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 Innehållsförteckning

Sammanfattning av delårsrapporten 
 
Målredovisning 
Verksamheten inom kommunens förvaltningar och 
bolag utgår från fyra målområden och två strate-
giska inriktningar som fullmäktige har fastställt för 
åren 2013-2015. Delårsrapportens målredovisning 
beskriver hur arbetet har sett ut under de åtta första 
månaderna 2014. Effekterna av helårets verksamhet 
kommer, tillsammans med en mer ingående målredo-
visning, att presenteras i årsredovisningen.

Kommunen har två finansiella mål, som båda är upp-
fyllda för delårsperioden. Målet om självfinansierade 
investeringar kommer enligt prognosen dock inte att 
nås för helåret.

Resultat 
Delårets ekonomiska resultat uppgår till 132 mnkr, 
medan prognosen för helåret visar ett resultat på 
61 mnkr. Prognosen innebär en positiv avvikelse från 

budget med 29 mnkr, vilket främst beror på vinst vid 
fastighetförsäljning och en lägre indexuppräkning för 
medfinansieringen av Varbergstunneln. 

Nämndernas samlade prognos för helåret visar en 
total avvikelse mot budget med -17 mnkr. Det är en 
förbättring med 3 mnkr sedan prognosen i april. 

Verksamhet 
I verksamhetsberättelsen redovisas avvikelser från 
planerad verksamhet, under delårsperioden aktuellt 
inom kommunstyrelsen och socialnämnden. Därefter 
beskrivs nämndernas arbete med de politiska priori-
teringar som kommunfullmäktige valt att satsa extra 
på i årets budget.

Kommunkoncernen 
Sist i rapporten redovisas kommunkoncernens kraf-
tigt förbättrade delårsresultat på 47 mnkr. Koncer-
nens prognos för helårsresultatet är 63,9 mnkr, vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 13,5 mnkr.

Bilden på framsidan: Medborgardialog om stadsutvecklingsprojektet. Samhällsutvecklingskontoret bjöd in till samtal i samband med eventet 
Hallifornia i juli månad. Foto: Varbergs kommun.
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Ekonomidirektörens kommentar  

Delårsrapporten visar att Varbergs kommun har en 
väl fungerande verksamhet och bra ekonomi, det som 
i kommunallagen kallas god ekonomisk hushållning. 
Kommunens invånare får en tydlig leverans mot 
fullmäktiges prioriterade mål och strategiska inrikt-
ningar. 

Inom områdena skola och omsorg görs särskilda 
insatser för att öka kvaliteten i verksamheten. Full-
mäktige har avsatt medel för ett brett utvecklingsar-
bete i skolan och för att öka tryggheten i omsorgen. 
Nämnas kan till exempel satsningarna på lärare i 
skolan samt kommunens deltagande i den regionala 
samverkan för sammanhållen vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre i Halland.

Glädjande är också det förbättrade utfallet i årets 
medarbetarenkät, som är en leverans mot den strate-
giska inriktningen Kommunen som attraktiv arbets-
givare.

Det starka delårsresultatet, 132 mnkr, gör att prog-
nosen för helårets resultat, 61 mnkr, rimligen bör nås 
med bred marginal. Nämnderna har en god budget-
följsamhet, vilket visar att man har kontroll på sin 
verksamhet och på ekonomin. 

Prognosen för genomförda investeringar har skrivits 
ner sedan tertialrapporten. Inte heller i år kommer 
upprättad investeringsbudget att följas, vilket är min-
dre bra då kommunen avsatt medel för kapitalkostna-
der och drift som inte kommer att användas och som 
istället kunde ha nyttjats till annan verksamhet.
 

Den svenska ekonomin har utvecklats svagare än 
beräknat under det första halvåret 2014. Periodens 
tillväxt beror till mycket stor del på ökad inhemsk 
efterfrågan; både hushållens konsumtionsutgifter och 
investeringar har vuxit i relativt snabb takt, delvis 
beroende på den ökning som skett i bostadsbyggan-
det. Tillväxten i inhemsk efterfrågan kommer enligt 
bedömning att mattas av under 2016 och 2017. 

I omvärlden ser läget nu ljusare ut än de två senaste 
åren, framför allt i euroområdet. Några högre tillväxt-
tal beräknas dock inte uppnås, återhämtningen kom-
mer därför att ta lång tid. 

Trots den förbättrade tillväxten i omvärlden har 
svensk exports utveckling varit förhållandevis svag 
under årets början. Detta har i sin tur fört med sig en 
nedjusterad BNP-prognos, som för helåret 2014 be-
räknas landa på 2,1 procent. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag 
och inflationen, beräknad som konsumentprisindex 
(KPI), har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oför-
ändrad. Den extremt låga inflationen medförde att 
Riksbanken i juli sänkte styrräntan till 0,25 procent. 
Låg ränta, en påtagligt försvagad krona och en stärkt 
inhemsk efterfrågan gör att inflationen på sikt bör 
öka. 

Förra årets skatteunderlag visade god real tillväxt, 
trots blygsam ekonomisk tillväxt och måttlig syssel-
sättningsökning. 2014-2015 tilltar den reala skatte-
underlagstillväxten ytterligare tack vare stark syssel-
sättningsutveckling i kombination med låg inflation. 
Ändå blir det svårt för kommunerna att nå tillräckliga 
resultat de närmaste åren. Med starkt tryck från den 
demografiska utvecklingen och urholkning av de 
generella statsbidragen kommer en del kommuner att 
behöva höja skatten.

Omvärldsanalys*

Nyckeltal för svensk ekonomi, procentuell förändring

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

BNP1 2,7 3,4 3,3 2,1 1,5 1,3 2,9
Sysselsättning, timmar1 0,8 1,4 1,3 1,2 0,4 0,6 2,0
Arbetslöshet, nivå 6,6 6,8 7,4 8,0 8,0 8,0 7,8
Timlön, nationalräkenskaperna 3,7 3,4 3,1 2,6 2,2 2,8 3,2
Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,7 3,4 3,1 2,8 2,5 3,0 2,5
Konsumentpris, KPIF 2,0 1,5 1,7 0,6 0,9 1,0 1,1
Konsumentpris, KPI 3,3 2,3 1,3 0,0 0,0 0,9 3,0
Realt skatteunderlag2 1,7 2,1 2,1 1,9 1,6 1,9 2,6

1Kalenderkorrigerad utveckling. 2Korrigerat för regeländringar.

*Källa: SKL, Makronytt, augusti 2014.
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Målredovisning  
 
Fullmäktige i Varbergs kommun har fastställt fyra 
strategiska målområden för perioden 2013-2015 och 
två finansiella mål för 2014.  
 
Till varje målområde hör ett prioriterat mål,  
dessutom har kommunfullmäktige angett två strate-
giska inriktningar som ska säkerställa en hög målupp-
fyllelse. 

I målredovisningen beskrivs hur de olika verksamhe-
terna arbetar för att kommunen ska röra sig i riktning 
mot målen. 

Målområden 

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet

Integrering i samhällsbyggnadsprocessen 
I Varbergs kommun ska miljö- och klimatfrågorna 
vara integrerade i samhällsbyggnadsprocessen, vilket 
kräver en effektiv, tydlig och transparent arbetspro-
cess. 

I april fastställdes hållbarhetsinriktningarna Varberg 
visar vägen i kommunfullmäktige och nu pågår arbete 
med att bryta ner inriktningarna till mål. För att få 
en bred förankring i processen har det bland annat 
arrangerats en workshop för tjänstemän och förtroen-
devalda politiker.

I ett pågående projekt med GIS (Geografiskt infor-
mationssystem) tas underlag fram för att det ska gå 
att redogöra för bland annat översvämnings- och 
dagvattenområden. Detta kommer att främja korrekta 
och miljömässiga bedömningar vid exempelvis plan-
läggning.

Miljöansvar i kommunens egen verksamhet 
Varbergs kommun har som första svenska kommun 
lanserat en elbilspool där bilarna laddas med solener-
gi. På fastigheten Pipebruket mitt emot stationshuset 
har en grön kommunikationspunkt bildats där det 
finns elbils- och cykelparkering med laddningsstol-
par och solcellstak. Elbilspoolen är öppen för privat 
uthyrning på kvällar och helger. Informationen kring 
solbilspoolen marknadsförs via kommunens intranät, 
hemsida och sociala medier samt genom att olika 
event skapas för att visa på poolens fördelar och där-
med öka antalet brukare.

När nya förskolor byggs i kommunen används en 
partneringmodell som innebär ett utvecklingsorien-
terat arbetssätt med målet att höja kvaliteten, öka 
kundnyttan, förkorta byggtiden och uppnå höga mil-
jömål samt låga livscykelkostnader.

För att nå målet om att 25 procent av kommunens 
livsmedelskostnader ska komma från ekologiska livs-
medel har avdelningen för kost och städ bland annat 
serverat ekologiskt naturbeteskött. Andra varugrupper 
som byts ut är grönsaker, mejeriprodukter, frukt och 
bär. Samtidigt pågår arbete med att minska matsvin-
net i skolorna. 

Lättare att göra miljömässigt rätt 
Varbergs kommun placerade sig år 2013 på 18:e plats 
i Cykelfrämjandets kommunvelometer, vilket är en 
försämring jämfört med tidigare år. Kommunen ligger 
idag på tredje plats i Västra Götalands och Hallands 
län. Här har bland annat Göteborg och Halmstad 
under senare år lagt betydande resurser på cykelfräm-

Målområden och prioriterade mål: 

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

2. Bättre företagsklimat för fler jobb. 
Prioriterat mål: Antalet arbetstillfällen och 
egenföretagare 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 kunskaps-
målen 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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strategi som inkluderar ansvar och medel krävs för 
att få igång ett cykelfrämjande arbete och kunna kon-
kurrera om att bli Västsveriges bästa cykelkommun.

Antalet resande med kollektivtrafik via stadsbussar 
och regionala bussar inom Varbergs tätort har enligt 
statistik från Hallandstrafiken ökat med 19 procent 
från 2009 till 2013. För att stödja den tydliga trenden 
kommer en ny sträckning av stadslinjenätet, med tä-
tare turer och snabbare resor, att genomföras under 
2015. Arbetet med att bygga nya hållplatslägen har 
startat.

Under augusti har en publik snabbladdningsstation 
för elfordon tagits i drift vid hamnen. Snabbladd-
ningsstationen lever upp till de krav som enligt ett 
EU-direktiv kommer att börja gälla år 2016. Utbygg-
naden kommer att fortsätta under hösten 2014 med 
minst en snabbladdningsstation till, vid torget i cen-
trala Varberg.

Bedömning av måluppfyllelse 
Ett antal viktiga, konkreta åtgärder har genomförts 
inom målområdet, likaså pågår arbete på flera håll 
för att stimulera mer långsiktiga lösningar. Samman-
taget har mycket åstadkommits, men det är tydligt att 
kommunens miljöarbete behöver växlas upp. Under 
sommaren presenterades Miljöaktuellts kommun-
ranking, där Varberg har tappat placeringar och nu 
befinner sig på plats 87, från att ha legat på plats 40 
under 2013. En utredning/analys ska göras för att 
utröna vad förändringen beror på och vilka åtgärder 
som behöver vidtas.

2. Bättre företagsklimat för fler jobb

Fortsatt fokus på bemötande 
Fler företagare i Varberg ska uppleva att kommunen 
har förståelse för näringslivets förutsättningar och att 
de får ett bra och rättssäkert bemötande från kommu-
nen. Det kommungemensamma arbetet kring bemö-
tande i enlighet med Värdskapsmodellen fortsätter, 
under ledning och samordning av personalkontoret. 
Likaså fortgår kvalitetssäkring och utveckling av Fö-
retagslotsen. 

Stadsbyggnadskontoret har under perioden arbetat 
aktivt med kommunikationsfrågor, med fokus på att 
webbsidor, informationsmaterial och blanketter ska 
vara uppdaterade. 

Uppstarten av arbetet med det gemensamt ägda nä-
ringslivsbolaget Marknad Varberg har pågått under 
våren 2014. Ett aktuellt samarbetsprojekt är utveck-
ling och förbättring av informationen i exempelvis 

parkeringshus om var olika serviceinrättningar och 
affärer finns.

Samordning för ökad utväxling 
Avdelningen för strategisk utveckling har gått in un-
der samhällsutvecklingskontoret. Ett av syftena är 
att bättre kunna stödja bolag och förvaltningar med 
strategier och att via samordning få högre utväxling 
av de insatser som görs. Stor vikt läggs också på ökad 
proaktiv kommunikation från förvaltningar om hän-
delser och åtgärder som påverkar enskilda eller grup-
per bland kommunens näringsidkare och invånare.

En annan viktigt uppgift för strategisk utveckling är 
utvärdering och uppföljning av arbetet för ett bättre 
företagsklimat. Nya indikatorer har under perioden 
tagits fram för att lättare kunna göra jämförelser med 
övriga kommuner. Exempel på nya jämförelsetal som 
kommer att användas är Antal anställda per 1 000 
invånare och Antal företag med minst 1 anställd per 
1 000 invånare.

Avdelningen för strategisk utveckling leder och sam-
ordnar även en kartläggning av näringslivets och in-
vånarnas behov av bredband via fiber på landsbygden 
tillsammans med Varberg Energi AB.

Utbildning kopplas till näringsliv 
Matchningen mellan studier och yrkesliv ökar ge-
nom nätverksaktiviteter och specifika projekt på 
CLL (Centrum för Livslångt Lärande) där utbildning 
kopplas till näringsliv. Ett flertal pågående projekt 
processledda av Alexanderssoninstitutet och CRED 
(Creative Destination Halland) kopplar samman 

Idétavla från hållbarhetsworkshop med politiker, tjänstemän och 
intresseorganisationer.  
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kommun, akademi och näringsliv genom att företag 
bjudits in för att utveckla sina respektive affärsmodel-
ler och specifika problemställningar.

Ett särskilt nav har inrättats för att utveckla entre-
prenöriellt lärande och entreprenörskap i samtliga 
utbildningsled inom kommunen. Till navet knyts sko-
la, näringslivsutvecklare, studie- och yrkesvägledare, 
EU-samordnare samt personer som arbetar med Vi-
sion 2025. Navet blir en del av skolans arbetslivsori-
entering, där samarbetet mellan skola och näringsliv 
förbättras och utvecklas.

Idrott och föreningsliv för tillväxt 
Genom ett samarbete med Idrottsekonomiskt cen-
trum i Lund tas underlag fram för analys av idrottens/
föreningslivets betydelse för tillväxt. Rapporten kom-
mer att bli klar och kunna redovisas både muntligt 
och skriftligt i oktober/november.

Bedömning av måluppfyllelse 
Det pågår ett kontinuerligt och långsiktigt arbete i 
kommunen för att nå målsättningen om bättre före-
tagsklimat för fler jobb. Ett ökat fokus på service och 
kundbemötande visar i kombination med etableringar 
och inflyttning att arbetet bär frukt och att kommu-
nen rör sig i riktning mot målet. Med nya, skarpare 
indikatorer som mätverktyg kommer det framöver 
också bli tydligare hur arbetet mot målet fortskrider. 

3. Fler bostäder för ökad attraktivitet

Varbergs kommun ska i samhällsbyggandet ha en tyd-
lig koppling mellan hållbarhetsfrågorna, mark- och 
bostadsförsörjningen, handels- och näringslivsutveck-
lingen och behovet av kommunal service. Förtätning 
av stadsområdet behövs för att kommunen ska nå 
målet att skapa en familjevänligt levande stad där 
resandet samlas kring kollektivtrafiken. 

Bättre samarbete ska öka takten 
En kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen har 
påbörjats med syftet att förbättra samarbetet över för-
valtningsgränserna. Gemensamt förankrade arbetssätt 
ska tas fram för att uppnå en effektivare planprocess 
och ökad takt i bostadsbyggandet. Som en del i detta 
arbete deltar samtliga förvaltningar i den kommun- 
övergripande plansamordningen, utifrån varje 
nämnds specifika verksamhetsområde. 

Pågående plan- och exploateringsarbete 
Under årets åtta första månader har detaljplaner för 
drygt 250 bostäder beviljats, samtidigt som cirka 160 
bostäder har påbörjats. Målet att antalet färdigställda 
planer ska öka kommer att uppnås för helåret. 

Detaljplaner är igångsatta för projekten Falkenbäck/

Kungsäter, Brunnsberg, Bua Hamnplan, och Lima-
backa. Dessa projekt utförs på kommunal mark, 
vilket betyder att krav har ställts på snar byggnation. 
Projekt Bua Hamnplan utförs med hög grad av del-
aktighet från lokala intressenter i Bua. Här är sikte 
inställt på att utifrån bebyggelsestrategins mål genom-
föra byggnation genom byggemenskaper.

Vid sidan av förtätningsprojekt i centrum föreslås en 
fortsatt prioritering av volymprojekten i Bläshammar, 
Trönninge och Träslövsläge/Gamla Köpstad. Mark- 
och exploateringsavdelningen ser ett fortsatt starkt 
intresse från externa byggherrar och exploatörer, och 
har under 2014 påbörjat arbetet med att leda och 
samordna tidiga förfrågningar från exploatörer samt 
att tidsätta och hantera avvikelser i pågående explo-
ateringsprojekt. Arbetet sker i en chefsgrupp med 
deltagare från stadsbyggnadskontoret, hamn- och 
gatuförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret.

Som en del av arbetet med att utveckla och skapa 
förutsättningar för människor att leva och bo i kom-
munens serviceorter tas en fördjupad, aktuell över-
siktsplan fram för Norra kusten. Detta är ett attrak-
tivt område där många vill bosätta sig, samtidigt som 
de två stora verksamheterna Södra cell och Ringhals 
båda har planer på att expandera. Den fördjupade 
översiktsplanen blir ett viktigt redskap vid planering 
och bemötande av förfrågningar kring Norra kustens 
bostads- och verksamhetsutvecklingar. 

Ny investeringsprocess för effektivitet 
Arbetet med kommunens fastighetsinvesteringar sker 
nu enligt den nya investeringsprocess som kommun-
styrelsen beslutat om. En rationell hantering och 
ökad effektivitet i investeringsprocessen förväntas 
bidra till att stärka serviceorterna och stadsområdet 
i enlighet med bebyggelsestrategin, och därmed leda 
till ett ökat intresse för bostadsbyggnation i dessa 
områden.

Kommunal mark- och  
verksamhetslokalreserv ska öka 
Under delårsperioden har 23 hektar mark förvärvats 
i lägen som är strategiskt intressanta för verksamhet. 
Den totala markreserven har minskat med cirka 11 
hektar, då förvärven av strategisk mark delvis har 
skett som bytesaffär.
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E4. Fokus på välfärdens kärna 
 
Fokus på utbildning 

Förskolechefer och rektorer har under perioden 
juni-augusti deltagit i en utvärdering av resursfördel-
ningen inom förskolan och skolan. Utvärderingen 
ska ge svar på om justeringar behöver göras i den nya 
resursfördelningsmodell som införts under året.

För att stödja kvalitetsarbetet inom skolan utveck-
las fortlöpande nya stödprocesser och funktioner. 
Höstens nya läsårstider och nya lönekriterier är två 
exempel på detta. Med de nya läsårstiderna ska 
pedagogernas planeringsarbete underlättas genom 
jämnare fördelning av planeringsdagar över året. De 
nya lönekriterierna är baserade på inriktningen i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Lärarna har också fått nya karriärvägar genom de 
förstelärartjänster som införts i kommunen. Tjäns-
terna finns på olika nivåer och ska främja skolans 
satsningar inom bland annat skriv- och läsutveckling, 
matematikutveckling och entreprenöriellt lärande. 
Fram till hösten 2014 har totalt 82 förstelärartjänster 
införts.

Fokus på omsorg 
De uppföljningssamtal som under januari-augusti 
gjorts med kunder och närstående inom särskilt 
boende och hemtjänst visar att nästan alla kunder 
upplever trygghet och bra bemötande från personalen 
samt att de är nöjda med maten. Däremot har sam-
talen visat att egentid med kontaktman, utevistelse 
och/eller sociala aktiviteter inom särskilt boende inte 
genomförts helt enligt socialnämndens kvalitetskrav. 
Ett annat utvecklingsområde, både inom särskilt 
boende och hemtjänst, är individuella genomförande-
planer, där kundens delaktighet bör bli tydligare. 

Kommunen deltar i den regionala satsningen Sam-
manhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre 
i Halland. Syftet är att ge rätt vårdnivå i en samman-
hållen vårdkedja, en mängd viktiga vårdprojekt ingår i 
detta utvecklingsarbete, som pågår under 2014-15.

Aktivitetscentret på Seniorcenter Storegården öpp-
nade hösten 2013 och erbjuder hälsofrämjande 
aktiviteter och social samvaro på vardagar. Under 
januari-augusti 2014 har arbete pågått för att skapa 
samarbetsformer med frivilliga, organisationer, gym-
nasieskolan och andra lokala aktörer.

Socialnämnden har beslutat om ett nytt arbetssätt för 
biståndsbedömning. Arbetsmodellen, som har utveck-
lats av Socialstyrelsen, heter ÄBIC (Äldres Behov I 
Centrum) och ska skapa ökad struktur i dokumenta-
tionen, ge bättre underlag för planering och uppfölj-
ning samt ge ett ökat inflytande för kunden.

En ny helhetsplan arbetas nu fram för kommunens 
individ- och familjeverksamhet. Planen, som ska vara 
klar under hösten 2014, ska bland annat ta upp frå-
gan om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Det mobila resursteamet Bäring har under våren ar-
betat med att kartlägga och förbättra livsmiljön för 
barn med behov av extra resurser. Utvärdering och 
uppföljning av Bärings verksamhet kommer att ske 
under hösten.

Både svenska och internationella studier visar att 
barn som växer upp i familjehem generellt lämnar 
skolan med lägre betyg än sina jämnåriga. Inom ra-
men för Psynk (kommunens samverkansprojekt för 
synkronisering av insatser för ungas psykiska hälsa) 
planeras därför en satsning riktad till familjehems-
placerade barn, med fokus på att öka deras förutsätt-
ningar att nå bättre skolresultat. 

I januari fattade socialnämnden beslut om en strate-
gisk plan med åtgärder för att stärka unga arbetslösas 
möjligheter till egen försörjning. Som resultat finns 
nu en ny åtgärd; en sex månaders kommunal prov-
anställning (prova-på-anställning) samt möjlighet att 
utifrån vissa kriterier få studera på gymnasienivå med 
bibehållet försörjningsstöd. I augusti månad hade två 
personer i kommunen prova-på-anställning, ytterli-
gare fyra startar i september och planering pågår för 
fler.

Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för området välfärdens kärna kan 
inte sammanfattas genom något specifikt mätetal, 
men arbetet inom både barn- och utbildnings- och 
socialförvaltningen är tydligt inriktat mot de priori-
terade målen. I årsredovisningen publiceras mätetal 
från undersökningar som i siffror visar olika konkreta 
resultat av arbetet inom skola och omsorg.

Personal och boende i samspråk på Östergården.
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Strategiska inriktningar  
 
Valfrihet och kvalitetskonkurrens

Ökad tillgänglighet via webben 
Under våren har varberg.se fått en struktur som är 
mer anpassad efter målgrupperna och som därmed 
ökar tillgängligheten av direkt information till invåna-
re och näringsliv. Flera förvaltningar arbetar fortsatt 
med att bygga upp nya e-tjänster och under hösten 
kommer beslut att fattas kring vilka områden inom 
e-hemtjänst som Varbergs kommun ska satsa på.  
Vidare pågår ett arbete med att utreda möjligheter  
för ett så kallat välfärdsbredband, för att kunna er-
bjuda välfärdstjänster i det fibernät som byggs ut i 
kommunen.

Dagverksamhet konkurrensutsätts 
Socialnämnden beslutade den 21 augusti 2014 att 
konkurrensutsätta dagverksamhet som beviljats med 
biståndsbeslut, genom upphandling enligt LOV (lagen 
om valfrihetssystem). Beslut fattades även om att ge 
förvaltningen i uppdrag att utveckla regelverk för av-
talsformer och förfrågningsunderlag för upphandling 
av särskilt boende enligt LOV.

Konkurrens på lika villkor för skolverksamhet 
Inom barn- och utbildningsnämndens förvaltning 
får fristående verksamheter bidrag utifrån samma 
förutsättningar som kommunala, vilket säkerställer 
konkurrens på lika villkor. Förvaltningen kommer 
att använda de verktyg för kvalitet och resultat som 
Skolverket har tagit fram. Bland annat används 
valjaskola.se på kommunens webbplats för att stödja 
elever och föräldrar vid val av skola.

Blandade utövare hos hamn- och gatuförvaltningen 
Hamn- och gatunämndens verksamhet har en stor 
andel externa utövare, främst för konsulttjänster 
inom utredning, projektering och byggledning samt 
entreprenader för genomförande av drift, underhåll 
och nyanläggning. Här eftersträvas planering som ger 
en effektiv och flexibel blandning av egna och köpta 
resurser, dels för att kunna upprätthålla en god be-
ställarkompetens och dels för att klara variationer i 
olika uppdrags omfattning över tid.

Benchmarking inom serviceförvaltningen 
Serviceförvaltningen deltar i ett nationellt benchmar-
kingprogram som nu närmar sig sitt slutskede. De 
processer som har analyserats är kost, lokalvård och 
fastighetsdrift i skolor, förskolor och äldreboenden. 
Benchmarkingen består av fyra dimensioner: kostnad, 
brukarnöjdhet, servicenivå samt tjänsteupplägg (hur 
man levererar). För varje process kommer ”best prac-
tice” att identifieras.

Kommunen som attraktiv arbetsgivare

Värdskap och bemötande 
I budgeten för 2014 betonas vikten av att attityden 
till företagande förbättras, vilket bland annat skett 
genom satsningar på utveckling av bemötande hos 
kommunens medarbetare. Detta har inneburit akti-
viteter inom arbetet med visionen, men också olika 
insatser inom det särskilda Värdskapsprojektet. Det 
kommungemensamma arbetet kring bemötande i 
enlighet med värdskapsmodellen leds och samordnas 
av personalkontoret och värdskapskriteriet har till 
exempel arbetats in i kommunens lönekriterier och 
i medarbetarsamtalet. Stödmaterial för processen att 
arbeta med värdskapstanken vid arbetsplatsträffarna 
har också tagits fram. Värdskapet kommer dessutom 
att utgöra ett viktigt inslag i höstens visionsdagar, 
där inte bara Årets kreativa medarbetare utan också 
Årets värdskapare kommer att utses. 

Parallellt med dessa aktiviteter har förvaltningarna 
efterfrågat insatser från Kommunhälsan, som har ge-
nomfört olika grupputvecklingsinsatser som bidrar till 
att utveckla medarbetarnas bemötande och förhåll-
ningssätt gentemot kommunens olika ”kunder”.  
 
Extra satsning på lärarnas löner 
Kommunens extra satsning på utveckling av lärarnas 
löner har fortsatt även i årets löneöversyn. Satsningen 
har medfört att de nya lönerna ökat inom intervallet 
300–2 400 kronor. Som en effekt av löneöversynen 
blev den lägsta lönen inom gruppen 23 100 och den 
högsta 37 300 kronor.

Vid jämförelse av lönespridningen totalt för samt-
liga lärargrupper inom skolan och förskolan (10:e 
och 90:e percentilen) har lönespridningen ökat från 
24 500–35 300 kronor förra året till 25 150–36 500 
kronor i år.  
 
Praktikplatser 
I årets budget fick socialförvaltningen ett uppdrag att 
skapa en projektorganisation för att få fler personer i 
arbete. Under året har ett positivt samarbete ägt rum 
mellan socialförvaltningen och kommunens perso-
nalkontor kring hela praktikfrågan och kring projek-
tet Unga Jobb, vilket initierats av Sparbanksstiftelsen. 
Det framtida samarbetet bygger på att personalkon-
toret ansvarar för arbetsgivarfrågorna och stödjer 
förvaltningarnas chefer och att socialförvaltningen 
representerar ”en väg in” för de personer som behöver 
olika former av praktik. 
 
Kommunens särskilda hälsoprojekt 
Inför 2014 fick kommunen i uppdrag att genomföra 
ett nytt hälsoprojekt och genom det uppmuntra ett 
aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete bland de anställ-
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varon. Kommunhälsan har arbetat intensivt med 
planering och uppstart av hälsosatsningen som pågår 
september–december i år och omfattar ett tjugotal oli-
ka aktiviteter för chefer och medarbetare. Cirka 1 700 
deltagare har anmält sig till en eller flera aktiviteter. 
 
Förbättrade värden i årets medarbetarenkät 
Kommunens tredje kommungemensamma medar-
betarenkät genomfördes i februari och 70 procent 
av de anställda besvarade enkäten. Sedan 2012 syns 
förbättringar inom områdena trivsel, ledarskap, med-
arbetarskap, arbetsmiljö och arbetsplatsutveckling. 
Endast området kompetensutveckling har något lägre 
betyg än vid förra mätningen.

Personalkontoret har samordnat arbetet kring medar-
betarenkäten och bland annat tagit fram stödmaterial 
till cheferna inför återkoppling och diskussioner på 
arbetsplatsträffarna samt gett stöd i det fortsatta ar-
betet med olika förbättringsområden och insatser. Ett 
arbete pågår nu med dialog kring resultaten och en 
sammanfattning och analys av redan genomförda och 
kommande insatser kommer att ställas samman. 
 
Ökad frisknärvaro och  
begränsad ökning av sjukfrånvaron  
I jämförelsen mellan de två senaste tolvmånadsperio-
derna konstateras att kommunens anställda utan nå-
gon sjukfrånvaro har ökat från 31,9 procent till 36,4 
procent, vilket innebär att den negativa utvecklingen 
med färre medarbetare utan sjukfrånvaro har brutits.
Mellan helåren 2012 och 2013 ökade kommunens 
sjukfrånvaro från 4,6 till 5,3 procent, en utveckling 
som liknade den i övriga Sverige. Vid en jämförelse 
mellan de två senaste tolvmånadsperioderna har ök-
ningen planat ut, och utgjorde den senare perioden 
5,3 procent och den förra 5,2 procent. Anställda med 
sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat efter att tidigare 
i flera år ha minskat. Sjukfrånvaron har ökat något 
både bland kvinnor och bland män och ökningen ses 
främst i åldersgrupperna över 50 år. Det är alltså inte 
längre de yngre kvinnornas sjukfrånvaro som ökar, 
vilket också är ett trendbrott. 

Kommunens chefer har tillsammans med Kommun-
hälsan vidtagit olika åtgärder för att förebygga att 
sjukfall uppstår och att snabbt rehabilitera tillbaka till 
arbete. Ett nytt program för förebyggande rehabilite-
ring och återgång i arbete har startat upp, personal-
vårdsronderna har ökat i antal och utvecklats, Kom-
munhälsan har utökat sin telefonrådgivning och en 
mängd olika insatser har genomförts på individnivå. 

Kommunhälsan har tillsammans med kommunens 
chefer och medarbetare också genomfört olika häl-
sofrämjande och förebyggande insatser, både på 

individ- och gruppnivå. Insatser har även genomförts 
i ett stort antal arbetsgrupper i samband med att 
medarbetarenkäten redovisats, och en efterfrågad 
insats med en temadag om hot och våld är inbokad i 
september.  
 
Minskat antal timmar  
utförda av timavlönad personal 
Av samtliga arbetade timmar har andelen timmar 
som utförts av timavlönad personal fortsatt att mins-
ka, de utgjorde den senaste tolvmånadsperioden 
6,16 procent jämfört med 6,44 procent den förra. 
Kommunens särskilda åtgärder för att erbjuda de 
anställda önskad sysselsättningsgrad har bland annat 
medfört att behovet av timavlönad personal mins-
kat. En översyn av bemanningspoolerna och deras 
organisation har också medfört minskat behov av 
timavlönade, vilket även medfört att kvaliteten i verk-
samheten ökat. Utbildningar och stöd till cheferna, i 
bemanningsekonomi och i användningen av perso-
nalsystemen för bemanning och schemaläggning, har 
samtidigt fört med sig att arbetet i större utsträckning 
organiseras på ett sådant sätt att behovet av timavlö-
nade minskat.

 
Personalöversikt 
Pensionsavgångarna ligger på en lägre nivå än fö-
regående tolvmånadsperioder. Under 2014 fram till 
och med den sista augusti har 78 personer slutat med 
pension, jämfört med 99 under motsvarande period 
2013 och 92 år 2012. Genomsnittsåldern bland dem 
som gick i pension var 64,9 år, densamma som förra 
året. 2012 var motsvarande ålder 64,8 år och året 
dessförinnan 64,5 år. Antalet månadsavlönade över 
65 år var den 31 augusti i år 68 personer, att jämföra 
med 61 personer vid samma tidpunkt året innan.

Arbetade timmar 
En markant minskning av timmar som utförs av ti-
mavlönad personal kan konstateras för de senaste 
tolvmånadsperioderna. Under samma perioder har 
också uttag av fyllnadstid och övertid minskat.  

Antal timmar, tusental (mätperiod augusti-juli)

Tidsorsak 201308-
201407

201208-
201307

201108-
201207

201008-
201107

Månadslön 5 693,0 5 731,0 5 511,8 5 543,1

Timlön 378,6 400,7 442,8 436,6

Fyllnadslön 39,6 51,2 55,1 67,8

Övertid 29,1 29,4 30,4 27,0
Arvode (deltids- 
brandmän 2012) 0 5,5 11,3 10,9

Summa 6 140,3 6 217,8 6 051,4 6 085,4

Personalkostnader 
inkl. PO, tkr 1 769 532 1 793 290 1 579 446 1 533 689

Kostnad/tim, kr 288,2 288,4 261,0 252,0
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Personalkostnaden per timme innehåller, förutom 
arbetsgivaravgifter och andra lagstadgade avgifter, 
även kostnader för ej arbetad tid, exempelvis semester 
och sjuklön. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron beskriver antalet sjukfrånvarotimmar i 
förhållande till ordinarie arbetstid. 

Sjukfrånvaro i procent (mätperiod augusti-juli)

Åldersgrupp/kön 201308-  
201407

201208-  
201307

201108- 
201207

201008- 
201107

Kvinnor
29 år och yngre 5,3 5,3 4,8 3,1 
30 – 49 år 5,5 5,4 4,8 4,5 
50 år och äldre 6,0 5,8 5,6 5,6 
Totalt kvinnor 5,7 5,6 5,2 4,9 

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

Totalt män 3,7 3,6 3,4 3,1 

Totalt samtliga 5,3 5,2 4,8 4,5 
Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr)  
av total sjukfrånvaro 35,6 29,9 31,5 33,3 

Andel månadsanställda som helt  
saknar sjukfrånvaro 36,4 31,9 36,2 36,8 

 
Under den senaste tolvmånadersperioden har sjuk-
frånvaron ökat med en tiondels procentenhet. Detta 
innebär att den kraftiga ökningen mellan de två före-
gående tolvmånadsperioderna inte fortsatt. Främst är 
det sjukfrånvaron längre än 60 dagar som har ökat, 
medan den korta sjukfrånvaron minskat. Andelen 
månadsanställda som helt saknar sjukfrånvaro har 
ökat med hela 4,5 procentenheter, tvärtemot föregå-
ende period då de långtidsfriska istället minskade. 
Detta innebär att färre personer är sjuka oftare och i 
längre perioder. 
 
Antal anställda och  
utveckling av sysselsättningsgrad 
Både antalet heltidsanställda och sysselsättningsgra-
den bland de tillsvidareanställda har fortsatt att öka. 
Detta är en effekt av kommunens arbete med att er-
bjuda de anställda önskad sysselsättningsgrad. 

Tillsvidareanställda 2014-08-31 2013-08-31

Heltid 2 805             2 657

Deltid 1 211 1 280

Genomsnittlig  
sysselsättningsgrad 92,6 % 92,2 %

Finansiella mål

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

Delårsresultatet uppgår till 7 procent av skatter och 
utjämningsbidrag, vilket innebär att kommunen med 
bred marginal når målet för de åtta första månaderna.  

Prognosen för helåret visar ett resultat på nästan 
61 mnkr och skatter och utjämningsbidrag på 
2 725 mnkr. Målet för helåret kommer därmed att 
uppnås med lite drygt 1 procentenhets marginal. 

Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet 
och affärsverksamhet bör till 100 procent finansie-
ras med egna medel2.

Fram till och med den sista augusti har kommunen 
investerat för 150 mnkr. Under samma period uppgår 
summan av periodens resultat och avskrivningar till 
196 mnkr. Målet är således uppnått för delåret. 

Investeringsprognosen för helåret pekar dock på 
investeringar i storleksordningen 334 mnkr och 
en summa av årets resultat och avskrivningar på 
157 mnkr, vilket ger en egenfinansiering på endast 
47 procent. 

Om prognosen slår in blir det första gången sedan 
2006 som kommunen inte egenfinansierar sina inves-
teringar till 100 procent. Målet om egenfinansiering 
ska dock ses över tid, och eftersom kommunen nu 
haft sju år (2007-2013) med full egenfinansiering 
finns det utrymme för några år då målet inte uppnås. 
Tack vare en god likviditet kommer ingen extern upp-
låning att behövas för investeringarna under 2014.

1 Statligt bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar  
mellan landets kommuner.

2 Summan av resultat och avskrivning.
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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 2014 budgeterat ett 
resultat på 32 mnkr. Efter årets första åtta månader 
överstiger intäkterna kostnaderna med 117 mnkr, 
borträknat intäkter från fastighetsförsäljningar. Kom-
munen klarar därmed balanskravet. Även för helåret 
ser det positivt ut, då prognosen visar ett överskott 
exklusive realisationsintäkter på 41 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 ökat från 96 till 109 procent under årets 
åtta första månader. Ökningen beror på att Skattever-
ket inte längre tillåter kommuner att låna ut överlikvi-
ditet till de kommunala bolagen.

Pensionsmedelsförvaltning med god riskspridning 
Ansvarsförbindelsen för den förmånsbaserade pen-
sionen, enligt det gamla pensionsavtalet fram till 
1998, uppgår till knappt 1 314 mnkr. Kommunen har 
även gjort frivilliga extraavsättningar om strax över 
146 mnkr för att minska resultatpåverkan av pen-
sionsutbetalningarna. Dessutom finns det avsättning-
ar för cirka 70 mnkr enligt det nya pensionsavtalet, 
vilket ger en total avsättning om 216 mnkr. Av dessa 
har 143 mnkr placerats i en värdepappersportfölj 
medan 65 mnkr är återlånade till kommunen. Reste-
rande belopp återfinns i kassalikviditeten. 

Värdepappersportföljens marknadsvärde uppgår till 

154 mnkr och har under året ökat med mer än 4 pro-
cent. Till det ska också läggas en avkastning om strax 
under 3 procent. Portföljen är till största del placerad 
i strukturerade produkter med kapitalskydd (82 pro-
cent) och svenska aktier (14 procent). En mindre del 
(4 procent) är placerad i strukturerade produkter som 
helt eller delvis saknar kapitalskydd. I sin helhet har 
portföljen en god riskspridning, med innehav i många 
olika bolagskategorier och stor geografisk spridning. 

Borgensåtagande och skuldsättning 
Varbergs kommun har i dagsläget borgensåtagande 
på 564 mnkr, varav 500 mnkr avser Varbergs Stadshus 
AB:s lån. Utöver det har man skulder på 2 300 mnkr 
för utlåning till sina dotterbolag via kommunens in-
ternbank. Risken för dotterbolagens skulder får anses 
vara låg, då bolagen har ett positivt kassaflöde och 
innehåller betydande övervärden i exempelvis fast-
igheter. Kommunen har även tecknat en solidarisk 
borgen för Kommuninvests skulder, där andelen upp-
går till 0,76 procent. På balansdagen överstiger dock 
Kommuninvests tillgångar de totala skulderna. (Mer 
information finns på s. 58 i Årsredovisning 2013.)

Kommunkoncernens lån uppgår till 2 801 mnkr 
och har en genomsnittlig ränta inklusive derivat på 
3,18 procent. Räntebindningstiden inklusive derivat 
uppgår till 3,6 år. Anledningen till den något höga 
räntan är räntesäkringar som gjorts, framförallt via 
derivat, i en tid då marknadsräntorna var betydligt 
högre. Detta syns också genom negativa marknads-
värden på derivat, som dock endast påverkar kommu-
nen om ett derivat skulle stängas i förtid.

Inom det kommande året förfaller 35 procent av 
kommunens låneportfölj, vilket är 5 procent mer än 
policyn tillåter. Anledningen är ändrade skatteregler 
som gjort att kommunen delvis behövt strukturera 
om sin portfölj. Kommunstyrelsen har dock beslutat 
om ett undantag från kapitalförfallet under 2014, då 
refinansieringsrisken ändå bedöms som låg utifrån 
kommunens goda ekonomiska ställning. 

 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Kommunen Kommunkoncernen
31/8 -14 31/12 -13 31/8 -14 31/12 -13

Genomsnittlig ränta inklusive derivat 3,61 % 3,82 % 3,18 % 3,39 %

Genomsnittlig ränta exklusive derivat 1,96 % 2,30 % 1,85 % 2,19 %

Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat 4,5 år 5,1 år 3,6 år 4,1 år

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat 1,4 år 1,4 år 1,2 år 1,2 år

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

Marknadsvärde derivat (mnkr) – 167,5 – 99,4 – 167,5 – 99,4

Lån som förfaller inom:        

1 år 21 % 25 % 35 % 20 %

2-3 år 59 % 26 % 48 % 41 %

3-5 år 16 % 37 % 13 % 30 %

5-10 år 4 % 12 % 4 % 10 %



DELÅRSRAPPORT 2014       VARBERGS KOMMUN          
FÖ

R
VA

LT
N

IN
G

SB
ER

ÄT
TE

LS
E

12

Driftsredovisning 
 
Periodens resultat 
Ett delårsresultat på 132 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 144 mnkr. 

Ökade intäkter 
Intäkterna från januari till och med augusti har ökat 
med nästan 100 mnkr jämfört med motsvarande 
period förra året. Det finns flera orsaker till detta. 
Skatteintäkterna och nettot från utjämningssystemen 
har stigit med 62 mnkr som en följd av en växande 
befolkning och positiva uppräkningsfaktorer. För-
säljningen av Rådhuset och kvarteret Björnen till 
Varbergs Fastighets AB har medfört en realisations-
vinst på 12 mnkr. De finansiella intäkterna har också 
blivit större, främst för att avkastningen i pensions-
medelsportföljen ökat i samband med försäljning av 
placeringar, men även genom stigande ränteintäkter 
som en följd av att internbankens utlåning till de 
kommunala bolagen ökat.  Dessutom har höjda stats-
bidrag och förbättrade periodiseringsrutiner bidragit 
till intäktsökningen.

Ökade kostnader 
Även kostnadssidan har ökat, dock inte lika mycket 
som intäkterna. Personalkostnaderna har stigit med 
40 mnkr, vilket motsvarar cirka 3,8 procent. Bakom 
denna ökning ligger generella löneökningar och en 
extra satsning på lärarlöner. Kostnaderna för köpta 
tjänster har också stigit, vilket dels kan bero på index-
ering av ingångna avtal, men även på en för perioden 
ökad volym av köpta tjänster.

Nämndernas samlade prognos  
När åtta månader av året har gått visar nämndernas 
samlade prognos för helåret en total avvikelse mot 
budget med -17 mnkr. Jämfört med prognosen från 
den 30 april är detta en förbättring med 3 mnkr, 
samtidigt är det nu fler nämnder som rapporterar 
avvikelser. För vissa nämnder beror budgetavvikelsen 
på att man utnyttjar ackumulerade överskott i sin 
resultatreserv. 

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 ska fördelas mel-
lan de två kommunerna och de 60 procent som ska 
belasta Varberg beräknas uppgå till 0,4 mnkr. 

Kommunstyrelsen har en prognostiserad avvikelse på 
-0,9 mnkr. Den beror dels på att 0,6 mnkr av nämn-
dens resultatreserv utnyttjas till att slutföra projektet 
varberg.se, och dels på extra kostnader för anlitande 
av upphandlingskonsult så att nödvändiga upphand-
lingar ska hinna genomföras. 

Barn- och utbildningsnämnden försämrar sin prog-
nos från april med ytterligare 1 mnkr, vilket ger en 
avvikelse på -11,5 mnkr. Gymnasieskolans underskott 
har ökat på grund av fördröjda lokalåtgärder, per-
sonalåtgärder som inte kunnat genomföras samt en 
ökad andel elever som väljer gymnasieutbildning i 
fristående eller andra kommuners skolor. Inom för-
skoleverksamheten och grundskolan finns samtidigt 
ökande kostnader i samband med omhändertagande 
av asylsökande och nyanlända.

Socialnämnden har förbättrat sin prognos från april 
med 7 mnkr, till en avvikelse på -3 mnkr. Fortfarande 
befaras en negativ budgetavvikelse med 5 mnkr på 
grund av det ökade antalet hemtjänsttimmar och det 
ökade behovet av hemsjukvård, men detta uppvägs 
till viss del av att kostnaderna för försörjningsstödet 
beräknas bli 2 mnkr lägre än budgeterat.

Varken byggnadsnämnden eller miljö- och häl-
soskyddsnämnden prognostiserar någon budgetavvi-
kelse för helåret.

Hamn- och gatunämnden försämrar sin aprilprognos 
med drygt 1 mnkr. Hamnavdelningen prognostiserar 
ett överskott med 0,4 mnkr medan avdelningen för 
gata och park beräknar att flygverksamhetens, indu-
strispårens och vinterväghållningens underskott inte 
längre kan balanseras mot övriga verksamheters över-
skott. En utredning av flygplatsens framtida verksam-
het pågår och industrispårsavtalen ses över, men ökat 
underhåll av anläggningarna krävs. 

Kultur- och fritidsnämnden har en prognostiserad av-
vikelse på -0,8 mnkr som beror på uttag ur resultatre-
serven för bland annat en föreningscoach. Nämnden 
informerar också om att drygt 2 mnkr är intecknade 
för kostnader för förstudier av investeringsprojekt. 
Om projekten inte genomförs kommer kostnader för 
förstudierna att belasta nämndens resultat i ett senare 
skede. 

Inom servicenämndens verksamhet prognosticerar 
avdelningen för kost och städ ett underskott med 
2 mnkr. Eftersom detta uppvägs av övriga verksam-
heters överskott bedöms årets budget som tillräcklig 
i nuläget. Servicenämndens helårsresultat kommer 
dock starkt att påverkas av det finansiella beslut som 
ska fattas när det gäller den utdragna renoveringen 
av Stadshus B. Redan i nuläget belastas fastighets-
avdelningen med 2,7 mnkr för 2014 och ytterligare 
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5,3 mnkr finns upparbetade. Om beslutet blir att 
dessa utgifter ska tas ur underhållsfonden kommer 
fastighetsavdelningen vid årets slut att uppvisa en 
negativ avvikelse med 8 mnkr. Om beslutet blir att in-
vesteringsbudgeten får överskridas med motsvarande 
belopp kommer pengarna istället att falla ut i högre 
framtida kapitalkostnader. 

Övriga externa och interna poster 
Försäljningen av Rådhuset och kvarteret Björnen 
kommer, tillsammans med avslutningen av ett antal 
exploateringsområden, att förbättra kommunens hel-
årsresultat med 16 mnkr. 

Ett lågt KPI (konsumentprisindex) medför att index-
uppräkningen för tunnelavsättningen blir lägre än 
budgeterat, vilket bidrar till en positiv budgetavvikelse 
med 5,5 mnkr för de kommungemensamma kostna-
derna. 

Posten för pensionskostnaden prognostiseras ge en 
avvikelse på -1,3 mnkr. Periodens utbetalningar följer 
budget ganska väl, men ett förändrat redovisningssätt 
av den särskilda löneskatten bidrar till avvikelsen. 
Förändringen kommer endast att påverka under 2014. 

Avkastning/upplösning av extra pensionsavsättning 
följer budget, men avkastningen var budgeterad till 
3,5 mnkr och upplösning av avsättningen till 5 mnkr. 
Eftersom avkastningen av pensionsportföljen blivit 
mycket högre än förväntat kommer enbart ett mindre 
belopp att lösas upp från extraavsättningen.

Den interna intäkten från internräntan är 1 mnkr läg-
re än budgeterat, vilket beror på att ett mindre antal 
investeringar än beräknat färdigställdes under 2013.

Av kommunstyrelsens ofördelade medel återstår ännu 
9 mnkr. Här ingår medel för oförutsedda händelser 

med 6 mnkr, varav 0,7 mnkr är reserverade. Enligt 
prognosen kommer hela posten för oförutsedda hän-
delser att förbrukas. Utöver detta finns driftmedel 
som kommer att fördelas till nämnderna under hös-
ten. Efter fördelningen återstår enligt prognosen tro-
ligen 2,5 mnkr, medel som bland annat var avsedda 
för kapitalkostnader men som inte fördelats eftersom 
investeringarna ännu inte färdigställts.

Finansiering 
Skatteunderlagets tillväxt för helåret beräknas nu 
bli 3,5 procent, att jämföra med de 2,7 procent som 
prognostiserades i budget. Den beräknade helårsav-
vikelsen för kommunens skatteintäkter ligger därmed 
på + 21,8 mnkr. Samtidigt kommer de generella 
utjämningsbidragen att bli 4,7 mnkr lägre än budgete-
rat. Totalt ger detta kommunen en förbättrad finansie-
ring med drygt 17 mnkr. 

Finansiella intäkter exklusive avkastning för pen-
sionsmedel avviker knappt från budget, medan de 
finansiella kostnaderna är 7,9 mnkr lägre än budgete-
rat. Totalt redovisas därmed en positiv avvikelse. De 
lägre finansiella kostnaderna beror på ett lägre upplå-
ningsbehov i kombination med det låga ränteläget.

Sammanfattning 
Kommunens samlade prognos för helåret har sedan 
tertialbokslutet i april förbättrats med drygt 28 mnkr 
till ett förväntat resultat på 61 mnkr, och jämfört med 
budget redovisas en positiv avvikelse på 29 mnkr. 
Framför allt är det vinst vid fastighetsförsäljning och 
en lägre indexuppräkning som bidrar till den förbätt-
rade prognosen, men även finansieringen har förbätt-
rats och nämndernas negativa budgetavvikelse har 
minskat. 

Vila och rörelse i Spöökitetsparken.



DELÅRSRAPPORT 2014       VARBERGS KOMMUN          
FÖ

R
VA

LT
N

IN
G

SB
ER

ÄT
TE

LS
E

14

Driftsuppföljning och prognos 2014, tkr

Utfall 31/8 
2014

Utfall 31/8 
2013

Budget 
2014

Prognos 
2014

Avvikelse 
2014

Kommunfullmäktige, valnämnd, överförmyndare och  
kommunens revisorer -4 849 -3 865 -8 906 -9 306 -400

Kommunstyrelse exkl. kommungemensamma kostnader -73 169 -82 510 -147 005 -147 880 -875

Barn- och utbildningsnämnd -788 521 -771 501 -1 246 689 -1 258 190 -11 501

Socialnämnd exkl. försörjningsstöd -587 874 -562 473 -911 642 -916 650 -5 008

Försörjningsstöd -17 814 -19 599 -30 850 -28 850 2 000

Byggnadsnämnd -5 866 -3 299 -11 218 -11 218 0

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -3 048 -2 538 -8 957 -8 957 0

Hamn- och gatunämnd exkl. hamnavdelning -61 975 -53 958 -83 110 -84 360 -1 250

Hamnavdelning 534 -966 0 400 400

Kultur- och fritidsnämnd -84 055 -78 366 -128 902 -129 672 -770

Servicenämnd exkl. fastighetsavdelning -10 488 -15 832 -13 113 -13 113 0

Fastighetsavdelning -5 294 -4 303 -3 484 -3 484 0

Nämnder inkl. avskrivning och ränta -1 642 419 -1 599 210 -2 593 876 -2 611 280 -17 404

Övriga externa poster:

Vinst vid försäljning av fastigheter 11 758 0 0 16 050 16 050

Kommungemensamma kostnader -24 095 -17 999 -38 158 -32 658 5 500

Räddningstjänsten Väst -35 934 -37 375 -53 957 -53 957 0

Kostnader pensionsutbetalningar -41 750 -42 866 -60 500 -61 800 -1 300

Avkastning/upplösning av extra pensionsavsättning* 7 269 2 050 8 500 8 500 0

Förändring semesterlöneskuld 0 0 -5 000 -5 000 0

Statsbidrag maxtaxa 13 206 9 485 19 800 19 800 0

Interna poster:

Arbetsgivaravgifter -12 923 -14 224 0 0 0

Personalförsäkringar -8 72 0 0 0

Pensionsavgifter -1 524 -15 429 0 0 0

Internränta 30 979 41 452 47 559 46 500 -1 059

Övrigt:

Kommunstyrelsens ofördelade medel 0 0 -9 135 -6 635 2 500

Verksamhetens nettokostnad inkl. avskrivningar -1 695 441 -1 674 043 -2 684 767 -2 680 480 4 287

Finansiering

Skatteintäkter 1 554 603 1 500 084 2 311 227 2 333 000 21 773

Generella statsbidrag 261 325 253 598 396 578 391 880 -4 698

Finansiella intäkter* 63 677 62 438 92 237 91 900 -337

Finansiella kostnader -51 731 -49 307 -83 341 -75 400 7 941

Resultat inklusive avskrivningar 132 433 92 771 31 934 60 900 28 966

* I den externa resultaträkningen räknas avkastningen på den extra pensionsavsättningen till finansiella intäkter. I prognosen uppgår 
avkastningen  till 7 500 tkr och upplösningen till 1 000 tkr.
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Investeringar 
Kommunens totala investeringsbudget för 2014 upp-
går till 451 mnkr. Av dessa tillfördes 275 mnkr i bud-
getbeslutet 2014, medan 133 mnkr ombudgeterades 
från tidigare års beslut. Ytterligare 43 mnkr har sedan 
budgetbeslutet lagts till i budgeten genom komplette-
rande fullmäktigebeslut.

Efter årets åtta första månader är det 149 mnkr av de 
budgeterade investeringsmedlen som har använts. 
Det innebär att investeringstakten har ökat sedan 
årets fyra första månader. Enligt prognosen kom-
mer 335 mnkr att upparbetas under helåret, vilket är 
40 mnkr lägre än vid den prognos som lades fram 
efter april. Om den nya prognosen stämmer kommer 
74 procent av den totala budgeten att upparbetas, 
men det kräver i så fall att den nuvarande investe-
ringstakten mer än fördubblas.  

De största investeringsutgifterna från delårsperio-
den är kopplade till nybyggnation av kommunala 
fastigheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Ankarskolan, nya förskolor i Galtabäck och vid Göth-
riks skola samt en gruppbostad i kvarteret Gasellen 
i Träslöv är projekt som håller på att genomföras. 
Av dessa beräknas de tre sistnämnda bli färdiga i år. 
Under hösten kommer ombyggnad av Rolfstorps och 
Skällinges skolor att starta. Bygget av en ny förskola i 
Trönninge påbörjas också i höst, men är fördröjt och 
innebär därför en stor avvikelse mot budget. Övriga 
projekt med stor budgetavvikelse är Breareds försko-
la, Trönninge skola och Bosgårdsskolan. Här pågår 
förstudier, men fortfarande väntas beslut om genom-
förande. 

De medel som barn- och utbildningsnämnden för-
fogar över i sin investeringsbudget ska till stor del 
användas till inventarier. Medel som enligt nämndens 
prognos inte kommer att utnyttjas tillhör byggprojekt 
som har blivit fördröjda.

Även socialnämndens investeringsbudget innehåller 
till stor del ram för verksamhetsinvesteringar och 

inventarier. Nämndens prognostiserade budgetavvi-
kelse avser ett anslag till lokalanpassning för daglig 
verksamhet. Det är lokaler i nuvarande Ankarskolan 
som ska tas över från barn- och utbildningsnämnden 
när den nya Ankarskolan står färdig. Förstudie är 
inledd. 

Av hamn- och gatunämndens prognostiserade bud-
getavvikelse gäller 10 mnkr projektmedel som nämn-
den ska kunna använda till snabba anpassningar 
inom hamnområdet när affärsbehov uppstår. Enligt 
prognosen kommer dessa pengar inte att behöva rö-
ras under 2014. Övriga större avvikelser kommer från 
Multiparken och Tenaljen/Fästningsbadet, två projekt 
med fördröjda genomföranden. 

Kultur- och fritidsnämnden kommer enligt prognos 
att genomföra övervägande del av sina planerade 
investeringar under hösten.  Två projekt som förs över 
till nästa år är dock inventarier till nya Ankarskolans 
bibliotek samt medel för konstnärlig utsmyckning vid 
Rosenfredsskolan. Det senare planeras för genomför-
ande till jubileumsfirandet av Fredsåret 2015.

Servicenämnden driver flera projekt av löpande ka-
raktär inom både kost- och städavdelningen, IT-av-
delningen och fastighetsavdelningen. Här kommer 
övervägande del av de avsatta medlen att förbrukas, 
medan anslaget för IT-utveckling enligt prognosen 
däremot inte kommer att användas under året. 

Vid en samlad bedömning framstår prognosen för 
helårets investeringar som orimligt hög. Samtidigt 
har byggnation av flera stora projekt nu kommit 
igång, vilket snabbt ger betydande utgifter som där-
med kan öka prognossäkerheten. Den prognos som 
presenterades vid motsvarande tidpunkt föregående 
år genomfördes till 90 procent. Samma grad av ge-
nomförande i år skulle ge nettoinvesteringar för drygt 
300 mnkr, vilket i så fall skulle innebära att kommu-
nens investeringar enbart till 52 procent finansieras 
med egna tillförda medel.

Investerings- och exploateringsredovisning

Investeringsuppföljning, tkr

Utfall 31/8 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse  
mot prognos

Kommunstyrelse 121 440 317 865 229 887 87 978

Barn- och utbildningsnämnd 1 041 7 732 4 832 2 900

Socialnämnd 300 6 650 4 650 2 000

Hamn- och gatunämnd 17 017 86 382 66 423 19 959

Kultur- och fritidsnämnd 778 10 292 8 681 1 611

Servicenämnd 8 775 22 108 21 108 1 000

Totalt 149 351 451 029 335 581 115 448
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Exploateringar 
Att kommunen växer märks inte minst på en livlig 
exploateringsverksamhet. Under årets åtta första må-
nader har 60 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 framarbetande av planer eller anläggning av ga-
tor och grönområden. Dessa exploateringar förlöper 
ganska snabbt genom kommunens redovisning; avtal 
sluts och följs sedan genom att exploatören betalar 
efter att tjänsterna är levererade. De exploateringar 
som görs på kommunal mark kan däremot löpa över 
lång tid beroende på hur efterfrågan på kommunal 
tomtmark utvecklas.

Ett exploateringsområde som bidragit till kommu-
nens inkomster är kvarteret Atle. Här har exploatören 
betalat för kommunal mark, men också för att kom-
munen ska utföra anläggningsarbete enligt detaljpla-
nen. Bua Guttaredsvägen och Västra Gunnestorp är 
andra områden som medfört större inkomster genom 
exploateringsavtal och tomtförsäljning. 

Kvarteret Lorensberg/Kanngjutaren är färdigställt 
sedan juni, men har genererat utgifter under delårs-
perioden. Omfattande anläggningsarbeten öster om 
Ankarskolan samt norr om Pilgatan i Trönninge är 
andra projekt som bidragit till höga utgifter.

Exploateringsuppföljning, tkr

Inkomster Utgifter Netto Budget Avvikelse

Bostadsmark 17 916 -19 354 -1 438 -12 361 10 923

Verksamhetsmark 4 726 -3 888 838 6 435 -5 597

Totalt 22 642 -23 242 -600 -5 926 5 326
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1Avser föreningen Marknad Varbergs del av Marknad Varberg AB.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Mnkr Not Kommunen Koncernen

jan-aug 2014 jan-aug 2013 jan-aug 2014 jan-aug 2013

Verksamhetens intäkter 1 344,3 315,0 902,5 944,1
Verksamhetens kostnader 2 -1 974,7 -1 918,9 -2 328,5 -2 352,4
Upplösning av infrastrukturell investering -7,7 -7,7 -7,7 -7,7
Avskrivningar -64,1 -59,8 -169,4 -154,7

Verksamhetens nettokostnad -1 702,2 -1 671,4 -1 603,1 -1 570,7

Skatteintäkter 1 554,6 1 500,1 1 554,6 1 500,1
Generella statsbidrag och utjämning 261,3 253,6 261,3 253,6
Finansiella intäkter 71,0 64,5 11,5 5,9
Finansiella kostnader -52,3 -54,2 -56,8 -58,2

Resultat före skatter och extraordinära poster 132,4 92,6 167,5 130,7

Minoritetsintresse1 -0,1 0,0

Periodens resultat   132,4 92,6 167,4 130,7

       
Balansräkning
Mnkr Not Kommunen Koncernen

aug 2014 dec 2013 aug 2014 dec 2013

TILLGÅNGAR          
Mark, fastigheter och anläggningar 1 926,4 1 840,4 4 053,2 3 944,6
Inventarier 78,6 80,7 1 588,4 1 573,9
Aktier och andelar 272,3 272,3 7,9 11,2
Långfristiga fordringar 3 2 319,2 2 215,3 19,0 21,0

Summa anläggningstillgångar 4 596,5 4 408,7 5 668,5 5 550,7

Bidrag till statlig infrastruktur 224,3 232,0 224,3 232,0

Förråd och exploateringsområden 96,4 96,3 106,3 103,3
Kortfristiga fordringar 290,0 225,3 331,7 310,3
Kortfristiga placeringar 143,2 160,9 143,2 160,9
Likvida medel 551,6 317,8 420,8 280,0

Summa omsättningstillgångar 1 081,2 800,3 1 002,0 854,5

Summa tillgångar 5 902,0 5 441,0 6 894,8 6 637,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Periodens resultat 132,4 110,9 167,4 134,5
Resultatutjämningsreserv 262,4 212,2 262,4 212,2
Övrigt eget kapital 2 204,3 2 143,7 2 483,7 2 398,9
Minoritetsintresse1 0,5 0,0

Summa eget kapital 2 599,1 2 466,8 2 914,0 2 745,6

Avsättningar 553,6 546,1 711,3 703,9

Långfristiga skulder 4 1 847,5 1 696,3 1 959,7 2 305,3
Kortfristiga skulder 901,8 731,8 1 309,8 882,4

Summa skulder 2 749,3 2 428,1 3 269,5 3 187,7

Summa eget kapital och skulder 5 902,0 5 441,0 6 894,8 6 637,2

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser   1 314,0 1 354,3 1 314,0 1 354,3

Borgensåtaganden 564,0 565,3 564,0 568,3
        

0,0 0,0
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Noter till resultat- och balansräkning, mnkr

Kommunen Koncernen

Not 1 Verksamhetens intäkter jan-aug 2014 jan-aug 2013 jan-aug 2014 jan-aug 2013

Försäljning av varor och tjänster 61,3 62,0 582,5 662,3

Taxor och avgifter 75,0 73,0 75,0 68,1

Hyror och arrenden 68,9 66,5 68,9 32,2

Bidrag 115,5 99,1 115,5 99,1

Övriga intäkter 0,0 0,9 28,4 9,1

Aktiverade interna intäkter avseende investering och exploatering 8,3 13,5 8,3 73,3

Jämförelsestörande intäkter1 15,3 0,0 23,9 0,0

Summa 344,3 315,0 902,5 944,1
1Återbetalande bidrag 
Försäljning av fastighet

3,3 
12,0

0,0 
0,0

3,3 
20,6

0,0 
0,0

Kommunen Koncernen

Not 2 Verksamhetens kostnader jan-aug 2014 jan-aug 2013 jan-aug 2014 jan-aug 2013

Löner -812,3 -783,0 -895,5 -888,8

Sociala avgifter -280,5 -270,0 -308,5 -270,0

Pensionskostnader -79,4 -82,5 -87,3 -82,5

Entreprenad och köp av verksamhet -444,0 -372,9 -389,4 -362,6

Lämnade bidrag -76,9 -112,3 -76,9 -112,3

Lokalkostnader -62,5 -57,6 -65,6 -23,3

Bränsle/energi -36,4 -48,3 -73,9 -21,4

Handelsvaror 0,0 0,0 -260,4 -198,5

Övriga kostnader -182,7 -192,3 -171,0 -393,0

Summa -1 974,7 -1 918,9 -2 328,5 -2 352,4

Kommunen Koncernen

Not 3 Långfristiga fordringar aug 2014 dec 2013 aug 2014 dec 2013

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

VA-lån 0,1 0,2 0,1 0,2

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

Varberg Energi AB 830,0 750,0 0,0 0,0

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

Varberg Vatten AB 315,0 290,0 0,0 0,0

Övrig utlåning 12,5 13,5 12,5 14,4

Summa 2 319,2 2 215,3 19,0 21,0

Kommunen Koncernen

Not 4 Långfristiga skulder aug 2014 dec 2013 aug 2014 dec 2013

Kommuninvest 1 723,0 1 467,0 1 723,0 1 467,0

Stadshypotek 98,7 99,0 98,7 99,0

Swedbank 0,0 103,6 0,0 103,6

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

Övriga långivare 0,0 0,0 112,2 109,0

Investeringsbidrag 25,8 26,7 25,8 26,7

Summa 1 847,5 1 696,3 1 959,7 2 305,3
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Avvikelser från planerad verksamhet

Under denna rubrik redovisas väsentliga avvikelser 
från planerad verksamhet, det vill säga arbete som 
inte har uträttats enligt plan, eller ny verksamhet 
som har tillkommit under perioden. 
 
Kommunstyrelse 
Stadsutvecklingsprojektet är ett prioriterat projekt 
som påverkar den dagliga verksamheten. Det pågå-
ende arbetet med strategier inom hållbar samhällsut-
veckling kan därför komma att försenas.

Socialnämnd 
Behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökade stort 
under 2013 och har fortsatt att göra så även i år, med 
både fler kunder och utökade behov. Antalet bevilja-
de hemtjänsttimmar för perioden januari-juli 2014 är 
cirka 11 procent högre än motsvarande period 2013. 
Om utvecklingen fortsätter resten av året innebär det 
en kostnadsökning för hemtjänst och hemsjukvård på 
drygt 12 mnkr jämfört med 2013.

Den prognostiserade flyktingströmmen till Sverige 
har skrivits upp flera gånger de senaste månaderna. 
Varbergs kommun har ett avtal om att ta emot 80 
flyktingar under 2014, varav 55 anläggningsboende 
flyktingar. Utöver dessa personer tillkommer en ök-
ande grupp av ensamkommande flyktingbarn samt 
ett växande uppdrag om att ta emot anknytningsfall. 
För att kunna möta de ökande behoven och hantera 
boendeproblematiken behövs en kommunövergripan-
de strategisk planering (ett arbete som pågår) och en 
ökad tillgång till lägenheter.  

Politiska prioriteringar 

I enlighet med årets budget finns ett antal satsning-
ar som prioriterats särskilt genom en omfördelning 
av kommunens befintliga medel. Det handlar om 
satsningar som kommunfullmäktige har ansett be-
höver göras för att kommunen snabbare ska nå de 
strategiska målinriktningarna. Här redovisas hur 
de tillförda medlen har använts inom respektive 
område. 

Beslutsstöd, 2 300 tkr 
(kommunstyrelsen)  
Ett effektivt beslutsstödssystem ska göra det lättare 
att följa upp och mäta fullmäktiges prioriterade mål. 
En tillsatt projektgrupp med extern projektledare 
arbetar nu med att identifiera och kontrollera kom-
munens krav. Stort fokus ligger på att de stora för-
valtningarna ska involveras och vara delaktiga.   

E-tjänster, 1 050 tkr 
(kommunstyrelsen)  
Ett utökat antal e-tjänster ska underlätta både för 
invånare och för den kommunala organisationen. I 
dagsläget finns 67 publicerade e-tjänster och ytterliga-
re 22 är under utveckling. Bland de senast tillkomna 
tjänsterna finns: Ansökan till förskola och pedago-
gisk omsorg, Ansökan om vårdnadsbidrag, Ansökan 
om nyttoparkeringskort och Tyck om Varberg (som 
e-tjänst och som app för mobiltelefoner). Under ut-
veckling är bland annat tjänster som rör bygglov.

GIS, uppdatering av Geografiskt informationssystem, 
350 tkr (kommunstyrelsen)  
Arbetet med att återuppbygga en effektiv GIS-platt-
form fortlöper enligt tidplan.

Ökade kunskapsresultat, 3 000 tkr 
(barn- och utbildningsnämnden)  
Tillförda medel används för att skapa förutsättningar 
för kommunens förstelärare att driva utvecklingsar-
bete på enhetsnivå samt till en övergripande satsning 
på Bedömning för och av lärandet, till processleda-
rutbildning för förstelärare och till planerade kom-
petensutvecklingsinsatser i samarbete med Region 
Halland och Högskolan i Halmstad.

Ökad anställningsbarhet för elever, 3 200 tkr  
(barn- och utbildningsnämnden)  
Ett entreprenöriellt nav har inrättats för att förbättra 
och utveckla samarbetet mellan skola och närings-
liv. Förutsättningar är också skapade för att skolans 
förstelärare ska kunna driva utvecklingsarbete inom 
det entreprenöriella lärandet. En modern arbetslivs-
orientering är under utveckling och en ny studie- och 
yrkesvägledarorganisation ska stärka det proaktiva 
arbetet med elevers val inför framtiden.Medborgardialog; unga funderingar kring framtidens Varberg.
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Högre löner ger lärare bättre status och elever mer 
kunskap, 5 500 tkr 
(barn- och utbildningsnämnden)  
Dessa pengar används till en extra satsning på lö-
neutveckling för pedagoger som visar särskilt goda 
resultat. 

Barn och elever med behov av särskilt stöd,  
3 000 tkr (barn- och utbildningsnämnden)  
Uppbyggnad, kompetensutveckling och implemen-
tering av fem flexenheter i grundskolan pågår, för att 
öka skolnärvaro, psykisk hälsa och måluppfyllelse för 
elever i behov av särskilt stöd. 

Läs- och matematiksatsning, återföring av medel 
efter utvärdering, 1 400 tkr 
(barn- och utbildningsnämnden)  
Satsning på läs- och matematikutveckling fortsätter. 

Öka tryggheten i omsorgen, 3 000 tkr 
(socialnämnden, samprojekt med barn- och utbild-
ningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden)  
Steget Vidare är ett samverkansprojekt mellan Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland 
och kommunen (socialtjänst och skola) som finan-
sieras via Samordningsförbundet i Halland. Projektet 
ska, utöver att individerna får den hjälp och stöd de 
behöver för att komma vidare i livet, också leda till att 
ett strukturerat samarbete kring målgruppen utveck-
las och organiseras mellan de olika huvudmännen. 
I nuläget finns 57 inskrivna deltagare i projektet. Ut-
värdering kommer att ske via Högskolan i Halmstad.

I februari 2014 startade Individsamverkansteamet 
i Varberg, ett samverkansprojekt mellan Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Region Halland och 
kommunen (socialtjänst) som finansieras via Samord-
ningsförbundet i Halland. Målgruppen för projektet 
är individer mellan 16 och 64 år som är eller riskerar 
att bli långvarigt beroende av välfärdsstöd. I nuläget 
finns 20 inskrivna deltagare i projektet.

Social coach är en insats för unga vuxna (18-25 år) 
som uppbär försörjningsstöd och som har relativt 
stora svårigheter. Tanken är att en mobil och flexibel 
insats på ett konkret sätt ska bistå med det stöd den 
enskilde behöver för att kunna fullfölja en del i en 
planering mot självförsörjning. Förvaltningen har ut-
vidgat insatsen till att också användas i förebyggande 
syfte, Social coach – skolungdom, för sistaårselever 
i gymnasiet i familjer som uppbär försörjningsstöd. 
Ungdomarna erbjuds stöd i att aktivt söka arbete 
inför sommaren samt planera för eventuella studier 
till hösten, för att inte behöva söka försörjningsstöd 
efter avslutade gymnasiestudier då föräldrarnas för-
sörjningsskyldighet upphör.

 

Barn och unga får den hjälp de behöver, när de be-
höver det, 2 000 tkr 
(socialnämnden, samprojekt med barn- och ut-
bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden) 
Psynk-projektet (synkronisering av insatser för barn 
och ungas psykiska hälsa) ska främja hälsa och fö-
rebygga ohälsa hos barn och ungdomar i åldrarna 
0-22 år. Syftet är att skapa en övergripande Varbergs-
modell som ska vara gemensam för olika huvudmän 
och kunna ge effekter genom samverkan för nya 
idéer, minskade kostnader och ökad effektivitet där 
individen står i fokus. En ny projektledare för Psynk 
anställdes i juni 2014.

Projektet Bäring, som startades 2013, ska bidra till 
att barn och ungdomar får det stöd de behöver i ett 
tidigt skede. Projektet löper under hela 2014 och har 
koppling till Elevhälsoteamet och övergripande re-
sursteam.
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I september startar satsningen SkolFam som ska öka 
förutsättningarna för familjehemsplacerade barn att 
nå förbättrade skolresultat. 

Beslut har tagits om att starta projekt Mångkulturellt 
centrum för att skapa ett strukturerat och synkroni-
serat mottagande av ensamkommande flyktingbarn, 
nyanlända och asylsökande barn och unga (0-22 år) 
och deras familjer. Målet är att mottagande och in-
tegration ska vara effektiv och likvärdig. Genom att 
etablera en fysisk plats möjliggör man samordnings-
vinster mellan kommunens förvaltningar. Platsen ska 
också fungera som en social mötesplats för de nyan-
lända i kontakten med civilsamhället, det vill säga 
föreningar, studieförbund och nätverk som vill bidra 
till integration.

Fler unga människor i arbete, 2 000 tkr  
(socialnämnden)  
Utifrån målsättningen att minska gruppen unga vux-
na med behov av försörjningsstöd har socialförvalt-
ningen arbetat med en strategisk plan och tagit fram 
åtgärden kommunal provanställning (prova-på-an-
ställning) som kan erbjudas under en sexmånaders-
period. De tillförda medlen kommer att användas till 
att finansiera prova-på-anställningar och praktiksam-
ordning.

Värna gröna värden och skapa en bättre trafikmiljö 
700 tkr, (hamn- och gatunämnden)  
En trafikplanerare anställdes i början av året för att 
främja arbetet med utveckling och förvaltning av an-
svarsområdet trafik samt för att bevaka trafikområdet 
i detaljplaneprocesser och programarbeten.  

Planeringsunderlag för hållbar tillväxt och god sam-
hällsekonomi, 500 tkr, (hamn- och gatunämnden) 
Externa tjänster kommer att köpas in under hösten 
för att förstärka hamn- och gatuförvaltningens kapa-
citet och fokusera på prioriterade planeringsunderlag 
och inriktningsdokument gällande det offentliga rum-
met och trafikområdet. 

Varberg växer och trycket ökar, 300 tkr  
(hamn- och gatunämnden)  
Genom de extra tillförda medlen kan det nu städas 
oftare i kommunens serviceorter, vilket har varit 
mycket uppskattat bland invånarna. 

E-böcker till biblioteken, 350 tkr  
(kultur- och fritidsnämnden)  
Det förstärkta anslaget har gjort att biblioteksverk-
samheten kunnat svara på den ökade efterfrågan på 
e-bokslån. 

 
 
 

Fler elever på kulturskolan, 470 tkr 
(kultur- och fritidsnämnden)  
Medlen har använts till att anställa en teater-/drama-
pedagog och en danspedagog, som med nya ämnen 
breddar kulturskolans verksamhet ytterligare. Totalt 
ger de två nya tjänsterna cirka 120 nya elevplatser, 
vilket kommer att märkas i elevintaget under höstter-
minen. 

Mobil ungdomsverksamhet på landsbygden, 750 tkr 
(kultur- och fritidsnämnden)  
I den mobila ungdomsverksamheten (MUVE) arbetar 
för närvarande två personer. Verksamheten riktas 
mot tre landsbygdsområden (nordöstra, mellersta och 
södra) och de ungdomsgårdar som ligger inom res-
pektive område kommer att vara delaktiga i arbetet.

Friskvård i simhallarna, 450 tkr  
(kultur- och fritidsförvaltningen)  
Tillförda medel har använts för att rekrytera en frisk-
vårdsutvecklare vars uppgift är att lyfta fram folkhäl-
soperspektivet i förvaltningens verksamheter, i sam-
verkan med övriga förvaltningar och andra aktörer. 
Friskvårdsutvecklaren verkar dessutom för att utöka 
och bredda friskvårdsutbudet vid kommunens befint-
liga bad- och idrottsanläggningar.

Värna föreningslivet i Karl-Gustav, 150 tkr  
(kultur- och fritidsförvaltningen)  
Föreningen Karl Gustavs BK har en idrottshall intill 
den nyligen nedlagda skolan i Karl Gustav. Fören-
ingen har erhållit 150 tkr under innevarande år som 
kompensation för förlorade intäkter i samband med 
att skolan lades ner. Diskussioner pågår med för-
eningen om hur situationen med idrottshallen skall 
lösas framöver.

Måltidskoncept, 450 tkr  
(servicenämnden)  
Servicenämnden har valt att tillfälligt förstärka kost- 
och städorganisationen med en resurs som är erfaren 
när det gäller att arbeta med implementering av för-
ändringar och att finna förbättringar i stora verksam-
heter med spridd organisation. Arbetet har utmynnat 
i bättre struktur och uppföljning, fler medarbetare är 
delaktiga i nämndens mål och informationen flyter 
lättare. 
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Varberg Stadshuskoncernen 

Resultaträkning

Bolag, tkr Utfall
2014-08-31

Utfall
2013-08-31

Progons
2014-12-31

Budget
2014-12-31

Avvikelse

Varbergs Stadshus AB – 7 252 – 8 204 – 10 217 – 12 990 2 773

Varbergs Bostads AB 35 416 24 482 39 041 18 475 20 566

Varberg Energikoncernen 8 006 18 631 23 436 36 281 – 12 845

Varberg Event AB – 815 – 1 210 – 1 943 – 1 683 – 260

Varbergs Fastighets AB 8 303 238 10 367 8 186 2 181

Hallands Hamnar Varberg AB 3 167 4 173 3 488 2 128 1 360

Varberg Vatten AB 0 0 0 0 0

Marknad Varberg AB* 251 0 – 435 0 – 435

Avgår minoritetsintresse – 83 0 144 0 144

Summa 46 993 38 110 63 881 50 397 13 484

*Marknad Varberg AB ingår i koncernen fr.o.m. den 1/1 2014. Därför har detta bolag ingen budget i koncernens sammanställning. 
Bolaget har själv tagit en budget som uppgår till -546 tkr. I koncernen presenteras detta dock som en avvikelse.

Varbergs Stadshus AB koncernen visar efter årets 
åtta första månader ett resultat om 47 mnkr, vilket 
är en kraftig förbättring (+ 8,9 mnkr) jämfört med 
motsvarande period föregående år.

Varbergs Bostad redovisar trots ökade reparations-
kostnader en resultatförbättring med 10,9 mnkr. 
Resultatökningen beror på en reavinst om 20,5 mnkr 
från försäljningen av fastigheten Prosten 4. 

Varbergs Fastighets AB har som en följd av ökad 
byggnation för kommunen förbättrat sitt resultat med 
8,1 mnkr jämfört med förra årets delårsbokslut. Bola-
gets omsättning har samtidigt nästan fördubblats.

Varberg Energikoncernen visar en resultatförsämring 
för perioden med -10,6 mnkr, vilket beror på den mil-
da vintern med minskad värmeförsäljning och fortsatt 
sjunkande elpriser.

Koncernens samlade prognos för helåret ser väldigt 
ljus ut och resultatet beräknas landa på 63,9 mnkr. 
Det är 13,5 mnkr bättre än budgeterat och 30,5 mnkr 
bättre än föregående år. Om prognosen slår in skulle 
det innebära att koncernen gör sitt bästa resultat nå-
gonsin. 

Det bolag som presterar bäst i förhållande till bud-
get är Varbergs Bostads AB, som prognostiserar en 
positiv avvikelse på 20,6 mnkr. Även moderbolaget 
Varbergs Stadshus AB prognostiserar ett överskott, 
en positiv avvikelse med 2,8 mnkr som beror på 
sänkta räntekostnader till följd av sjunkande mark-
nadsräntor. Störst negativ avvikelse mot budget har 
Varberg Energikoncernen med sin prognos om en 
resultatförsämring på -12,8 mnkr. Övriga bolag har 
endast mindre budgetavvikelser och för samtliga 
utom Varberg Event AB handlar det om positiva av-
vikelser.

Varberg Stadshuskoncernen



Kommunens organisation

Kommunens revisorerKommunfullmäktige

Varbergs Stadshus AB

Hallands Hamnar Varberg AB

Varbergs Bostads AB

Varberg Energi AB

Varberg Event AB

Varbergs Fastighets AB

Varberg Vatten AB

Hallands Hamnar AB, 50 %

VIVAB, 50 %

Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Byggnadsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Hamn- och gatunämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Servicenämnd

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Varberg Energimarknad AB

Marknad Varberg AB, 67 %

Kommunalförbundet  
Räddningstjänsten Väst

Kommunstyrelsens förvaltning

Socialförvaltning

Stadsbyggnadskontor

Barn- och utbildningsförvaltning

Hamn- och gatuförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltning

Serviceförvaltning

Överförmyndarexpedition

Miljö- och hälsoskyddsförvaltning



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 
riktmärke i arbetet med målformuleringar, budget och handlingsplaner. 
Läs gärna mer om kommunens vision:  
www.varberg2025.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 P
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