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Hela kommunens budget ska användas 
för att nå de fyra strategiska målområde-
na och Vision 2025.  
 
När ramarna för 2014 sattes beslutades 
därför att varje nämnd skulle effektivise-
ra sin verksamhet med 1 %. Detta frigjor-
de 25 mnkr som i budgeten har fördelats 
på särskilt prioriterade områden, det vill 
säga på olika satsningar som ska ge kom-
munen en extra skjuts mot fullmäktiges 
beslutade mål.

Strategiska målområden
 
Vision 2025 är ledstjärnan för allt arbete inom 
Varbergs kommun. Utifrån den har fyra strategiska 
målområden formulerats av fullmäktige för att gälla 
2013-2015:

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

För att främja måluppfyllelsen är det även beslutat att 
kommunens verksamhet ska styras enligt två strate-
giska inriktningar: Valfrihet och kvalitetskonkurrens 
samt Kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Finansiella mål  
 
Vid sidan av de fyra strategiska målområdena har 
kommunen två finansiella mål för 2014, båda är oför-
ändrade sedan tidigare år:

1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 % av 
skatter och utjämningsbidrag*. 
 
2. Kommunens investeringar exklusive taxefinansie-
rad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % 
finansieras med egna medel (d.v.s. summan av resul-
tat och avskrivning).

Resultatmålet kommer enligt budgeten att uppnås 
för 2014. Nivån för investeringarna är dock så hög att 
målet om egenfinansiering inte kommer att kunna 
nås fullt ut. Detta mål är satt för att ses i ett längre 
perspektiv, det har funnits med i budget - och upp-
nåtts - varje år sedan 2007.

 

Intäkter och kostnader 2014

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter-
na. Skattesatsen är oförändrad sedan 2012 och ligger 
på 20,33 %. Totalt beräknas skatteintäkterna för 2014 
uppgå till drygt 2,3 miljarder kronor, vilket är en 
ökning från tidigare år med knappt 1 %. Summan av 
inkomsterna för årets utjämningsbidrag* beräknas till 
drygt 416 mnkr.

Den totala nettokostnaden för kommunens verksam-
het 2014 budgeteras till drygt 2,7 miljarder kronor. 
 
Budgeten för 2014 är i balans och visar ett resultat på 
32 mnkr, vilket motsvarar 1,1 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag*.

Resultatutjämningsreserv 

Under 2013 beslutade fullmäktige om en resultat-
utjämningsreserv som ska utjämna normala sväng-
ningar i kommunens intäkter. Syftet är att skapa en 
buffert under högkonjunktur, för att ha som säkerhet 
vid vikande skatteunderlag i samband med lågkon-
junktur. Maximalt 10 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning får 
avsättas till resultatutjämningsreserven. 

*Statliga bidrag för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan 
landets kommuner.



Fördelning av kommunens nettodriftsbudget  2014

Kf, valnämnd, revision och överförmyndare, 0,3 %
Kommunstyrelse, 5,6 %
Barn- och utbildningsnämnd, 48,2 %
Socialnämnd, 36,6 %
Byggnadsnämnd, 0,4 %
Miljö- och hälsoskyddsnämnd, 0,3 %
Hamn- och gatunämnd, 3,1 %
Kultur- och fritidsnämnd, 4,7 %
Servicenämnd, 0,6 %

Fördelning av kommunens nettodriftsbudget  2014

Kf, valnämnd, revision och överförmyndare, 0,3 %
Kommunstyrelse, 5,6 %
Barn- och utbildningsnämnd, 48,2 %
Socialnämnd, 36,6 %
Byggnadsnämnd, 0,4 %
Miljö- och hälsoskyddsnämnd, 0,3 %
Hamn- och gatunämnd, 3,1 %
Kultur- och fritidsnämnd, 4,7 %
Servicenämnd, 0,6 %

0,4 %

0,3 %3,1 %

4,7 %

48,2 %36,6 %

5,6 %

0,6 %
0,3 %

Fördelning av kommunens nettodriftsbudget

Va
rb

er
gs

 k
om

m
un

, E
ng

el
br

ek
ts

ga
ta

n 
15

,  
   

 Ö
st

ra
 V

al
lg

at
an

 1
2,

 4
32

 8
0 

Va
rb

er
g,

 T
el

ef
on

, v
äx

el
: 0

34
0-

88
0 

00
, E

-p
os

t: 
ks

@
va

rb
er

g.
se

, W
eb

bp
la

ts
: w

w
w

.v
ar

be
rg

.s
e

Nämndernas driftsbudget  
 
Nämndernas budgetramar för 2014 är justerade enligt 
SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) prognos 
över prisindex för kommunal verksamhet.  
 
Vid beräkning av lönekostnader har ramarna först 
justerats upp till 2013 års lönenivå, därefter har 
medel för 2014 års ökade lönekostnader tillförts. 
Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 
ramar är även justerade utifrån förväntade demogra-
fiska förändringar.   
 
Medel för drifts- och kapitalkostnader i samband 
med nya investeringar och exploateringar avsätts 
och placeras i kommunstyrelsens pott för ofördelade 
medel. Dessa pengar förs över till berörd nämnd först 
när det aktuella objektet tas i bruk och när kostnader 
för projektet börjar debiteras. Kommunens interna 
ränta, som används vid beräkning av nämndernas 
kapitalkostnader, sänks från och med 2014 till 2,5 %; 
en justering som är anpassad till marknadsräntornas 
mycket låga nivåer. 

Nämndernas totala nettodriftsbudget omfattar drygt 
2,5 miljarder kronor och fördelas enligt cirkeldia-
grammet till höger. 

Prioriterade satsningar från Alliansen 
Varje nämnd har fått effektivisera sin verksamhet 
med 1 % för att bidra till en pott som fördelats 
mellan särskilt prioriterade satsningar för 2014. 
Satsningarna har valts ut som särskilt betydelsefulla 
för kommunens strategiska målområden och vägen 
mot Vision 2025. Några exempel på de prioriterade 
satsningarna är: 

• Ökade kunskapsresultat 
• Barn och elever med behov av särskilt stöd
• Förstärkning av gymnasieskolan
• Fler unga människor i arbete 
• Mobil ungdomsverksamhet på landsbygden 
• Bättre mat på skolor och boenden 
• E-tjänster 
• Värna gröna värden och bättre trafikmiljö

Investeringar 
 
Investeringstakten är hög i Varbergs kommun. Efter 
många år av hundraprocentigt självfinansierade 
investeringar kommer de satsningar som väntar fram-
över att kräva extern upplåning. Några av de investe-
ringar som pågår/påbörjas 2014 är:

• Förskola i Breared 
• Förskola och skola i Trönninge 
• Fästningsbadet 
• Gång- och cykelvägar: Lindberg/Trönninge,   
  Södra Näsvägen och Bläshammar 
• Belysning längs gång- och cykelvägar 
• Hamnutveckling 
• Upprustning Sjöaremossen
• Nytt bibliotek Träslövsläge 
• Multipark 
• Energieffektivisering av fastigheter

Ram för 2015 och plan för 2016

I årets budget ingår också ramar för nämndernas 
verksamhet 2015 och en plan för verksamheten 
2016. Här används SKL:s prognoser för kommande 
skatteintäkter, utjämningsbidrag, löneökningar och 
övriga kostnadsökningar. Om den faktiska utveck-
lingen skulle skilja sig mycket från prognoserna, 
finns möjlighet att justera ramarna i budgetarbetet 
för 2015 respektive 2016. Ramarna för barn- och ut-
bildningsnämnden och socialnämnden justeras även 
utifrån förväntade demografiska förändringar.  
 
Samtliga nämnders ramar kommer också för 2015 
och 2016 att effektiviseras med 1 %, för att ge en 
samlad pott att fördela mellan prioriterade projekt 
med sikte på kommunens fyra strategiska målom- 
råden. 

Drifts- och kapitalkostnader som tillkommer när 
planerade investeringar/exploateringar tas i bruk, 
finns budgeterade centralt i kommunstyrelsens oför-
delade medel och förs därifrån över till respektive 
nämnd.

Ramförslaget för 2015 och planen för 2016 anger 
resultat på 43 mnkr respektive 54 mnkr. Det skulle 
för båda åren innebära minst en procent av skatte-
intäkter och utjämningsbidrag och därmed uppfylla 
kommunens finansiella mål om resultatnivå.


