
VARBERGS KOMMUN 2013
I riktning mot Vision 2025
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ÅRSREDOVISNING 2013 – KORTVERSION

Den 22 april 2014 fastställde kommunfullmäktige kommun-
ens årsredovisning för 2013. I årsredovisningen rapporteras 
hur budgeten har följts, om uppsatta mål har nåtts och hur 
skattepengarna har använts under året. Här får du en kort 
sammanfattning av innehållet.

Varberg är en växande kommun med en levande vision 
om att bli västkustens kreativa mittpunkt. Kommunfull-
mäktige har utifrån visionen bestämt fyra strategiska 
mål områden och två strategiska inriktningar som ska 
gälla för perioden 2013-2015:

STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN
1. Ökat ansvar för miljön och klimatet

2. Bättre företagsklimat för fler jobb

3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg

4. Fokus på välfärdens kärna
 

STRATEGISKA INRIKTNINGAR
 ❚ Valfrihet och kvalitetskonkurrens

 ❚ Kommunen som attraktiv arbetsgivare 

När 2013 sammanfattas märks att verksamheten styrs 
i riktning mot fullmäktiges strategiska målområden. 
Hållbarhet och miljöperspektiv genomsyrar strategier 
och beslut, samarbetet mellan kommun och näringsliv 
har tagit stora steg framåt, kommunen arbetar aktivt för 
att skaffa ny bostadsmark och öka takten i bostadsbygg-
andet, satsningar har startats upp för att öka kunskaps-
fokus i skolan och öka inflytandet från ungdomar i 
samhället, och inom omsorgen pågår ett aktivt arbete för 
kvalitetsförbättringar och ökad valfrihet.

Kommunfullmäktiges mål är på väg att uppfyllas 
inom alla fyra målområden samtidigt som många stora 
utmaningar återstår. I årsredovisningen kan du läsa mer 
om hur långt arbetet inom varje målområde har kommit. 
Du hittar årsredovisningen på kommunens webbplats 
varberg.se under rubrik Kommun & politik/Kommun-
fakta/Ekonomi och budget.

EKONOMISKT ÖVERSKOTT
Kommunens ekonomiska resultat visar ett överskott 
på nästan 111 mnkr (miljoner kronor). Det är 76 mnkr 

bättre än vad som beräknats i budget. En stor del av 
överskottet, 44 mnkr, beror på en återbetalning för 
avtalsförsäkringar från AFA Försäkring.

Årets finansnetto (skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader) uppgår till 16,6 mnkr, vilket är 1,6 mnkr 
mer än budgeterat.

UPPFYLLDA FINANSIELLA MÅL
Kommunfullmäktiges första finansiella mål är att det 
ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Den genomsnitt-
liga resultatnivån för kommunen de senaste fyra åren är 
117 mnkr, vilket motsvarar nästan 5 procent av skatte-
intäkter och generella statsbidrag. Det första finansiella 
målet är därmed uppfyllt.

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

VISION 2025:  
Varberg - västkustens kreativa mittpunkt

VERKSAMHETSIDÉ: 
Vi ska förenkla människors vardag och inspi rera   
dem att uppnå sina drömmar.

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

Delaktighet 
Vi har ett öppet klimat och ett inklu derande förhåll-
ningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande 
och omtanke.
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Totalt antal invånare den 31/12 59 936 59 186
– därav kvinnor 30 076 29 723
– därav män 29 860 29 463
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Mnkr 2013
Verksamhetens intäkter 557,1
Verksamhetens kostnader -2 986,1
Upplösning av  
infrastrukturell investering -11,6
Avskrivningar -89,1
Verksamhetens nettokostnad -2 529,8

Skatteintäkter 2 243,2
Generella statsbidrag  
och utjämning 380,8
Finansiella intäkter 100,2
Finansiella kostnader -83,6
Årets resultat 110,9

Fullmäktiges andra finansiella mål är en hundraprocentig 
självfinansiering av gjorda investeringar. Självfinansierings-
graden visar hur stor del av netto investeringarna som kan 
finansieras med internt tillförda medel (summan av avskriv-
ningar och resultat).  Kommunens nettoinves teringar uppgår 
till 181 mnkr medan avskriv ningar och resultat uppgår till   
200 mnkr,  vilket ger en självfinansieringsgrad på 110 %.  
Även det andra finans iella målet är därmed uppfyllt.

INVESTERINGAR  
– GENOMFÖRDA OCH FÖRSENADE
Flera investeringar har genomförts i kommunen under 
året. Ombyggnationer och renoveringar har gjorts i ett 
antal skolfastigheter, äldreboenden och gruppbostäder. Nya 
lekplatser har skapats, bland annat populära Spöökitetsparken 
vid Societén. Träslövsläge har fått en ny konstgräsplan och 
årets största projekt, Varbergs ishall, har invigts. Samtidigt har 
många av årets tänkta investeringar drabbats av förseningar. 
Komplicerade utredningar och överklaganden från grannar 
har bidragit till att endast 181 mnkr av investeringsbudgetens 
345 mnkr har använts. Kommunens investeringsbehov är 
fortsatt omfattande och ställer krav på en ökad takt i genom-
förandet de kommande åren.

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

Gemensam verksamhet 4 % (114 mnkr)

Parker, gator och trafik 4 % (96 mnkr)

Kultur och fritid 5 % (136 mnkr)

Utbildning 33 % (836 mnkr)

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 16 % (408 mnkr)

Äldreomsorg 23 % (572 mnkr)

LSS-verksamhet 6 % (153 mnkr)

Individ- och familjeomsorg 6 % (146 mnkr)

Miljö/räddning/stadsbyggnad 3 % (69 mnkr)
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 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 2013, %



Detta är kortversionen av kommunens årsredovisning 2013. 
Om du vill läsa fullängdsversionen kan du hitta den på webben 
eller beställa den som trycksak. För den digitala versionen, gå in 
på  varberg.se och sök rubrik Kommun & politik/Kommunfakta/
Ekonomi och budget. Om du vill beställa ett tryckt exemplar är du 
välkommen via e-post: ks@varberg.se eller telefon: 0340-881 07.

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