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ÅRSREDOVISNING 2014 I KORTVERSION

VISION VARBERG 2025
Verksamhetsidé
Vi ska förenkla människors vardag och
inspirera dem att uppnå sina drömmar.

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

Delaktighet
Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt
som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.

Kommunens fyra 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

Kommunens två finansiella mål
1. Det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1%
av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
2. Kommunens självfinansieringsgrad för investeringar
ska uppgå till 100 %.

Hur gick måluppfyllelsen i år?
• Inom varje strategiskt målområde har prioriterade mål formulerats och 2014 har alla uppnåtts utom målet om
fler bostäder. Eftersom målområdena gäller för perioden 2013 – 2015 görs en slutgiltig målavstämning för hela
perioden först i nästa årsredovisning.
• Den genomsnittliga resultatnivån ligger för de fyra senaste åren på 103 mnkr, det motsvarar 4% av skatteintäkter
och utjämningsbidrag.
• Årets självfinansieringsgrad uppgår till 67 %. Detta är ett mål som ska ses över en längre period, och som tidigare
har uppnåtts under många år. Problemet är att stora investeringar väntar framöver och det kommer att dröja innan
kommunen åter kan nå en hundraprocentig självfinansieringsgrad. Kommunfullmäktige har lämnat i uppdrag till
kommunstyrelsen att utreda vilka konsekvenser detta får.
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LÄS MER!
Hela årsredovisningen
hittar du på varberg.se.
Du kan också hämta den på
Kulturhuset Komedianten
eller på kommunkansliet.

Stadsutvecklingsprojektet är uppstartat!

Kommunens medarbetare – fler och yngre

Under 2014 startades Stadsutvecklingsprojektet upp
på allvar. Västkustbanan ska byggas ut med dubbelspår
och tunnel under Varbergs stad, Industrihamnen ska
flyttas och en ny havsnära stadsdel ska växa fram. Den
nya stadsdelen ska heta Västerport, det bestämdes under
året i en namntävling där alla som ville fick vara med
och rösta. Delaktighet och medborgardialog kommer att
genomsyra Stadsutvecklingsprojektet, helt i enlighet med
Vision 2025.

Kommunen har cirka 4 060 tillsvidareanställda som
arbetar inom ett stort antal olika yrkesområden. Genomsnittsåldern är 48 år, men en generationsväxling pågår.
Många anställda kommer att gå i pension de närmaste
åren, rekryteringsbehovet ökar och gruppen anställda
under 30 år växer.

Med stark koppling till Vision 2025 har en ungdomsdialog
startats upp under året. Demokratiforum för ungdomar
kommer att vara ett årligt återkommande arrangemang där
ungdomar och politiker får tillfälle att mötas och diskutera.
Varbergs unga invånare ska ges möjlighet att påverka sin
vardag och deras kreativa idéer ska fångas upp och tas
tillvara i kommunens utveckling.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
fr.o.m. den 15/10
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KOMMUNFAKTA
Total yta

907 km2

Folkmängd den 31/12

60 422

Årets flyttningsnetto

+413 personer

Årets födelseöverskott

+68 personer
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Vill du tycka till?
Gå in på Tyck Om Varberg
via startsidan på varberg.se.

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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Demokratiforum för ungdomar

VILKA BESTÄMMER?

