaden kan delvis 
förklaras av att en ny mandatperioden inleddes 2011, 
vilket medför extra utbildningskostnader för Kommun-
fullmäktige under föregående verksamhetsår. 

Överförmyndarverksamheten har också fått höjda 
intäkter bland annat från Migrationsverket. Budgetav-
vikelsen på 0,6 mnkr beror även på de extra budgetme-
del som överförmyndaren erhöll för att rekrytera en ny 
gemensam chef, när organisationen slås samman med 
Falkenbergs överförmyndare.
 

Nämnderna (tkr) Netto 2011  Netto 2012 Förändr. netto % Budget 2012 Budgetavvikelse 

Kf, Val, Revision och Överförmyndare -6 962 -6 401 -8,1 -6 959 558 

Kommunstyrelse -222 941 -171 967 -22,9 -184 494 12 527 

varav exploateringsverksamhet -685 -1 123 63,9 12 000 -13 123 
varav avsättning till tunnel -17 401 -11 436 -34,3 -17 400 5 964 
varav avsättning till deponier -15 000 -12 510 -16,6 -12 510 0 

Barn- och utbildningsnämnd -1 145 297 -1 184 197 3,4 -1 168 329 -15 869 

Socialnämnd -799 834 -869 064 8,7 -883 828 14 764 

varav försörjningsstöd -27 651 -28 510 3,1 -25 000 -3 510 
Byggnadsnämnd -9 704 -10 574 9,0 -10 843 269 

Miljö- och räddningsnämnd -50 883 -52 073 2,3 -52 334 261 

varav räddningstjänst -42 639 -44 396 4,1 -43 872 -524 
varav miljö- och hälsoskyddskontor -8 244 -7 654 -7,2 -8 462 808 

Hamn- och gatunämnd -73 667 -82 281 11,7 -75 605 -6 676  

varav hamnavdelning -2 454 -4 616 88,1 0 -4 616 
varav gatu- och parkavdelning -70 656 -77 665 9,9 -75 605 -2 060 

Kultur- och fritidsnämnd -96 079 -114 486 19,2 -114 250 -236 

Servicenämnd -16 015 -10 386 -35,2 -15 258 4 872 

varav fastighetsförvaltning -3 283 2 904 -188,5 -2 159 5 063 

Totalt nämndernas drift -2 421 381 -2 501 429 3,3 -2 511 898 10 469

Kommungemensamma poster* 22 680 61 822 172,6 12 429 49 393  

varav medel för oförutsett 0 0 0,0 -5 396 5 396 
varav pensionsutbetalningar -47 395 -50 403 6,3 -45 900 -4 503 

 varav avtalsförsäkringar -2 436 52 115 -2239,8 0 52 115

Verksamhetens nettokostnad  -2 398 701 -2 439 607 1,7 -2 499 469 59 862 
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* Till kommungemensamma poster räknas from bokslut 2012 även statsbidrag för maxtaxa inom barnomsorg. För att förbättra jämför-

barheten har 2011 års siffror justerats med motsvarande bidrag.





d
r
If

tr
ed

o
VI

sn
In

g

•

F

ö
r

Va
lT

n
In

g
s

b
e

r
äT

Te
ls

e

47

Kommunstyrelsen har mottagit Naturum Getterön som gåva

Kommunstyrelsen
Nettokostnaden har minskat med knappt 51 mnkr, 
vilket främst beror på att kollektivtrafiken övergått 
till regionen och att arbetsmarknadsenheten från och 
med 2012 tillhör Socialnämnden organisatoriskt och 
kostnadsmässigt.

Kommunstyrelsen visar totalt ett budgetöverskott 
med 12,5 mnkr. Den uteblivna indexuppräkningen av 
avsättningen för en kommande järnvägstunnel bidrar 
med hälften av överskottet. Vakanser och projekt inom 
kommunledningskontoret står för resten av överskottet. 
De budgeterade intäkterna av exploateringsverksamhe-
ten uteblev, men intäkter av engångskaraktär uppväger 
detta underskott. Bland annat har Kommunstyrelsen 
mottagit Naturum som gåva och markregleringar har 
gett försäljningsintäkter.

Barn- och utbildningsnämnden
Totalt har Barn- och utbildningsnämnden ökat sina 
nettokostnader med 3,4 %, jämfört med föregående 
år, men de olika verksamhetsområdena uppvisar olika 
nettokostnadsökningar. Förskoleverksamheten visar en 
ökning med 8,8 %, fritidshem och grundskola med 2,6 % 
och gymnasieskolan med 0,8 %. Kostnadsförändringen 
förklaras till stor del av ändrade volymer inom verk-
samhetsområdena. En del av kostnadsökningen beror 
också på införandet av datorsatsningen En-till-En. 

Det totala budgetunderskottet ligger på knappt 16 
mnkr, varav 6,5 mnkr var planerat att tas ur tidigare 
ackumulerade överskott för att delvis täcka upp för da-
torsatsningen. Underskottet från föregående år består 
och har fördjupats inom förskoleverksamheten och 
gymnasieskolan, men försvunnit inom grundskolan.

Socialnämnden
Nettokostnaderna för Socialnämnden har ökat med 
drygt 69 mnkr sedan 2011, vilket motsvarar en ök-
ning med 8,7 %. Av ökningen beror 20 mnkr på att 
arbetsmarknadsenheten införlivats i organisationen. 
Den generella kostnadsökningen motsvarar ca 16 mnkr 
och resten beror på ökad kvalitet och volym. Social-
nämnden uppvisar ett budgetöverskott med 14,8 mnkr 
år 2012, vilket är 33 mnkr lägre än det budgetöverskott 
som redovisades år 2011. Denna förändring motsvarar 
det belopp, som nämnden angett, för de kvalitets- och 
volymökningar som skett under 2012.

Byggnadsnämnden 
Nettokostnaden har ökat med 0,9 mnkr sedan år 2011, 
vilket motsvarar en ökning med 9 %. Förändringen be-
ror delvis på lägre intäkter när ärendevolymen minskar. 
Kostnaderna har varit högre än budgeterat, då en del 
vakanser har fått ersättas med konsulttjänster. Nämn-
den har ett budgetöverskott med 0,3 mnkr.

Miljö- och räddningsnämnd
Totalt har nämndens nettokostnad ökat med 1,2 mnkr 
sedan år 2011, vilket är en ökning med 2,3 %. Ök-
ningen återfinns helt och hållet inom räddningstjänsten, 
som hävdar att det mestadels är av engångskaraktär på 
grund av förbundsbildningen. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har ökat sina intäkter, 
samtidigt som svårigheter att rekrytera medfört att 
kostnaderna har varit lägre än beräknat. Av nämndens 
totala budgetöverskott på 0,3 mnkr står miljö- och 
hälsoskyddskontoret för 0,8 mnkr, medan räddnings-
tjänsten har ett underskott med 0,5 mnkr.

Hamn- och gatunämnd 
Hamn- och gatunämndens nettokostnadsökning sedan 
2011 är 8,6 mnkr vilket är en ökning med 11,7 %. Av 
ökningen beror 5,5 mnkr på tillkommande kostnader i 
samband med att parkeringsgaragen i kvarteren Lorens-
berg och Kanngjutaren tagits i bruk. Ytterligare 1,5 mnkr 
beror på ökade kapitalkostnader. 

Totalt uppvisar nämnden ett budgetunderskott med 
6,7 mnkr, varav 4,6 mnkr avser hamnavdelningen och 
2,1 mnkr gatuavdelningen. Under året har Kommun-
styrelsen beslutat att hamnen ska få utnyttja tidigare 
ackumulerade överskott för att täcka kostnader för 
Tullhusets renovering samt revisionsmuddring av far-
leden och Farehamnen. 

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämndens totala nettokostnader har 
ökat med 18,4 mnkr sedan 2011. Då hade nämnden 
extra låga kostnader, eftersom redovisningen av bidrag 
ändrades. Detta bidrog till att kostnaderna var drygt 5 
mnkr mindre än beräknat. Sedan dess har kulturhuset 
Komedianten tagits i bruk, vars drift och verksamhet 
beräknades öka nämndens driftkostnader med 8 mnkr 
per år. Dessutom har helårskostnad för idrottshallen i 
Väröbacka belastat nämnden. Verksamheten uppvisar 
ett underskott med 0,3 mnkr mot budget. Nämnden 
har godkänt att förvaltningen fått överskrida budgeten, 
genom att utnyttja tidigare års ackumulerade överskott.

Servicenämnd
Nettokostnaden har minskat med 5,6 mnkr sedan 2011, 
vilket motsvarar hela 35,2 % av Servicenämndens 
budgetram. Men enbart en liten del av verksamheten är 
budgetfinansierad och bruttoomslutningen, inklusive 
transaktioner inom den egna förvaltningen, uppgår till 
550 mnkr. I förhållande till omslutningen motsvarar 
kostnadsminskningen ca 1 %. 

Totalt redovisar Servicenämnden ett budgetöver-
skott med 4,9 mnkr. Överskottet återfinns främst inom 
fastighetsavdelningen, beroende på att planerat under-
håll har blivit försenat.
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Investeringsredovisning
Under 2012 har kommunen genomfört investeringar för 
nästan 151 mnkr. Investeringsbudgeten uppgick till 258 
mnkr, varav 90 mnkr överförts från tidigare år. 

Den totala investeringsbudgeten 2012 omfattade drygt 
258 mnkr, varav 168 mnkr avsåg budget 2012 och 90 
mnkr var ombudgeterade medel från föregående år. 
Troligtvis kommer inte hela budgetavvikelsen om 107 
mnkr att begäras över som kompletteringsbudget 2013. 
Det kommer ändå att var mer än dubbelt så mycket som 
förs över, jämfört med prognosen i samband med att 
investeringsbudgeten för 2013 fastställdes.

Effekter av försenade investeringar
Problemet med försenade investeringar berör inte bara 
kommunen verksamhetsmässigt, utan bidrar också till 
att den ekonomiska planeringen snedvrids. I budget 
och plan för kommande år finns medel reserverade för 
beräknade räntekostnader för finansiering samt skötsel- 
och driftskostnader av planerade investeringar. Om det 
redan i planeringsstadiet stod klart att investeringarna 
skulle senareläggas, kunde dessa medel tillförts verk-
samheten istället. Som det är nu bidrar istället det 
lägre investeringsutfallet till att förbättra kommunens 
resultat genom ett högre finansnetto och lägre drifts-
kostnader än budgeterat.

Markförvärv och fastighetsförsäljning
I investeringsredovisningen återfinns det markförvärv 
och den fastighetsförsäljning som inte är direkt kopp-
lat till exploatering. Kommunens till beloppet enskilt 
största förvärv 2012 var fastigheten Pipebruket 9 vid 
Västra Vallgatan nära järnvägsstationen. Där fanns 
tidigare en bensinstation.

Större investeringar under året
Flera nya byggnader har påbörjats och färdigställts under 
året. Bland annat stod en ny gruppbostad i Veddige klar i 
april 2012 och den nya ungdomsgården på Håsten invig-
des i oktober. En ny förskola i Åskloster togs i bruk i slu-
tet av året. Ishallsbygget på Håsten har kommit igång och 
hallen beräknas vara klar att använda till hösten 2013. 

Projektering av ett nytt LSS-boende i kvarteret  
Gasellen genomförs och byggnation sker under 2013. 
Även arbetet med att ordna fler förskoleplatser i Gamla 
Köpstad/Galtabäck har kommit igång. Där har en be-
fintlig fristående förskola köpts in och den kommer att 
kompletteras med ytterligare två avdelningar. Däremot 
har en planerad förskola vid Göthriks skola blivit förse-
nad p.g.a. arbete med avledning av dagvatten. 

I investeringsbudget 2012 fanns också medel avsatta 
för projektering av en ny förskola i Träslövsläge och 
första delen av en ombyggnad av Ankarskolan. Dessa 

Ishallsbygget på Håsten
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Investeringsprojekt (tkr) Netto 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Netto t.o.m. 2012 Proj.budget

Markförvärv -11 817 -10 000 -1 817  Löpande/år 

 varav Pipebruket 9 -7 203       
Försäljning av fastigheter 6 394 500 5 894   

Vägar, cykelbanor och allmän plats -18 155 -39 466 21 311  

 varav gc-tunnlar Västkustvägen -4 790 -4 679 -111 -5 193       -5 200 
 varav toppbeläggning Österleden -1 778 -3 000 1 222 -1 778       -3 000 
Idrottsanläggningar -18 068 -18 167 99  

 varav belysning Påskbergsvallen -4 246 -4 500 254 -4 246       -4 500
 varav konstgräsplan Övrevi -9 077 -7 279 -1 798 -9 298       -7 500
Nybyggnation fastigheter -70 794 -106 352 35 558  

 varav ishall Håsten -23 577 -27 000 3 423 -25 312 -64 500
 varav ungdomsgård Håsten -8 070 -8 937 867 -9 133 -10 000 
Övriga fastighetsinvesteringar -14 476 -50 020 35 544   

 varav ombyggnad stadshus B -2 211 -8 777 6 566 -2 234 -8 800 
Hamninvesteringar -806 -4 100 3 294  

Inventarier m.m. -22 888 -30 451 7 563   

 varav IT-investeringar -8 352 -8 850 498  Delvis löpande 
Investeringar totalt -150 610 -258 056 107 446    
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projekt har nu i budget 2013 omvandlats till nybyggna-
tion av skol-, biblioteks- och förskolelokaler, placerade 
intill Ankarskolan. Delar av den befintliga skolan kom-
mer troligtvis att rivas, när projektet är färdigt.

En pågående ombyggnad och renovering av  
Stadshus B har blivit ytterligare fördröjd. Åter- 
inflyttningen planeras ske efter sommaren 2013. I 
hamnområdet har en ny upplagsyta färdigställts för 
mellanlagring av vindkraftstorn. Ett budgeterat hamn-
projekt har lyfts bort ur planeringen efter ändrade 
affärsavtal.

Vägar, cykelbanor och allmän plats
Investeringar inom vägar, cykelbanor och allmän plats 
har sammantaget ett nettoutfall, som är knappt hälften 
av planerat. Avvikelserna är störst bland gång- och 
cykelvägsprojekten, varav den enskilt största avvikelsen 
finns inom projektet Kattegattleden. Men även plane-
rade projekt som utmed Buavägen och cykelväg mellan 
Lindberg och Trönninge har försenats. 

Gång- och cykelvägen utmed Apelviksvägen är där-
emot färdigställd, liksom renoveringen av två gång- och 
cykeltunnlar under Västkustvägen. Av de tre ”promena-
der” som ingår i investeringsredovisningen har Hälsans 

stig och Veddige strandpromenad invigts. Arbetet med 
att rusta upp Strandpromenaden i Varberg har inletts 
men fortsätter 2013. Lekplatsen vid Esplanaden, mitt 
emot Komedianten, är klar. Däremot har investeringen 
i en temalekplats i Societetsparken flyttats fram, för att 
stå klar till sommaren 2013.

Konstgräsplanen i Tvååker är färdig. Trots en 
utökad budget överskreds denna på grund av extra 
sprängningsarbeten. Belysningen på Påskbergsvallen 
har också förbättrats under året för att motsvara den 
standard som spel i högre divisioner kräver.

Mer nätverk
Årets IT-investeringar, som uppgår till 8,3 mnkr, var 
drygt 60 % högre än föregående år. Stora investeringar 
har krävts i både trådlöst och trådburet nätverk, för 
att klara den utbredda användningen av ny teknik i  
kommunens verksamhet.
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50 exploateringsredovisning
Tillgången på mark för bostads- och verksamhetsändamål 
är en väsentlig förutsättning för kommunens fortsatta 
utveckling. Under året har investeringar i mark för bostads- 
och verksamhetsändamål skett med 27,8 mnkr, varav 21,4 
mnkr avser bostadsområden. Kommunen har samtidigt sålt 
tomtmark för 28,8 mnkr. Tolv nya områden har påbörjats 
och fyra har avslutats. 

Mark för bostäder
Under året har kommunen främst investerat större 
belopp i fem områden för bostadsändamål. I kvarteren 
Lorensberg och Kanngjutaren har arbetet med gator, 
grönytor och marksanering fortsatt, med en utgift på 
5,6 mnkr. Nya gator, gatubelysning, gång- och cykel-
vägar, grönytor m.m. har i större utsträckning även 
anlagts i Breared, Göingegården, Åsby och Bua.

Intresset för småhustomter har minskat sedan nya 
låneregler infördes. Under året har 10 tomter sålts i 
centralorten, varav åtta på Göingegården och två på 
Stockrosgatan. I Bua har tre tomter sålts på området 
vid Kvarndammsvägen. En tomt har sålts i vardera  
Limabacka, Sibbarp och Veddige. 

Det är positivt att byggnation av nya hyreslägenheter 
kommit igång i Veddige. Första etappen omfattar 12 
stycken, med inflyttning i februari 2013. På Sörse och 
Håsten är två större tomter för flerbostadshus sålda till 
Varbergs Bostads AB.

Mark för verksamhet
Antalet sålda verksamhetstomter är i stort sett oföränd-
rad jämfört med tidigare år. Efterfrågan har varit störst 
på Nedregården, i Träslövsläge och på Varberg Nord. 

På Nedregården bedöms tillgången på tomter täcka 
efterfrågan även under 2013 och eventuellt ytterligare 
ett par år. På Varberg Nord och i Träslövsläge finns risk 
att tomterna kommer säljas slut under 2013. I Tvååker 
har kommunen numera inga industritomter att erbjuda, 
då den sista tomten såldes under året. I övriga orter har 
intresset för verksamhetstomter varit mycket svalt. 

Handelsfastigheten Vrångabäcken 2, i Jonstaka, sål-
des till Ekängen Breared Förvaltning AB. Fastigheten 
har sedan försäljningen utvecklats genom att Systembo-
laget och ett apotek etablerat sig där.

Avslutade och justerade områden
Under året har fyra exploateringsområden avslutats 
med en samlad negativ resultatpåverkan på 1,1 mnkr. 
I de fall som det finns tomter färdiga för försäljning 
inom de avslutade områdena har dessa förts över till ett 
separat tomtlager på balansräkningen.

Områden (tkr) Ingående balans Inkomster 2012 Utgifter 2012 Netto 2012 Avslut/just. Utg. balans        

Lorensberg/Kanngjutaren -15 549 0 5 579 5 579 0 -9 970  

Stockrosstigen -2 336 -1 336 7 -1 329 0 -3 665  

Sörse 19 -3 397 132 -3 265 0 -3 246  

Håstensområdet -5 874 -3 675 272 -3 403 0 -9 277  

Breared 5 315 -2 1 936 1 934 0 7 249  

Göingegården, Etapp 5 3 058 0 1 439 1 439 0 4 497  

Åsby, norr Åsbyvägen 374 0 1 438 1 438 0 1 812  

Bua, Kvarndammsvägen 4 966 -2 398 4 586 2 188 0 7 154   

Övriga områden  51 444 -3 044 5 980 2 936 -6 626 47 754 

mark för bostäder 41 417 -13 852 21 369 7 518 -6 626 42 309        

Nedregården, Etapp 4 3 887 -932 1 153 221 0 4 108  

Träslövsläge, S. Tångvägen 5 666 -2 160 0 -2 160 0 3 506  

Varberg Nord 4 576 0 2 345 2 345 -6 921 0  

Jonstaka Handel 144 -11 406 94 -11 312 11 168 0  

Övriga områden 26 711 -426  2 846 2 421 455 29 587 

mark för verksamhet 40 984 -14 924 6 439 -8 486 4 702 37 201 
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Byggnation av nya hyreslägenheter har kommit igång i Veddige.
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51externainkomsterochutgifter
externa inkomster och utgifter omfattar kommunens 
inkomster och utgifter för den löpande verksamheten, 
investeringar och exploatering. 

Kommunens kontoplan har ändrats från och med  
redovisningsåret 2012, vilket gör det svårt att jämföra 
de olika inkomst- och utgiftsslagen mot föregående år. 
Summa inkomster respektive Summa utgifter är direkt 
jämförbara, liksom poster som Skatter samt Löner, 
pensioner och avgifter.

Inkomster
Totalt har inkomsterna ökat med 55,5 mnkr sedan år 
2011. Detta motsvarar 1,8 % och då ingår en engångs-
utbetalning från AFA Försäkring med drygt 44 mnkr. 
Bortser man från denna blir ökningen mer blygsam 

drygt 10 mnkr eller 0,3 %. Inkomsten från kommunal-
skatten har trots skatteväxlingen med Region Halland, 
ökat med 60 mnkr under året. Därmed står skattein-
komsterna för en ökande andel av kommunens totala 
inkomster.

Utgifter 
De totala utgifterna har bara ökat med 15 mnkr, eller 
0,5 %, sedan 2011. Personalutgifterna har ökat med 
3,6 %, vilket ganska väl motsvarar den ökning av lö-
nerna, som det nya avtalet innebar. Sammantaget mins-
kar utgifterna för inköp av material och tjänster. En del 
av minskning går att härleda till anläggningsarbeten, 
medan övrig minskning beror på att utgifterna för kol-
lektivtrafiken flyttats över till Regionen, i samband med 
det ändrade huvudmannaskapet.

 2008 2009 2010 2011 2012

Inkomster     
Avgifter VA, renhållning, parkering och hamn 143,3 22,7 22,2 21,4 26,9 

Avgifter för social omsorg 42,4 44,8 45,5 49,0 52,8 

Övriga avgifter och hyror 185,7 200,5 227,2 239,6 120,2 

Statsbidrag 112,8 110,7 126,4 125,7 135,9 

Övriga driftbidrag inklusive utjämning 369,2 369,6 425,2 401,6 455,1 

Övriga inkomster 77,4 87,4 218,2 137,3 168,5 

Skatter 1 878,2 1 901,8 1 977,1 2 085,6 2 145,3 

Räntor, räntebidrag 44,9 25,9 51,6 71,0 82,0

summa inkomster 2 853,9 2 763,4 3 093,4 3 131,2 3 186,7    

Utgifter      
Löner, pensioner och avgifter 1 613,5 1 610,1 1 617,2 1 650,2 1 709,8 

Övriga personalkostnader 31,0 27,1 26,0 28,8 26,9 

Fastigheter, inventarier m.m. 53,7 17,3 87,5 26,7 33,5 

Material 161,3 145,1 146,3 156,4 220,9 

Tjänster 849,8 860,0 931,3 1 045,9 926,0 

Bidrag inklusive vårdnadsbidrag 86,4 97,9 97,5 104,7 110,3 

Räntor 34,7 16,4 43,4 63,2 63,4

summa utgifter 2 830,4 2 773,9 2 949,2 3 075,9 3 090,8    
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Kommunkoncern med stark ekonomi
Ekonomin är fortsatt stark i kommunkoncernen, som 
omfattar förvaltningarnas och de kommunägda bola-
gens verksamhet. De senaste fem åren har genomsnitts-
resultatet uppgått till 133 mnkr. Överskotten ger goda 
förutsättningar för att bibehålla en stark ekonomi de 
närmaste åren. Detta kommer att bli viktigt med tanke 
på de stora investeringsvolymer som upparbetats i år 
och väntas komma de närmaste åren. 

Händelser efter räkenskapsårets slut
I oktober 2012 beslutades att bilda Hallands Hamnar 
med verksamhetsstart den 1 januari 2013. All perso-
nal från Varbergs Hamn AB och Halmstad Hamn AB 

Försäljning* lån borgen

mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Varbergs kommun 82,4 40,4 1 817,9 500,0

Varbergs Stadshus AB 0,5 500,0

Varbergs Bostads AB 67,7 17,5 668,6

Varberg Energi AB (Koncern) 6,6 110,4 566,0

Varberg Event AB 7,3 0,9

Varbergs Fastighets AB 9,1 20,5 348,0

Varbergs Hamn AB 19,3 1,8

Terminal West Logistics AB 2,0 0,3

Varberg Vatten AB 19,7 22,8 235,3

ägartillskott/driftbidrag Koncernbidrag Utdelning

mnkr Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare

Varbergs kommun 5,7

Varbergs Stadshus AB 1,6 15,2 0,3

Varbergs Bostads AB 0,3

Varberg Energi AB (Koncern) 12,0

Varberg Event AB 5,7 1,6

Varbergs Fastighets AB 2,0

Varbergs Hamn AB 1,2

Terminal West Logistics AB

Varberg Vatten AB
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mnkr 2010 2011 2012

Årets resultat 191,1 119,8 177,7 

Soliditet, exkl ansvarsförbindelse 40% 41% 43% 

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse 33% 33% 35% 

Investeringsvolym 473 446 755 

Självfinansieringsgrad 87% 82% 54% 

Kassalikviditet 86% 79% 67%jä
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har gått över till det nybildade Hallands Hamnar AB. 
Bolaget ägs till 50 % av vardera Varbergs Hamn AB 
och Halmstad Hamn AB. Vid årsskiftet namnändrades 
Varbergs Hamn AB till Hallands Hamnar Varberg AB.

Från den 1 januari har Varbergs och Falkenbergs 
kommuner bildat kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Väst, som tagit över verksamhet och personal 
från de båda kommunerna.  

Väsentliga personalförhållanden
Antal tillsvidareanställda i kommunkoncernen uppgick 
år 2012 till 4 271, att jämföra med 4 201 personer före-
gående år. Av de anställda arbetar 93 % i kommunens 
förvaltningar och 7 % i de kommunala bolagen. 

Kommunenssamladeverksamhet
Varbergs kommuns verksamhet är omfattande. den ska 
vara rationell och organiserad för att ge invånarna en god 
samhällsservice. Under 2012 bedrevs verksamheten av 
kommunens förvaltningar, hel- eller delägda kommunala 
bolag samt av privata företag och föreningar. 

I kapitlet kommunens samlade verksamhet ges en 
sammanfattande bild av de olika utförarna samt interna 
mellanhavanden i kommunkoncernen.

* Exklusive finansiella poster och exploateringsprojekt  
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Kommunkoncernen

Kommunens nämnder Kommunens bolag

Kommunfullmäktige Varbergs stadshus ab

Kommunens revisorer Varbergs Bostads AB 100%

Valnämnd Varberg Energi AB 100%

Överförmyndarnämnd Varberg Energimarknad AB 100%

Kommnustyrelse Varberg Event AB 100%

Barn- och utbildningsnämnd Varbergs Fastighets AB 100%

Socialnämnd Terminal West Logistics AB 100%

Byggnadsnämnd Varbergs Hamn AB 100%

Miljö- och räddningsnämnd Varberg Vatten AB 100%

Hamn- och gatunämnd Vatten och miljö i väst AB 50%

Kultur- och fritidsnämnd

Servicenämnd

Kommunala uppdragsföretag

samägda företag utan betydande inflytande Kommunala entrepenader, över 5 mnkr
Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader även om de har  
kommunal finansiering, eftersom det tillkommer genom avtal med staten.

Kommuninvest ekonomisk förening 0,7% Äldreomsorg

AB Hallands Kulturhistoriska Museum, Varberg 49,0% Carema äldreomsorg AB 41,8 mnkr

Södra Skogsägarna ek.för. <0,01% Norlandia omsorg AB 25,4 mnkr

Varbergsortens elkraft ek.för. 4,5% Humana omsorg AB 24,3 mnkr

Hemservice i Halland AB 11,2 mnkr

Hallands carecenter AB 9,0 mnkr

Cityomsorgen i Varberg Ek.för. 7,2 mnkr

Adium omsorg AB 6,9 mnkr

Förskola

Montessoriföreningen 5,1 mnkr

Fyrens föräldrakooperativ 5,1 mnkr
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Mnkr Not 2011 2012 2011 2012

Verksamhetens intäkter 1)  1 520,3 542,8 1 474,0 1 500,8 

Verksamhetens kostnader 1) 2 -2 822,5 -2 880,2 -3 495,6 -3 552,4 

Upplösning av infrastrukturell investering 3 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 

Avskrivningar  -84,9 -90,6 -243,9 -232,0

Verksamhetens nettokostnad  -2 398,7 -2 439,6 -2 277,1 -2 295,2

Skatteintäkter 4 2 085,6 2 145,3 2 085,6 2 145,3 

Generella stats- och utjämningsbidrag 5 397,0 389,1 397,0 389,1 

Finansiella intäkter 6 70,6 82,0 9,8 9,7 

Finansiella kostnader 7 -63,1 -63,2 -84,2 -73,8

resultat före skatter och extraordinära poster  91,4 113,6 131,1 175,1

Extraordinära intäkter 8   6,4  

Skattekostnader    -12,5 10,5 

Uppskjuten skatt    -5,2 -7,9

Årets resultat  91,4 113,6 119,8 177,7
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Mnkr Not 2011 2012 2011 2012

löpande verksamhet     
Årets resultat   91,4 113,6 119,8 177,7 

Ej likviditetspåverkande poster 9 140,9 112,2 300,4 247,3

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar  0,0 0,0 0,0 -7,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 232,3 225,8 420,2 417,4
Förändring kortfristiga fordringar  -79,6 8,8 -80,6 -10,2 
Förändring förråd  2,5 0,0 2,5 1,6 
Förändring exploateringsområden  -2,2 6,1 -2,3 6,1 
Förändring kortfristiga skulder  -75,1 -14,7 2,5 21,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  77,9 226,0 342,3 435,9

Investeringsverksamhet     
Investering i materiella anläggningstillgångar  -151,3 -161,1 -475,8 -618,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6,8 6,4 26,9 60,5 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 -6,8 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,2 0,0 1,1 10,8 

Investeringsbidrag  21,4 4,1 21,4 4,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -122,9 -150,6 -426,4 -550,2

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån  166,4 716,0 8,1 746,2

Amortering av långfristiga skulder  -180,5 -661,8 0,0 -677,3 

Ökning av långfristiga fodringar  -82,6 -219,3 -4,0 -6,4 

Minskning av långfristiga fodringar  18,8 76,6 0,0 30,5 

Ökning av pensionsmedelsportfölj  -67,9 -42,0 -67,9 -42,0

Minskning av pensionsmedelsportfölj  22,0 40,1 22,0 40,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -123,8 -90,4 -41,8 91,1

Årets kassaflöde  -169,0 -15,0 -125,9 -23,2

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början  438,8 269,8 265,0 139,1 

Likvida medel vid årets slut  269,8 254,8 139,1 115,9 

Förändring likvida medel  -169,0 -15,0 -125,9 -23,2
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Mnkr Not 2011 2012 2011 2012

Tillgångar
Mark, fastigheter och anläggningar 10 1 707,6 1 760,4 3 681,8 3 934,5

Inventarier 11 69,6 93,2 1 133,5 1 219,8 

Aktier och andelar 12 272,2 272,3 5,6 8,3 

Långfristiga fordringar 13 1 707,5 1 850,1 62,8 32,2

summa anläggningstillgångar  3 756,9 3 976,0 4 883,7 5 194,8

bidrag till statlig infrastruktur 3 255,2 243,6 255,2 243,6

Förråd  0,8 0,8 9,3 7,7 

Exploateringsområden  91,9 85,8 91,9 85,8 

Kortfristiga fordringar 14 211,5 202,7 283,6 320,1 

Pensionsmedelsportfölj 15 167,1 167,0 167,1 167,0 

Likvida medel 2) 16 269,8 254,8 139,1 115,9

summa omsättningstillgångar  741,1 711,1 691,0 696,5

summa tillgångar  4 753,2 4 930,7 5 829,9 6 134,9     

eget kapital och skulder     
Ingående eget kapital  2 150,9 2 242,3 2 310,0 2 433,6 

Årets förändring, resultat  91,4 113,6 119,8 177,7

summa eget kapital  2 242,3 2 355,9 2 429,8 2 611,3

avsättningar 17 520,1 544,5 680,7 692,7

Långfristiga lån 2) 18 1 551,4 1 425,6 2 122,1 2 021,9

summa långfristiga skulder  1 565,5 1 425,6 2 122,1 2 021,9

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 2) 19 253,7 414,5 389,0 601,2 

Semesterlöneskuld 20 129,5 136,7 152,1 154,3 

Upplupen pensionskostnad  56,2 53,5 56,2 53,5

summa kortfristiga skulder  439,4 604,7 597,3 809,0

sUmma sKUlder oCh egeT KaPITal  4 753,2 4 930,7 5 829,9 6 134,9

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser 21 1 281,4 1 283,9 1 281,4 1 283,9 
Borgensåtaganden 22 566,3 565,1 68,4 63,9

1) Definitionen av vad som är verksamhetens intäkter respektive kostnader har förändrats jämfört med årsredovisning 2011. 
Förändringen har även gjorts på siffrorna för 2011 för jämförbarhetens skull. Justeringen har inte inneburit någon förändring i årets 
resultat. Dock har både verksamhetens intäkter och kostnader förändrats.

2) 2012 används ny metod för att eliminera checkräkningskredit inom koncernen, beloppen för 2011 är omräknade enligt ny metod    
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not 1 Verksamhetens intäkter (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Försäljning av varor och tjänster 97,1 117,6 589,2 518,8
Taxor och avgifter 141,3 105,4 250,8 218,1
Hyror och arrenden 75,3 93,2 400,4 428,2
Bidrag 168,1 153,2 168,1 147,4
Aktiverade interna intäkter avseende investering och exploatering 21,4 21,0 21,4 21,5
Övriga intäkter 4,7 7,9 31,7 122,3
Jämförelsestörande intäkter 1 12,4 44,5 12,4 44,5

summa verksamhetens intäkter 520,3 542,8 1 474,0 1 500,8

1 Avslut av exploateringsområden 11,8 11,8
Återbäring AFA 2007-2008 44,5 44,5

not 2 Verksamhetens kostnader (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Löner -1 148,9 -1 214,5 -1250,8 -1 314,6
Sociala avgifter -354,5 -400,0 -385,1 -429,6
Pensionskostnader -127,1 -112,5 -141,9 -126,7
Entreprenad och köp av verksamhet -649,3 -575,6 -853,9 -697,6
Lämnade bidrag -104,7 -110,2 -104,7 -104,4
Lokalkostnader -76,7 -77,4 -40,9 -49,8
Bränsle / Energi -52,4 -71,3 -13,7 -29,5
Handelsvaror 0,0 0,0 -332,8 -335,4
Övriga kostnader -308,9 -318,7 -371,8 -464,8
Jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

summa verksamhetens kostnader -2 822,5 -2 880,2 -3 495,6 -3 552,4

not 3 Upplösning av statlig infrastrukturell investering (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

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

Beslutad medfinansiering 290,0 290,0 290,0 290,0
Upplösning tidigare år 23,2 34,8 23,2 34,8
Årets upplösning 11,6 11,6 11,6 11,6

Återstår att lösa upp 255,2 243,6 255,2 243,6

not 4 skatteintäkter (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Preliminära skatteintäkter 2 035,2 2 118,5 2 035,2 2 118,5
Definitiv slutavräkning 8,2 0,4 8,2 0,4
Preliminär slutavräkning 42,2 26,4 42,2 26,4

summa skatteintäkter 2 085,6 2 145,3 2 085,6 2 145,3

not 5 generella statsbidrag och utjämningsbidrag (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Inkomstutjämning 378,8 386,5 378,8 386,5
Statsbidrag, maxtaxa 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsutjämning -84,6 -72,0 -84,6 -72,0
LSS-utjämning -48,7 -54,7 -48,7 -54,7
Regleringsbidrag 59,7 28,8 59,7 28,8
Fastighetsavgift 91,8 100,5 91,8 100,5

summa 397,0 389,1 397,0 389,1
1 Från och med 2012 ingår maxtaxa i verksamhetens intäkter, förändringen är även gjord på 2011 för ökad jämförbarhet

not 6 Finansiella intäkter (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Utdelning på aktier och andelar 0,3 1,8 2,1 1,8
Ränteintäkter 65,3 72,4 6,7 7,5
Övriga finansiella intäkter 5,0 7,8 1 0,4

70,6 82,0 9,8 9,7

not 7 Finansiella kostnader (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Räntekostnader -57,3 -62,9 -77,9 -80,1
Övriga finansiella kostnader -5,8 -0,3 -6,3 6,3

-63,1 -63,2 -84,2 -73,8

not 8 extraordinära intäkter

Varbergs Bostads AB har, 2011, erhållit en engångspost på 6,4 mnkr som avser återbetalning av tidigare inbetalad avkastningsskatt.

noter
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58 not 9 ej likviditetspåverkande poster (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Förändring avsättningar 53,0 24,4 60,6 24,1
Avskrivningar 84,9 90,6 243,9 227,6
Övriga ej likviditetspåverkande poster 3,0 -2,8 -4,1 -4,4

Totalt 140,9 112,2 300,4 247,3

not 10 mark, fastigheter och anläggningar (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Ackumulerade investeringar 2 255,0 2 380,0 5 274,8 5 624,1
Ackumulerade avskrivningar -616,3 -686,4 -1 302,3 -1 436,3
Ackumulerade justeringar 13,2 14,0 -496,2 -505,9
Ingående balans 1 651,9 1 707,6 3 476,3 3 681,9
Årets utgifter 133,7 132,5 368,1 469,4
Årets inkomster -8,7 0,0 -8,7 0,0
Årets avskrivningar -70,1 -79,4 -134,0 -146,7
Årets justeringar 0,8 -0,3 -19,9 -70,1
Utgående balans 1 707,6 1 760,4 3 681,8 3 934,5
Avskrivningstid 5-50 år 5-50 år 5-50 år 5-50 år
Linjär avskrivning tillämpas för alla tillgångar utom hamnanläggningar som löper med annuiteter på 20-50 år.

not 11 Inventarier (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Ackumulerade investeringar 176,8 194,6 1 891,5 1 988,6
Ackumulerade avskrivningar -113,8 -128,5 -760,6 -847,1
Ackumulerade justeringar 5,0 3,5 5,0 -7,6
Ingående balans 68,0 69,6 1 135,9 1 133,9
Årets utgifter 17,8 35,4 112,6 159,1
Årets inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -14,7 -10,8 -87,6 -80,4
Årets justeringar -1,5 -1,0 -27,4 7,2
Utgående balans 69,6 93,2 1 133,5 1 219,8
Avskrivningstid 3-25 år 3-25 år 3-25 år 3-25 år
Linjär avskrivning tillämpas på alla inventarier

not 12 aktier och andelar (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Aktier
Varbergs Stadshus AB 216,8 216,8 0 0,0
Varbergs Stadshus AB, aktieägartillskott 52,8 52,8 0 0,0
AB Hallands kulturhistoriska Museum 0,1 0,1 0,1 0,1
Andelar
Kommuninvest Ekonomisk Förening 1,8 1,8 1,8 1,8
Övriga andelar 0,7 0,8 3,7 6,4
summa aktier och andelar 272,2 272,3 5,6 8,3

not 13 långfristiga fordringar (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Kommuninvest Ekonomisk Förening 6,4 6,4 6,4 6,4
VA-lån 49,6 25,8 49,6 25,8
Varbergs Bostads AB 708,6 668,6 0,0 0,0
Varberg Energi AB 456,0 566,0 0,0 0,0
Varbergs Fastighets AB 325,0 348,0 0,0 0,0
Varberg Vatten AB 161,5 235,3 0,0 0,0
Övrig utlåning 0,4 0,0 6,8 0,0
summa långfristiga fordringar 1 707,5 1 850,1 62,8 32,2

not 14 Kortfristiga fordringar (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Fakturafordringar 41,2 39,8 75,8 155,8
Fordringar på staten 109,7 112,3 109,7 120,7
Momsavräkning 22,8 1,2 22,8 1,2
Förutbetalda kostnader / Upplupna intäkter 25,6 40,9 35,5 52,8
Fordringar kommunala bolag 8,6 6,1 0,0 0,0
Övriga kortfristiga fordringar 3,6 2,4 39,8 -10,4
summa kortfristiga fordringar 211,5 202,7 283,6 320,1

not 15 Förvaltning av kommunens pensionsmedel (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Placerade pensionsmedel, bokfört värde 167,1 167,0 167,1 167,0
Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 169,2 172,4 169,2 172,4
orealiserat över-/undervärde i portföljen 2,1 5,4 2,1 5,4
Hur kommunens pensionsmedelsportfölj förvaltas beskrivs i den finansiella analysen.

not 16

Kommunen och de kommunala bolagen har avtal om finansiella tjänster med Varberg Sparbank AB, avtalet omfattar sedvanliga banktjänster inklu-
sive hantering och likvida medel via koncernkonto samt koncernkredit på 250 mnkr.
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59not 17 avsättningar (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Pensionsavsättning 1

Ingående avsättning 50,1 52,6 50,1 52,6
Varav Exklusive ÖK-SAP 47,8 51,3 47,8 51,3

ÖK-SAP 2,3 1,3 2,3 1,3

Nya förpliktelser under året 6,4 15,5 6,4 15,5
Varav Nyintjänad pension 6,7 11,0 6,7 11,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,0 2,8 2,0 2,8
Sänkning av diskonteringsränta 4,3 0,0 4,3 0,0
Pension till efterlevande 1,0 1,4 1,0 1,4
Övrigt -7,6 0,3 -7,6 0,3

Årets utbetalningar -3,9 -4,8 -3,9 -4,8

Utgående pensionsavsättning 52,6 63,3 52,6 63,3
Varav Exklusive ÖK-SAP 51,3 61,2 51,3 61,2

ÖK-SAP 1,3 2,1 1,3 2,1

Aktualiseringsgrad 82,0 % 86,0 % 82,0 % 86,0 %

Antal politiker med visstidsförordnande 1 1 1 1
Antal tjänstemän med visstidsförordnande 5 2 5 2

extra pensionsavsättning 2

Ingående extraavsättning 115,1 144,8 115,1 144,8
Extra avsättning genom pensionsmedelsförvaltning 2,4 1,4 2,4 1,4
Årets extraavsättning 27,3 0,0 27,3 0,0

Utgående extraavsättning 144,8 146,2 144,8 146,2

avsättning för återställande av deponier 3

Ingående avsättning 0,0 15,0 0,0 15,0
Avsättning 15,0 12,5 15,0 12,5
Ökning av nuvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Uttag 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning 15,0 27,5 15,0 27,5

avsättning parkeringsplatser 4

Ingående avsättning 5,9 5,9 5,9 5,9

Utgående avsättning 5,9 5,9 5,9 5,9

avsättning järnvägstunnel 5

Ingående avsättning 296,0 301,8 296,0 301,8
Ökning av nuvärde 5,8 -0,2 5,8 -0,2

Utgående avsättning 301,8 301,6 301,8 301,6

avsättning uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Ingående avsättning 0,0 0,0 121,5 128,3
Avsättning 0,0 0,0 6,8 -12,7

Utgående avsättning 0,0 0,0 128,3 115,6

övriga avsättningar
Ingående avsättning 0,0 0,0 31,5 32,3
Avsättning 0,0 0,0 0,8 0,3

Utgående avsättning 0,0 0,0 32,3 32,6

summa avsättningar 520,1 544,5 680,7 692,7

1  Förpliktelsen är genom försäkring minskad med 13,2 mnkr. Försäkringen avser anställda med inkomst på 7,5 till 8,5 inkomstbasbelopp. 
   Försäkringen sades upp 2011.

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

3  För att kunna möta framtida åtaganden för återställande av deponierna i Tjärby, Karl-Gustav och Veddige har sammanlagt 27,5 mnkr avsatts. 
Vatten och Miljö i Väst AB, som ansvarar för återställandet, kommer succesivt avropa de avsatta medlen.

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

5  Avsättningen avser kommunens del av den beslutade järnvägstunneln under Varberg. Läs mer under not 3.
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60 not 18 långfristig upplåning

Kommunen tillämpar huvudmetoden vilket innebär att lånekostnaderna belastar  resultatet för den period de hänför sig till.

not 19 Kortfristiga skulder (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Leverantörsskulder 111,4 98,2 152,0 225,7
Arbetsgivaravgifter och skatter 41,1 29,3 68,0 38,0
Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0 180,0 0,0 173,9
Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter 29,0 83,5 123,4 145,3
Övriga kortfristiga skulder 1) 72,2 23,5 45,6 18,3

summa kortfristiga skulder 253,7 414,5 389,0 601,2

1) 2012 används ny metod för att eliminera checkräkningskredit inom koncernen, beloppen för 2011 är omräknade enligt ny metod

not 20 semesterlöneskuld (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Innestående semester 87,6 95,9 110,2 113,5
Upparbetad ferielöneskuld, lärare 30,3 29,3 30,3 29,3
Inarbetad tid 11,6 11,5 11,6 11,5

summa semesterlöneskuld 129,5 136,7 152,1 154,3

not 21 Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Ingående ansvarsförbindelse 1 132,5 1 281,4 1 132,5 1 281,4
Aktualisering 1,5 -7,8 1,5 -7,8
Ränteuppräkning 17,7 17,1 17,7 17,1
Basbeloppsuppräkning 15,8 46,4 15,8 46,4
Sänkning av diskonteringsränta 90,5 0,0 90,5 0,0
Bromsen 46,9 0,0 46,9 0,0
Övrig post 30,9 3,9 30,9 3,9
Årets utbetalningar -54,4 -57,1 -54,4 -57,1

Utgående ansvarsförbindelse 1 281,4 1 283,9 1 281,4 1 283,9

Aktualiseringsgrad 82,0 % 86,0 % 82,0 % 86,0 %

not 22 borgensförbindelser (mnkr) Kommun 2011 Kommun 2012 Koncernen 2011 Koncernen 2012

Riksbyggen (avser förhyrda gruppbostäder) 32,6 32,4 32,6 32,4
Varbergs Bostad AB 1,5 1,2 0,0
Varbergs Stadshus AB 500,0 500,0 0,0
Övriga borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser 31,1 30,4 34,7 30,4

summa borgensförbindelser 566,3 565,1 68,4 63,9

Varbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga  nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 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 eventu-

ellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

skall ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respek-

tive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunernas  respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Varbergs 

kommuns ansvar  enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 

31 december 2012 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kom-

munens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 707 778 682 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 739 066 415 kronor.

redovisningsprinciper
Kommunens redovisning följer lagen om kommunal redovis-
ning. Kommunen tillämpar i huvudsak de rekommendationer 
som ges av rådet för Kommunal redovisning (rKr). Vissa 
avvikelser från rekommendationerna har gjorts. avvikelser 
återfinns under rubriken ”avvikelser från rKr:s rekommenda-
tioner”. 

Kommunens redovisning har varit öppen för externa 
transaktioner till och med den 31 december 2012.

Kommunens anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och 
avskrivningar. Eventuella inkomster och investeringsbi-
drag periodiseras från och med redovisningsåret 2010.
För samtliga anläggningstillgångar, utom vissa hamnan-
läggningar, används linjär avskrivning vid beräkning av 

kapitalkostnaderna.  Komponentavskrivning har i flera 
fall använts för nya investeringar 2012. Målsättningen 
är att alla nya investeringar skall komponentavskrivas 
framöver.

Kommunens leasingavtal, som främst avser bilar 
och datorer, har löptider på tre år eller kortare och be-
traktas därmed som operationella. Detta får till följd att 
dessa inte tas upp som anläggningstillgångar. 

Från och med verksamhetsåret 2002 beräknas en 
semesterlöneavsättning i personalsystemet. Semes-
terlöneavsättningen belastar den aktuella verksam-
heten, när lönen bokförs, och tillgodogörs samtidigt 
semesterlöneskulden. Uttagen och inrapporterad se-
mester, inklusive personalomkostnadspålägg, belastar 
semesterlöneskulden.
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61Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. 
Detta innebär att den pension, som intjänats till och 
med verksamhetsåret 1997, behandlas som en ansvars-
förbindelse inom linjen. Pensionsförmåner intjänade 
från och med 1998 redovisas som en kostnad i resul-
taträkningen och som en kortfristig skuld i balansräk-
ningen. Den under ett år intjänade pensionsförmånen 
utbetalas under nästkommande år till de anställdas 
individuellt valda pensionsförvaltare. 

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

Vid beräkningen av de preliminära skatteintäkterna 
för 2012 har den av Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, framtagna decemberprognosen använts.

Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter 
avslutas från och med redovisningsåret 2010 efter tanke-
gångarna i idéskriften ”Redovisning av Kommunal Mark-
exploatering” från Rådet för Kommunal Redovisning. 

Finansiella skulder som förfaller till betalning inom 
12 månader och där refinansiering inte är överenskom-
men, räknas från och med 2012 som kortfristig skuld.

Internräntan har under året varit 3,5 %.
Det interna personalomkostnadspålägget har varit dif-
ferentierat. Beroende på ålder och lön har det varierat 
mellan 14,72 % och 56,75 %.

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

Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Aktivering görs vid anskaffningsvärden som för inven-
tarier överstiger 100 tkr. Tillgångens varaktighet skall 
dessutom uppgå till minst 5 år, men för datorutrustning 
minst 3 år.

Avskrivning påbörjas året efter det en investering 
gjorts. Undantag görs för större fastighetsprojekt, där 
avskrivningarna påbörjas under anskaffnings- respek-
tive färdigställandeåret. Avvikelsen görs då vi inte anser 
att ökningen av kvaliteten på redovisningen står i rimlig 
proportion till den arbetsinsatsen som krävs.

För att möta framtida toppar i pensionsutbetalningar 
avseende ansvarsförbindelsen är en extra pensionsav-
sättning gjord de år som det interna personalomkost-
nadspålägget visat överskott. Nya avsättningar kommer 
inte att göras och befintlig avsättning löses upp de 
närmsta åren.

Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen 
varierar marginellt mellan åren. Under åren 2008-13 
har i januari utbetalats timlöner för december månad 
föregående år med belopp mellan 4,1 och 4,9 mnkr.  
I januari 2013 uppgick utbetalningen av timlön för 
december 2012 till 4,2 mnkr. 

Målsättningen är att under 2013 arbeta fram rutiner 
för att rätta till nyss nämnda avvikelser.

Ändrade redovisningsprinciper
Med anledning av RKR:s rekomendation 20, Redovisning 
av finansiella tillgångar och skulder, är det två förändrade 
redovisningsprinciper som får stort genomslag i bokslutet 
för 2012.

I och med att finansiella skulder, som förfaller till betal-
ning inom 12 månader och där refinansiering inte är över-
enskommen, skall räknas som kortfristig skuld, har 180 
mnkr omklassificerats i bokslut från lång- till kortfristig 
skuld. Av dessa omklassificerade posterna avses allt utom 
0,6 mnkr att refinansieras under 2013.
I RKR 20 framgår det vidare att aktier och andelar, som 
kommunen avser sälja någon gång i framtiden, skall klas-
sificeras som omsättningstillgång. Detta får till följd att 
pensionsmedelsportföljen på 167 mnkr klassificeras om 
från anläggningstillgång till omsättningstillgång.

Från och med 2012 elimineras de kommunala bolagens 
utnyttjade checkräkningskredit. Kortfristig skuld och 
likvida medel berörs. Förändringen är även gjord på jäm-
förelseåret 2011.

Den största påverkan av dessa förändringar är att 
kommunens nyckeltal förändras i olika sammanhang. För-
ändringrar på tidigare års siffror är markerade med fotnot.

Kommunen Varbergs
stadshus ab

Varberg
energi ab

Varbergs
bostad ab

Varbergs
Fastighets ab

Varbergs
hamn ab

Varberg
event ab

Varberg
Vatten ab 

Byggnader 20-50 år - 33-50 år 33-50 år 20-50 år 20-33 år - 25-33 år

Markanläggningar 20-33 år - 20 år 20 år - 20 år - 20 år

Anläggningar för  

kommunikationer 20-50 år - - - - - - -

Maskiner och andra 

tekniska anlägg-

ningar 5-12 år - 5-33 år 5 år 5 år - - 10-50 år

Inventarier, verktyg 

och installationer 3-12 år - 5-20 år 5 år 5 år 5-20 år 5 år 3-10 år
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63Kommunfullmäktige,kommunens 
revisorerochöverförmyndarnämnd
Fullmäktiges möten visas i webb-TV. revisorerna har gran-
skat flera verksamheter. Falkenberg och Varberg förbereder 
gemensam överförmyndarnämnd.

Verksamhetsområde
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska 
organ och beslutar i ärenden av principiell karaktär, 
t.ex. om mål och riktlinjer, budget, skatt och avgifter 
samt årsredovisning.

Kommunens revisorer har till uppgift att årligen 
granska den verksamhet som bedrivs av styrelser 
och nämnder, i den omfattning som följer av god 
revisionssed. 

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva 
tillsyn över ställföreträdare enligt föräldrabalkens re-
gelverk samt över gode män för ensamkommande barn 
och ungdomar. 

Verksamhet 2012
Kommunfullmäktige, som består av 61 ledamöter och 
35 ersättare, har sammanträtt vid tio tillfällen under 
2012. Fullmäktiges möten kan sedan i september följas 
via webb-TV på kommunens webbplats www.varberg.se.

Utöver den obligatoriska granskningen av delårsrap-
port och årsredovisning har kommunens revisorer gran-
skat kontanthanteringen inom omsorgen, kommunens 
hemsida, överförmyndarverksamheten, kommunens 
kapital i form av VA-ledningar, anställdas bisysslor, 
kommunens skydd mot mutor och bestickning samt 
elevhälsan. Revisorerna har också gjort en övergripande 
granskning av nämnder och styrelser. 

Kommunens revisorer och Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län, som är ny tillsynsmyndighet, har granskat 
Överförmyndarnämndens verksamhet. Granskningarna 
har visat att verksamheten i stort hanteras väl, men att 
det även finns möjlighet till förbättringar. 

Vision 2025
Allmänhetens intresse att ställa frågor och försöka på-
verka inför beslut har ökat, vilket följer visionens ambi-
tion att öka dialogen med medborgarna. Antalet frågor 
till allmänhetens frågestund vid fullmäktiges samman-
träden har ökat markant. 

Överförmyndarnämndens visionsarbete inriktas på 
att utveckla rättssäkerhet och bemötande.

Framtid
Kommunfullmäktiges mötesadministration kommer att 
utvecklas, med stöd för hantering av närvaro, talaran-
mälan och omröstningar. Under 2014 uppmärksammas 
att fullmäktige då har funnits i 150 år.  

Falkenbergs och Varbergs kommuner har beslutat 
att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd, med 
Varberg som värdkommun. En chef för den samman-
slagna verksamheten ska rekryteras under 2013. 

Resultat och ekonomisk analys
Nettokostnaden för Kommunfullmäktige har mins-
kat med drygt 0,5 mnkr, vilket motsvarar 8,1 %. 
Den lägre kostnaden kan delvis förklaras av att en ny 
mandatperiod inleddes 2011, vilket medförde extra 
utbildningskostnader för fullmäktige under föregående 
verksamhetsår. 

Överförmyndarverksamheten har fått höjda intäkter 
bland annat från Migrationsverket. Överskottet på 0,5 
mnkr beror även på de extra budgetmedel som över-
förmyndaren erhöll för att rekrytera en ny gemensam 
chef, när organisationen slås samman med Falkenbergs 
överförmyndare.

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Kommunfullmäktige 7 -2 846 -2 839 -2 903 64 -3 169 

Kommunrevision 0 -1 581 -1 581 -1 586 5 -1 561 

Valnämnd 0 -10 -10 0 -10 -27 

Överförmyndarkansli 373 -2 344 -1 971 -2 470 499 -2 205

 380 -6 781 -6 401 -6 959 558 -6 962
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64 Kommunstyrelse
Vision Varberg 2025 förs ut både internt och till en bred 
allmänhet. Tyck om Varberg är ett nytt sätt att enkelt lämna 
synpunkter. läsplattor införs för politiker. Järnvägsprojek- 
törer och elkonstruktörer är nya yrkeshögskoleutbildningar.

Verksamhetsområde
Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens 
uppgifter samt uppmärksamt följa frågor som har 
betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning.

Kommunledningskontoret är kommunens centrala 
administrativa resurs, som handlägger kommun-
övergripande frågor. I kommunledningskontoret ingår 
kommundirektör, enhet för strategisk utveckling, 
ekonomikontor med upphandlingsavdelning, personal-
kontor, planeringskontor och kommunkansli. Konsu-
mentvägledningen är en del av kommunkansliet. 

Centrum för Livslångt Lärande (CLL), svarar 
för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 
svenska för invandrare (SFI), vägledningsverksam-
het för vuxna, yrkeshögskola, högre utbildning och 
Alexandersoninstitutet. 

Verksamhet 2012

Kommunledningskontoret

Strategisk utveckling
Vision Varberg 2025 har vidareutvecklats och förts ut 
både internt och till en bred allmänhet. Genom arbets-
boksövningar har ett brett, internt arbete startat för 
att omsätta visionen i den dagliga verksamheten. Med 
utgångspunkt i visionen och dess verksamhetsidé tas 
ny policy och strategi fram för kommunens närings-
livsarbete. Ett första förslag till policy för sponsring 
har tagits fram, för att tydliggöra hur samverkan med 
närings- och föreningsliv bör ske. 

En ny kommunikationsstrategi och ny grafisk profil 
tas också fram för att stärka kommunens kommunika-
tion med medborgare och olika målgrupper. Tyck Om 
Varberg är ett enkelt sätt att lämna synpunkter och 
ställa frågor, som införts på kommunens webbplats. 
Dialogen med ungdomar ska också utvecklas, för att 
stärka deras delaktighet. 

Nya e-tjänster, intranät och varberg.se 
Intranätet Vinden har uppgraderats. Kommunens 
webbplats behöver utvecklas och ska ge möjlighet till 
mer avancerade e-tjänster. En förstudie har genomförts, 
som ligger till grund för val av systemlösning. Arbetet 
med att ta fram den nya webben har därefter påbörjats. 
En serviceportal lanserades i juli 2012 med fem nya e-
tjänster, bl. a. anmälan till tomt- och bostadsrättskön 
och av nybörjare till simskola samt ansökan om resekort 
för gymnasieelevers dagliga resor. Restaurangägare kan 
också anmäla serveringsansvarig personal.   

Läsplattor, ärendehantering, arkiv
Samtliga nämnder har infört läsplattor, dit ledamö-
terna får kallelser och andra handlingar. Rutinerna för 
ärende- och dokumenthantering har setts över, för att 
bl. a. öka rättssäkerhet, sökbarhet och arkivering.  

Redovisning för ökad jämförbarhet
En ny kodplan, baserad på SKL:s kommunbaskonto-
plan, har införts och underlättar jämförelser med andra 
kommuner och sammanställning av statistik. Redovis-
ningsfunktionen vid ekonomikontoret har förstärkts 
och kommunens årsredovisning har utvecklats. 

Koll på arrendeavtal
Ett system har införts för att effektivare bevaka kom-
munens omkring 700 arrendeavtal. Detta ger ökade 
möjligheter att avsluta avtal eller göra villkorsändringar, 
samt förenklar indexuppräkning och fakturering. 

Vattenråd
Skogens vatten, förändrade flöden, fria fiskvägar, 
minskat näringsläckage och dagvatten har varit teman 
i den föreläsningsserie Vattenråden Halland genomfört. 
Himleåns, TUR:s och Viskan vattenråd har deltagit. 
Dessutom har vattendragsvandringar genomförts. 
Arbetet med att starta vattenråd för Hallandskusten 
inleddes under hösten.

Energifokus
Energi- och klimatrådgivningen finns sedan januari 
2012 i Kulturhuset Komedianten. Två seminarier om 
solenergi har arrangerats. Energianvändningen i kom-
munala och privata verksamheter har diskuterats genom 
konceptet Energifokus, en workshop som arrangeras i 
samarbete med Energi- och miljöcentrum, EMC.

Skydd och Säkerhet
En strategi för risk- och krishantering har blivit fast-
ställd. För oljeskadeskyddet har en arbetsplan tagits 
fram och utbildning har genomförts.

Centrum för Livslångt Lärande
Vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI
Den nya läroplanen för gymnasieskolan, GY11, har 
införts för vuxenutbildningen från 1 juli 2012, vilket 
bl.a. innebär ökat fokus på individuella studieplaner, 
nya ämnes- och kursplaner samt ny betygsskala. 

CLL har haft 500 årsstudieplatser inom gymnasial 
vuxenutbildning och 100 årsstudieplatser inom grund-
läggande vuxenutbildning. Den största delen av delta-
garna har läst allmänna ämnen, men alltfler elever har 
fått möjlighet att skaffa sig en yrkesutbildning. Riktade 
statsbidrag har möjliggjort yrkes- och lärlingsutbild-
ning för vuxna, bl.a. inom omvårdnad, fordon, industri, 
yrkesfiske, bageri och restaurang. 

Under 2012 har SFI kontinuerligt haft sex grupper 
på dagtid och två grupper på kvällstid, totalt 260 elever. 
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Yrkeshögskola - Campus Varberg
Bara två yrkeshögskoleutbildningar startade hösten 
2012 - järnvägsprojektörer och elkonstruktörer. En 
plattform för att utveckla yrkeshögskoleutbildningen i 
Halland har etablerats. 

Högre utbildning – Campus Varberg
Ett tiotal fristående högskolekurser ges vid Campus 
Varberg. Högskolan i Borås har utökat sin verksamhet, 
genom att även ta in studenter på för- och grundskol-
lärarprogrammen på vårterminen.

FoU - Alexandersoninstitutet
Två interregionala projekt har beviljats – KASK Match 
och KASK Skandinavisk Innovationskultur samt region- 
fondsprojektet ”Efterfrågad Utveckling”. Arbetet med 
att förstärka samarbetet mellan utbildning, forskning 
och utveckling fortsätter.

Vision 2025
Översynen av ärendehanteringsprocessen syftar till att 
underlätta dialog och delaktighet. En ökande använd-
ning av sociala medier förutsätter att inlägg bevakas 
och besvaras, vilket är en väsentlig åtgärd för att för-

enkla medborgarnas kontakter med kommunen.
Planeringskontoret arrangerade i april en Visions-

verkstad för elever i årskurs 5. Elevernas funderingar 
om hur deras framtid ska se ut presenterades i en 
utställning.

Framtid

Kommunledningskontor
Budget- och investeringsprocesserna har setts över och 
en ny styrmodell har tagits fram, vilket ger bättre upp-
följning och analys av fullmäktiges mål och strategiska 
inriktningar. 

En arbetsgrupp för dubbelspårsutbyggnaden har 
startats under hösten. Tillsammans med ett framtida 
resecentrum och en omvandling av äldre industri-, 
verksamhets- och hamnområden, kommer bygget av 
dubbelspåret att starkt bidra till tätortens tillväxt och 
attraktivitet, samt göra Varberg mer hållbart. 

Agenda 21-arbetet kommer att inriktas mot miljö-
strategiska insatser, med bl. a. miljöledningsarbete.

En ny basutställning för Naturum Getterön tas fram 
tillsammans med Länsstyrelsen och är tänkt att invigas 
sommaren 2013.

Campus Varberg 
www.campus.varberg.se
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66 Skydd och Säkerhet
Ringshalsberedskapen kommer under 2013 att genom-
föra en större utrymningsövning i kommunen.

Centrum för Livslångt Lärande
Högskolan Väst gör ett nytt intag i Varberg på det soci-
alpedagogiska programmet hösten 2013.

Resultat och ekonomisk analys
Nettokostnad för kommunstyrelsens hela verksamhet 
har minskat med knappt 51 mnkr, vilket främst beror 
på att kollektivtrafiken övergått till regionen och att 
arbetsmarknadsenheten från och med 2012 tillhör 
Socialnämnden organisatoriskt och kostnadsmässigt. 

Kommunstyrelsen visar ett totalt budgetöverskott 

med 12,5 mnkr. Den uteblivna indexuppräkningen av 
avsättningen för en kommande järnvägstunnel bidrar 
med hälften av överskottet. Vakanser och projekt inom 
kommunledningskontoret står för resten av överskot-
tet. E-tjänstprojektet och arbetet med kommunens nya 
webbplats, samt utredningar som initierats i slutet av 
2012 fortsätter under 2013. Införandet av läsplattor till 
politikerna innebar kostnader, som inte budgeterats, 
men kommer att uppvägas av lägre framtida kostnader 
för kopiering och porto. 

De budgeterade intäkterna av exploateringsverk-
samheten uteblev, men intäkter av engångskaraktär 
uppväger detta underskott. Bland annat har Kommun-
styrelsen mottagit Naturum Getterön som gåva och 
markregleringar har gett försäljningsintäkter.

barn-ochutbildningsnämnd
ny skollag och nya läroplaner för grundskolan och gym-
nasieskolan. alla elever från årskurs 6 i grundskolan till 
årskurs 3 i gymnasieskolan, inklusive särskolorna, har egen 
dator som verktyg för lärandet. elevhälsan utvecklas.

Verksamhetsområde
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden inne-
fattar omsorg och utbildning för barn och ungdomar 
1-20 år och undervisning inom särvux. Vuxenutbild-
ning på grundläggande- och gymnasienivå genomförs 
på uppdrag av kommunstyrelsen.

Verksamheten är indelad i förskoleverksamhet för 
barn 1-5 år, förskoleklass, grundskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg för barn och ungdomar 6-15 år, gym-
nasieskola för ungdomar över 15 år, särskoleverksam-
het för barn och ungdomar upp till 20 år samt särvux 
och kommunal vuxenutbildning.

Verksamhet 2012

Ny läroplan och ny betygsskala i praktiken
De första betygen har satts med den nya betygsskala 
med A-F, där A-E står för godkända resultat och F 
anger ej godkänt resultat. De nya betygskriterierna ger 
möjlighet att klart visa på vilken nivå varje elev befinner 
sig. Betyg ska sättas varje termin, med början i årskurs 
6. Den tidigare betygssättningen är en del av reformen 
med ny skollag, nya kursplaner med kunskapskrav. 
Dessa förändringar har förberetts under året.

Språk, matematik, naturvetenskap och teknik i 
förskolan
Barn i förskolan ska kunna föra resonemang med hjälp 
av språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Be-
grepp som utbildning och undervisning i förskolans ar-
bete har förtydligats i den nya skollagen. Förskollärarna 
har det pedagogiska ansvaret.

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Kommunstyrelse 84 -4 705 -4 621 -5 577 956 -20 247 

Kommunledningskontor 43 715 -168 478 -124 763 -137 510 12 747 -142 457 

Centrum för livslångt lärande 28 797 -70 687 -41 890 -40 783 -1 107 -38 559 

Skydd och säkerhet 1 264 -1 957 -693 -624 -69 -365

Arbetsmarknadsenheten      -21 313

 73 860 -245 827 -171 967 -184 494 12 527 -222 941

      
 Inkomst  Utgift  Netto 2012 Budget  Avvikelse Netto 2011

Investeringar 10 230 -105 279 -95 049 -137 792 42 743 -77 953
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67Elevhälsan ger stöd
I den nya skollagen har en samlad elevhälsa införts. Den 
ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Kommunen har fått del av Skolverkets utvecklingsmedel 
med 1 mnkr, för att utöka verksamheten. Elevhälsans 
organisation har ändrats så att skolsköterskor och kura-
torer finns i respektive team.

En-till-En – datorer från årskurs 6
Alla elever från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 
i gymnasieskolan, inklusive särskolorna, har nu egen 
dator som verktyg i lärandet. En stor och långsiktig 
förändring har inletts, som har tre övergripande mål:
 ❚  lusten att lära hos elever såväl hos pedagoger ökar
 ❚  elevernas måluppfyllelse och resultat förbättras
 ❚  skolorna utvecklar arbetsformer och metoder anpas-
sade till IT som pedagogiskt lärverktyg.

Kompetensutveckling för pedagogerna är en viktig 
del i genomförandet, liksom tillgång till bra teknikstöd. 

Reggio Emilia-nätverk
Ett nytt nätverk för förskollärare, som vill arbeta med 
inspiration från Reggio Emilia har startats. Emilia-
filosofin utgår från barnens intresse, där pedagogen 
utforskar saker tillsammans med barnen. Tanken är att 
därigenom göra förskolan roligare och mer lärorik.

Jämställdhet och kunskap
Varberg deltar i Skolverkets satsning för en mer jäm-
ställd undervisning. Syftet är att öka kunskapen om hur 
en jämställd pedagogisk verksamhet kan genomföras 
med fokus på språk, lärande och identitet. Målet är en 
undervisning som möter alla flickors och pojkars förut-
sättningar och behov.

Egna idéer med STEPS och Unga Entreprenörer
Genom Strategiskt Entreprenöriellt lärande i Skolan, 
STEPS,  ska motivationen, ansvarstagande och lusten 
att lära öka. Genom STEPS ska bl.a. elevernas kreativi-
tet, nyfikenhet, självförtroende och viljan att pröva egna 
idéer utvecklas. Förmågan att arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra ska också främjas.

Projektet Ung ”Vision” har startats för att få ungdo-
mar att prova på att vara entreprenörer. Delprojekt är 
”Ung företagsamhet” och ”Sommarlovsentreprenörer” 
där ungdomar får driva egna företag respektive genom-
föra en affärsidé. 

Utvecklingsarbete
Ett utvecklingsarbete för att nå skollagens krav på 
rättssäkerhet, likvärdighet och behörighet pågår. Inom 
ramen för F-9 ska resurserna användas på bästa sätt, 
lärmiljöerna stimulera till pedagogisk och ämnesdidak-
tisk utveckling med ökad måluppfyllelse och förbättrade 
resultat. För eleverna ska detta nås utan att de behöver 
byta skola mer än maximalt en gång.

Vision 2025
Arbetsböckerna kopplade till Vision 2025 har använts 
i alla verksamheter för att arbeta vidare med förverk-
ligandet av visionen.

Framtid
Reformarbetet på skolområdet och en växande kommun  
innebär stora utmaningar. Behovet av lokaler för 
förskola och skola, på kort och lång sikt, har därför  
kartlagts. Nämnden fattade i januari 2013 beslut om en 
förändrad skolorganisation, med ändrade upptagnings-
områden. 

Platsbehovet i förskolan överstiger antalet tillgängli-
ga platser, vilket innebär påfrestningar i verksamheten. 
Tillfälligt ökade barngrupper, för att lösa problemet, 
ger negativa effekter på kvalitet, pedagogik och barnens 
trivsel. Förändrade arbetsförhållanden bland föräld-
rarna leder ofta till ökade vistelsetider, vilket också 
påverkar beläggningen. 

En ny läroplan och färre elever i gymnasieskolan ger 
nya utmaningar för både kommunens och de fristående 
skolornas framtid. Omställningen kräver tålamod och 
långsiktiga beslut för att bli framgångsrika och garan-
tera utbildning med god kvalitet. 

Rast på Håstensskolan.
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Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Barn- och utbildningsnämnd 0 -2 030 -2 030 -2 104 74 -2 962 

Central administration 2 651 -37 241 -34 590 -48 611 14 021 -78 832 

Förskoleverksamhet 38 181 -386 931 -348 750 -338 158 -10 592 -320 572 

Fritidshem och grundskola 38 775 -569 203 -530 428 -527 099 -3 329 -482 861 

Gymnasieskola 15 975 -241 407 -225 432 -209 615 -15 817 -220 593 

Komvux 6 744 -12 090 -5 346 -5 439 93 -5 215 

Särskola 7 898 -45 519 -37 621 -37 302 -319 -34 261

 110 224 -1 294 421 -1 184 197 -1 168 328 -15 869 -1 145 296

      
 Inkomst  Utgift  Netto 2012 Budget  Avvikelse Netto 2011

Investeringar 0 -2 124 -2 124 -15 105 12 981 -5 113
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Resultat och ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad uppgick till 1 184 
mnkr, en ökning med 39 mnkr. Totalt har Barn- och 
utbildningsnämnden ökat sina nettokostnader med  
3,4 %, jämfört med föregående år, men de olika 
verksamhetsområdena uppvisar olika nettokostnads-
ökningar. Förskoleverksamheten visar en ökning med 
8,8 %, fritidshem och grundskola med 2,6 % och 
gymnasieskolan med 0,8 %. Kostnadsförändringen 
förklaras till stor del av ändrade volymer inom verk-
samhetsområdena. En del av kostnadsökningen beror 
också på införandet av datorsatsningen En-till-En. 

Det totala budgetunderskottet ligger på knappt 16 
mnkr, varav 6,5 mnkr var planerat att tas ur tidigare 
ackumulerade överskott för att delvis täcka upp för 
datorsatsningen. Grundskolan och fritidshemmen 

visar ett underskott på 3,2 mnkr, vilket omvandlas till 
ett överskott på 1,1 mnkr när ackumulerat överskott 
utnyttjats. 

Förskoleverksamheten hade ett underskott med 10,6 
mnkr, vilket bl.a. beror på höga kostnader för ny- och 
avetableringar. Antalet barn och vistelsetiderna har 
fortsatt att öka. Barnomsorgsintäkterna har blivit lägre, 
medan andelen barn med speciella behov har ökat. 

Gymnasieskolan visar ett underskott med 15,8 
mnkr, varav 2,2 mnkr avser datorsatsningen En-till-En 
och ska täckas av tidigare ackumulerat överskott. Den 
kraftiga avvikelsen förklaras främst av svårigheter att 
anpassa organisation och kostnader till ett minskande 
elevantal, samtidigt som de interkommunala kostna-
derna för elever som valt annan gymnasieskola ökat. 
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69socialnämnd
ny gruppbostad i Veddige och seniorcenter startas i Två-
åker. Utökad valfrihet när sysselsättning för personer med 
missbruks- och beroendeproblem konkurrensutsätts. Vär-
degrund i visionens anda; ”Vi möter dig där du är. Tillsam-
mans med dig formar vi lösningar utifrån din situation”.

Verksamhetsområde
Socialnämnden arbetar för social och ekonomisk trygg-
het för kommunens invånare. Nämnden ansvarar för 
omsorg om äldre och funktionshindrade samt för stöd, 
rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och 
vuxna.

Verksamhet 2012

Ledningssystem och kvalitetsarbete
Socialförvaltningen håller på att utveckla det IT-base-
rade ledningssystemet Atlas, som ska säkra kvaliteten i 
verksamheten. Efter kartläggning införs efter hand ett 
mer processinriktat arbetssätt, med fokus på ständiga 
förbättringar och ett tydligt kundperspektiv. 

Ett nytt sätt att arbeta med kvalitetsrevisioner har 
införts, med utgångspunkt i Socialstyrelsens allmänna 
råd. Alla verksamhetsområden och utförare inom so-
cialförvaltningen har varit föremål för revision. Utöver 
kvalitetsrevisionerna pågår ett systematiskt arbete med 
egenkontroll, bl.a. genom riktade kundundersökningar.

Tjänstelegitimationer med SITHS-kort har införts 
för hälso- och sjukvårdspersonal, för att möta kraven 
på informationshantering och journalföring. Korten 
förenklar också identifieringen av vårdgivare och kon-
trollen av behörighet. 

Rehabilitering för daglig livskvalitet
För att öka kundens livskvalitet och självständighet i 
det dagliga livet håller ett rehabiliterande förhållnings-
sätt, från beslut till utförd insats, att arbetas fram. 

I Veddige har en ny LSS-gruppbostad startats, riktad 

till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. För yngre personer, med demenssjukdom i ett 
tidigt skede, har dagverksamheten ”Klubb Höjden” 
startats för att erbjuda social samvaro och meningsfull 
sysselsättning. 

Arbetsmarknadsinsatser
Nämnden tog från årsskiftet över ansvaret för  
kommunens arbetsmarknadsinsatser, för att hjälpa 
långtidsarbetslösa och personer med funktions-
nedsättningar att finna arbete och nå självförsörjning. 
En kartläggning av vilka åtgärder som behövs har 
genomfört. Samarbete har etablerats med bl.a. arbets-
förmedlingen, yrkesvägledare, Föreningsrådet och 
KLARA. Tillsammans med det lokala näringslivet 
har en mer varierad sysselsättning och en större andel  
arbetsplatsförlagd sysselsättning kunnat skapas.

Mer valfrihet
Fritt val tillämpas för särskilda boenden för äldre, med 
valbara boenden i hela kommunen, som drivs både av 
kommunen och olika entreprenörer. 

Verksamheten med sysselsättning för personer 
med missbruks- och beroendeproblem har nu också 
konkurrensutsatts, enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. För att stärka den egna utförarorganisationen i 
konkurrensen med andra aktörer, har verksamheten 
utvecklats utifrån ledorden ”Trygghet, Kunskap och 
Nytänkande”.   

Vision 2025
Inom Socialnämndens verksamhet krävs en ständig 
utveckling av verksamheten för att ge rätt insats i 
rätt tid till kunderna. På så sätt förenklas människors 
vardag och de inspireras till att nå sina drömmar. För-
valtningen har formulerat följande värdegrund, för att 
omsätta visionen i allt arbete: ”Vi möter dig där du är. 
Tillsammans med dig formar vi lösningar utifrån din 
situation”. 

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Socialnämnd 0 -2 447 -2 447 -2 600 153 -2 611 

Förvaltningsledning/ 

gemensam administration 19 316 -53 747 -34 431 -47 231 12 800 -37 343 

LSS-verksamhet 44 131 -187 998 -143 867 -149 202 5 335 -122 567 

Individ- och familjeomsorg 19 464 -170 856 -151 392 -144 627 -6 765 -132 500 

Försörjningsstöd 714 -29 229 -28 515 -25 000 -3 515 -27 651 

Äldreomsorg 93 324 -601 736 -508 412 -515 168 6 756 -477 163

 176 949 -1 046 013 -869 064 -883 828 14 764 -799 835

      
 Inkomst  Utgift  Netto 2012 Budget  Avvikelse Netto 2011

Investeringar 0 -3 978 -3 978 -13 395 9 417 -141
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Nämnden har beviljats medel av fullmäktige, för 
att i visionens avseende samarbeta med Barn- och 
utbildningsnämnden med ”Psynk” och ”Socialeko-
nomisk dimension”. Syftet är att barn och ungdomar 
snabbt får hjälp av rätt aktör. Det är också en satsning 
på arbete och sysselsättning för unga.

Framtid
Nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen 
om ansvaret för personer med demenssjukdom och be-
manning i särskilda boenden träder i kraft från 2014, vil-
ket kräver förberedelser i verksamheterna under 2013. En 
statlig utredning om patienternas möjlighet att påverka 
sin vård kan komma att beröra hälso- och sjukvårdslagen 
och hur insatserna ska bedrivas. Personer med komplice-
rade medicinska behov, som tidigare vårdats på sjukhus, 
vårdas nu i allt större utsträckning i hemmet, vilket kan 
leda till förändringar i verksamheten. 

För att öka valfriheten fortsätter arbetet kring vilka 
verksamheter som kan konkurrensutsättas enligt Lagen 
om valfrihetssystem, LOV. Ett sådant arbete pågår om 
verksamheterna med sysselsättning inom psykiatri samt 
familjerådgivning. 

Ett seniorcenter startas i Tvååker i början av 2013, 
med korttidsplatser, särskilda boendeplatser, parboende 
och dagverksamhet samt en omfattande öppen verksam-
het. En träningspark projekteras i anslutning till centret. 
Den ska bli en hälsofrämjande mötesplats.

Varbergs kommun har i december 2012, tillsammans 
med de flesta av länets kommuner, ansökt om att bli ett 
certifierat vård- och omsorgscollege. Syftet är att höja 
statusen på utbildning och arbete inom vård och omsorg.

I samverkan med Barn- och utbildningsnämnden och 
Region Halland pågår samverkan för att främja barn 
och ungas psykiska hälsa och sociala situation. Projektet 
”Steget Vidare” riktar sig ungdomar mellan 16 och 20 
år som inte deltar i ordinarie gymnasiestudier. Projekt-
ansökan har gjorts till Samordningsförbundet i Halland. 

Varbergs kommun har träffat överenskommelse med 
Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot fler 
ensamkommande flyktingbarn. För att göra det, krävs 
fler bostäder.

Resultat och ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad, inklusive försörjnings-
stödet, uppgick till 869 mnkr, vilket är en ökning med 
drygt 69 mnkr. Ökningen utgör 8,7 %. Av ökningen 
beror 20 mnkr på att ansvaret för arbetsmarknads-
verksamheten överförts till nämnden. Den generella 
kostnadsökningen uppgår till cirka 16 mnkr. Resten 
förklaras av ökad kvalitet och förändrad volym. 

Nämnden uppvisar ett budgetöverskott med 14,8 
mnkr för år 2012, vilket motsvarar 1,7 %. Det är 33 
mnkr lägre än överskottet år 2011 och förändringen 
förklaras av volym- och kvalitetsökningar som skett 
under 2012. Under året har bl.a. nya LSS-boenden 

tillkommit. Ersättningen har också höjts till utförare 
inom äldreomsorgen och daglig verksamhet LSS.

Förvaltningens gemensamma verksamhet visar ett 
överskott i förhållande till budget på 15 mnkr, vilket 
förklaras av att tillgänglig reserv för oförutsedda kost-
nader ej behövt utnyttjas. 

Den egna utförarorganisationen för LSS-verksam-
het och äldreomsorg har nått och i vissa fall underskri-
dit den kostnadsnivå som ersättningarna tillåter. Detta 
har bidragit med ett överskott på totalt 12,3 mnkr.

Ambitionen att minska institutionsplaceringarna 
har inte kunnat uppnås, vilket lett till ett underskott 
med 8,8 mnkr. Även kostnaden för familjehemsplace-
rade barn och ungdomar visar ett underskott med 1,7 
mnkr. Institutionsvården av vuxna redovisar ett un-
derskott med 3,1 mnkr. Däremot blev kostnaderna för 
öppenvård av vuxna missbrukare 3,8 mnkr lägre än 
budgeterat. Förändrad riksnorm för försörjningsstödet 
har medfört ett budgetöverskridande med 3,2 mnkr.
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71byggnadsnämnd
Färre villor, men fler om- och tillbyggnadsärenden. 23 
färdigställda detaljplaner. Planering för stadsutveckling vid 
dubbelspårsutbyggnaden inleds. översyn av planverksam-
heten genomförd.

Verksamhetsområde
Byggnadsnämnden svarar för kommunens uppgift inom 
plan-, byggnads- och lantmäteriväsendet samt har an-
svaret för olika stadsbyggnadsfrågor. 

Stadsbyggnadskontorets verksamhet omfattar 
handläggning av bygglov, kontrollverksamhet, tillsyn, 
rådgivning rörande byggnads- och gestaltningsfrågor.
Dessutom omfattas fysisk planering, innefattande 
översikts- och detaljplanering samt planmässiga utred-
ningar. Verksamheten omfattar även landskaps- och 
fastighetsinformation, uppdragsverksamhet inom 
mätning och kartframställning samt namn- och adress-
frågor. Den kommunala lantmäterimyndigheten är 
organisatoriskt inordnad i stadsbyggnadskontoret.
 
Verksamhet 2012
En organisationsutredning om planverksamheten hos 
stadsbyggnads- och planeringskontoret har slutförts, 
vilket inneburit en översyn av byggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens ansvarsområden gällande detaljpla-
ner. Verksamhetsprocesser för bygglovsverksamheten 
har setts över och effektiviserats. 

Under året har totalt 23 detaljplaner färdigställts, 
däribland flera komplicerade planer som pågått under 
lång tid. I stadsområdet har 9 detaljplaner antagits för 
bostäder, samt en i Veddige och tre i Bua. En arbets-
grupp för Varbergstunneln har påbörjat arbetet inför 
den kommande stadsutvecklingen kring järnvägen. 
Värdefulla kulturmiljöer i stadsområdet har preciserats 
i ett underlag. 

Färre nya villor byggs och efterfrågan på villatom-
ter på landsbygden var något lägre än föregående år. 
Antalet bygglovsärenden var något lägre än tidigare, 
men rotavdragen har inneburit ett större antal om- och 
tillbyggnadsärenden. 

Inom lantmäteriområdet har ett omfattande arbete 

lagts på kvalitetshöjning av registerkartan, fastighets-
registret och adressregistret samt på byggnadsdelen i 
baskartan. En ny Varbergskarta håller på att tas fram. 
Omfattande mätnings- och kartarbeten har utförts 
för planläggning, projektering, nybyggnation och 
lantmäteri. 

Vision 2025
Samtliga medarbetare har deltagit i arbetet med att dis-
kutera vad visionens verksamhetsidé betyder i arbets-
situationen. Stadsbyggnadskontoret deltar i projektet 
med e-tjänster, för att underlätta för företagare och 
allmänhet. För att förbättra service och bemötande har 
en tvådagars utbildning genomförts för alla anställda.

Framtid
Utbyggnaden av dubbelspåret genom Varberg, med 
ett nytt resecentrum, ger stora möjligheter för stadsut-
veckling. Detta kräver ett omfattande arbete för att ta 
fram detaljplaner. Till detta kommer flera andra pla-
neringsfrågor, som behöver samordnas i en fördjupad 
stadsplanering. 

Under 2013 sker planering för omfattande stads-
utveckling i norra stadsområdet, söder och öster om 
Trönninge samt i Bläshammar. Planering pågår av ny 
skola i Träslövsläge och ytterligare bostadsutbyggnad 
mot Sejernäsvägen. 

Den fritidshusutredning, som redovisades i början av 
2013, kan innebära nya planeringsuppgifter, om bygg-
rätten höjs i vissa områden. De fördjupade översikts-
planerna i serviceorterna är relativt gamla och behöver 
aktualiseras.

Resultat och ekonomisk analys
Nämnden redovisar ett budgetöverskott med 0,3 mnkr. 
Nettokostnaden uppgick till 10,6 mnkr, vilket är en ök-
ning med 0,9 mnkr jämfört med 2011. Det motsvarar 
en ökning med 9 %. Intäkterna är lägre än föregående 
år, beroende på en minskad ärendevolym för bygglov. 
Kostnaderna är något högre, då en del vakanser har fått 
ersättas med konsulttjänster. 

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Byggnadsnämnd 0 -1 036 -1 036 -1 000 -36 -1 141 

Stadsbyggnadskontor 16 719 -26 257 -9 538 -9 842 304 -8 562

 16 719 -27 293 -10 574 -10 842 268 -9 703
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72 miljö-ochräddningsnämnd
Utredningar om markföroreningar. Inventering och upp-
följningar av enskilda avlopp. Förberedelsearbete inför 
bildandet av räddningstjänsten Väst.

Verksamhetsområde
Miljö- och räddningsnämnden ansvarar för räddnings-
tjänsten samt för prövning och tillsyn inom miljö-, häl-
soskydds- och livsmedelsområdena. Nämnden ansvarar 
även för tillämpningen av miljökvalitetsnormerna avse-
ende buller och luft.

Den 1 januari 2013 startade kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Väst, som svarar för skydd mot oön-
skade händelser i Falkenbergs och Varbergs kommuner. 

Verksamhet 2012
Ändrade direktiv från Livsmedelsverket har medfört 
omklassificering av cirka 600 objekt som omfattas av 
livsmedelstillsynen. Utredningar om markföroreningar 
i och runt kvarteret Renen har bl.a. innefattat geohy-
drologiska undersökningar på ett för Sverige nytt sätt. 
En tidigare industrilokal i Tvååker, som på nämndens 
initiativ sanerats, har vid en undersökning uppvisat 
höga föroreningshalter punktvis.

Inventering och uppföljning av enskilda avlopp på 
landsbygden har intensifierats. Omkring 200 fastighe-
ter har kartlagts. Dessutom har förvaltningen verkat 
aktivt, för att fler områden ska anslutas till det kom-
munala VA-nätet. Frågor om teknik och juridik för 
vindkraft och flygfält har också haft stor omfattning 
under året. 

Efter en riktad tillsyn har serviceförvaltningen infört 
en ny städrutin för idrottsanläggningar, som även om-
fattar redskap m.m. En inspektion av samtliga utemil-
jöer vid skolor har genomförts, för att kontrollera att 
den är rökfri, i enlighet med lagstiftningen.  

Det olycksförebyggande arbetet, som räddnings-
tjänsten utfört, har omfattat utbildning i och informa-
tion om brandskydd för omkring 9 500 personer. Skolor 
och samlingslokaler har varit tillsynstema i myndig-
hetsutövningen. Under året har också ett omfattande 
förberedelsearbete skett, inför bildandet av Räddnings-
tjänsten Väst.

Vision 2025
Nämnden har antagit tre visionsmål, utifrån Vision 
2025, som uttrycks i förvaltningens mål för verksam-
heten. Inom räddningstjänsten har vision och verk-
samhetsidé diskuterats, för att kunna koppla dem till 
verksamheten. 

Nämnden lämnar vid årsskiftet 2012/13 över rädd-
ningsverksamheten till det nya kommunalförbundet. 

Framtid
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har inga föränd-
rade lagkrav eller förändrade reglementen aviserats. 

Resultat och ekonomisk analys
Nämnden redovisar en nettokostnad på 52,1 mnkr, vilket 
är en ökning med 1,2 mnkr eller 2,3 %. Räddningstjänsten 
står för hela ökningen, som förklaras av engångskostnader i 
samband med bildandet av Räddningstjänsten Väst. 

Resultatet för nämndens samlade verksamhet är ett över-
skott med 0,3 mnkr. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
har ett överskott på 0,8 mnkr, vilket förklaras av högre 
intäkter och lägre personalkostnader, p.g.a. svårigheter att 
rekrytera personal vid föräldraledigheter. Räddningstjänsten 
visar ett underskott med 0,5 mnkr. 

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Miljö- och räddningsnämnd 0 -862 -862 -863 1 -893 

Miljö- och hälsoskyddskontor 6 668 -13 481 -6 813 -7 599 786 -7 351 

Räddningstjänst 8 352 -52 749 -44 397 -43 872 -525 -42 639

 15 020 -67 092 -52 072 -52 334 262 -50 883

           
 Inkomst  Utgift  Netto Budget  Avvikelse Netto 2011

Investeringar 0 -6 695 -6 695 -8 509 1 814 -27
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73hamn-ochgatunämnd
energieffektiviseringen av belysningen fortsätter. 
hastighetsdämpande åtgärder har genomförts. Krögarna 
i innerstaden visar ett fortsatt stort intresse att hyra 
gatumark för uteserveringar. 

Verksamhetsområde
Hamn- och gatunämnden ansvarar för gator, trafik-
frågor, offentlig plats, park- och naturområden, bad-
platser, den kommunala flygplatsen och de kommunala 
spåranläggningarna till Södra Cell och Susvind. För-
valtningen ansvarar även för infrastrukturen för sjöfar-
ten, med farleden till Varbergs och Träslövsläges hamn.

Verksamhet 2012

Gator och vägar
Beläggningen på delar av Birger Svenssons väg, Värnamo-
vägen och Västkustvägen har iordningställts. Det extra 
anslaget på 1,5 mnkr har gjort att det eftersatta beläg-
gningsunderhållet inte har ökat. Strandpromenaden har 
drabbats av upprepade stormskador. Vinterväghållning 
har krävts både i början och slutet av året. 

Gatu- och vägbelysning har varit tänd i normal 
omfattning. Antalet ljuspunkter ökar när nya ex-
ploateringsområden färdigställs. Önskemål finns om 
fler ljuspunkter på cykelvägar och allmän plats, för att 
öka tryggheten. Energieffektiviseringen av belysningen 
fortsätter, med bl.a. induktionslampor och LED lysdioder.

Vägföreningar med åretruntboende har fått drift- och 
underhållsbidrag med hundra procent av redovisade kost-
nader. Gräsklippning och röjning av naturmark har begrän-
sats för att möta ökade kostnader för bl.a. stormskador.

Hastighetsdämpande åtgärder har genomförts i 
centralorten, Tvååker och Träslövsläge. Ogräsrensning, 
beskärning och annan grönyteskötsel i trafikområdena 
har begränsats, för att möta ökade kostnader för 
vinterväghållningen.

Park och allmän plats
För att marknadsföra torget och locka nya torghandlare har 
förvaltningen tillsammans med Marknad Varberg genom-
fört särskilda marknadsdagar. International Street Markets 
besök under fyra dagar i oktober var ett uppskattat inslag. 

Krögarna i innerstaden visar ett fortsatt stort intresse 
att hyra gatumark för uteserveringar. Flera konserter 
har arrangerats i Societetsparken och gruppen Kent 
uppträdde vid Södra Fästningshörnan.

Utomhusbaden drabbades av betydande stormskador 
i början av året, vilket krävt reparationer. Flytbryggan 
i Karl Gustav har reparerats och ett antal trappor har 
ersatts med aluminiumtrappor. Nya informationstavlor 
har satts upp på hälften av de kommunala badplatserna 
och resterande skyltar sätts upp inför badsäsongen 2013. 

Delar av elljusslingorna i Veddige och Tvååker har 
renoverats, när stormskador åtgärdats. All luftburen 
belysningskabel längs Håstens motionsslinga stals i 
augusti, vilket ska åtgärdas under 2013. 

I Societetsparken pågår en viss föryngring av träd-
beståndet och ett 30-tal äldre träd, som var i dåligt 
skick, har fällts. Entréområdena ska ses över, för att 
bli mer inbjudande. Jordförbättring och komplettering 
av växtmaterialet har skett i Engelska Parken, där nu 
också konstverken kommit på plats. På Breared har en 
liten park anlagts, med gångstigar, parkbänkar och en 
aktivitetsyta. Fågelvägens lekplats har rustats upp för 
bl.a. att ge lekytor åt ett par förskolor. 

Fontänen Badande Ungdom på torget har renoverats 
och Torellbrunnen utanför Gallerian har reparerats. 

Getteröns flygplats och industrispår
Flygplatsen är en godkänd flygplats och sköts utifrån 
flygsäkerhetskrav. Flygfältet och dess utrustning har 
tagit stor skada av stormar och ihållande regn. Upptill 
ett uppdämt underhållsbehov har detta lett till stora 
åtgärdsbehov. 

Två urspårningar har skett på industrispårets bangård 
i Värö, vilket krävt reparationer för 0,5 mnkr. Därtill 
kommer utbyte av ett hundratal sliprar.

Innerhamnen
En ny och förbättrad servicebrygga, i anslutning till 
gästhamnskontoret, togs i bruk i juli. Där finns en ny 
sugtömningsanläggning, som delvis finansierats med 
statligt LOVA-bidrag. 

Vision 2025
Offentliga miljöer har en betydande roll i förverkligan-
det av visionen och verksamhetsidén. Ledningsgruppen 
arbetar kontinuerligt med förverkligandet av visionen. 
På avdelningsnivå har förslag till förändringar och för-
bättringar i visionens anda också tagits fram.  

Framtid
Hamn- och stadsutvecklingen, liksom Trafikverkets ar-
bete med dubbelspårsutbyggnaden involverar nämnden 
och förvaltningen på många olika sätt. Detta innebär 
både operativt arbete och insatser med utredningar, 
planeringsunderlag, riktlinjer och program, vilket 
fordrar ökad bemanning inom flera roller och kompe-
tensområden. En genomlysning av nuvarande verksam-
het kommer att starta 2013, för att öka måluppfyllelse 
och möta framtida behov av insatser. 

Resultat och ekonomisk analys
Hamn- och gatunämnden redovisar en nettokostnad 
på 82,3 mnkr, vilket innebär en ökning med 8,6 mnkr, 
eller med 11,7 %, sedan 2011. Av ökningen beror 5,5 
mnkr på tillkommande kostnader när de nya park-
eringsgaragen i kvarteren Lorensberg och Kanngju-
taren tagits i bruk. Ytterligare 1,5 mnkr beror på ökade 
kapitalkostnader. 

Nämnden uppvisar ett budgetunderskott på totalt 
6,7 mnkr, varav 4,6 mnkr avser hamnavdelningen 
och 2,1 mnkr gatuavdelningen. Kommunstyrelsen har 
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Upprustning och utveckling av Strandpromenaden

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Hamn- och gatunämnd 200 -860 -660 -615 -45 -557 

Gata och Park 57 983 -134 988 -77 005 -74 990 -2 015 -70 656 

Hamn 31 874 -36 490 -4 616 0 -4 616 -2 454

 90 057 -172 338 -82 281 -75 605 -6 676 -73 667

            
 Inkomst  Utgift  Netto 2012 Budget  Avvikelse Netto 2011

Investeringar 142 -19 186 -19 044  -38 066 19 022 -20 244
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under året beslutat att hamnen får utnyttja tidigare 
ackumulerade överskott för att täcka kostnaderna för 
Tullhusets renovering samt för revisionsmuddring av 
farleden och Farehamnen. 

Gatuavdelningens budgetavvikelse förklaras främst 
av en snörik vinter, som medfört mer omfattande 
snöröjning och halkbekämpning. Budgeten överskreds 
med 2,9 mnkr. Insatserna på Getteröns flygfält kostade 
0,4 mnkr mer än budgeterat. Utbyte av sliprar på in-
dustrispåren samt reparationer efter urspårningarna 
på bangården i Värö medförde att budgeten överskreds 
med 0,6 mnkr. För att motverka ovan angivna över-
skridande har delar av övrig verksamhet senarelagts 

eller minskats i omfattning, vilket gör att dessa visar 
överskott på upp till 0,6 mnkr. 

Hamnavdelningen har haft kostnader för Tullhusets 
renovering på 2,4 mnkr. Revisionsmuddringen av 
farleden och Farehamnen har kostat 3,8 mnkr. Inner-
hamnen visar ett underskott på 0,2 mnkr. Effekterna av 
höjda hamnavgifter har inte slagit igenom, p.g.a. färre 
gästhamnsnätter. Däremot visar fiskhamnen i Träslövs-
läge ett överskott med 0,2 mnkr, som förklaras av att 
mer havskräfta landats och lägre kostnader. Färjeläget, 
farleden och upplagsområdena gav ett överskott på 
totalt 4,5 mnkr. 
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75Kultur-ochfritidsnämnd
Kulturhuset Komedianten har erbjudit ett rikt utbud av kul-
tur i alla former och lockat många besökare. ny fritidsgård 
på håsten. ny ishall står klar 2013. många uppskattade 
arrangemang.

Verksamhetsområde
Kultur- och fritidsnämnden svarar för det kommunala 
kultur- och fritidsutbudet samt för verksamheten vid 
Kulturskolan. Biblioteken ger kultur- och informa-
tionsservice genom stadsbibliotek, sex lokalbibliotek, 
campusbibliotek och bokbuss. Konstverksamheten 
omfattar utställningar, konstpedagogisk verksamhet, 
konst i det offentliga rummet, barnkulturverksamhet 
och ”Kultur i skolan”. 

Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar möjlighet 
att utveckla sin kreativitet och få utbildning i drama, 
dans, bild, musik och film. Ungdomsverksamheten 
omfattar sex ungdomsgårdar och ungdomens hus samt 
en föreningsdriven ungdomsgård i Skällinge. Nämnden 
ansvarar också för kommunens idrottsanläggningar. 

Verksamhet 2012
Kulturhuset Komedianten invigdes i januari 2012, med 
6 000 besökande under invigningshelgen. Under året 
har kulturaktiviteter för alla åldrar, med ett stort och 
varierat utbud, fyllt huset och lockat många besökare. 
Bokutlåningen både på stadsbiblioteket och övriga bib-
liotek har ökat påtagligt.

I juni arrangerades Varbergs Jazzfestival på Varbergs 
Fästning. I Societetsparken har det varit traditionsenlig 
parkmusik, med 35 konserter. Varbergs Visdagar ägde 
rum i juli, med två konserter per kväll. Under Kultur 
Dag & Natt fylldes bl.a. Kulturhuset Komedianten och 
angränsande gator med en mängd aktiviteter

”Stilla rörelse” och bredare kulturskola
I Engelska parken invigdes skulpturgruppen ”Stilla 
rörelse”, av konstnären Maria Miesenberger, i samband 
med nationaldagsfirandet. 

Kulturskolans utbud har breddats, så att fler elever 
erbjuds möjlighet att arbeta med t.ex. film och foto. I 
juni ordnade Kulturskolan Rosenfredsfestival, ett barn- 
och ungdomskulturarrangemang med musik, drama, 
dans, konst, film, konserter, lekstationer och workshops 
i Pilhagen och på skolgården. 

Fotboll, simhall, ishall, ungdomsgård
Flera idrottsföreningar har avancerat med lag till högre 
divisioner, vilket fordrar godkända anläggningar. 
Påskbergsvallen har uppgraderats till Svenska Fotbolls-
förbundets krav för elitspel. Fyra av Varbergs BOIS 
matcher har TV-sänts. I Tvååker har kommunens tredje 
konstgräsplan tagits i bruk. Verksamheten i badanlägg-
ningarna har utvecklats med aktiviteter för såväl 
unga och barnfamiljer som äldre. Via en ny e-tjänst 
kan anmälan till simskola göras digitalt sedan hösten 

2012. Underlag till en verksamhetsbeskrivning för en 
ny simhall har också tagits fram. Dessutom pågår ar-
betet med en långsiktig investeringsplan för nämndens 
anläggningar. 

På Håsten öppnades en ny ungdomsgård i oktober 
och bygget av den nya ishallen pågår. Förberedelserna 
för ett framtida Ungdomens hus fortsätter och verksam-
heten beräknas starta i de nya lokalerna under 2013. En 
ny taxa och riktlinjer för kultur- och fritidsstöd börjar 
gälla från 2013. 

 
Vision 2025
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att sätta in hela 
verksamheten i ett långsiktigt arbete med utgångspunkt 
i visionen och verksamhetsidén. Under 2013 inleds 
förverkligandet av ett framåtsyftande förhållningssätt 
och bemötande.  

Framtid
I en expansiv kommun som Varberg ökar krav och 
förväntningar på upplevelser med god kvalitet, både 
från kommuninvånare och besökare. Föreningarna 
kommer att förvänta sig anläggningar av god kvalitet 
och som möter aktuella behov. Fler unga och unga 
vuxna vill ha meningsfull sysselsättning, där deras in-
sats ses som en tillgång i samhället. Detta förutsätter 
att kultur- och fritidsverksamhet blir en naturlig del 
av planeringen, för att tillgodose behovet av levande, 
kreativa och trygga miljöer.

Det finns ett uppdämt behov av investeringar inom 
nämndens ansvarsområde. För att kunna tillgodose 
dessa behov, krävs ett nytänkande när det gäller finan-
sieringen av nya och förändrade anläggningar.

Resultat och ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad 
på 114,5 mnkr, vilket innebär en ökning med 18,4 mnkr 
jämfört med 2011. Resultatet för 2012 är ett under-
skott med 0,3 mnkr mot budget. Under 2011 ändrades  
redovisningen av bidrag, vilket sänkte nettokostnaden 
med drygt 5 mnkr. Kulturhuset Komedianten har 
tagits i bruk, vars drift och verksamhet beräknades 
öka driftkostnaderna med 8 mnkr per år. Dessutom 
har kostnaderna för den nya idrottshallen i Väröbacka 
tillkommit. 

Idrotts- och fritidsverksamheten, med simskola 
och uthyrning av lokaler, uppnådde ett överskott på  
0,2 mnkr. Intäkterna har ökat, samtidigt som kost-
naderna för energi och bilar blivit lägre. Däremot har 
anpassningen av Påskbergsvallen medfört ökade kost-
nader, utöver budget. 

Konst- och kulturverksamheten redovisar ett un-
derskott med 0,8 mnkr. Det beror främst på ökade 
kostnader i samband med övertagandet av teatern, då 
både tekniker och utrustning fick hyras in. Invigningen 
av Komedianten och utrustning till ny konsthall och 
konstverktyg har också medfört ökade kostnader.



ve
r

k
s

a
m

h
e

ts
b

e
r

ätte
ls

e
   •   K

u
ltu

r
-o

c
h
fr

ItId
sn

ä
m
n
d
 

76

Ny ungdomsgård på Håsten

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Kultur- och fritidsnämnd 1 -1 060 -1 059 -1 044 -15 -1 919 

Förvaltningsledning och stab 145 -4 832 -4 687 -5 755 1 068 -3 381 

Fritid 13 620 -68 796 -55 176 -55 407 231 -49 527 

Bibliotek 616 -26 754 -26 138 -25 711 -427 -19 551 

Konst och kultur 617 -14 810 -14 193 -13 344 -849 -9 713 

Kulturskola 1 728 -14 961 -13 233 -12 989 -244 -11 987

 16 727 -131 213 -114 486 -114 250 -236 -96 078

           
 Inkomst  Utgift  Netto 2012 Budget  Avvikelse Netto 2010

Investeringar 150 -4 972 -4 822 -9 328 4 506 -3 844
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Biblioteksverksamheten visar ett underskott med 0,4 
mnkr. Hyran för Komedianten blev högre än beräknat. 
Kulturskolan visar ett underskott på 0,2 mnkr, vilket 
beror på högre kostnader än budgeterat.

Förvaltningsledning och gemensam verksamhet 
visar ett överskott på 1,1 mnkr, vilket förklaras 
av återhållsamhet med övriga kostnader och lägre 
personalkostnader.

servicenämnd
Verksamhetsområde
Serviceförvaltningen verkar för att tillgodose kommun-
ens behov av interna tjänster. Verksamheten riktar sig till 
kommunens samtliga nämnder och kärnverksamheter. 

Verksamhet 2012
Förvaltningen har samlat sin verksamhet i Stadshus 
C, kvarteret Postmästaren. Flera kundprojekt pågår 
och ytterligare steg har tagits för att komma överens 
med köpande förvaltningar om priser och leveranser. 
Fler barn och elever i förskola och skola innebär ökad 
efterfrågan på måltider. Inom förskolan har antalet 
portioner ökat kraftigt. 

IT-service har bytt och byggt ut kommunens tråd-
burna nätverk samt byggt ut det trådlösa nätverket, 
vilket krävt en omfattande arbetsinsats. Det nya nätver-
ket har inneburit enklare drift med färre störningar.

Utnyttjandet av IT-tjänster har ökat påtagligt, bl.a. 
genom skolans datorsatsning En-till-En. När alla elever 
och lärare från grundskolans årskurs 6 till och med 
gymnasiet, inklusive särskolan, utrustas med bärbara 
datorer krävs ett trådlöst nätverk med stor kapacitet. 
Även inom Socialnämndens område införs många in-
tressanta lösningar med hjälp av IT-teknik.

 




se

r
VI

c
en

ä
m
n
d

•

V

e
r

K
s

a
m

h
e

Ts
b

e
r

äT
Te

ls
e

77

Tkr Intäkt Kostnad Netto 2012 Budget Avvikelse Netto 2011

Servicenämnd 0 -702 -702 -670 -32 -784 

Serviceförvaltning 

exkl. fastighetsavdelning 199 332 -211 921 -12 589 -12 429 -160 -10 523 

Fastighetsavdelning 342 891 -339 986 2 905 -2 159 5 064 -4 709

 542 223 -552 609 -10 386 -15 258 4 872 -16 016

           
 Inkomst  Utgift  Netto 2012 Budget  Avvikelse Netto 2011

Investeringar 0 -18 898 -18 898 -35 861 16 963 -15 824 
Re

su
lt

at

 2010 2011 2012

Fastighetsförvaltning   
Förvaltad yta, tusen m2    

Ägda lokaler 280,3 281,7 292,7 

Inhyrda lokaler 41,9 44,0 43,7
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Papperslös nämndadministration har införts, 
där politikerna utrustas med var sin läsplatta. För 
reproavdelningen innebär förändringen en kraftig 
volymminskning. 

Förvaltningen ansvarar för det kommunöver-
gripande projektet ”Integrerad kommunikation”, som 
syftar till att ge service till medborgarna på ett effek-
tivare sätt med hjälp av ny teknik.

Utrustning och personal inom Fordon och Logistik 
har anpassats till efterfrågan. Verksamheten omfat-
tar åkeri, verkstad, bränslehantering, bilpool, samt 
ansvar för kommunens fordon och vissa upphandlade 
tjänster. Ett tydligt fokus ligger på miljöarbete, fler 
miljöbilar och alternativa drivmedel. Rutiner för köp 
och avyttring av fordon samt översyn av administra-
tiva rutiner ingår i projektet ”Ordning och reda”.

Fastighetsavdelningens projekt för energieffek-
tivisering fortsätter. Flera nya byggnader har tillförts 
verksamheten, bl.a. Kulturhuset Komedianten, ny 
gruppbostad i Veddige, ny fritidsgård på Håsten 
och ny förskola i Åskloster. Även flera nya pavil-
jonger har uppförts. Den totala ytan som förvaltas 
växer, vilket ger ökad efterfrågan på fastighets- och 
lokalvårdstjänster.

Fullmäktiges nya kostpolicy bildar grund för allt 
inom kostområdet. Andelen ekologiska livsmedel upp-
går nu till över 20 % och ökningen från 15 % har 
kunnat ske utan kostnadsökning för kunderna.

Vision 2025
Nämndens mål är att verksamheten ska vara tydligt 
kopplad till visionen och fullmäktiges mål. Personalen 
är engagerad i att definiera aktiviteter som ska leda 
till måluppfyllelse. ” Miljö, Stolthet, Delaktighet och 
Ligga i framkant” är verksamhetens nyckelord. En en-
kel broschyr har tagits fram om målen för Vision 2025.

Framtid
All personal kommer att gå en utbildning i service och 
bemötande. Det centrala utvecklingsarbetet kommer 
att ta fart under ledning av en nyanställd verksamhets-
utvecklare. Nya tjänster, aktivt förbättringsarbete, 
samt tydligare uppföljning och kommunikation är 
viktiga delar i detta arbete. 

Fastigheterna utrustas med mer avancerad teknisk 
utrustning, vilket påverkar fastighetsavdelningens 
arbete för att kunna sköta driften på ett säkert och 
professionellt sätt. IT-tjänsterna ökar i omfattning och 
blir allt mer mobila. Kraven på dygnetrunt-drift ökar.

Resultat och ekonomisk analys
Servicenämnden har sålt tjänster för 542,2 mnkr och 
kostnaderna har uppgått till 552,6 mnkr. Detta ger en 
nettokostnad på 10,4 mnkr, vilket är en minskning med 
5,6 mnkr sedan 2011. Nämnden har en budgetram på 
15,3 mnkr, vilket innebär att överskottet uppgår till 4,9 
mnkr. Kostnadsminskningen uppgår till omkring 1 % 
av omslutningen. 

Den positiva avvikelsen förklaras av intäkter för 
försålda fordon på 2,4 mnkr och att fastighetsavdel-
ningen inte kunnat utföra planerade underhållsåt-
gärder, vilket gett ett budgetöverskott på nära 5 mnkr. 
IT-service redovisar ett underskott på 2,6 mnkr, vilket 
beror på stor arbetsbelastning med många stora projekt 
samt högre konsultkostnader till följd av hög perso-
nalomsättning och svårigheter att rekrytera ny personal.
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78 Varbergsstadshusab
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 kon-
cernen ingår Varberg Energi AB, Varbergs Bostads 
AB, Varbergs Fastighets AB, Varbergs Hamn AB och 
Varberg Event AB, samt Varberg Vatten AB som ingår 
sedan slutet av 2010. 

Verksamhet 2012
I deklarationen för inkomståret 2009 gjorde moder-
bolaget ett öppet yrkande till Skatteverket om avdrag 
för räntan på den interna revers bolaget hade gentemot 
kommunen. Under 2011 avslogs yrkandet av Skattever-
ket. Bolaget har under året bestämt sig för att inte gå 
vidare med ärendet och har därför reducerat räntekost-
naden på 6 mnkr under 2012. Moderbolagets resultat 
har påverkats positivt med samma belopp och gör 
därmed ett bättre resultat än tidigare år. Kommunen 
har gjort motsvarande justering av sin ränteintäkt. 

Varbergs Stadshus AB betalar en borgensavgift 
på 0,5 % av det externa lånet till kommunen. Dot-
terbolagen till Varbergs Stadshus AB finansierar sedan 
andra halvåret 2010 samtliga sina lån via kommunens 
internbank och kommunen lånar upp motsvarande 
belopp på den externa marknaden. I samband med 
utlåningen tar kommunen ut en administrationsavgift 
på 0,35 % av lånebeloppet från bolagen.  

Ekonomi
Rörelseresultatet inklusive extraordinära intäkter är 
144,4 mnkr för Varbergs Stadshuskoncernen jämfört 
med 128,1 för 2011. Ökningen beror främst på Var-
bergs Bostads AB (+13) och Varberg Energi AB (+4,4) 
som står för ett ökat rörelseresultat om 17,4 mnkr. De 
finansiella nettokostnaderna ligger i nivå med 2011 
års kostnader. 
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(Mnkr) 2010 2011 2012

Kostnader -1,1 -1,1 -1,1 

Koncernposter 9,4 14,9 13,6  

rörelseresultat 8,3 13,8 12,5

Finansnetto -8,3 -16,0 -8,3

resultat efter   
finansiella poster 0,0 -2,2 4,2 

Balansomslutning 736,0 731,0 732,8 

Soliditet, % 29,6 29,3 29,8

(Mnkr) 2010 2011 2012

Intäkter 916,3 1 088,7 1 086,4 

Kostnader -683,9 -801,7 -800,7 

Avskrivningar -129,1 -159,0 -141,4

rörelseresultat 103,4 128,1 144,4

Finansnetto -55,2 -81,9 -82,9

resultat efter   
finansiella poster 48,2 46,1 61,5  

Balansomslutning 3 170,9 3 226,6 3 520,9 

Soliditet, % 13,5 14,2 14,9

Investeringar 328,9 322,5 423,4 

Antal anställda, medeltal 280 283 272

Byggnation åt kommunen 52,5 90,5 94,1
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Koncernbidrag till moderbolaget Varbergs Stadshus AB 
har lämnats från Varberg Energi AB med 12 mnkr, från 
Varbergs Fastighets AB med 2 mnkr och från Varbergs 
Hamn AB med 1,2 mnkr. Varberg Event AB har erhåll-
it av moderbolaget ett koncernbidrag med 1,6 mnkr 
utöver kommunens driftbidrag som avser hyresbidrag 
för kommunens verksamhet i Sparbankshallen. Dess-
utom föreslås Varbergs Bostads AB lämna utdelning 
med 252 000 kronor. 

Balansomslutningen i koncernen ökade med  
294 mnkr och det egna kapitalet med 68 mnkr.  
Soliditeten ökade med 0,7 %.

Sommarplantering i Societetsparken
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79Varbergsbostadsab
Varbergs bostads ab är Varbergs största bostadsföretag  
med 5 167 hyreslägenheter samt 161 affärs- och kontors-
lokaler. Fastighetsbeståndet omfattar 85 fastigheter 
fördelat på Varbergs tätort, bua, Väröbacka, Veddige, 
Träslövsläge och Tvååker. Planer för fler hyreslägenheter 
håller på att förverkligas.

Bolaget har, enligt ägardirektiven, till uppgift att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen och att vara kom-
munens främsta instrument för en social bostadspolitik. 
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt hållbara principer. Miljöaspekterna av bola-
gets verksamhet ska beaktas, kvaliteten för de boende 
främjas och det bostadssociala ansvaret tydliggöras. 

Verksamhet 2012

Hög efterfrågan och lång väntetid
Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög. Den 
genomsnittliga väntetiden för att få en lägenhet i Var-
bergs Bostads bestånd uppgår 2012 till 7,3 år, vilket är 
en ökning med 0,3 år sedan 2011. Väntetiden är längre 
för centrala eller havsnära lägen i Varbergs tätort och 
kortare utanför tätorten. 

Under år 2012 hyrdes 499 lägenheter ut, jämfört 
med 572 året innan. Av dessa gällde 105 (102) lägen-
heter omflyttning bland befintliga hyresgäster, medan 
33 (53) var förturer. Minskningen av antalet uthyrda 
lägenheter fortsätter och är en följd av den ansträngda 
situationen på bostadsmarknaden.

Hållbar utveckling
Bolaget bedriver ett aktivt miljöarbete för att bidra till 
ett kretsloppsanpassat samhälle, samtidigt som hyres-

gästerna erbjuds en sund och trivsam boendemiljö. Den 
största miljöpåverkan från fastigheter är energianvänd-
ning för uppvärmning samt vatten. 

Varbergs Bostads AB arbetar sedan länge för att 
reducera energiförbrukningen. Fossila bränslen och 
direktverkande el har successivt fasats ut och ersatts av 
fjärrvärme. Källsortering och lokal kompostering är an-
dra exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan.

Kundfokus
Företagets organisation är uppbyggd nära kunden med 
distriktskontor i anslutning till de två största bostads-
områdena samt med BoButiken i Varbergs centrum.

Kundenkäter genomförs vartannat år för att visa hur 
hyresgästerna upplever sitt boende. AktivBo har under 
våren 2012 genomfört en kundenkät bland Varbergs 
Bostads hyresgäster. Resultaten visar att över 94 % är 
nöjda med sitt boende, sitt bostadsområde och sin hyres-
värd. Varbergs Bostad befäster sin position som ett av de 
bolag i Sverige som har flest nöjda hyresgäster. Varbergs 
Bostad tilldelades 2012 en utmärkelse av AktivBo för 
högsta förvaltningskvalitén i kategorin kontorslokaler.

Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus har under 
2012 tilldelats en internationell utmärkelse genom Cen-
tre for Sustainability i Bryssel samt utsetts som vinnare 
i den svenska brottsförebyggande tävlingen European 
Crime Prevention Award, ECPA.

 
Låg hyresnivå motverkar nyproduktion
Varbergs Bostads AB har en hyresnivå som ligger cirka 
13 procent under genomsnittet i Sverige och cirka 
14 procent lägre än genomsnittet i Halland. Även 
om bolaget år 2012 kan uppvisa ett bra ekonomiskt 
resultat, främst genom ett rationaliserings- och effektiv-

Planerade bostäder på Sörseängen
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(Mnkr) 2010 2011 2012

Intäkter 317,1 323,8 334,4 

Kostnader -235,4 -236,8 -234,7 

Avskrivningar -43,2 -43,4 -43,1

rörelseresultat 38,5 43,6 56,6

Finansnetto -29,7 -27,4 -27,7

resultat efter   
finansiella poster 8,8 16,2 28,9

Balansomslutning 1 297,2 1 283,1 1 264,1 

Soliditet, % 35,4 36,3 38,6

Investeringar 19,3 37,0 25,4 

Antal anställda, medeltal 109 107 98

iseringsarbete, är den låga hyresnivån inte långsik-
tigt hållbar. Inte minst kan det bli svårt att hyra ut 
nybyggda lägenheter när dessa får ungefär dubbelt så 
höga hyror som bolagets genomsnittshyra.

Vision 2025
För att Varberg ska kunna uppnå visionen ”Väst-
kustens kreativa mittpunkt” fram till år 2025, krävs 
en omfattande nybyggnation av bostäder, inte minst 
hyresrätter. Bolaget har gått från idéstadiet till förverk-
ligande av byggplaner på kort och medellång sikt. 

Byggnationen av 43 lägenheter i två punkthus 
på Sörseängen påbörjades 2012, med beräknad in-
flyttning i slutet av 2013. Projektet ingår i ett större 
sammanhang som syftar till att utveckla bolagets 
befintliga fastigheter och marktillgångar i den södra 
delen av Varberg. Projektet har en grön karaktär med 
grönytor i anslutning till fastigheterna och goda ener-
givärden uppnås med s.k. lågenergihus. 

Under 2013 inleds nybyggnation av 33 lägenheter på 
Lilla Drottninggatan, efter att tre fastigheter med nio 
mer eller mindre omoderna lägenheter rivits. Projektet 
med nybyggnationen på Håstens torg med 35 mindre 
lägenheter och lokalytor för bl.a. förskoleverksamhet 
forceras med målet att kunna påbörjas 2013-14. 

Redan år 2006 presenterade bolaget ett färdigt 
förslag till kompletterande byggnation på Brunns-
berg, men kommunen har ännu inte beslutat om 
marktilldelning. Den utdragna beslutsprocessen 
verkar hämmande på bostadsförsörjningen. Projektet 
har under 2012 omarbetats för att kunna tillföra 
Varberg ytterligare boende och omfattar nu upp till 
130 lägenheter.

Bolaget har vidare presenterat planer på byggna-
tion av 17 bostadshus med upp emot 230 lägenheter 
på bolagets mark mellan Sörsedammsområdet och 
Södra vägen. Härigenom tillförs Varberg många nya 
lägenheter samtidigt som bolagets befintliga fastig-
heter bättre binds ihop till en helhet.

I Tvååker håller befintliga lokaler på Storegården 
att byggas om till ett seniorcenter i samarbete med 
kommunen. Vidare planeras tillbyggnad av en fastig-
het på Kungsgatan, i anslutning till BoButiken, vilket 
skulle ge ett tillskott med cirka 900 m2 kontorslokaler 
i ett mycket centralt läge i Varbergs tätort.

Ekonomi 
Bolagets omsättning har ökat till 334 mnkr, jämfört 
med 324 mnkr för 2011. Resultatet före bokslutsdispo-
sitioner och skatt uppgår till 28,9 mnkr, jämfört med 
16,2 mnkr 2011. Soliditeten har ökat till 38,6 %, jäm-
fört med 36,5 % år 2011. Årets investeringar uppgår 
till 26 mnkr, jämfört med 37 mnkr år 2011.

I ägardirektiven anges att avkastningen på det to-
tala kapitalet över tiden ska uppgå till lägst 4 % per 
år. Detta motsvarar ett resultat efter finansiella poster 
på 23 mnkr för år 2012. Soliditeten, med utrymme för 
variationer, bör uppgå till cirka 30 procent.

Bolagets operativa resultatmål, det så kallade 
superdriftnettot som definieras som rörelseresultatet 
efter återläggning av avskrivningar och underhålls-

kostnader, uppgår 2012 till 159 mnkr (154 mnkr), 
vilket motsvarar 412 kronor per kvadratmeter (399). 

Resultatförbättringen är en följd av det målmedvetna 
arbete som påbörjades 2010 med att stärka ekonomi-
styrningen och effektivisera verksamheten. 

Antalet anställda har minskat och ersättningsrekry-
teringar har endast skett i begränsad omfattning. 
En genomlysning av organisationen har identifierat 
svagheter i bemanning och kompetens, samtidigt som 
företaget är mitt inne i en generationsväxling. Ett antal 
nyrekryteringar kommer att genomföras under de när-
maste åren.

Framtid
Resultatet för 2013 är främst beroende av om bolaget 
i hyresförhandlingarna kan få kompensation för den 
allmänna kostnadsutvecklingen och ett tillägg för att 
minska skillnaden i hyresnivåer gentemot jämförbara 
bostadsbolag. Vidare är resultatet ett enskilt år starkt 
väderberoende. Kostnaderna för uppvärmning, snöröj-
ning och halkbekämpning kan variera med upp till 10 
mnkr mellan enskilda år.

Bolaget kommer att fortsätta att arbeta med ny-
byggnadsplanerna och söka lämpliga objekt på lite 
längre sikt. Speciellt fokus kommer vidare att läg-
gas på behovet av fastighetsunderhåll med några års 
planeringshorisont. 
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Varbergenergikoncernen
Varberg energi ab, Veab, och dotterbolaget Varberg energi-
marknad ab, Vem, bedriver verksamhet inom områdena 
elnät, elhandel, elproduktion, naturgas, fjärrvärme, IT 
och kabel-tv samt energi- och entreprenadtjänster. ett 
värmeverk byggs i hamnen och ytterligare investeringar har 
gjorts i fler vindkraftverk.

Verksamhet 2012
Byggnationen av den nya fjärrvärmeanläggningen i 
hamnen har pågått under året. I december startades 
värmeverkets första panna och leveranser till fjärr-
värmenätet påbörjades. Intrimningen pågår fram till i 
mars, då bolaget planeras ta över anläggningen. I Dal, 
Kungsbacka kommun, har 70 % av ett vindkraftverk 
förvärvats och i Sotared har ytterligare ett verk köpts.

Varberg Energimarknad AB
Elpriset har under hela året varit lägre än ett nor-
malår, vilket beror på stor vattenkraftproduktion, hög 
tillgänglighet för kärnkraften och rekordhög vind-
kraftsproduktion. Detta har bidragit till att Sverige  

nettoexporterat 20 TWh el. Medelspotpriset på  
Nordpool för prisområde 3 blev 29 öre/kWh, jämfört 
med 43,9 öre/kWh år 2011, vilket påverkat bolagets 
intäkter och kostnader. 

Rekordstor elproduktion
Elproduktionen från vatten- och vindkraft blev 90,7 
GWh, vilket är 20 GWh över bolagets budget. Vat-
tenkraften svarade för 30,1 GWh. Vindkraften gav 
60,6 GWh, tack vare hög tillgänglighet och nya vind-
kraftverk. Bolaget har sålt 334 GWh el, vilket är 6 
GWh lägre än budget och det förklaras av en varm 
inledning på året. 

Omsättningen för elhandel/elproduktion i vårt dot-
terbolag VEM uppgick till 197 mnkr, vilket är 36 mnkr 
lägre än budget p.g.a. lägre marknadspriser. Resultatet 
efter finansiella poster blev 8,2 mnkr, vilket är nära  
6 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på investering 
i nya vindkraftverk, samt att bolget övertagit ett verk i  
Sotared permanent och gjort nedskrivning av det för tre 
år med 5 mnkr, vilket påverkar resultatet. 

En av pannorna i nya värmeverket
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(Mnkr) 2010 2011 2012

Intäkter 459,8 460,3 456,5 

Kostnader -344,6 -333,1 -333,7 

Avskrivningar -57,7 -69,4 -60,4

rörelseresultat 57,5 57,8 62,4

Finansnetto -11,6 -15,9 -21,0

resultat efter   
finansiella poster 46,0 41,9 41,4

Balansomslutning 1 056,3 1 058,1 1 296,6 

Soliditet, % 36,1 36,4 35,5

Investeringar 194,0 131,0 284,6 

Antal anställda, medeltal 94 98 97
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Gashandel
Försäljningen uppgick till 43,1 GWh och intäkterna 
ökade till 15,4 mnkr, vilket gav ett resultat på 1,9 
mnkr. 

VEM:s resultat  
Resultatet för Varberg Energimarknad AB, VEM, blev 
10,1 mnkr och omsättningen till 215,8 mnkr, jämfört 
med en budget på 253,1 mnkr. Kapitalkostnader har 
tillkommit för köpta vindkraftverk i Dal, Sotared, 
Gummaråsen och Askome.

Varberg Energi AB

Elnät
Omsättningen ökade mer än budgeterat och uppgick 
till 360,5 GWh. Ökningen beror på flera nyanslut-
ningar. Tillgängligheten i elnätet har varit mycket god 
och kostnaderna för nätförluster har minskat i första 
hand på grund av låga elmarknadspriser. Intäkterna 
har uppgått till 101,4 mnkr och resultatet blev 18,8 
mnkr, vilket är 4,8 mnkr över budget. 

Gasnät
Volymen blev 45 GWh jämfört med 42,5 GWh i 
budget. Ökningen beror på flera korta, oplanerade 
stopp av restvärmeleveransen från Södra Cell. Intäk-
terna blev 6,6 mnkr och resultat blev drygt 1 mnkr.

Fjärrvärme
Fjärrvärmeförsäljningen i det centrala nätet och 
närvärmenäten blev 165,4 GWh. Intäkterna för fjärr-
värme var 107,6 mnkr och nettoresultatet blev 9,1 
mnkr mot budgeterade 2,5 mnkr. Ändrade avskriv-
ningstider på fjärrvärmenätet från 20 till 35 år har 
förbättrat resultatet med 5 mnkr. 

IT-verksamhet
Bolagets IT-verksamhet net@seaside ökar som plane-
rat. Antalet anslutningar har ökat från 9 900 till cirka 
11 000. Kabel TV-nätet fortsätter att fasas ut, men 
kommer att finnas kvar till mindre del. Intäkterna 
var 35,6 mnkr och resultatet blev 2,4 mnkr, vilket är 
något lägre än budget.

Vision 2025
Varberg Energi har påbörjat förverkligandet av kom-
munens vision, med särskild inriktning på delaktighet 
och hållbarhet. Bolagets tidigare vision har om-
formats till en målbild. Affärsplanen ses över så att 
den överensstämmer än mer med visionen samt med 
bolagets gröna profil och inriktning mot ökad förny-
bar elproduktion. 

Ekonomi

VEAB - Omsättning och resultat 
Omsättning ökade från 241,1 mnkr till 266,4 mnkr. 
Resultat för VEAB blev 31,3 mnkr, jämfört med 
budgeterade 20,5 mnkr. Elnät och fjärrvärme svarar 
för den största delen av resultatförbättringen.

Investeringar 2012
Varberg Energimarknad AB har gjort investeringar i 
vind- och vattenkraft för 67,9 mnkr, vilket är 2,3 mnkr 
lägre än budgeterat. 

Varberg Energi AB har investerat 216,7 mnkr. Det 
är 36 mnkr mer än budgeterat, varav 10 mnkr avser IT-
verksamheten och 13 mnkr avser det nya värmeverket, 
som nu kan startats tidigare än planerat. 

Varberg Energikoncernen 

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 456,5 mnkr och re-
sultatet efter finansiella poster blev 41,4 mnkr, jämfört 
med 42 mnkr för 2011. De totala investeringarna har 
uppgått till 284,6 mnkr. 

Framtid
Ackumulatortanken vid nya värmeverket tas i bruk 
i februari-mars 2013 och fungerar som en termos för 
värmelagring, vilket ger jämnare dygnskapacitet och 
lägre bränsleförbrukning. Biooljepanna i Lassabacka 
och gaspannan vid Susvindsvägen flyttas under som-
maren till värmeverket vid hamnen. Värmeverket får en 
samlad produktionskapacitet på 40 MW och dessutom 
finns naturgaspannor på 28 MW vid sjukhushuset som 
reservkapacitet. Den totala investeringskostnaden för 
värmeverket inklusive ackumulatortank uppgår till 
cirka 245 mnkr. Bolaget kommer att installera en vägg 
(450 m2) av solceller för elproduktion på värmeverket.

Kontrakt har tecknats på fyra nya vindkraftverk 
i Askome, Falkenbergs kommun, med driftstart vid 
halvårsskiftet 2013. Investeringskostnaden är 160 
mnkr. Projektering för sex vindkraftverk vid Västra 
Derome pågår, med beräknad driftstart vid årsskiftet 
2013/14. 
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utgångspunkt i Vision 2025 - Västkustens kreativa 
mittpunkt. Arbetet är nu fokuserat på att ta fram hand-
lingsplaner för att nå målen.

Ekonomi
Driftkostnaden för all verksamhet uppgår till totalt 17,7 
mnkr. Med rörelseintäkter på 10,5 mnkr och ett drift-
bidrag på 5,7 mnkr redovisar bolaget ett underskott på 
1,5 mnkr. Efter erhållet koncernbidrag redovisar bo-
laget ett överskott på 0,1 mnkr.

Framtid
Varberg Event förstärker organisation för att öka 
kännedomen om anläggningen ytterligare. För att göra 
marknadsföringen tydlig undersöks olika möjligheter 
att stärka företags profil, som innefattar flera varu-
märken, bl.a. Sparbankshallen, Nöjeshallen, Nöjes-
parken och Rotundan. I bolagets vision finns ett hotell 
i direkt anslutning till anläggningen, för att kunna 
erbjuda övernattning vid stora konferenser. 

Varbergeventab
Varberg event ab medverkar till kommunens, medbor-
garnas och näringslivets utveckling, genom att saluföra 
Varbergs kommun som evenemangs- och mässort. Varberg 
event ska tillhandahålla lokaler och koncept samt i egen-
skap av arrangör genomföra för kommunen, medborgarna 
och näringslivet attraktiva arrangemang.

Sparbankshallen byggdes 2004 för att ge skolan och 
föreningslivet tillgång till ändamålsenliga lokaler, 
samtidigt som invånarna och näringslivet skulle 
erbjudas både större arrangemang såsom idrott och 
konserter, och tillgång till större konferensutrymmen, 
fest- och mässlokaler. 

Varberg Event AB bildades för att sköta verksam-
heten i Sparbanks- och Nöjeshallen. Inom Varberg 
Event finns de fyra affärsområdena Konferens/Kon-
gress, Mässa, Nöje och Sport. Bolaget hyr även ut  
möbler m.m., servar kommunen med vaktmästartjänst-
er och hyr ut lokaler m.m. till Eventrestaurangen.

Verksamhet 2012
I samverkan med många olika aktörer har 79 kon-
ferenser, 33 mässor, 51 nöjesarrangemang och 48 
sportevenemang genomförts i anläggningen. För 17 
av sportarrangemangen svarade Warberg IC. Antalet 
besökare har gått ned, från 94 416 år 2011 till 83 972 
år 2012. Sportpubliken står för 99 % av nedgången. 

Sparbankshallen utnyttjas för arrangemang, inklu-
sive tid för in- och utflyttning, dryga 140 dagar per år 
under säsongen, från augusti till och med maj. Det ger 
en beläggning på cirka 40 %, räknat på helår. Övrig 
tid används hallen för skolgymnastik och träning i 
olika idrotter.

Vision 2025
Bolaget har under inledningen av året tagit fram ett 
visions-, mål- och strategidokument, som har sin 

(Mnkr) 2010 2011 2012

Intäkter 16,5 17,7 16,2 

Kostnader -16,4 -18,0 -17,6 

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,1

rörelseresultat -0,1 -0,5 -1,5

Finansnetto 0,0 0,0 0,0

resultat efter   
finansiella poster -0,1 -0,5 -1,5

Balansomslutning 5,9 3,0 3,4 

Soliditet, % 23,9 45,8 45,0  

Investeringar 0,1 0,1 0,0 

Antal anställda, medeltal 6 6 7
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Anhörigriksdagen 2012 arrangerades i Sparbankshallen
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Verksamhet 2012 
Systerbolaget Terminal West Logistics AB och hamn-
fastigheten Varberg Getakärr 9:19 har förvärvats av 
Varbergs Hamn AB. Projekt som färdigställts under 
2012 är Kulturhuset Komedianten, Håstens Ung-
domsgård, Åskloster Förskola, Vipvägens gruppboende 
i Veddige, samt utbyggnad av restaurang, hotell och 
SPA för Varbergs Stadshotell i kvarteret Läkaren. 
Byggnation av Håstens ishall och ombyggnad av  
Stadshus B pågår. Under hösten startade projekteringen 
av nya Ankarskolan i Träslövsläge. 

Vision 2025
Varbergs Fastighets AB, VFAB, bidrar på många sätt 
för att förverkliga kommunens Vision 2025. Många 
fastigheter byggs utifrån ett starkt miljö- och hållbar-
hetstänk. Lågenergi- och passivhusteknik, solceller och 
sedumtak används för att värna miljön och minska 
energiförbrukningen. VFAB har också målet att minska 
energiförbrukningen i befintliga fastigheter med 20 %, 
i förhållande till dagens förbrukning. Målsättningen är 
att dessa miljöinvesteringar ska vara lönsamma. 

Genom att bolaget omsorgsfullt och försiktigt 
vårdar några av kommunens äldsta byggnader och 
samtidigt arbetar med nyproduktion, verkar VFAB 
aktivt för att utveckla Varberg till Västkustens kreativa 
mittpunkt. På sikt kommer dagens hamnområde att 
utvecklas och exploateras till ett attraktivt område för 

(Mnkr) 2010 2011 2012

Intäkter 107,0 143,8 148,9 

Kostnader -74,7 -112,2 -114,8 

Avskrivningar -18,4 -14,7 -16,6

rörelseresultat 13,9 16,9 17,5

Finansnetto -4,9 -12,4 -14,6

resultat efter   
finansiella poster 9,0 4,5 2,9

Balansomslutning 457,4 476,9 519,8 

Soliditet, % 11,8 11,8 10,9

Investeringar 52,1 87,7 62,1 

Antal anställda, medeltal 5 5 7  

Byggnation åt kommunen 52,5 90,5 94,1
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Varbergare och turister. Genom Campus Varberg, 
Campusrestaurangen, Societetshuset, Hamnpavil-
jongen och kommande byggnation av ny restaurang på 
fästningsterrassen omvandlas området succesivt till en 
mer levande och attraktiv del av Varberg. I centrum är 
kvarteret Läkaren en av bolagets viktigaste fastigheter, 
där Varbergs Stadshotell med sitt hotell, SPA och 
den utbyggda restaurangdelen lockar besökare från 
Varberg och övriga delar av Sverige. 

Ekonomi
Rörelseresultatet för 2012 blev 17,5 mnkr, jämför med 
16,9 mnkr för 2011. Resultatet före bokslutsdisposi-
tioner och skatt blev 2,9 mnkr, vilket är en minskning 
med 1,7 mnkr från 2011. Denna minskning beror på 
ökade kostnader för räntor, personal och avskrivningar. 
Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på 2 mnkr som 
redovisas över det egna kapitalet. Resultatet efter skatt 
blir 2,4 mnkr. 

Investeringar 2012
Bolaget har investerat 14,2 mnkr i kvarteret Läkaren, 
där Varbergs Stadshotells hotelldel, SPA och restau-
rang byggts ut. I parkeringshuset i kvarteret Lorens-
berg investerades 21,6 mnkr under året och den totala 
investeringskostnaden beräknas bli 98 mnkr. Utöver 
dessa investeringar betalades 23 mnkr för hamn-
fastigheten Varberg Getakärr 9:19 och systerbolaget 
Terminal West Logistics AB. 

De totala investeringarna har uppgått till 62,1 
mnkr, jämfört med 87,7 mnkr år 2011. VFAB har ut-
fört byggnation åt kommunen för 94,1 mnkr, jämfört 
med 91 mnkr 2011. Soliditeten har minskat med en 
procentenhet till 11,0 %. 

Framtid
Under 2013 kommer VFAB:s dotterbolag Terminal 
West Logistics AB att fusioneras in i Varbergs Fastig-
hets AB. Bolaget tog den 1 januari 2013 över ett stort 
antal hamnbyggnader på ofri grund av Hamnförvalt-
ningen och Varbergs Hamn AB. 

Projekt som pågår för kommunens räkning under 
2013 är Håstens ishall, Ankarskolan, gruppbostad 
Gasellen, förskolorna Breared, Trönninge, Göthrik 
och Lerjan, samt ombyggnad av Stadshus B. Utöver 
dessa kommer projektering av en ny skola i Trönninge 
att påbörjas och ytterligare förskoleprojekt förväntas 
påbörjas under året. Egna projekt är ett nytt lagerma-
gasin i hamnen och Fästningsterassen. Under 2013 
kommer Varbergs Fastighets AB ta över P-husen i 
kvarteren Kyrkoherden och Lorensberg.

VFAB kommer under 2013 att börja med s.k. part-
nering, som samarbetsform för att ytterligare utveckla 
byggnationen. Lågenergibyggandet kommer att 
utvecklas ytterligare. Byggreglerna stramar succesivt 
åt energikraven. Dessutom finns en kommunal policy 
som anger att byggnation ska ske med 30 % bättre 
värden, än gällande BBR (Boverkets Byggregler).

Varbergsfastighetsab
Varbergs Fastighets ab äger och förvaltar affärsfastigheter 
och specialfastigheter samt svarar för verkställigheten av 
kommunens byggnation.  bolaget äger och förvaltar bygg-
naderna kvarteret läkaren, Campus, kvarteret Postmästaren, 
sparbankshallen, Åkulla Friluftsgård, societetshuset, apelvik-
strand, hamnpaviljongen, hamnfastigheter samt parkerings-
husen briggen, Kanngjutaren och lorensberg. bolaget har 
2012 köpt systerbolaget Terminal West logistics ab och  
hamnfastigheten Varberg getakärr 9:19 av Varbergs hamn ab. 
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(Mnkr) 2010 2011 2012

Intäkter 86,2 92,0 82,0 

Kostnader -76,2 -82,1 -75,8 

Avskrivningar -8,2 -8,0 -6,4

rörelseresultat 1,8 1,9 -0,2

Finansnetto -0,8 -0,9 -0,7

resultat efter   
finansiella poster 1,0 1,0 -0,9   

Balansomslutning 87,7 85,0 62,6 

Soliditet, % 42,3% 43,2% 52,3%   

Investeringar 1,0 4,2 3,5 

Antal anställda, medeltal 66 66 61
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Varbergshamnab
Varbergs hamn ab tillhandahåller hamn-, stuveri- och 
logistiktjänster. den totala godsmängden uppgick till 1,1 
miljoner ton, vilket är en minskning med 7 % jämfört med 
2011. Från den 1 januari 2013 övergick bolagets personal 
till det nybildade hallands hamnar ab och bolaget ändrar 
även sitt namn till hallands hamnar Varberg ab. Under 
2012 har bolaget avyttrat dotterbolaget Terminal West lo-
gistics ab till Varbergs Fastighets ab. Till VFab har även 
avyttrats bolagets fastighet getakärr 9:19 och samtliga 
byggnader på ofri grund övergick den 1 januari 2013. 

Hanteringen av skogsprodukter, främst sågade träva-
ror, pappersmassa, massaved och sågtimmer, är basen 
för Varbergs Hamns verksamhet. Genom Timber-
bridge, som etablerats på riksnivå 2011, har innovativa 
och effektiva logistikslösningar för export av sågade 
trävaror skapats. Branschen har därigenom fått helt 
nya förutsättningar att förstärka sin konkurrenskraft 
på en allt mer krävande världsmarknad. Varbergs 
Hamn stärker genom Timberbridge sin redan starka 
position inom hantering av skogsprodukter. 

Hallands Hamnar genomförs
I oktober 2012 beslutades att bildandet av produk-
tionsbolaget Hallands Hamnar skulle genomföras från 
den 1 januari 2013. Beslutet innebär att personal från 
Varbergs Hamn AB och Halmstad Hamn AB övergår 
till det nybildade Hallands Hamnar AB, vilket ägs till 
50 % av vardera Varbergs Hamn AB och Halmstad 
Hamn AB. Samtidigt beslutades att Varbergs Hamn 
AB namnändras från den 1 januari 2013 till Hallands 
Hamnar Varberg AB.

Vision 2025
Hamnens fysiska utveckling och förändring utgör 
en del av stadsutvecklingen i Varberg. Bolaget delar 
synsättet i Vision 2025, ”För att lyckas krävs nytän-
kande, framåtanda, kunskap och mod”. Bolaget skall 
vara delaktigt i att skapa förutsättningar för tillväxt i 
Varbergs kommun.

Ekonomi
Dotterbolaget Terminal West Logistics AB har avytt-
rats under 2012. Efter denna förändring redovisas en-
dast Varbergs Hamn AB:s resultat. Intäkterna uppgick 
till 82 mnkr, jämfört med 88 mnkr för 2011. Resultatet 
efter finansiella poster är en förlust med 0,9 mnkr. För 
2011 redovisades en vinst med 1 mnkr.

Framtid
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.  
Dessutom ska de regionala förutsättningarna stärkas 
för positiv utveckling av redan verksamma företag samt 
bidra till nya företagsetableringar i ägarkommunerna. 

Varbergs hamn är Sveriges största hamn för export av sågade trävaror.
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86 VarbergVattenab
bolaget äger sedan 2009 vatten- och avloppsanläggning-
arna samt återvinningscentralerna i Varbergs kommun. 
Varberg Vatten ab är huvudman för den allmänna vatten- 
och avloppsverksamheten samt svarar för den kommunala 
renhållningen.

VA-verksamheten
Planering av den framtida VA-försörjningen pågår i 
samarbete med berörda förvaltningar i kommunen. 
En ny VA-policy förväntas bli antagen under våren 
2013. 

Råvattenkvaliteten i Neden har försämrats ytterli-
gare, vilket gör att ombyggnad av vattenverket Kvar-
nagården har hög prioritet. I Sibbarp har anläggning 
av ett nytt vattenverk påbörjats. Den tredje etappen 
av reservvattenledningen från Ragnhilds källa är 
klar, men den är inte tagen i drift. Vattenledning till 
Ringhals är klar, men ej inkopplad.

VA-nätet har byggts ut i flera nya områden, där-
ibland Kvarndammsvägen Bua, kvarteren Lorensberg/
Kanngjutaren, Göingegården och Åsby Derome. Ut-
byggnad av kommunalt VA i Stämmet har försenats 
p.g.a. markägarfrågor.

Förnyelse- och underhållsinsatser på lednings-
nätet har utökats genom att driftbudgeten för 2012 
förstärkts.  Åtgärder har bl.a. genomförts på Östra 
Vallgatan och Järngatan, samt i Sibbarp och Ved-
dige.  Utöver detta har akuta relininginsatser gjorts 
på Österleden. Sanering av ledningsnät i Himle har 
slutförts. 

Flera insatser har genomförts för att förbättra 
avledningsmöjligheterna för dagvatten, bl.a. på 
Monarkområdet där stora översvämningar inträffade 2011.

Renovering av anläggningar pågår enligt plan. 
Gasuppgraderingsanläggningen vid Getteröverket är 
ännu inte färdigställd.

Avfallsverksamheten
Planarbetet för den nya omlastningsstationen pågår, 
men då detta arbete troligtvis drar ut på tiden 
har förslag på provisoriska lösningar tagits fram. 
Upphandling av fastighetsrenhållning, inklusive 
omlastning och förbränning av hushållssopor, har 
genomförts för en femårsperiod från 2013-10-01. 
Ny entreprenör är Nordisk Återvinning Service AB. 
Samma insamlingssystem genomförs i Falkenbergs 
och Varbergs kommuner med viktbaserad taxa och 
utsortering av matavfall. Matavfallet kommer att 
användas för gasproduktion.

Lakvattenvolymerna från Bösarps deponi har varit 
betydligt lägre än 2011. En lakvattenledning till Tofta 
pumpstation beräknas bli färdigställd under 2013. 
Visst arbete med återställning av Bösarps deponi har 
gjorts under året. Återställning av deponin i Hunnestad 
har påbörjats och bekostas av Varbergs kommun.

Ekonomi
Bolaget gör ett nollresultat efter finansiella poster. 
Kärnverksamheternas resultat regleras mot tidigare 
bokförd skuld till respektive abonnentkollektiv. Tidig-
are års överskott återförs för att täcka dessa resultat. 

VA-verksamheten ger ett positivt resultat på 1,2 
mnkr. Intäkterna från anläggningsavgifter överskrider 
budget med drygt 2 mnkr. Den totala driftkostnaden är 
2,9 mnkr högre än budget, vilket bl.a. beror på sane-
ringsåtgärder på Österleden, där akuta relininginsatser 
gjorts. Avskrivningar och räntor är betydligt lägre än 
budget, eftersom investeringsplanen inte genomförts i 
sin helhet.

Avfallsverksamheten ger ett positivt resultat på 1,6 
mnkr. Fortsatt bra priser vid t.ex. skrotförsäljning 
bidrar till överskottet. Såväl intäkts- som kostnadsnivån 
överskrids vad gäller fastighetsrenhållningen. Årets 
kostnader för lakvattentransporter har varit betydligt 
lägre än föregående år.

Investeringarna uppgick till 48 mnkr.

Framtid
Beräkningar visar att det behövs ett nytt vattentorn på 
annan plats i samband med utbyggnad av en ny stadsdel 
i östra Träslöv. 

(Mnkr) 2010 2011 2012

Intäkter 127,4 140,3 137,7 

Kostnader -102,9 -118,2 -114,1 

Avskrivningar -11,8 -12,7 -13,6

rörelseresultat 12,7 9,4 10,0

Finansnetto -8,3 -9,4 -10,0

resultat efter   
finansiella poster 4,4 0,0 0,0

Balansomslutning 285,3 335,6 374,7 

Soliditet, % 0,7 0,6 0,5  

Investeringar 62,0 62,5 47,8 

Antal anställda, medeltal 0 0 0
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87revisionsberättelse

Varbergs kommun    2013-04-03
revisorerna    Kommunfullmäktige i Varbergs kommun

Undertecknade revisorer, som är av Varbergs kommun utsedda att granska kommunens räken-
skaper och förvaltning för år 2012, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och 
räkenskaper för 2012. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har även granskning skett av 
Varbergs Stadshus AB, Varbergs Bostads AB, Varberg Energi AB, Varberg Event AB, Varbergs 
Fastighet AB, Varbergs Hamn 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 revisions-
berättelse framgår kortfattat resultatet från granskningarna under 2012. Under 2012 har vi gjort 
en övergripande granskning av alla nämnder och styrelsen samt en riskanalys inför 2013. Vi har 
likaså granskat delårsbokslutet 2012. För samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter 
som skickats till berörd nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna har även skickas till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom. Utöver verksamhetsredogörelsen lämnas 
även granskningsrapport avseende bokslutet som bilaga. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan 
angivna revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen.

revisorerna vill särskilt uppmärksamma på följande:
Av kommunens årsredovisning för 2012 framgår att de finansiella mål som kommunfullmäktige 
fastställt har uppnåtts.

Vi bedömer att:

 ❚ kommunens resultat är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt 

för 2012.

 ❚ utifrån vår granskning anser vi vidare att kommunalagens balanskrav har uppfyllts för 2012.

Vi tillstyrker att

 ❚ kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 godkänns. 

 ❚ årsredovisningen uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.

 ❚ kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i  

gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Rune Andersson  Gösta Gustafsson  Erling Andersson

Inger Cederholm  Leif Fredriksson  Hans Hjortsjö

Ralph Jirander  Margareta Jönsson Markus Svensson
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strandpromenaden 100 år

I juni 1912 öppnades strandpromenaden och Varberg fick en ny turistattraktion och en förbindelse till 

Kustsanatoriet. Tanken om en utflyktsväg längs havet väcktes av klockaren alfred lundgren år 1896, 

som två år senare tog initiativet till stadshotellet. när stadsläkaren och grundaren av Kustsanatoriet 

J s almer gjorde ett upprop 1909, bildades sällskapet Warbergs strandpromenad. Pengar samlades 

in och promenaden byggdes utmed havet ”Till vår west-kustnaturs behag”. Kostnaden uppgick till 20 

000 kr, vilket idag motsvarar 900 000 kr. 

 

med den nya strandpromenaden skulle Varberg åter bli en attraktiv badort. stenindustrin var 

fortfarande en påtaglig näring i bergen utmed kusten. Värdet av exporten av sten år 1910 uppgick till 

204 000 kr. Västkustbanan gick då nära kusten, utanför nuvarande simstadion och genom Kärlek-

sparken. sedan dess har mycket förändrats, men strandpromenaden är idag minst lika populär för sitt 

unika läge, med utblickar över Kattegatt och en fri horisont. Under 2012 inleddes dessutom arbetet 

med att byta ut det gamla räcket och en del gamla soffor längs strandpromenaden. det är en fräsch 

100-åring, med framtiden för sig. 

ekonomikontoret 432 80 Varberg 
Telefon 0340-880 00 
ekonomichef magnus Widén 
magnus.widen@varberg.se 
www.varberg.se
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