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Konjunkturen i omvärlden fortsätter att förbättras. 
Förutsättningarna för högre tillväxt är överlag goda, 
men återhämtningen går långsamt i många delar av 
världen. Strukturproblemen kvarstår i euroområdet 
och tydligast gäller det den grekiska ekonomin, där 
osäkerheten kring en långsiktig lösning är stor även 
om läget nu ser betydligt bättre ut.   

Svensk ekonomi är exportberoende och påverkas av 
den svaga utvecklingen i omvärlden samtidigt har 
detta till stor del kunnat kompenseras genom ökad 
inhemsk efterfrågan. Tydliga tecken visar dock på en 
svagare utveckling av konsumtionen, vilket påverkar 
prognoserna negativt.

Inflationen har under en längre tid varit låg, men 
olika mått på den underliggande inflationen, som 
KPIF (fast ränta), stiger. Orsaken är främst den svaga 
svenska kronan som gör att priserna på importerade 

varor ökar. Samtidigt gör den expansiva finanspoli-
tiken med låga räntor att även priserna på inhemsk 
produktion beräknas stiga de närmaste åren.

Skatteunderlagstillväxten ökar betydligt jämfört med 
2014, som en följd av tilltagande löner och pensioner. 
Nästa år bidrar ökad sysselsättning ytterligare till ut-
vecklingen och den positiva kurvan för skatteunder-
lagsökningen förväntas fortsätta även kommande år. 
Arbetslösheten biter sig fast uppåt sju procent, vilket 
beror på att antalet personer i arbetsför ålder ökar 
betydligt mer än beräknat. Orsaken till detta är den 
större flyktinginvandringen, där det tar viss tid innan 
nyanlända etablerar sig på arbetsmarknaden.

För kommunerna innebär de närmaste åren stora 
utmaningar, med stora investeringar och demografis-
ka förändringar.

Ekonomidirektörens kommentar

Delårsrapporten visar ännu en gång att Varbergs 
kommun levererar en bra verksamhet till kommunens 
invånare, att ekonomin är stabil och att skattepengar-
na används i enlighet med det som brukar kallas god 
ekonomisk hushållning. 

Det närmar sig slutet av innevarande period för 
fullmäktiges strategiska målområden och inriktningar 
och det har skett en tydlig leverans mot uppsatta mål.
Förskola, skola och omsorg utgör huvuddelen av  
 

kommunens verksamhet och avsatta budget. Här 
har de senaste åren gjorts tydliga politiska priorite-
ringar inom målområdet Fokus på välfärdens kärna. 
Ett exempel på resultat kommer från SKL:s Öppna 
jämförelser 2015 och visar att Varbergs kommunala 
grundskolor ligger inom den bästa fjärdedelen av alla 
landets kommuner.

Prognosen för helåret, 47 mnkr, är betydligt bättre än 
vid tertialbokslutet, huvudsakligen beroende på rea-
vinster vid tomtförsäljningar. Nämnderna visar också 
god följsamhet mot tilldelad budgetram.

*Källor: SCB. SKL, Makronytt, aug 2015. Riksbanken, juli 2015.

Inledning

Omvärldsanalys*

Nyckeltal för svensk ekonomi, procentuell förändring

2018 2017 2016 2015 2014

Arbetade timmar, NR1 0,5 0,7 1,6 1,0 1,8
Arbetslöshet, AKU2 6,7 6,7 6,9 7,5 7,9
Timlöner, totalt NR 3,5 3,4 3,2 3,0 2,0
Timlöner, totalt KL 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9
Lönesumma, NR 4,0 4,1 4,9 4,0 3,7
Skatteunderlag, faktiskt 4,3 4,3 5,6 4,8 3,2
Skattunderlag, underliggande 4,3 4,3 5,4 4,4 3,7
Skatteunderlaget, realt 1,2 1,4 2,5 1,9 1,4
BNP 2,1 2,4 3,7 3,1 2,3
KPIF 2,0 1,9 1,8 1,0 0,5

KPI 3,1 2,9 1,5 0,1 –0,2

Reporänta vid årets slut 1,8 1,0 0,0 –0,4 0,0

1Kalenderkorrigerade värden.  
2Procent av arbetskraften 15-74 år. 
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*Under 2015 har kommunfullmäktige beslutat om strategiska målområden för perioden 2016-2019.

Målredovisning

Med utgångspunkt från Vision 2025 har kommun-
fullmäktige beslutat om fyra strategiska målområden 
som ska vara vägledande för all verksamhet i kommu-
nen under perioden 2013-2015*. 
 
Till varje målområde hör ett prioriterat mål, dessutom 
har kommunfullmäktige angett två strategiska inrikt-
ningar som ska säkerställa en hög måluppfyllelse. 

I målredovisningen beskrivs kommunens arbete inom 
strategiska målområden och inriktningar, därefter re-
dovisas hur det har gått med uppfyllelsen av fullmäk-
tiges två finansiella mål.

 

Målområden 
 
1. Ökat ansvar för miljön och klimatet 
Hållbar samhällsbyggnad 
När kommunen byggs ut ska mark och tekniska 
resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Utbyggnaden 
ska därför främst ske i staden, i serviceorterna eller i 
samhällen längs kollektivtrafikstråk. Av de totalt nio 
planbesked som beviljats under året avser sju plan-
läggning av bostäder och av dessa är ett beläget så att 
kollektivtrafik inte utgör ett praktiskt alternativ.  
 
Arbete pågår med viktiga styrdokument och verktyg 
för hållbar samhällsbyggnad, bland annat tas trafik-
strategi, förtätningsstrategi och cykelplan fram. Den 
fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet är 
nu inne i ett samrådsskede. Under hösten har även 
arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram för 
den nya stadsdelen Västerport startats upp, liksom 
processen med att ta fram hållbarhetsmål utifrån de 
inriktningar som fastställdes av fullmäktige i Varberg 
visar vägen under 2014. 
 
Höjdkurvorna i kommunens GIS-karta har uppda-
terats. Förfinade mätmetoder ger större noggrannhet 
och mindre felmarginaler. Underlaget används bland 
annat för analyser och bedömningar av riskområden 
för översvämning.   
 
Det pågår arbete med att klimatsäkra VA-anläggningar, 
exempelvis genom att bygga nya ledningssystem och 
höja pumpstationer för att undvika att havsvatten 
läcker in, eftersom det i sin tur kan orsaka att avlopps-
vatten svämmar över och läcker ut.  
 
Miljöansvaret i den egna verksamheten  
Kommunens mål är att minst hälften av de fordon 
som köps in ska drivas av förnybar energi. Av de 
44 fordon som hittills köpts in under året drivs 32 
stycken (73 procent) av förnybar energi. I den årliga 
nationella Miljöfordonsdiagnosen rankades Varbergs 
kommun som bästa förbättringskommun rörande 
andel miljöfordon 2014. För att fortsätta den positiva 
utvecklingen krävs satsningar på laddinfrastruktur. 
Utvecklingspotentialen för elbilar bedöms vara stor för 
landsbygden, där andra förnybara drivmedel saknas. 
 
När kommunen bygger nytt ställs ökade krav på 
byggnadernas miljöprestanda. Miljöbyggnad är ett 
certifieringssystem som ger kvitto på viktiga kvaliteter 
hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och 
material. Den första kommunala byggnaden som pro-
jekteras för att certifieras är Trönninge skola, där man 
eftersträvar det högsta betyget Miljöbyggnad GULD. 
 
För att underlätta medvetna materialval under en 
byggnads hela livscykel används inom Varbergs Fast-

MÅLOMRÅDEN OCH PRIORITERADE MÅL 

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet. 
Prioriterat mål: Enskilda och organisationers 
ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka 
genom förändrat beteende. Detta ska mätas ge-
nom att CO2 per person ska minska.

2. Bättre företagsklimat för fler jobb. 
Prioriterat mål: Antalet arbetstillfällen och egen-
företagare i Varberg ska öka.

3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg. 
Prioriterat mål: Antalet nyproducerade bostäder 
ska öka.

4. Fokus på välfärdens kärna. 
Prioriterat mål: Andelen elever som når sin fulla 
potential när det gäller kunskapsmålen ska öka. 
Tryggheten i omsorgen ska öka. 
 

 
STRATEGISKA INRIKTNINGAR 
 
• Valfrihet och kvalitetskonkurrens.
• Kommunen som attraktiv arbetsgivare.

 
 
FINANSIELLA MÅL 
 
1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent  
av skatter och utjämningsbidrag1.

2. Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet 
och affärsverksamhet bör till 100 procent finansieras 
med egna medel2.
 
1Statligt bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar 
mellan landets kommuner. 
 2Summan av resultat och avskrivning.

Förvaltningsberättelse
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ighets AB verktyget SundaHus 
Miljödata och Livscykelkost-
nadsberäkningar (LCC), bland 
annat till att bedöma lönsam-
heten i solceller och andra 
energirelaterade investeringar.  
 
Det pågår flera åtgärder för 
att minska miljöpåverkan från 
måltider som serveras inom 
skola och omsorg. Innova-
tionsköket på Bockstenssko-
lan söker olika sätt att minska 
mängden kött och öka mäng-
den vegetabilier i maträtterna. 
Egengjorda biffar av svenska 
baljväxter som bruna bönor 
och gula ärtor är ett exempel 
som har uppskattats av elev-
erna.    
 
Flera av kommunens bolag är miljöcertifierade och 
arbetar systematiskt för att åstadkomma ständiga 
förbättringar inom miljö och kvalitet. Varberg Energi 
har gjort ett klimatbokslut för 2014, där det visas att 
utan bolagets insatser skulle naturen och samhället ta 
emot ytterligare 100 000 ton koldioxid per år – vilket 
är en skillnad jämförbar med plantering av 1,75 miljo-
ner träd årligen.  
 
Lättare för människor och  
företag att göra miljömässigt rätt 
Kommunens barn och ungdomar arbetar med hållbar 
utveckling inom skolans alla stadier. Mycket fokus 
ligger på att skapa förståelse för naturens begräns-
ningar och möjligheter samt på hur man kan ta ett 
personligt ansvar för sitt handlande.  
 
Den som ansöker om bygglov i Varbergs kommun får 
i samband med sitt förhandsbesked information som 
underlättar miljömässiga val i byggprocessen. 
 
Under våren har ett tiotal villa- och fastighetsägare i 
kommunen tackat ja till erbjudande om att på ett en-
kelt sätt beställa en driftklar komplett solcellselanlägg-
ning. Från i år erbjuds även mätning av produktion för 
tilldelning av elcertifikat. 
 
Insamling av matavfall för framställning av biogas 
påbörjades i större skala 2014. Under 2015 kommer 
alla i kommunen att ha fått erbjudande om att delta 
och i nuläget är det över 75 procent av invånarna som 
väljer att sortera ut sitt matavfall. 
 
En rad cykel- och kollektivtrafikåtgärder genomförs i 
syfte att öka andelen hållbara arbetsresor i kommu-
nen. Exempelvis kopplas cykelvägarna förbi stationen 

 
 
 
 
ihop, flyttbara cykelställ har köpts in och busshåll-
platser och gator byggs om som en anpassning till det 
nya stadslinjenätet. Samtidigt planeras åtgärder för att öka 
säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter.  
 
Allt fler godstransporter körs med lastbil istället för 
tåg, och ökade insatser från kommunen krävs om 
andelen hållbara godstransporter ska kunna öka. 
Skogskoncernen Södra står för en stor andel av gods-
transporterna. Kommunen och Södra har därför 
gemensamt tagit fram en utredning som visar hur 
kapaciteten på bangården utanför Södras anläggning 
kan ökas för att en fortsatt hög andel godstransporter 
på järnväg ska vara möjlig. 
 
Marknad Varberg och Alexandersoninstitutet sam-
verkar med Energi- och miljöcentrum (EMC) för ett 
ökat miljö- och klimatansvar inom näringslivet, bland 
annat genom miljödiplomering. Som ett resultat av 
ett EU-projekt lanserade Alexandersoninstitutet un-
der sommaren också en metodhandbok för koldioxid-
kartläggning.  

2. Bättre företagsklimat för fler jobb 
Ett flertal samverkansprojekt har under de senaste 
åren genomförts och initierats för att stärka dialogen 
mellan näringsliv och kommun – och därigenom 
förbättra det övergripande företagsklimatet i Varberg. 
Ett exempel är framtagandet av ny handelspolicy och 
handelsstrategi, som under våren har antagits av kom-
munfullmäktige respektive kommunstyrelsen. I arbe-
tet med att ta fram dessa dokument har såväl interna 
som externa aktörer deltagit, bland andra Fastighetsä-
garna och Varberg Handel.  

Teckning från klass 5 Nord på Hagaskolan
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Arbetet med Centrumutveckling fortsätter och drivs 
i enlighet med modellen för samverkan mellan kom-
munen och ett flertal olika aktörer. 
 
Arbetet med att ta fram en etableringsstrategi inled-
des under senvåren och fortsätter i enlighet med plan. 
 
Under 2014 ledde och samordnade personalkontoret 
det kommungemensamma arbetet kring bemötande 
i enlighet med Värdskapsmodellen. Det resulterade 
bland annat i att det nu finns hjälpmedel och olika 
underlag tillgängliga på intranätet. Dessa används i det 
pågående utvecklingsarbetet kring bemötandefrågor, 
där personalkontoret gett och ger ett löpande stöd. 
 
Kommunhälsan har under årets åtta första månader 
genomfört olika grupputvecklingsinsatser som bi-
drar till att utveckla medarbetarnas bemötande och 
förhållningssätt gentemot kommunens olika kunder. 
Dessutom har en aktivitet som utvecklades kring 
kommunikation och problemlösning i samband med 
projektet Hälsosamt arbetsliv genomförts vid ett 
antal tillfällen. Denna aktivitet är till nytta både vid 
internt samarbete och vid bemötandet av kunder, 
näringsliv och andra brukare. Arbetet med insatserna 
kring bemötande kommer att fortsätta under året. 
 
Samarbetet mellan skola och näringsliv ska fortsatt 
förbättras och tydliggöras. Som ett led mot att ut-
veckla entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i 
samtliga utbildningsled i Varbergs kommun skapas ett 
nära samarbete med olika aktörer inom näringslivet. 
Till samarbetet knyts skola/näringslivsutvecklarna, 
studie- och yrkesvägledare, EU-samordnare samt 
förstelärare med entreprenöriellt lärande som upp-
drag. Arbetet blir en utg ångspunkt för en förstärkt 
arbetslivsorientering och ett entreprenöriellt lärande, 
där samarbete mellan skola och näringsliv förbättras 
och utvecklas för ökad anställningsbarhet.  
 
Inom ramen för entreprenöriellt lärande pågår även 
ett samarbete med Stadsutvecklingsprojektet, där 
skolelever och projektgrupp för Varbergstunneln, 
Farehamnen och Västerport ingår.  
 
Lärande möte är en metod för grundskoleelever att 
stärka sin kompetens för framtida karriärsval. Meto-
den är utformad tillsammans med studentföre ningen 
WEST på Campus Varberg.  
 
Den kulturella och kreativa sektorn utgör en viktig del 
av arbetsmarknad och ekonomisk utveckling. Förut-
sättningarna för att dessa näringar ska kunna växa är 
ett samhällsklimat som präglas av kreativitet och ett 
rikt kulturutbud. I kommunen pågår ett löpande arbe-
te för att involvera näringsidkare i kulturarrangemang  
och under sommaren deltog ett antal näringsidkare i  
 

olika sammanhang, främst vid nationaldagsfirandet.  
 
Sammanfattningsvis pågår ett arbete med att förbätt-
ra förutsättningarna för att driva företag i Varberg; 
genom förenkling av processer, genom att erbjuda 
mötesplatser för erfarenhetsutbyte samt genom att 
lotsa enskilda företag framåt och stärka de regionala 
förutsättningarna för positiv utveckling av befintliga 
och tillkommande företagsetableringar.  
 
 
3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg 
Arbetet med att genomföra kommunens översiktsplan 
(ÖP2010) fortgår enligt planering. Under 2014 inled-
des arbetet med att revidera fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Norra kustområdet. Tidsplanen för detta 
har förlängts och det nya förslaget är ute på samråd, 
med tre planerade samrådsmöten under augusti och 
september 2015. 
 
Genomförandet av FÖP Stadsområdet kräver en 
genomlysning av förtätningsfrågor och en förtätnings-
strategi. Under våren gjordes en upphandling av kon-
sultstöd för detta. Arbetet har påbörjats och ska enligt 
tidsplan vara klart kring årsskiftet 2015-2016.  
 
För att tydligare beskriva hur bebyggelsestrategin ska 
komma till nytta krävs en tätortsöversikt med utbygg-
nadsplan. Ett förslag på tätortsöversikt förväntas vara 
klart inom kort, översikten ska beskriva genomförandet 
av ÖP mer i detalj och fungera som tydligare vägledning 
i verksamhetsplaneringen för nämnder och bolag.  
 
Arbete pågår med bostadsförsörjningsfrågorna som 
en del av den fortsatta planeringen av kommunens 
nya stadsdel Västerport. 
 
Enligt nya regler i plan- och bygglagen och ny lag 
om markanvisningar ska kommunen anta riktlinjer 
för exploateringsavtal och markanvisningar. Syftet är 
att ge ökad tydlighet både gentemot exploatörer och 
kunder och i den interna exploateringsprocessen. 
Mark- och exploateringsavdelningen har utarbetat 
riktlinjer som ska beredas i kommunstyrelsen efter 
sommaren (uppskjutet från mars månad).  
 
Kommunens GIS-karta är nu uppdaterad med de-
taljplaneytor och länkar till detaljplanekarta med 
beskrivning. Dessutom finns detaljerade ortofoton 
(skalriktiga flygbilder) över stadskärnan och stadsut-
vecklingsområdet nu tillgängliga. Genom att kombinera 
3D och visualisering tillkommer fler verktyg som kan 
användas inom planering för bostadsbyggande, och inte 
minst som underlag vid dialog med kommuninvånare.  
 
På bygglovssidan finns ambitionen att prioritera bo-
städer och nybyggnation samt att ha beredskap för att 
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hantera fler förfrågningar. Hittills i år har 640 bygglov 
hanterats, innehållande 300 bostäder. Dessutom har 
hela 190 bygglovsbefriade åtgärder (Attefallsanmäl-
ningar) hanterats under perioden. 
 
De planer som har antagits under delårsperioden 
innehåller 113 bostäder, främst lägenheter. Prognosen 
om planberedskap för minst 500 antagna bostadsen-
heter för helåret kommer troligen att nås. 
 
Kommunens målsättning är att i genomsnitt produ-
cera 50 hyreslägenheter per år. Under hösten startar 
produktionen av 43 nya lägenheter vid Håstens Torg, 
och konkreta planer finns för ytterligare cirka 500 
bostäder på Sörse och Brunnsberg. Därtill planeras 
för ytterligare ett antal student-/ungdomslägenheter 
på Kvarnliden. 
 
Under årets första tertial påbörjades 113 lägenheter 
medan 202 lägenheter färdigställdes. Prognosen om 
350-400 färdigställda bostäder kommer troligen inte 
att nås för helåret.

4. Fokus på välfärdens kärna 
Utbildning och arbete 
Utvecklingen inom Varbergs skolor är positiv i många 
avseenden, vilket även syns i SKL:s Öppna jämfö-
relser för Sveriges kommuner. Bland annat gäller 
detta andel elever som nått målen i alla ämnen för 
årskurs 9, där kommunens resultat ligger på plats 58 
av 289 undersökta kommuner. Inom detta område 
ingår Varberg i de 25 procent av kommunerna som 
presterar bäst. Detsamma gäller för det genomsnittli-
ga meritvärdet i årskurs 9. 
 
En viktig framgångsfaktor är ett tydligt systematiskt 
kvalitetsarbete som omfattar förskola, skola, gym-
nasieskola, förskoleklass, fritidshem, särskola och 
gymnasiesärskola. Varje förskola och skola följer upp, 

analyserar, utvärderar och 
vidtar åtgärder. Resultaten 
sätts i relation till den egna 
organisationen och de un-
dervisningsmetoder som 
används.  
 
Aktionsforskningen har  
för förskolan blivit en fram-
gångrik metod för syste-
matiskt kvalitetsarbete 
som är värt att sprida till 
fler verksamhetsområden. 
Förvaltningen har utvecklat 
och kommer att fortsätta 
utveckla stödprocesser och 

funktioner för att stödja enheternas kvalitetsarbete.  
 
Karriärvägar har skapats för lärare och förskollärare i form 
av inrättade förstelärartjänster. Förstelärartjänsterna 
är till för att stärka ledarskapet i undervisningen, 
stödja enheternas kvalitetsarbete samt sprida fram-
gångsrika forskningsbaserade metoder och arbetssätt.  
 
Trygghet i omsorgen 
Antalet äldre ökar, och prognosen visar ett stadigt ök-
ande behov av platser på särskilt boende. En långsik-
tig planering behövs för nya boenden/boendeformer. 
För att stötta och trygga den äldre personen behövs 
samtidigt en utveckling av det hälsofrämjande arbetet 
i ordinärt boende, på korttidsplatser och varhelst den 
äldre personen befinner sig. En utredning kring fram-
tida boendeformer pågår parallellt med en förstudie 
gällande samordning av hälsofrämjande insatser. 
 
Som en del i ett hälsofrämjande arbetssätt pågår pro-
jekt Utvecklad samverkan i vårdkedjan och tidiga 
rehabiliteringsinsatser i Varbergs kommun i sam-
verkan med Hallands sjukhus och Vårdval Halland. 
Syftet är att utveckla arbetssättet från insatsstyrt till 
behovsstyrt, med tidiga insatser genom hela vård-
kedjan. Målet är att minska antalet fall och fallska-
dor, bidra till att minska onödiga inskrivningar och 
återinskrivningar på sjukhus samt skapa struktur för 
samverkan som ger förutsättningar för tidiga rehabili-
teringsinsatser. 
 
Utifrån upplevelsen att äldre personer inte känner 
sig trygga i trygghetsbostäder, har prioriterade medel 
skjutits till för att göra en utredning med kartläggning 
av innehåll i alla kommunens nuvarande trygghets-
bostäder samt intervjuer med bovärdar och boende. 
Syftet är att hitta en boendeform där äldre personer 
ska kunna känna sig trygga utan att behöva flytta till 
särskilt boende. 

Nästan alla kunder inom såväl hemtjänst som särskilt 

GIS på varberg.se - ett sätt att förenkla människors vardag
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boende upplever att de känner sig trygga och att per-
sonalen har ett bra bemötande. De brister som fram-
kommer avser främst genomförandeplanen, dels när 
det gäller kundens delaktighet i att skriva sin plan, 
dels gällande information till kunden om möjligheten 
till egentid, utevistelse och aktiviteter.

Ett annat trygghetsskapande utvecklingsområde inom 
äldreomsorgen är utredning och dokumentation enligt 
ÄBIC (Äldres behov i centrum) för ett mer behovs-
inriktat arbetssätt. Ny utredningsmall med rubriker 
utifrån ÄBIC införs successivt, för att användas fullt 
ut under hösten 2015.

Både i regionsamverkan och inom kommunen utvecklas 
metoder för att dels öka kundens delaktighet och infly-
tande i handläggning och utförande av insatser, dels 
följa upp i vilken grad kunden varit delaktig. Kundens 
rätt att få en samordnad individuell plan (SIP) när 
insatser från flera vårdgivare behövs är ett exempel på 
hur delaktighet och inflytande kan säkras.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem som 
Varbergs kommun arbetar aktivt med. En utbild-
ningssatsning har genomförts med kompetensför-
stärkning hos baspersonal på uppdragsavdelning och 
hos utförare (egen regi och externa). Förvaltningen 
har också tagit fram ett projektdirektiv och kommer 
under hösten 2015 att anställa en projektledare för 
ett års uppdrag gällande övergripande strategi och 
metoder för arbetet med våld i nära relation.

I projektet Steget Vidare arbetar kommunen för att så 
snabbt som möjligt fånga upp unga som riskerar att 
avbryta, eller som har avbrutit, sina gymnasiestudier. 
Målet är att motivera och stötta ungdomarna till att 
återuppta sina studier eller, om detta inte är möjligt, 
planera för andra aktiviteter. I juli 2015 fanns 67 ung-
domar inskrivna i projektet.

Verksamheten Bäring är ett samarbete mellan social-
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
barn- och utbildningsförvaltningen inom ramen för 
Psynk-projektet. Arbetet grundar sig i ett salutogent  
för  hållningssätt, där synen på barnet/ungdomens hela  
vardag är i fokus. Ett tvärprofessionellt mobilt resurs-
team bestående av socionomer, specialpedagoger och 
dramapedagog står för insatser som ska vara behovs-
fokuserade och framåtsyftande, där ett bra samarbete 
mellan familj, skola och fritid är en förutsättning 
för lärande och social inkludering. Under året ska 
verksamheten utvecklas ytterligare, utifrån de behov 
som formuleras i uppdrag från rektorer i samverkan 
med handläggare inom socialförvaltningen. Under 
perioden januari-juni 2015 har Bäring mött 25 barn 
och ungdomar i individärenden samt tre i grupp.
 

Arbetsmarknaden i Varberg är relativ god, med låg  
arbetslöshet jämfört med både riket och länet. Från 
juli 2014 till juli 2015 har antalet arbetslösa mins-
kat med 74 personer till 1 269 personer (motsvarar 
2,55 procent öppet arbetslösa). För gruppen unga 
vuxna har antalet arbetslösa minskat med 51 perso-
ner till 179 personer (motsvarar 2,6 procent öppet 
arbetslösa). Arbetet med unga vuxna som uppbär 
försörjningsstöd är prioriterat och särskilt utsedda 
handläggare arbetar riktat mot denna målgrupp.

Att få del av, och delta i, kulturaktiviter har en stor 
betydelse för välmåendet hos alla åldergrupper i 
samhället. Satsningar på kulturaktiviteter för barn, 
ungdomar och unga vuxna är viktiga och utbudet för 
dessa grupper har varit särskilt stort under 2015 tack 
vare Varberg Calling for Peace. En satsning för att nå 
äldre görs inom kulturområdet med särskilt riktade 
insatser inom bibliotek och konst. Detta kommer att 
öka under året, i och med gemensamt strategiarbetet 
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialför-
valtningen. 

Ungdomsavdelningen arbetar med demokratifrågor 
via kommunutvecklare, Centralgruppen och Demo-
kratiforum. Både antalet aktiviteter och antalet enga-
gerade ungdomar tyder på att avdelningens satsningar 
är framgångsrika. 

Strategiska inriktningar
 
Valfrihet och kvalitetskonkurrens 
Den strategiska inriktningen valfrihet och kvalitets-
konkurrens berör i första hand arbetet i de politiska 
nämnderna, men kommunens förvaltningar ska till-
gängliggöra information om vilka olika möjligheter 
som finns för invånare, företagare och besökare. På 
varberg.se ska exempelvis valmöjligheter inom skola, 
omsorg och service presenteras, liksom vilka villkor 
som gäller för konkurrensutsättning. Kommunen ska 
underlätta kundval, skapa konkurrensneutrala ersätt-
ningssystem samt följa upp verksamhetens kvalitet 
och göra informationen om skillnaderna lättillgängli-
ga för medborgarna. 
 
Av socialförvaltningens verksamhet är knappt hälften 
konkurrensutsatt genom kundval enligt LOV (lagen 
om valfrihetssystem) eller entreprenad enligt LOU 
(lagen om offentlig upphandling). Socialnämnden be-
slutade i februari om kundval enligt LOV av biståndsbe-
dömd dagverksamhet, men det finns ännu ingen extern 
utförare. Ett utvecklingsarbete pågår för att ta fram 
regelverk, förfrågningsunderlag och avtal för friare 
etablering av särskilda boenden inom äldreomsorgen.
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Socialförvaltningen har startat ett ettårigt projekt 
för att kunna ta fram fler komplexa och efterfrågade 
e-tjänster och arbeta strukturerat med detta framö-
ver. Målsättningen grundar sig på resultatet från den 
målgruppsanalys som gjordes i Varbergs kommun 
2012 samt på eBlomlåda som är SKL:s verktyg för 
självvärdering.  

Videokommunikation som komplement till en person-
lig tillsyn på dagen är en tjänst som kommer att testas 
inom hemtjänsten.  För att kunna erbjuda välfärds-
teknologi i hemmet behöver kommunen satsa på en 
fungerande bredbandsinfrastruktur.  Någon typ av 
”välfärdsbredband” är en förutsättning för många av 
de områden som kan utvecklas via e-hemtjänst.  
 
Det nationella benchmarkingprogrammet kring FM- 
tjänster som serviceförvaltningen deltar i närmar sig 
sitt slutskede. En genomgång av det övergripande  
resultatet har genomförts och i september sker en 
individuell återkoppling av resultatet per kommun.  
Därefter kommer en presentation att hållas i nämnden 
och under oktober planeras en benchlearning- 
aktivitet för utbyte mellan deltagande kommuner. 

 
Kommunen som attraktiv arbetsgivare
Personal- och kompetensförsörjning 
Ett arbete för att utveckla kommunens arbetsgivar-
varumärke pågår sedan årsskiftet och integreras med 
Varbergs varumärkesstrategi. Metoden storytelling 

har valts som ett sätt att stärka ambassadörskapet hos 
kommunens medarbetare.  
 
Ett särskilt chefsforum med fokus på strategier för 
arbetsgivarvarumärke, kompetensförsörjning och 
generationsskifte har genomförts.  
 
Kommunens långsiktiga personal- och kompetens-
försörjningsplan från 2014 har reviderats. Planen, 
som fastställs under hösten, beskriver bland annat 
aktiviteter som ska genomföras under det närmaste 
året inom områdena attrahera, rekrytera, introducera, 
motivera/utveckla samt avveckla/generationsväxla.  
 
Insatser för att utveckla arbetsvillkor och förmåner fort-
går och har bland annat resulterat i beslut om att erbju-
da anställda bruttolöneavdrag för synfelsoperationer.  
 
Ett utvecklingsarbete kring kommunens olika ledar-
utvecklingsinsatser pågår. Aktiviteterna inom Trainee 
Halland och Morgondagens ledare fortsätter. Rekry-
tering till 2015 års traineeprogram har genomförts 
och resulterat i fem deltagare från Varberg. 

Socialförvaltningen och personalkontoret har tillsam-
mans genomfört projektet En väg in för samordnad 
praktikhantering. Detta har resulterat i goda arbets-
former för hur praktikanter kan söka sig till kom-
munen, för stödet till de chefer som tar emot prakti-
kanter samt för arbetet med att ta fram efterfrågade 
praktikplatser. 

Hang loose for peace - skönt häng på torget med Varberg Calling for Peace
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Ökad sysselsättningsgrad och färre  
timmar som utförs av timavlönad personal  
En förutsättning för arbetet med önskad sysselsätt-
ningsgrad är kommunens kollektivavtal och riktlinjer, 
som båda bygger på flexibilitet hos såväl arbetsgivare 
som anställda. Mellan åren 2008 och augusti 2015 
har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat 
från 89,8 % till 93,2 % och andelen heltidsanställda 
har ökat från 61,1 % till 71,8 %. 
 
Kommunens åtgärder för att erbjuda önskad syssel-
sättningsgrad samt översynen av bemanningspoolerna 
har inneburit minskat behov av timavlönade. Stödet 
till cheferna i bemanningsekonomi och i användning-
en av personalsystemen för bemanning och schema-
läggning har medfört att arbetet i större utsträckning 
organiseras på ett sådant sätt att behovet av timavlö-
nade minskat. 
 
Sedan årets början är alla tidsbegränsade anställning-
ar som löper längre än en månad månadsavlönade. 
Detta ger ökad trygghet och bättre möjlighet för den 
anställde att planera sin privata ekonomi. Samtidigt 
innebär samtliga genomförda åtgärder en ökad kon-
tinuitet för kommunens verksamheter. Av samtliga 
arbetade timmar har andelen timmar som utförts av 
timavlönad personal fortsatt att minska och utgjorde 
den senaste tolvmånadsperioden 5,01 % av all arbe-
tad tid, jämfört med 6,16 % den förra och 6,44 % året 
dessförinnan.  
 
Extra satsning på lärarnas löner 
Kommunens extra satsning på utveckling av lärarnas 
löner har fortsatt även i årets löneöversyn. Satsningen 
medförde att lönerna ökade med upp till 2 700 kronor. 
Efter löneöversynen blev den lägsta lönen inom grup-
pen 23 437 kronor och den högsta 38 600 kronor. 
 
Vid jämförelse av lönespridningen totalt för samtliga 
lärargrupper inom skolan och förskolan har löne-
spridningen ökat från förra årets 11 350 kronor till 
12 500 kronor. Lönen i 90:e percentilen är 900 kronor 
högre än året innan. 
 
Insatser för jämställdhet och mångfald 
Kommunens insatser för ökad jämställdhet och 
mångfald riktar sig både till kommunens anställda 
och till de olika målgrupper som kommunen erbjuder 
sin service och sina tjänster. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har anordnat utbildning 
i mångfald och jämställdhet för alla sina anställda, 
detta som en bas för arbetet med att skapa en jämlik 
service på lika villkor för kommunens invånare. Inom 
barn- och utbildningsförvaltningen sker ett ständigt 
arbete med mångfald, jämställdhet och värdegrunds-

frågor på förskolor och skolor. Personalen arbetar 
tillsammans med eleverna med olika aktiviteter uti-
från likabehandlingsplanen och planen mot kränkan-
de behandling. Inom socialförvaltningen arbetar man 
utifrån sin mångfaldsplan för att öka mångfalden/
jämställdheten vid rekrytering, vid studiebesök i sko-
lor samt via värdegrundsarbetet ute i verksamheterna. 
 
Årets aktiviteter Varberg Calling for Peace, national-
dagsfirandet som välkomnar nya medborgare samt 
projektet Låna en svensk, bidrar till att öka kunska-
pen om mångfald och jämställdhet. 
 
Särskild satsning på personalstöd 
Det särskilda personalstödsprojektet som riktar sig 
till personal inom Varbergs omsorg och till service-
förvaltningens kost- och städpersonal startade den 
1 april. Projektet omfattar cirka 1 100 anställda och 
erbjuder telefonrådgivning inom områdena ekonomi, 
juridik och psykosociala frågor. Nyttjandegraden är 
hittills cirka 5,5 %.  
 
Sjukfrånvarons utveckling 
I jämförelsen mellan de två senaste tolvmånadsperio-
derna har andelen anställda utan någon sjukfrånvaro 
minskat. Samtidigt har den totala sjukfrånvaron ökat 
med en hel procentenhet, till 6,3 %. Anställda med 
sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat kraftigt. Sjuk-
frånvaron har ökat mest bland kvinnorna, men också 
bland männen. Ökningen ses i samtliga åldersgrupper.  
 
Fakta från Folkhälsomyndigheten visar en kraftig 
topp i antalet inrapporterade influensafall under 
första kvartalet 2015, vilket också stämmer in på 
Varberg. Vikariebristen var påtaglig, och medförde att 
belastningen ökade på den personal som var kvar i 
arbete. Det kan även konstateras att belastningen på 
kommunens chefer och medarbetare har ökat i takt 
med kommunens snabba tillväxt och utveckling. 
 
Samarbetet med Försäkringskassan har utvecklats 
och ett nytt samarbetsavtal har tecknats. Detta ger 
Varbergs kommun möjlighet till fördjupat stöd för 
att arbeta med de medarbetare som har högst sjuk-
frånvaro, och för att i ett tidigt skede fånga upp dem 
som riskerar lång sjukfrånvaro. Detta sker genom att 
alla berörda instanser regelbundet möter upp kring 
individen.  
 
Kommunens chefer har tillsammans med kommun-
hälsan vidtagit olika åtgärder för att förebygga sjukfall 
och snabbt rehabilitera tillbaka till arbete, bland 
annat genom ökade personalvårdsronder och tele-
fonrådgivning, ett utvecklat program för återgång i 
arbete samt olika insatser på individnivå och en ny 
hälsoscreening.  
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Socialförvaltningen planerar ett omfattande arbete 
för att forma processer och uppföljningsrutiner på 
individ- och gruppnivå; förutom teamsamverkan med 
Försäkringskassan enligt ovan finns olika aktiviteter 
för medarbetare med upprepad korttidssjukfrån-
varo och hälsoplan på gruppnivå för enheter med 
hög sjukfrånvaro. Serviceförvaltningen har gjort 
en grundlig genomlysning av sex arbetsplatser där 
sjukfrånvaron är speciellt hög och där ergonomiska, 
miljömässiga och psykosociala aspekter studerats. 
Kultur-och fritidsförvaltningen har haft ökad sjuk-
frånvaro, mycket på grund av hög arbetsbelastning. 
För att stärka cheferna har arbetsledarrollerna gjorts 
tydligare, administrationen setts över och stödet från 
HR-konsulten utökats. Både hamn- och gatuförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen har 
ökad sjukfrånvaro och har därför utökat sina perso-
nalvårdsronder samt inlett samarbete med kommunhäl-
san för att analysera frånvaron och dess orsaker.  
 
En viktig hälsofråga är risk- och missbruk av alkohol 
och droger. Varbergs kommun har nyligen tecknat ett 
medlemskap i Aleforsstiftelsen. Detta ger kommunens 
anställda olika utbildningar, fria samtal för råd och 
stöd, längre behandlingsprogram för alkohol-/drog-/
läkemedelsmissbruk på hem samt öppenvård. 
 
 
Personalöversikt

Antal anställda och  
utveckling av sysselsättningsgraden 
Både antalet heltidsanställda och sysselsättnings-
graden bland de tillsvidareanställda har fortsatt att 
öka. Detta är en effekt av kommunens arbete med att 
erbjuda de anställda önskad sysselsättningsgrad. 
 
Arbetade timmar 
En markant minskning av timmar som utförs av tim-
avlönad personal konstateras de senaste tolvmånads-
perioderna. Under samma perioder har också uttag av 
fyllnadstid och övertid minskat. 
 
Personalkostnaden per timme innehåller, förutom arbets-
givaravgifter och andra lagstadgade avgifter, även kost-
nader för ej arbetad tid, såsom semester och sjuklön.
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron beskriver antalet sjukfrånvarotimmar i 
förhållande till ordinarie arbetstid.  

Under den senaste tolvmånadersperioden har 
sjukfrånvaron ökat, främst sjukfrånvaron längre än 
60 dagar. Andelen månadsanställda utan sjukfrånva-
ro har minskat. Detta innebär att fler personer varit 
sjuka och att de har varit sjuka i längre perioder.  
 

Tillsvidareanställda 2015-08-31 2014-08-31

Heltid 2 991 2 805

Deltid 1 178 1 211

Genomsnittlig  
sysselsättningsgrad 93,2 % 92,6 %

 
 
 

Antal timmar, tusental (mätperiod augusti-juli)

Tidsorsak 201408-
201507

201308-
201407

201208-
201307

201108-
201207

Månadslön 5 864,9 5 693,0 5 731,0 5 511,8

Timlön 312,9 378,6 400,7 442,8

Fyllnadslön 34,3 39,6 51,2 55,1

Övertid 28,7 29,1 29,4 30,4

Arvode (deltids- 
brandmän 2012) 0 0 5,5 11,3

Summa 6 240,8 6 140,3 6 217,8 6 051,4

Personalkostnader 
inkl. PO, tkr 1 846 442 1 769 532 1 793 290 1 579 446

Kostnad/tim, kr 295,8 288,2 288,4 261,0

 
 
 

Sjukfrånvaro i procent (mätperiod augusti-juli)

Åldersgrupp/kön 201408-  
201507

201308-  
201407

201208-  
201307

201108- 
201207

Kvinnor
29 år och yngre 6,3 5,3 5,3 4,8 
30 – 49 år 6,2 5,5 5,4 4,8 
50 år och äldre 7,4 6,0 5,8 5,6 
Totalt kvinnor 6,8 5,7 5,6 5,2 

Män
29 år och yngre 3,1 2,2 2,3 2,1 
30 – 49 år 3,5 2,6 2,6 2,1 
50 år och äldre 5,6 4,8 4,5 4,7 

Totalt män 4,4 3,7 3,6 3,4 

Totalt samtliga 6,3 5,3 5,2 4,8 
Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr)  
av total sjukfrånvaro 38,9 35,3 29,9 31,5 

Andel månadsanställda som helt  
saknar sjukfrånvaro 34,1 36,4 31,9 36,2 

 
Personalomsättning och pensionsavgångar 
Under den senaste tolvmånadersperioden har drygt 
400 personer lämnat kommunen och cirka 500 arbets-
byten har skett inom kommunen. 

Pensionsavgångarna ligger på en högre nivå än före-
gående års första åtta månader. Hittills under 2015  
har 102 personer slutat med pension, året innan 
78 personer och året dessförinnan 99 personer. 
Genomsnittsåldern bland dem som gick i pension var 
64,6 år, jämfört med 64,9 år de två föregående åren. 
Antalet månadsavlönade över 65 år var den 31 augusti 
i år 68 personer, samma antal som året innan. 
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Finansiella mål

1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent 
av skatter och utjämningsbidrag. 
Delårsresultatet uppgår till 7 procent av skatter och 
utjämningsbidrag, vilket innebär att kommunen med 
bred marginal når målet för årets åtta första månader. 
 
Prognosen för helåret visar ett resultat på 47 mnkr 
och skatter och utjämningsbidrag som uppgår till 
2 810 mnkr. Målet för helåret kommer därmed att 
uppnås med nästan 2 procentenheters marginal.

2. Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet 
och affärsverksamhet bör till 100 procent finansieras 
med egna medel. 
Fram till den sista augusti har kommunen investerat 
för 185 mnkr. Under samma period uppgår summan 
av resultat och avskrivningar till 199 mnkr. Målet är 
således uppnått för delåret.  
 
Investeringsprognosen för helåret pekar dock på 
investeringar i storleksordningen 340 mnkr och en 
summa av resultat och avskrivningar på 149 mnkr, 
vilket ger en egenfinansiering på endast 43 procent. 
 
Detta betyder med största sannolikhet att kommu-
nen, för andra året i rad, inte når upp till en hundra-
procentig egenfinansiering av investeringarna. Även 
om målet ska ses över flera år är den uppkomna 
situationen inte hållbar på sikt. Fullmäktige har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det inne-
bär att tillfälligt frångå det finansiella målet om egen-
finansierade investeringar. Den utredning som har 
gjorts belyser konsekvenserna och tar fram förslag till 
åtgärder som är nödvändiga för en långsiktigt hållbar 
ekonomi i Varbergs kommun.

Finansiell analys

Balanskravsresultat uppnått 

I kommunallagen står det att varje kommun ska ha 
god ekonomisk hushållning, vilket innebär att intäk-
terna ska vara större än kostnaderna. För att uppnå 
detta har Varbergs kommun för 2015 budgeterat ett 
resultat på 32 mnkr. Efter årets första åtta månader 
överstiger intäkterna kostnaderna med 97 mnkr, bort-
räknat överskott från fastighetsförsäljningar. Kom-
munen klarar därmed balanskravet. Även för helåret 
ser det positivt ut, då prognosen visar ett överskott 
exklusive realisationsvinster på 27 mnkr. 
 
God soliditet och bättre likviditet 

Kommunens soliditet (andelen tillgångar som finan-
sieras med egna medel) exklusive ansvarsförbindelse 
ligger kvar kring 45 procent sedan senaste bokslut. 
Jämfört med andra kommuner i samma storlek är 
detta något lågt, men om internbanken räknas bort 
stiger kommunens soliditet till en nivå betydligt över 
jämförbara kommuner.  
 
Likviditeten (kommunens kortsiktiga betalningsbe-
redskap) har minskat från 107 till 84 procent under 
årets åtta första månader, vilket inte är något problem 
då kommunen även har en checkräkningskredit på 
250 mnkr att tillgå. 
 
Pensionsmedelsförvaltning  
med god riskspridning 

Ansvarsförbindelsen för den förmånsbaserade pen-
sionen, enligt det gamla pensionsavtalet fram till 1998, 
uppgår till drygt 1 272 mnkr. Kommunen har även 
gjort frivilliga extraavsättningar om strax under 143 mnkr 
för att minska resultatpåverkan av pensionsutbetal-
ningarna. Dessutom finns det avsättningar för cirka 

Stadsbyggnadskontorets fredsträd utanför stadshus A, med tankar och önskningar inspirerade av Varberg Calling for Peace
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77 mnkr enligt det nya pensionsavtalet, vilket ger en 
total avsättning om 219 mnkr. Av dessa har 101 mnkr 
placerats i en värdepappersportfölj, medan 93,5 mnkr 
är återlånade till kommunen och resterande belopp 
återfinns i kassalikviditeten.  
 
Värdepappersportföljens marknadsvärde uppgår 
till 230 mnkr och har under året minskat med cirka 
1,5 procent. Till det ska dock läggas en avkastning 
om strax över 3 procent. Portföljen är till största del 
placerad i strukturerade produkter med kapitalskydd 
(77 procent) och svenska aktier (10 procent). I sin 
helhet har portföljen en god riskspridning med inne-
hav i många olika bolagskategorier och stor geogra-
fisk spridning.

Borgensåtagande och skuldsättning
 
Varbergs kommun har i dagsläget borgensåtagande 
på 563 mnkr, varav 500 mnkr avser Varbergs Stadshus 
AB:s lån. Utöver det har man skulder på 2 334 mnkr 
för utlåning till sina dotterbolag via kommunens 
internbank. Risken för dotterbolagens skulder får 
anses vara låg, då bolagen har ett positivt kassaflöde 
och innehåller betydande övervärden. Kommunen 
har även tecknat en solidarisk borgen för Kommun-
invests skulder, där andelen uppgår till 0,7 procent. 
På balansdagen understiger dock Kommuninvests 
tillgångar de totala skulderna. (Mer information finns 
i not 23, Årsredovisning 2014.)  
 
Kommunkoncernens lån uppgår till 2 834 mnkr 
och har en genomsnittlig ränta inklusive derivat på 
2,8 procent. Räntebindningstiden inklusive derivat 
uppgår till 3,7 år. Anledningen till den något höga 
räntan är räntesäkringar som gjorts, framför allt via 
derivat, i en tid då marknadsräntorna var betydligt 
högre. Detta syns också genom negativa marknads-
värden på derivat, som dock endast påverkar kom-

munen om ett derivat skulle stängas i förtid. Inom 
det kommande året förfaller 21 procent av kommu-
nens låneportfölj, vilket är inom ramen för finans- 
policyn. 
 
 
Driftsredovisning
 
Periodens resultat 

Ett delårsresultat på 131 mnkr kan uppfattas som 
högt, men kommunen uppnår generellt ett bättre 
resultat under månaderna efter sommaren, eftersom 
personalkostnaderna är lägre i semestertider medan 
skatteintäkterna är lika höga året om. Delårsresulta- 
tet ligger också inom ramen för hur det sett ut i kom- 
munen under de fem senaste åren, då det har pendlat 
mellan 91 och 132 mnkr. 

Ökade intäkter 
 
Intäkterna från januari till och med augusti har ökat 
med nästan 100 mnkr jämfört med motsvarande 
period förra året. Skatteintäkterna och nettot från 
utjämningssystemen har ökat med 57,6 mnkr som en 
följd av en växande befolkning och ett ökat skatteun-
derlag. Försäljningen av arrendetomterna i Apelviken 
och Trönninge 6:4 har medfört en realisationsvinst på 
nästan 34 mnkr. 

Ökade kostnader 

På kostnadssidan är det framför allt personalkostna-
derna som stigit. De visar en ökning med 82 mnkr, 
vilket motsvarar cirka 7,5 procent. Orsakerna till 
detta är ett ökat antal tillsvidareanställda, högre 
löneökningarna jämfört med samma period föregå-
ende år, ändrade arbetsgivaravgifter för ungdomar 
samt sommarvikarier som fått månadslön istället för 
timlön.

 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Kommunen Kommunkoncernen

31/8-15 31/8-14 31/8-15 31/8-14

Genomsnittlig ränta inkl. derivat 3,29 % 3,61 % 2,80 % 3,18 %

Genomsnittlig ränta exkl. derivat 1,21 % 1,96 % 1,09 % 1,85 %

Genomsnittlig räntebindningstid inkl. derivat 3,97 år 4,5 år 3,74 år 3,6 år

Genomsnittlig räntebindningstid exkl. derivat 1,27 år 1,4 år 1,52 år 1,2 år

Utestående derivat (netto, mnkr) 1 780,6 1 327,0 1 780,6 1 327,0

Marknadsvärde derivat (mnkr) -207,1 – 167,5 -207,1 – 167,5

Lån som förfaller inom:    

1 år 26 % 21 % 21 % 35 %

2-3 år 53 % 59 % 52 % 48 %

3-5 år 13 % 16 % 16 % 13 %

5-10 år 8 % 4 % 11 % 4 %
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Nämndernas samlade prognos 

Prognosen för helårets resultat landar på 47 mnkr, 
vilket är 15 mnkr bättre än budget. Jämfört med utfal-
let vid årets första tertial är det en resultatförbättring 
med 55 mnkr. Enligt prognosen uppnås därmed det 
finansiella målet om ett resultat på minst 1 procent av 
skatter och utjämningsbidrag.

Nämndernas samlade prognos för helåret visar när 
åtta månader har gått en total avvikelse mot budget 
med -4 mnkr, vilket är en förbättring med 5 mnkr 
jämfört med prognosen från den 30 april.
 
Kommunfullmäktige, valnämnden, kommunens re- 
visorer och överförmyndarnämnden prognostiserar 
gemensamt en avvikelse med -0,4 mnkr. Avvikelsen 
beror på ökade kostnader i samband med omorgani- 
sationen till en gemensam överförmyndarnämnd med 
Falkenberg. De ökade kostnaderna fördelas mellan 
de två kommunerna och 0,4 mnkr belastar Varbergs 
kommun.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott 
på 6 mnkr exklusive kommungemensamma kostna-
der och försäljning av fastigheter. En stor bidragan-
de orsak till det prognosticerade överskottet är låg 
budgetförbrukning för stadsutvecklingsprojektet. 
Projektet med nytt besluts- och målstyrningssystem 
beräknas landa på -2 mnkr för 2015. Användning av 
kommunstyrelsens fondmedel har beviljats. Vakan-
ser och ej genomförda särskilda personalinsatser 
samt utvecklingsprojekt ger ett överskott på 1 mnkr. 
Marknad Varbergs övergång från bolag till kommun-
styrelsens förvaltning har medfört personalkostnader 
på 1,5 mnkr. Eventuella tillkommande kostnader för 
verksamhetsövergången under 2015 kommer att be-
lasta kommunstyrelsens konto för ofördelade medel. 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett prognos-
tiserat underskott för 2015 på 4,3 mnkr som efter 
justering för användande av resultatfond uppgår till 
-1,9 mnkr. Gymnasieverksamheten prognostiserar ett 
underskott på 6,6 mnkr, varav 560 tkr gäller En-till-
En. Resten av gymnasieverksamhetens underskott 
beror på kostsamma utbildningar samt på PS-gymna-
siets lokalkostnader. Prognosen för förskoleverksam-
heten är en avvikelse på -2 mnkr som en följd av att 
måltidskostnaderna varit högre än budgeterat.
Även verksamheten för asylsökande barn och elever 
prognostiserar ett underskott på 2 mnkr. Övriga 
verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden 
förväntas landa på ett överskott för helåret.

Socialförvaltningens helårsprognos visar ett budget-
underskott på 5 mnkr. Här finns de negativa avvikel-
serna främst inom individ- och familjeomsorgen samt 

inom äldreomsorgen. Hos individ- och familjeomsor-
gen är den största orsaken ett ökat antal institutions-
placeringar gällande barn och ungdomar. Inom äldre-
omsorgen handlar underskottet om den fortsatt höga 
efterfrågan på hemtjänst och hemsjukvård samt på ett 
ökat behov av korttidsplatser. De negativa prognoser-
na motverkas av att kostnadsnivån för försörjnings-
stödet har minskat och att förvaltnings gemensamma 
reserver används för att täcka upp underskott i 
verksamheterna. 

Byggnadsnämnden prognostiserar endast en mindre 
avvikelse för helåret och miljö- och hälsoskydds-
nämnden kommer enligt prognosen att landa enligt 
budget. 

Hamn- och gatunämnden visar en prognos på 
1,5 mnkr i budgetöverskott för helåret, här är det 
hamnavdelningen som står för den positiva avvikel-
sen. I övrigt förväntas nämnden nå ett resultat enligt 
budget, men det flaggas för osäkerhetsfaktorer i form 
av dyrare driftåtgärder som kan leda till ett mindre 
underskott vid årets slut.

Kultur- och fritidsnämnden har en prognostiserad 
avvikelse på -0,7 mnkr. Avvikelsen beror på utrang-
ering av Påskbergsvallens befintliga konstgräs i sam-
band med omläggning.

Inom servicenämndens verksamhet prognostiserar  
avdelningen för kost och städ ett underskott på 
1 mnkr kopplat till underfinansiering. Arbete pågår 
med att se över verksamhetens prismodell.

Övriga externa och interna poster 

Ännu en återbetalning från AFA Försäkrings AB 
förväntas ge en positiv resultatpåverkan. Det är tredje 
gången på fyra år som bolaget utbetalar återbäring 
till landets kommuner. Årets belopp till Varbergs 
kommun är 22 mnkr, någon ytterligare återbetalning 
framöver är inte att vänta.   

Försäljningen av arrendetomterna i Apelviken och 
försäljningen av Trönninge 6:4 påverkar under året 
resultatet positivt med 33,8 mnkr, medan försäljning-
en av Gärskulleskolan resulterade i en reaförlust på 
6,8 mnkr. Avslutningen av ett antal exploateringsom-
råden förväntas ha en positiv resultatpåverkan för 
helåret med 14,7 mnkr. 

För de kommungemensamma posterna prognosti-
ceras en negativ budgetavvikelse på totalt 2,6 mkr. 
Indexuppräkningen för tunnelavsättningen uppskat-
tas ge ett överskott på 4,2 mkr för helåret på grund av 
lågt KPI (konsumentprisindex). 
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Avkastning och upplösning av extra pensionsavsätt-
ning följer budget, med en avkastning på 3 mnkr och 
upplösning av avsättningen på 5 mnkr. Avkastningen 
av pensionsportföljen är för perioden 2,5 mnkr och 
upplösningen av extraavsättningen 3,3 mnkr.

Den interna intäkten från internräntan är något lägre 
än budgeterat, vilket beror på att ett mindre antal 
investeringar än beräknat färdigställdes under 2014.

Av kommunstyrelsens ofördelade medel återstår ännu 
7,8 mnkr. Här ingår medel för oförutsedda händelser
med 3,8 mnkr, varav 0,2 mnkr är reserverade. Enligt 
prognosen kommer det att finnas kvar 1,2 mnkr av 
kommunens ofördelade medel vid årets slut.

Finansiering 

Kommunens skatteintäkter beräknas avvika mot 
budget med -11,3 mnkr och de generella utjämnings-
bidragen beräknas bli 19,3 mnkr lägre än budgeterat. 
Totalt ger detta kommunen en försämrad finansiering 
med drygt 30 mnkr. 

Finansiella intäkter exklusive avkastning för pensions-
medel avviker knappt från budget, medan de finan-
siella kostnaderna ligger 7,9 mnkr lägre än budgeterat 
till följd av ett lägre upplåningsbehov i kombination 
med det låga ränteläget. Totalt redovisas därmed en 
positiv avvikelse. 

I juni lyfte Varberg Calling for Peaces fredsballong från Varbergs torg.
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Driftsuppföljning och prognos, tkr

Utfall 31/8 
2015

Utfall 31/8 
2014

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
2015

Kommunfullmäktige, valnämnd, överförmyndare och  
kommunens revisorer -6 244 -4 849 -8 878 -9 278 -400

Kommunstyrelse exkl. kommungemensamma kostnader -81 489 -73 169 -167 385 -161 267 6 118

Barn- och utbildningsnämnd -815 695 -788 521 -1 313 893 -1 318 233 -4 340

Socialnämnd -646 292 -605 688 -976 986 -982 000 -5 014

- varav försörjningsstöd -17 006 -17 814 -29 000 -26 500 2 500

Byggnadsnämnd -4 575 -5 866 -12 286 -12 537 -251

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -3 007 -3 048 -9 192 -9 192 0

Hamn- och gatunämnd -60 145 -61 441 -89 036 -87 536 1 500

- varav hamnavdelning -2 597 534 0 1 500 1 500

Kultur- och fritidsnämnd -89 867 -84 055 -133 960 -134 690 -730

Servicenämnd -2 730 -15 782 -15 679 -16 694 -1 015

- varav fastighetsavdelning -6 407 -5 294 -2 625 -2 625 0

Nämnder inkl. avskrivning och ränta -1 710 043 -1 642 419 -2 727 295 -2 731 427 -4 132

Övriga externa poster:

Vinst vid försäljning av fastigheter* 33 875 11 758 0 48 575 48 575

Förlust vid försäljning av fastigheter -6 870 0 0 -6 870 -6 870

Kommungemensamma kostnader -23 394 -24 095 -40 111 -35 841 4 270

Räddningstjänsten Väst -37 369 -35 934 -56 054 -56 054 0

Kostnader pensionsutbetalningar -44 011 -41 750 -61 600 -62 100 -500

Avkastning/upplösning av extra pensionsavsättning** 5 879 7 269 8 500 8 000 -500

Förändring semesterlöneskuld 0 0 -5 000 -5 000 0

Statsbidrag maxtaxa 12 801 13 206 19 800 19 200 -600

Interna poster:

Arbetsgivaravgifter -10 590 -12 923 0 -16 500 -16 500

Personalförsäkringar*** 18 -8 0 22 000 22 000

Pensionsavgifter -3 228 -1 524 0 -5 500 -5 500

Internränta 31 650 30 979 48 160 47 500 -660

Övrigt:

Kommunstyrelsens ofördelade medel 0 0 -7 784 -6 553 1 231

Verksamhetens nettokostnad inkl. avskrivningar -1 751 281 -1 695 441 -2 821 384 -2 780 570 40 814

Finansiering

Skatteintäkter 1 632 708 1 554 603 2 461 572 2 450 300 -11 272

Generella statsbidrag 240 865 261 325 378 704 359 400 -19 304

Finansiella intäkter** 63 705 63 677 94 873 95 931 1 058

Finansiella kostnader -54 521 -51 731 -81 961 -77 726 4 235

Resultat inklusive avskrivningar 131 350 132 433 31 804 47 335 15 531
 

* Realisationvinsten nettot från försäljningen Apelviken och Gärdskulleskolan får ej räknas med i balanskravet.  
**I den externa resultaträkningen räknas avkastningen på den extra pensionsavsättningen till finansiella intäkter.  
***Prognos personalförsäkringar omfattar återbetalning av AFA-premier.  
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Ett växande invånarantal i Varberg har medfört ökad 
efterfrågan på kommunal service, bland annat behövs 
fler skolor och förskolor. Samtidigt är det många av 
de fastigheter och anläggningar som uppfördes på 
1970- och 80-talet som nu behöver ersättas eller reno-
veras. Tillsammans leder detta till ett omfattande in-
vesteringsbehov och en svällande investeringsbudget. 

I nuläget uppgår årets investeringsbudget till drygt 
434 mnkr, med ett utfall på 185 mnkr. I investerings-
budgeten ingår 120 mnkr budgetmedel som beslutades 
i juni. Den sammanställda årsprognosen är 342 mnkr, 
vilket är drygt 79 mnkr lägre än den prognos som la-
des fram efter april. Om prognosen stämmer kommer 
79 procent av den totala budgeten att upparbetas. 

Detta pekar på ett nytt investeringsrekord för Varberg 
år 2015. Samtidigt som det är positivt att planerade 
investeringar nu blir genomförda i större utsträckning 
än tidigare, får det konsekvensen att kommunens finan-
siella mål om att självfinansiera alla investeringar inte 
kommer att uppnås i år. 

Eftersom kommunstyrelsen står som fastighetsägare 
ligger merparten av kommunens investeringar inom 
deras budget. De största utgiftsposterna under peri-
oden har varit Ankarskolan, Fastighetsförvärv och 
Trönninge nya förskola. Utöver dessa förväntas även 
Skällinge skola, Rolfstorps skola och Trönninge skola 
tillsammans med kompletterande Idrottshall/friidrotts-
hall medföra höga utgifter under året. 

Barn- och utbildningsnämndens investeringar avser 
till största del medel till inventarier som kommer att 

tas i anspråk när fastigheterna står färdiga. Social-
nämndens investeringar används delvis för anpass-
ningar av lokaler, men prognostiseras i nuläget att 
inte utnyttjas fullt ut. Investeringen Utrustning stöd-
boende Tvååker utgår, då verksamhetens inriktning 
har förändrats och finansiering av inventarier sker via 
medel från Migrationsverket. 

Hamn- och gatunämnden prognostiserar att Multi-
parken och Teaterplatsen förskjuts i tid och att Gång-
och cykelväg Västra Vallgatan delvis kommer att ge-
nomföras under 2016 istället för 2015. Fästningsbadet 
färdigställs sommaren 2016. Nämnden har 10 mnkr 
i projektmedel för att kunna anpassa hamnanlägg-
ningarna till de behov och den efterfrågan som finns 
för utökad och utvecklad hamnverksamhet. Dessa 
pengar kommer enligt prognosen inte att behöva rö-
ras under 2015. Dessutom är fortsatt projektering för 
Torget uppskjuten i väntan på ett inriktningsbeslut.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett över-
skott för Sjöaremossen.  

Servicenämnden driver flera projekt av löpande ka-
raktär. Övervägande del av de avsatta medlen kom-
mer att förbrukas, men anslaget för Utveckling IT och 
Myndighetskrav fastigheter kommer enligt prognosen 
inte att användas fullt ut. 

Utgifterna för pågående förstudier klassas i nuläget 
som investeringar, men om projekten inte tas med i 
framtida investeringsplan kommer utgifterna istället 
att belastas driften hos beställande nämnd.

Investeringsuppföljning, tkr

Utfall 31/8 2015 Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 
mot prognos

Kommunstyrelse 122 238 276 661 203 111 73 550

Barn- och utbildningsnämnd 16 960 20 841 20 079 762

Socialnämnd 481 5 488 2 138 3 350

Hamn- och gatunämnd 31 293 92 067 76 821 15 246

Kultur- och fritidsnämnd 2 881 7 710 6 510 1 200

Servicenämnd 10 169 31 651 28 126 3 525

Utgifter för pågående förstudier 1489 0 5 152 -5 152

Totalt 185 512 434 418 341 937 92 481

Investeringar
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När kommunen växer förändras förutsättningar 
och behov, vilket även visar sig genom en dynamisk 
exploateringsverksamhet. Under årets åtta första må-
nader har 42 olika exploateringsområden genererat 
kommunala inkomster och/eller utgifter. Ett tjugotal 
av dessa har externa exploatörer, vilket innebär att 
kommunen enbart deltar genom att utföra tjänster, 
som att arbeta fram planer eller anlägga gator och 
grönområden. Avtal tecknas och betalas av exploa-
tören efter att tjänsterna är levererade. Kommunala 
exploateringar kan löpa över lång tid, beroende på 
hur den kommunala tomtmarken efterfrågas.
 
En kommunal tomtförsäljning som har innebu-
rit större inkomst under perioden är kvarteret 
Sörsedammen 2. Här har exploatören betalat för 

kommunal mark, men också för att kommunen ska 
utföra anläggningsarbete enligt detaljplanen. Övriga 
större inkomster genom exploateringsavtal och tomt-
försäljning är Göingegården Etapp 5 samt Limabacka-
området. Industriområden som genererat inkomster 
är Hajen 11, Jonstaka, Nedregården industriområde 
och Bua Öst.

Projekt som bidragit till höga utgifter är Väg till 
Ankarskolan och Cirkulationsplats Södra Träslövslä-
ge. Området Aboretum i Träslöv har påbörjats, vilket 
kommer att innebära höga utgifter under 2015-2016. 
Utbyggnaden av Grytåsvägen följer etappindelningen, 
första etappen är klar och gatukostnadsersättningar 
förväntas komma in senare under året.

Exploateringsuppföljning, tkr

Inkomster Utgifter Nettoutgift Budget Avvikelse

Bostadsmark 19 722,1 -17 812,0 1 910,1 -36 623,0 38 533,2

Verksamhetsmark 9 268,2 -431,1 8 837,1 -17 580,0 26 417,0

Totalt 28 990,3 -18 243,1 10 747,2 -54 203,0 64 950,2

En av 100 hängmattor för fred som fanns på torget vid olika evenemang under sommaren.

Exploateringar
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Resultaträkning

Mnkr Not Kommunen Koncernen
jan-aug 2015 jan-aug 2014 jan-aug 2015 jan-aug 2014

Verksamhetens intäkter 1 390,3 344,3 986,8 902,5
Verksamhetens kostnader 2 -2 070,1 -1 974,7 -2 426,6 -2 328,5
Upplösning av infrastrukturell investering -7,7 -7,7 -7,7 -7,7
Avskrivningar -68,0 -64,1 -182,0 -169,4

Verksamhetens nettokostnad -1 755,5 -1 702,2 -1 629,5 -1 603,1

Skatteintäkter 1 632,7 1 554,6 1 632,7 1 554,6
Generella statsbidrag och utjämning 240,8 261,3 240,8 261,3
Finansiella intäkter 67,6 71,0 9,8 11,5
Finansiella kostnader -54,5 -52,3 -57,2 -56,8

Resultat före skatter och extraordinära poster 131,1 132,4 196,6 167,5

Minoritetsintresse1 0,0 -0,1

Periodens resultat   131,1 132,4 196,6 167,4

       
Balansräkning

Mnkr Not Kommunen Koncernen
aug 2015 dec 2014 aug 2015 dec 2014

TILLGÅNGAR          
Mark, fastigheter och anläggningar 2 129,8 2 031,2 4 167,0 4 168,8
Inventarier 94,1 89,5 1 743,2 1 605,6
Aktier och andelar 272,1 272,2 11,0 10,8
Långfristiga fordringar 3 2 351,3 2 318,7 17,5 22,6

Summa anläggningstillgångar 4 847,3 4 711,6 5 938,7 5 807,8

Bidrag till statlig infrastruktur 212,6 220,4 212,6 220,4

Förråd och exploateringsområden 113,0 124,9 125,8 131,5
Kortfristiga fordringar 231,9 197,6 310,8 274,2
Kortfristiga placeringar 100,6 131,4 100,6 131,4
Likvida medel 502,6 545,0 651,7 596,2

Summa omsättningstillgångar 948,1 999,0 1 188,9 1 133,3

Summa tillgångar 6 008,0 5 931,0 7 340,2 7 161,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Periodens resultat 131,1 97,6 179,3 142,3
Resultatutjämningsreserv 271,0 271,1 271,0 271,1
Övrigt eget kapital 2 293,2 2 195,6 2 618,8 2 464,0

Summa eget kapital 2 695,3 2 564,3 3 069,1 2 877,4

Avsättningar 551,9 547,6 713,3 714,6

Långfristiga skulder 4 1761,0 2 002,8 1 890,5 2 625,0
Kortfristiga skulder 999,8 816,3 1 667,3 944,5

Summa skulder 2 760,8 2 819,1 3 557,8 3 569,5

Summa eget kapital och skulder 6 008,0 5 931,0 7 340,2 7 161,5

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser   1 272,5 1 299,3 1 272,5 1 299,3

Borgensåtaganden 563,1 564,1 563,1 63,3
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Noter till resultat- och balansräkning, mnkr

Kommunen Koncernen

Not 1 Verksamhetens intäkter jan-aug 2015 jan-aug 2014 jan-aug 2015 jan-aug 2014

Försäljning av varor och tjänster 56,2 61,3 632,7 582,5

Taxor och avgifter 86,8 75,0 86,8 75,0

Hyror och arrenden 64,7 68,9 64,7 68,9

Bidrag 136,7 115,5 136,7 115,5

Övriga intäkter 0,0 0,0 20,0 28,4

Aktiverade interna intäkter avseende investering och exploatering 11,6 8,3 11,6 8,3

Jämförelsestörande intäkter1 34,3 15,3 34,3 23,9

Summa 390,3 344,3 986,8 902,5
1Återbetalande bidrag. 
Försäljning av fastighet.

0,0 
0,0

3,3 
12,0

0,0 
0,0

3,3 
20,6

Kommunen Koncernen

Not 2 Verksamhetens kostnader jan-aug 2015 jan-aug 2014 jan-aug 2015 jan-aug 2014

Löner -877,3 -812,3 -961,3 -895,5

Sociala avgifter -297,8 -280,5 -325,8 -308,5

Pensionskostnader -74,2 -79,4 -82,2 -87,3

Entreprenad och köp av verksamhet -472,5 -444,0 -409,0 -389,4

Lämnade bidrag -74,8 -76,9 -55,8 -76,9

Lokalkostnader -48,1 -62,5 -57,1 -65,6

Bränsle/energi -38,9 -36,4 -45,9 -73,9

Handelsvaror 0,0 0,0 -230,0 -260,4

Övriga kostnader -178,7 -182,7 -251,7 -171,0

Jämförelsestörande kostnader2 -7,8 0,0 -7,8 0,0

Summa -2 070,1 -1 974,7 -2 426,6 -2 328,5
2Försäljning av fastigheten Bua 2013 3:17 Gärdskulleskolan.

Kommunen Koncernen

Not 3 Långfristiga fordringar aug 2015 dec 2014 aug 2015 dec 2014

Kommuninvest Ekonomisk Förening 6,4 6,4 6,4 6,4

VA-lån 0,1 0,1 0,1 0,1

Varbergs Bostads AB 670,0 677,2 0,0 0,0

Varberg Energi AB 810,8 830,0 0,0 0,0

Varbergs Fastighets AB 478,0 478,0 0,0 0,0

Varberg Vatten AB 375,0 315,0 0,0 0,0

Övrig utlåning 11,0 12,0 0,0 16,1

Summa 2351,3 2 318,7 17,5 22,6

Kommunen Koncernen

Not 4 Långfristiga skulder aug 2015 dec 2014 aug 2015 dec 2014

Kommuninvest 1730,6 1 873,0 1 730,6 1 873,0

Stadshypotek 0,0 98,4 0,0 98,4

Swedbank 0,0 0,0 0,0 0,0

Nordea 0,0 0,0 0,0 500,0

Övriga långivare 0,0 0,0 129,5 122,3

Investeringsbidrag 30,4 31,3 30,4 31,3

Summa 1761,0 2 002,7 1 890,5 2 625,0
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21Verksamhetsberättelse
Avvikelser från planerad verksamhet
 
Kommunstyrelsen 
 
Hållbarhetsinriktningarna Varberg visar vägen antogs 
av kommunfullmäktige 2014. Arbetet med att bryta 
ner dem till effektmål har under en period legat i vila 
men är nu påbörjat. 
 
Revidering av fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Norra kustområdet har fått förlängd tidsplan. Det nya 
förslaget är ute på samråd, med tre planerade sam-
rådsmöten under augusti och september. Arbetet med 
förslag till tätortsöversikt med utbyggnadsplan pågår, 
men har blivit fördröjt på grund av resursbrist. 
 
Utveckling och kvalitetssäkring av Företagslotsen 
och ett antal andra planerade projekt pågår, men är 
fördröjda. Orsaken är att detta arbete fick skjutas upp 
under våren, då den legala processen med Marknad 
Varberg påverkade utvecklingen negativt.

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Antalet asylsökande barn och elever som kommit 
till Varberg sedan årsskiftet har varit mindre än vad 
Migrationsverket aviserat och åtgärder är igång för att 
anpassa organisationen från Migrationsverkets prog-
nos till det verkliga utfallet. Efter sommaren har ett 
större antal ensamkommande flyktingbarn kommit 
till Varberg. Migrationsverkets bidrag täcker dock inte 
de kostnader som finns för verksamheten och man 
behöver även fortsatt se över organisationen. 
 
Gymnasieskolans programutbud har i år tilltalat ett 
utökat antal elever, men inte i nivå med fastlagd 
budget. Omställningsarbete för att få budget i balans 
har genomförts. 
 
En översyn av lokalerna i Rosenfredsskolan görs för 
att säkerställa att de nyttjas effektivt och utefter det 
behov som finns. En dialog förs även med kultur- och 
fritidsförvaltningen kring samutnyttjande.

Socialnämnden 

Cirka 12 000 ensamkommande flyktingbarn förväntas 
enligt Migrationsverkets prognos från juli 2015 söka 
asyl i Sverige i år. Detta är en ökning med 4 000 barn 
jämfört med Migrationsverkets prognos från april. 
Fler barn kommer därmed att anvisas till Varberg och 
behovet av att mobilisera boendeplatser är akut.  
 
Under perioden januari till juni 2015 anvisades 13 
ensamkommande barn till Varberg. En kraftig ökning 
av inflödet till Sverige under sommaren medförde 
att Migrationsverket gick in i fjärde steget gällande 
anvisning till landets kommuner. Innan juli månads 

slut anvisades Varberg ytterligare 18 ensamkommande 
barn och sedan augusti kommer cirka 2 barn i veckan. 
Under våren 2015 tecknades en ny överenskommel-
se mellan Varbergs kommun och Migrationsverket 
om att utöka boendeplatserna för ensamkommande 
flyktingbarn till 40 platser, varav 20 boendeplatser för 
asylsökande ensamkommande barn. Planering för yt-
terligare två interna HVB (hem för vård och boende) 
för målgruppen påbörjades och det ena stod inflytt-
ningsklart i augusti, med plats för 8 ungdomar. Det 
andra beräknas vara inflyttningsklart vid årsskiftet 
och ha plats för 11 ungdomar. Det har även tecknats 
ett nytt avtal med ett extern boende, med en platsök-
ning från 3 till 10 platser.

Antalet beviljade hemtjänsttimmar under 2014 och 
2015 är drygt 10 procent högre än tidigare år, vilket 
motsvarar en merkostnad på drygt 1 mnkr per månad. 
Detta förklaras delvis av ett större antal hemtjänst-
kunder utifrån befolkningsökning i ålderskategorin 
65 år och äldre. Övriga förklaringar kan finnas i att 
fler kunder har stora vårdbehov samt i en ökning av 
det antal timmar som dessa kunder behöver. Antalet 
timmar inom den kommunala hemsjukvården stiger i 
motsvarande grad. 
 
Ökningen av hemtjänst och hemsjukvårdsinsatser har 
även samband med bristen på platser i särskilt boen-
de. Alltfler äldre som beviljats plats i särskilt boende 
väntar på plats antingen på korttidsplats eller i hem-
met. Under sommaren väntade 35 personer på kort-
tiden och 20 i hemmet. Behoven kan i viss utsträck-
ning tillgodoses genom effektivisering och förtätning, 
men det finns en bristsituation, främst på platser för 
personer med demenssjukdom, som behöver mötas 
med omfattande insatser i det ordinära boendet.

Anmälningar till socialtjänsten rörande barn och 
unga har ökat markant sedan 2011. Förra årets 
lagändring, som innebar att utredning ska öppnas 
för alla anmälningar där barn på något sätt bevittnat 
våld, har medfört ytterligare ökning av antalet utred-
ningar.  
 
Under vintern och våren 2015 var fler barn och unga 
institutionsplacerade än tidigare år. Flera placeringar 
är nu avslutade och antalet dygn för institutionsvård 
har sjunkit under våren och sommaren. Kostnaden 
för institutionsvård är cirka 40 procent högre under 
årets första sju månader jämfört med motsvarande 
period 2012 till 2014. 

Hamn- och gatunämnden 

Många yttre händelser påverkar hamn- och gatu-
nämndens verksamhet, inte minst ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Under 2015 är det framför allt stormen 
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Egon som fört med sig oplanerat arbete och kostna-
der för perioden på cirka 800 tkr.    

Mängden inkommande synpunkter från olika kanaler 
(såsom Tyck Om Varberg, Facebook, felanmälan, 
telefonsamtal och inkomna skrivelser) har ökat i 
större utsträckning än förväntat. Detta har inneburit 
ökad arbetsbelastning för många av förvaltningens 
medarbetare. 
 
Ett föreläggande från Länsstyrelsen om fågelmiljön 
omkring flygplatsen förde i början av året med sig 
oväntade administrations- och utredningskostnader.  
 
Ny ventilation har satts in på fyra strandtoaletter efter 
inspektioner från miljö- och hälsoskyddsförvaltning-
en. Bänkarna i Societetsparken har totalrenoverats på 
grund av onormalt slitage under föregående säsongs 
uthyrning vid olika evenemang. Oplanerat arbete har 
också behövts på grund av stora mängder klotter i 
tunnlar, på bänkar och längs hela Strandpromena-
den. Hopptornet vid Fästningsbadet har krävt skötsel 
och säkerhetstillsyn i en omfattning som överstigit 
planerad volym. Avdelning drift och anläggning hade 
under sommaren mer arbete än planerat kopplat till 
arrangemang i centrum.

På grund av vakanser och svårigheter att rekrytera 
viktiga specialistfunktioner har en del planerade ar-
beten inte kunnat utföras under perioden. Exempel är 
bulleråtgärder, där nämnden avsatt extra resurser men 
där funktionen inte funnits på plats. Investeringspro-
jekten Ombyggnad av korsningar, Omskyltning rätt 
fart i staden, Trafikmiljöåtgärder och Trafikvägvisning 
centrum har inte genomförts i den takt som var pla-
nerat på grund av svårigheter att rekrytera. Då flera 
nya medarbetare nu har rekryterats kommer ovan 
nämnda frågor att kunna prioriteras under resterande 
del av året.  
 
En del planerade gallringar och röjningar har inte 
utförts enligt plan, eftersom verksamheten prioriterat 
arbetet med stormfällor.

Stadsutvecklingsprojektet 

Intresset för Stadsutvecklingsprojektet och det dialog- 
arbete som genomförts har varit stort från kommun- 
invånare och lokala företagare, men också från andra 
svenska kommuner. Under delårsperioden har projek-
tet tagit emot studiebesök och informerat i olika ka-
naler om Varbergs utveckling. Samtidigt har arbetssätt 
och formalia för de tre delprojekten utvecklats, för att 
verksamheten ska kunna föras framåt i önskad takt.
 
 

Varbergstunneln

Inom projektet Varbergstunneln har samarbetet med 
Trafikverket, Jernhusen och Region Halland fortsatt. 
Samrådsperioden för detaljplanerna har avslutats. 
Perioden pågick mellan den 8 april och den 8 juni 
och ett sextiotal synpunkter kom in. Under våren har 
projektmedarbetare också träffat nämnder och bolag i 
kommunkoncernen för att informera om verksamheten.  
 
Förhandlingar med Trafikverket gällande kostnader 
för ledningsomläggningar har påbörjats. Ett förslag på 
utformning av en ny Getteröbro har tagits fram med 
hjälp av konsulter. Ett internt startmöte om Varbergs 
nya stationsområde har genomförts. Frågor om 
trafiken och de offentliga rummen behöver utredas 
i det fortsatta arbetet. Som en följd av järnvägspro-
jektet har ett antal nya projekt som innebär investe-
ringar identifierats. Det handlar till exempel om nya 
väganslutningar och trafiklösningar i anslutning till 
järnvägsanläggningen.

Västerport

Planeringsarbetet för Västerport har under det första 
halvåret varit inriktat på att träffa kommunens olika 
förvaltningar och bolag för att få inspel från dem. 
 
Konsulthjälp har upphandlats för framtagande av 
hållbarhetsprogram samt för en förstudie om geotek-
nik och markmiljö inklusive kostnadskalkyler. Hittills 
under året har projektet arbetat med interna resurser. 
I höst kompletteras detta arbete med upphandlad 
konsulthjälp. Internt kommer det att arbetas vidare 
med strukturplan och planprogram för stadsdelen. 
Utöver detta kommer det i samarbete med hamn- och 
gatuförvaltningen och Varbergs Fastighets AB att tas 
fram upphandlingsunderlag för ett projektstyrsystem.

Farehamnen

Projekt Farehamnen har under delåret fokuserat på 
utredning och stor vikt har lagts vid logistisk plane-
ring och utformning. En förstudie har handlats upp 
för att utreda tre alternativ för hamnutbyggnaden, 
inkluderat förslag till tekniska lösningar, kostnadskal-
kyler och olika alternativ i relation till miljötillstånd 
samt tidplaner och geotekniska analyser. Upphand-
lingen har gällande geoteknikdelarna skett samordnat 
med projekt Västerport. 
 
För Industrilogistik kommer inga aktiviteter att genom-
föras. Dessa medel var avsedda för en eventuell snabb 
anpassning i hamnen rörande ny lagerlösning för 
Södra. Arbetet med Naturvallen bedöms följa upp-
gjord plan. Under hösten kommer också ett arbete att 
starta avseende ny korsning och infart till hamnen, i 
enlighet med gällande detaljplan och miljötillstånd.
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Politiska prioriteringar
 
Fullmäktige har valt att särskilt prioritera ett antal 
satsningar för att främja resultaten inom kommunens 
strategiska målområden. Prioriteringarna görs genom 
en omfördelning av befintliga medel och de prioritera-
de satsningarna är beskrivna i Budget 2015 (som finns 
sökbar på varberg.se). Nedan redovisas hur de tillförda 
medlen har använts under årets åtta första månader. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Intern verksamhetskontroll 
I budget 2015 avsattes 1 mnkr extra för controller-
uppdrag, det vill säga uppföljning och utvärdering 
av kommunstyrelsens verksamheter. Detta pågår för 
kommunens fastighetsverksamhet och stadsutveck-
lingsprojektets organisation. Påbörjat är även uppdra-
get att utveckla en ny modell för framtida, effektivare 
arbetssätt och under hösten utvärderas 2006 års per-
sonalorganisation på uppdrag av personaldirektören. 
Under våren slutfördes utvärdering och implemente-
ring av den nya IT-organisationen.  
 
Satsning för fler jobb 
Arbetet för en positiv utveckling av de kreativa nä-
ringarna har inletts och löper enligt planering.  
 
Stöd för minskad sjukfrånvaro  
Årets hälsopolitiska prioritering riktas till medarbe-
targrupper inom två förvaltningar som uppvisat högre 
sjukfrånvaro än övriga. Satsningen innebär att dessa 
grupper under ett års tid får tillgång till personalstöd 
via telefon. Medarbetarna kan ringa anonymt och 
få kostnadsfritt stöd i psykosociala, ekonomiska och 
juridiska frågor. Telefonstödet är öppet dygnet runt, 
alla veckans dagar, året runt. Projektet startade i april 
2015 och en första uppföljning kommer att ske efter 
september månad.  
 
Satsning på lärarnas löner  
Vid löneöversyn gjordes särskilda prioriteringar för 
förskollärare och lärare i förskola, grundskola och 
gymnasium samt för fritidspedagoger. Den särskilda 
satsningen riktades mot dem som uppnått särskilt 
goda resultat inom sin profession. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Individuella behov förskolan  
De extra medel som gick till förskolan har fördelats 
proportionerligt mellan kommunal och fristående 
verksamhet. Inom den kommunala verksamheten 
har pengarna använts till att stärka grundbeloppet i 
resursfördelningen för ökad personaltäthet, förstärka 
tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd samt 
stärka upp med specialpedagog riktat mot förskolan 
så att det finns en specialpedagog per team. 

Ökad kunskap i grundskolan  
De extra medel som gick till grundskolan har förde-
lats proportionerligt mellan kommunal och friståen-
de verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har 
använt medlen till flexteam, till ökning av resurser i 
årskurs 4-5 och fritidshem samt till digitala lärome-
del, trivselledarutbildning och till elever i behov av 
särskilt stöd.  
 
Gymnasieskolan  
De extra medel som gick till gymnasieskolan som 
prioriterade satsningar har fördelats proportionerligt 
mellan kommunal och fristående verksamhet. En 
extra satsning har gjorts på de två introduktionspro-
grammen Individuellt alternativ och Språkintroduk-
tion, vilket har lett till att dessa idag ligger med prog-
nos för budget i balans.  
 
Det har även gjorts en generell förstärkning av resurs-
fördelningen vad gäller pedagogisk personal och lä-
romedel, för att stabilisera verksamheten och bevara 
kvalitet inom de besparingskrav som finns. Medel har 
också tillskjutits för att stärka upp yrkesprogrammen, 
tillskottet räcker dock inte för att dessa ska nå ekono-
misk balans.  
 

Socialnämnden 
 
Utveckling av e-hemtjänst  
och välfärdsteknologi för äldre 
Inom området e-hemtjänst pågår fortsatt utveckling 
och planering. Fjärrtillsyn kommer att vidareutveck-
las under 2015 och även testas på särskilt boende.  
 
Utredning pågår om tillgång till TV, bredband och 
telefoni på särskilt boende eller på LSS-boenden.  
I januari öppnades tre nya surfcaféer på mötesplat-
serna i Veddige, Bua och Södertull. Ett samarbete 
startades också med barn- och utbildningsförvalt-
ningen där skolelever lär de äldre att surfa och spela 
spel. Beslut har fattats om att anhörigstödet lånar ut 
mobila trygghetslarm gratis, detta följs upp med sex 
månaders intervaller.   
 
Hemsjukvård 
Kostnadsökningen inom hemsjukvården ligger jäm-
fört med tidigare år fortfarande på en nivå som är 
större än den som förklaras av befolkningsökningen. 
Det nya hemsjukvårdavtalet trädde i kraft i början 
av april och konsekvenserna av detta har inte ännu 
kunnat ses. 
 
Mer vård till äldre 
De tillförda medlen används till att delfinansiera 
kostnadsökningen inom äldreomsorgen.

Satsning på missbruksvård 
En översyn av arbetsformer och struktur för miss-
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bruksvården planeras. Hänsyn ska tas till nationella 
riktlinjer, regional överenskommelse, regionala mål- 
och handlingsplaner samt till lokala nyckeltal för 
verksamhet och personal. 
 
Trygghetsboende plus 
En utredning gällande trygghetsboende plus ingår 
som en del i en pågående större utredning om fram-
tida behov av platser på bland annat särskilda boen-
den, korttidsboenden och dagverksamheter, utifrån 
prognos och med koppling till demens.  
 
Minskad psykisk ohälsa 
En kompetenssatsning inom integrerad psykiatri 
genom utbildning av medarbetare i vård och stöd-
samordning planeras för hösten, liksom projektet 
Samordnad rehabilitering för systematiskt arbete på 
grupp- och individnivå med både kort- och långtids-
sjukfrånvaro inom förvaltningen. 
 
Byggnadsnämnden 
 
GIS – Geografiskt informationssystem 
En användarvänlig informationskarta har släppts på 
varberg.se, där detaljplaner och beskrivningar är till-
gängliga att ladda ned i pdf-format. Grunden till kart- 
applikationen har samutvecklats av flera kommuner 
och Varbergs kommun har bidragit med nya funktio-
ner. Efter hand kommer också, utifrån efterfrågan, ny 
information och nya funktioner att läggas till i kartan. 
 

Hamn- och gatunämnden 
 
Deltagande i samhällsplaneringsprocessen  
– för fler bostäder 
Två nya tjänster har tillsatts under våren. Från sep-
tember kommer nämnden därmed i högre utsträck-
ning att kunna delta i detaljplaneprocessen, vilket 
kommer att bidra till att kommunens detaljplane-
arbete effektiviseras. 
 
Fräschare toaletter 
De utökade resurserna har använts, och kommer att 
användas, till utökad städning och tillsyn av de offent-
liga toaletter som nyttjas mest. Flera positiva kom-
mentarer om bättre skötsel har nått förvaltningen.   
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Föreningscoach och föreningsbidrag 
Föreningscoachen har ett nära samarbete med för-
eningslivet och erbjuder stöd i olika frågor och större 
projekt samt fungerar bland annat också som en lots 
för föreningslivet in i kommunens olika verksamheter.  
 
Utökat föreningsstöd har till stor del använts till att 
förlänga avtalet med Karl Gustavs BK, för stöd till 
deras idrottshall. Sedan skolan inte längre hyr idrotts-
hallen dagtid påverkas föreningens ekonomi negativt. 

Meröppna bibliotek och folkbildning  
Bua bibliotek blir kommunens första meröppna bib-
liotek; investering inför genomförande sker med sikte 
på öppning under senhösten. Ett nytt lokalbibliotek 
öppnar i Träslövsläge och under årets första halva har 
programutbudet stärkts inom flera kulturområden. 
 
Det förstärkta bidraget till studieförbund har beta-
lats ut och studieförbunden ingår numera även i den 
dialogform som skrivits in i bidragsbestämmelserna. 
Studieförbunden är också mycket aktiva i verksam-
heten kopplad till Varberg Calling for Peace.  
 
Medborgarceremoni  
Medborgarskapsceremonin har för andra året genom-
förts i samband med nationaldagsfirandet. Upplägget 
var detsamma som 2014, en utvärdering ska ske un-
der hösten för att se hur ceremonin kan locka fler nya 
svenska medborgare. 
 
Servicenämnden 
 
Bättre måltider för ökat lärande i skolan  
och välbefinnande i äldreomsorgen  
Serviceförvaltningen tar fasta på djurhållningsreg-
lerna och kraven på god djuromsorg. I största möj-
liga utsträckning används kött från Sverige. Några 
gånger varje läsår serveras naturbeteskött från en 
lokal leverantör. Barn- och utbildningsnämnden har 
tillsammans med servicenämnden tagit fram infor-
mationsmaterial om måltiderna i Varbergs kommun. 
Svinnet mäts två gånger per termin på samtliga skolor 
och trenden är en betydande minskning jämfört med 
förra året. 
 
Fler tillagningskök har öppnats. Numera serveras po-
tatismos, soppor, såser, gratänger, fiskrätter, färsrätter 
och kycklingrätter gjorda på råvaror istället för halv-
fabrikat. Färdiglagad mat transporteras inte heller i 
samma utsträckning som förut. 
 
Mer ekologiskt odlad mat  
Varje enhet inom kost och städ är delaktiga i att nå 
målet att 35 procent av den totala kostnaden för livs-
medel ska komma från ekologiska varor.  Nämnden 
följer tertialvis en detaljerad aktivitetsplan där bland 
annat vegetariska dagar samt ökning av ekologisk 
huvudkomponent ingår. Första halvåret 2015 gav 
ett resultat på 35,2 procent ekologiska livsmedel. 
Trenden är nedåtgående då första kvartalet visade 
37,2 procent och andra kvartalet visade 33,3 procent. 
Framöver är avsikten att balansera livsmedelsinköpen 
för att inte riskera ekonomin. 
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Resultaträkning för Varbergs Stadshuskoncern

Bolag, tkr Utfall
2015-08-31

Utfall
2014-08-31

Progons
2015-12-31

Budget
2015-12-31

Avvikelse

Varbergs Stadshus AB – 5 719 – 7 252 – 7 196 – 7 440 244

Varbergs Bostads AB 28 422 35 416 24 003 398 23 605

Varberg Energikoncernen 18 354 8 006 38 988 42 549 – 3 561

Varberg Event AB – 1 147 – 815 – 2 490 – 1 922 568

Varbergs Fastighets AB 6 677 8 303 8 200 9 000 – 800

Hallands Hamnar Varberg AB 2 984 3 167 4 031 2 367 1 664

Varberg Vatten AB 0 0 0 0 0

Marknad Varberg AB – 2 650 251 – 3 000 0 – 3 000

Summa 46 921 46 993 62 536 44 952 18 720

Varbergs Stadshuskoncern
Varbergs Stadshuskoncern visar ett resultat om cirka 
47 mnkr efter årets åtta första månader, ett resultat 
som ligger i nivå med motsvarande period föregående 
år. Prognosen för helåret ser positiv ut och beräknas 
landa på 62,5 mnkr. Det är 18,7 mnkr bättre än bud-
geterat och 1,8 mnkr bättre än föregående år när fast-
ighetsförsäljning i Varbergs Bostad exkluderas. 
 
Varbergs Bostads AB:s fastighetsbestånd är fortsatt 
i en reparations- och underhållsfas, detta tynger bo-
lagets resultat som visar en minskning med 7 mnkr. 
Bolaget presterar bra i förhållande till budget och 
prognostiserar ett överskott om 23,6 mnkr till följd  
av en positiv effekt från en ändrad redovisningsprincip. 
I övrigt kan nämnas att prognosen inbegriper 2015 års 
hyreshöjning om 1,7 procent.   
 
Varbergs Fastighets AB visar en resultatminskning 
på 1,6 mnkr jämfört med för ett år sedan, vilket be-
ror på minskad projektvolym gentemot kommunen. 
Prognosen för helåret pekar mot en lägre volym då 
kommunen valt att senarelägga byggnationsprojekt.   
 
Varberg Energikoncernen redovisar en resultatför-
bättring på 10 mnkr jämfört med motsvarande period 

föregående år. Prognosen för helåret tar hänsyn till 
rörligheten på energimarknaden och visar, exklusive 
eventuella nedskrivningar, en negativ budgetavvikelse 
om -3,5 mnkr. Vid årsskiftet 2015/2016 kommer en 
förnyad värdering av anläggningstillgångar att göras 
för att säkerställa bolagets värdering. Detta berör i 
första hand vindkraftverken, men även fjärrvärmen 
kan inbegripas.    
 
Moderbolaget Varbergs Stadshus AB prognostiserar 
ett resultat i nivå med budget, vilket är en effekt av 
låga marknadsräntor med lägre räntekostnader som 
följd. Inom internbanken pågår för tillfället en skat-
temässig utredning av ränteavdragsbegränsningar på 
interna lån. Det juridiska utfallet är komplicerat, men 
den förfrågan som Skatteverket har skickat till berör-
da dotterbolag hanteras centralt inom internbanken.  
 
Marknad Varberg visar till följd av omorganisatio-
nen en förlust om 2,6 mnkr, vilket till stor del beror 
på utebliven fakturering till Varbergs kommun samt 
kostnader som tillkommit i samband med övergång 
från bolag till förvaltning. Verksamhetsövergången 
har skett under sommaren och bolaget kommer under 
hösten att bli ett vilande bolag inom koncernen.  



Kommunens organisation

Kommunens revisorerKommunfullmäktige

Varbergs Stadshus AB Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Byggnadsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Hamn- och gatunämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Servicenämnd

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Hallands Hamnar Varberg AB

Varbergs Bostads AB

Varberg Energi AB

Varberg Event AB

Varbergs Fastighets AB

Hallands Hamnar AB, 50 %

Varberg Vatten AB

Varberg Energimarknad AB

Kommunstyrelsens förvaltning

Socialförvaltning

Stadsbyggnadskontor

Barn- och utbildningsförvaltning

Hamn- och gatuförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltning

Serviceförvaltning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltning

 
Kommunalförbundet  

Räddningstjänsten Väst

Vatten och Miljö i Väst AB, 50 % Överförmyndarexpedition



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

Den 15 november 2011 beslutade fullmäktige i Varberg att kommunens 
gemensamma vision för 2025 ska vara Västkustens kreativa mittpunkt.  
 
Visionen är ledstjärnan för kommunens utveckling och fungerar som rikt- 
märke i arbetet med målformuleringar, budget och handlingsplaner. Till  
visionen hör förhållningssätten hållbarhet och delaktighet. Läs gärna mer  
på www.varberg2025.se.


