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Den vänder sig också till dig som är invånare eller 
företagare i kommunen, och naturligtvis till kredit
givare, leverantörer och samarbetspartner. Här kan 
du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyl
lelsen har gått och hur skattepengarna har använts. 
De obligatoriska inslagen förvaltningsberättelse 
och ekonomisk redovisning kompletteras med ett 
inledande kapitel och verksamhetsberättelse.

De olika avsnittens innehåll
Inledning
Efter en kort sammanfattning av årsredovisningen 
följer förord från kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören. Årets text om Vision 2025 följs 
av kommunledningskontorets omvärldsanalys. 

Förvaltningsberättelse
I detta kapitel presenteras de strategiska målområden 
och prioriterade inriktningar som kommunfull
mäktige fastställt för perioden 2016–2019. Därefter 
redovisas ett målområde i taget utifrån vad som har 
gjorts, hur långt arbetet har kommit och hur det går 
med måluppfyllelsen. De tre prioriterade inriktning
arna beskrivs också närmare, och en avstämning görs 
av kommunens finansiella mål. I personalbokslutet 
ges en separat redovisning av kommunens år som 
arbetsgivare och efter den följer en mer ingående 
beskrivning av kommunens finansiella situation. 
Driftsredovisningen redogör för hur nämnderna följt 
budget och vad aktuella avvikelser beror på. Därefter 
beskrivs hur kommunen arbetat med investeringar 
och exploateringar. Förvaltningsberättelsen avslutas 
med en kort samlad beskrivning av året för kommun
koncernen som helhet samt vilka utförare som ingår i 
kommunens verksamhet. 

Ekonomisk redovisning
Här presenteras årets ekonomiska utfall i resultat
räkningen, förändringar i kommunens likvida medel 
redovisas i kassaflödesanalysen och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut visas i balansräkningen. 
Kapitlet innehåller också noter och redovisningsprin
ciper som ger en närmare beskrivning av innehållet.

Verksamhetsberättelse
I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning 
av varje nämnd och bolag med en sammanfattning av 
årets insatser, av det ekonomiska resultatet och vad 
som väntar framöver. 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige om  
kommunens samlade verksamhet och 
ekonomi 2016. 

Om årsredovisningen

Produktion: Kommunledningskontoret och Treativ Reklambyrå. 
Omslagsbild: Designdialog om Brunnsparken. Fastighetsägare, företagare, närboende och medborgargrupper bjöds  
under hösten in till en workshopserie om utveckling av Brunnsparken. Byggnation är planerad att starta hösten 2017. 
Foto omslag: Hidvi Group. Tryck: Exaktaprinting, april 2017. 
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Stark tillväxt fortsätter att prägla verksamheten i Varbergs kommun. En ny målperiod 
har inletts, med fyra strategiska målområden som styr riktningen för nämnder och bolag 
under 2016-2019.  

2016 i sammandrag

Kommunfullmäktiges målområden är utvalda för  
att leda kommunen i riktning mot Vision 2025 
– Västkustens kreativa mittpunkt. I sammanställ
ningen av målarbetet inom nämnder, förvaltningar 
och bolag uppvisas ett något ojämnt resultat, men 
2016 är målperiodens första år och överlag finns goda 
indikationer på måluppfyllnad för perioden.  
     Inom miljöområdet har under året flera viktiga 
steg tagits för en hållbar utveckling. Takten på 
byggandet av bostäder har ökat betydligt och årets 
mål för färdigställda bostäder nåddes med marginal. 
I skolan sker kontinuerlig utveckling inom hela verk
samheten med goda resultat som följd. Utvecklingen 
av företagsklimatet har inte gått i önskad riktning 
2016, förbättringsåtgärder är uppstartade för att 
vända trenden. Inom målområdet hälsa och social 
sammanhållning pågår en mängd olika satsningar för 
att förebygga ohälsa och öka delaktighet och trygghet 
bland kommunens invånare. Uppslutning från 
samtliga verksamheter inom målområdena och större 
fokus på jämställdhet är två viktiga faktorer för ökad 
måluppfyllelse kommande år.

Årets ekonomiska resultat
Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgår till  
89,8 mnkr och avviker positivt från budget med  
49 mnkr. Driftsredovisningen från nämnderna visar 
en positiv budgetavvikelse på 54,5 mnkr. Jämfört 
med föregående år har både intäkter och kostnader 
ökat. Den totala nettokostnaden har under året ökat 
med 5,6 procent. 

Avstämning finansiella mål
Kommunens två finansiella mål för 2016 handlar om 
resultatnivå och självfinansiering av investeringar. 
Medan resultatmålet är uppnått med god marginal 
har målet om en hundraprocentig självfinansiering 
inte nåtts. Anledningen är den intensiva investerings
fas som kommunen är inne i, med nettoinvesteringar 
som för året uppgick till 399 mnkr. Samtidigt kan 
konstateras att kommunen har en mycket god 
grundekonomi med en bra budgetföljsamhet och en 
soliditet på 41,3 procent. 

Kommunens personal 
Antalet tillsvidareanställda ökade under året med 
107 medarbetare, till totalt 4 308 medarbetare. 
Ökningen av den totala sjukfrånvaron bromsade in 
2016. Den korta sjukfrånvaron ökade marginellt men 
långtidssjukfrånvaron sjönk. Kommunens fjärde 
gemensamma medarbetarundersökning genomfördes 
under året och visade ett positivt resultat med något 
bättre värden än tidigare mätningar. Rekryteringsbe

hovet är fortsatt högt och kommunen arbetar på flera 
plan med strategisk kompetensförsörjning.

Händelser under året 
Till årets händelser hör bland annat att utredning 
och strategi för långsiktig inkludering tagits fram för 
att vara vägledande i arbetet för en god integration 
och inkludering i Varbergs kommun. Byggnationen 
av Trönninge skola och idrottshall har fortsatt och är 
kommunens största investering hittills. Beslutet om 
att bygga en ny simhall på Håsten fattades av kom
munfullmäktige i november. Värt att minnas från 
2016 är också att Varbergs kommun fick ta emot flera 
fina utmärkelser, bland annat Årets stadskärna och 
priset BästAttBo i kategorin landsbygdskommuner.   

Fördelning av verksamhetens nettokostnad 2016, %

Gemensam verksamhet, 5 %
Offentlig plats och trafik, 4 %
Kultur- och fritidsverksamhet,  5 %
Utbildning, 33 %
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, 16 %
Äldreomsorg, 23 %
LSS-verksamhet*, 6 % 
Individ-och familjeomsorg, 6 %
Miljö/räddning/stadsbyggnad, 2 %

*Lagen om stöd och service för vissa  
funktionshindrade.
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Varbergs kommun med tätorter och serviceorter*
Kommunens yta: 907 km2
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Varbergsfakta

Träslövsläge

Södra Näs Himle

Tvååker*

Rolfstorp*

Grimeton

Tofta

VARBERG

Tångaberg

Bua*

Väröbacka*
Veddige*

Derome/Åsby

Kungsäter*

Skällinge*

Ullared

Borås 
Kinna

Göteborg
Kungsbacka

Falkenberg
Malmö

Folkmängd den 31 december
Totalt 61 868

därav kvinnor                            30 912

därav män                                  30 956

Folkökning
Flyttningsnetto 284

Födelseöverskott                           62

Nettoinvandring                               491

Restider från Varberg

Göteborg 45 min.

Landvetter 75 min.

Borås 75 min.

Malmö 2 tim.

Grenå 4 tim.
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Åldersfördelning 2016

Ålder Varberg 2016 Varberg 2006 Andel % Varberg Andel % riket

0-5 4 238 3 767 6,9 7,1
6-15 7 171 6  635 11,6 11,5
16-18 1 844 2 456 3,0 3,2
19-64 34 435 32 209 55,7 58,4
65-79 10 475 7 163 16,9 14,7
80- 3 705 3 229 6,0 5,1
Summa 61 868 55 459 100,0 100,0

Folkmängdsförändringar

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Inflyttade 2 961 2 522 2 537 2 430 2 150 2 153
Utflyttade 2 186 2 002 2 124 1 823 1 606 1 769
Netto 775 520 413 607 544 384

Födda 653 632 639 682 627 671
Döda 591 550 571 538 562 565
Netto 62 82 68 144 65 106

Överskott 837 602 481 751 610* 492*

*Justering gjord av SCB

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Parti Kvinnor Män Totalt % kvinnor
C 4 3  7 57

KD 2 0 2 100

L 1 3 4 25

M 6   8 14 43

MP 2 2 4 50

S   10 10 20 50

SD 0 6 6 0

SPI 1 1 2 50

V 1 1 2 50

Totalt 27 34 61 44
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Varberg växer och är nu uppe i drygt 61 800 invånare. 
Det betyder att vi invånarmässigt ligger på 36:e plats 
i Sverige, vilket vittnar om att vi inte längre är någon 
liten kommun. 

Fler bostäder behövs och det är glädjande att 
byggandet har tagit fart på allvar. Under 2016 färdig
ställdes 378 nya bostäder – det högsta antalet sedan 
2008. Det är en utmanande balansgång att växa i takt 
med ökande behov och samtidigt möta önskemål om 
bevarande och röster mot förtätning. 

Ett välmående näringsliv
Vi har förmånen att ha ett framgångsrikt och  
växande näringsliv i Varberg. Inom kommunens  
organisation finns ett starkt fokus på nya markför
värv och detta har under 2016 resulterat i ett antal 
viktiga etableringar, med många nya arbetstillfällen 
som följd. Det är vi mycket glada för.  

Arbetslösheten är förhållandevis låg i vår kommun 
men vi vet att det finns grupper som har betydligt 
svårare än andra att få jobb. Därför är det avgörande 
att vi inom kommunen kan bidra till en bra utveck
ling för Varbergs företag. Under 2016 har vi startat 
upp ett förbättringsarbete kring attityder och service 
till näringslivet, här finns utvecklings potential bland 
både tjänstemän och politiker.   

Stadsutveckling pågår!
Stadsutvecklingsprojektet rullar på i ett allt högre 
tempo med dubbelspår i tunnel under Varberg, flytt 
av hamnen och utveckling av den nya stadsdelen Väs
terport. Tidsplanen hålls och det är ett imponerande 
arbete som pågår. Många viktiga ställningstaganden 
behöver göras och stora krav ställs på hela vår orga
nisation. Här är vi också väldigt beroende av andra 
aktörer, inte minst Trafikverket, regeringen, Region 
Halland och länsstyrelsen. 

Spännande utveckling sker även vid sidan av 
Stadsutvecklingsprojektet. Ett exempel är det 
efterlängtade beslutet om en ny simhall på Håsten 
som togs under året. Också detta projekt är en stor 
satsning i pengar och arbetsinsatser. Vi ser alla fram 
emot ett färdigställande av en ny och fin simanläggning.   

Flyktingmottagande och integration
Det arbete som under 2015 startades upp med anled
ning av den ökade flyktinginvandringen har fortsatt 
2016. I våra verksamheter har stor vilja och förmåga 
visats i arbetet med att ordna det så bra som möjligt 
för dem som kommer till Varberg på flykt undan krig. 
Det är fortsatt en stor utmaning att finna bostäder till 
de nya invånare som har fått uppehållstillstånd och 
anvisats till Varberg.  

2016 – ett prisernas år
Under 2016 fick vi ta emot många fina priser och 
utmärkta placeringar på rankningslistor av olika slag. 
Varberg utsågs bland annat till Årets Stadskärna 
och vann priset BästAttBo i kategorin landsbygds
kommuner. Mycket stolta är vi också över våra 
nationellt uppmärksammade goda resultat inom 
skolans värld. Det går inte att leva på gamla meriter, 
men vi ska förstås vara både stolta och glada när 
målmedvetet arbete lönar sig och uppskattas! 

God kvalitet i verksamheterna och en 
ekonomi i balans
Vi bedriver en omfattande verksamhet och oplane
rade händelser kan alltid uppstå. Det är därför med 
glädje jag konstaterar att budgetföljsamheten i våra 
nämnder är mycket god samtidigt som verksamheten 
håller hög kvalitet. Vi kan lägga ännu ett år till 
handlingarna – dessutom med ett bra ekonomiskt 
resultat. 

Det är lätt att ha en positiv framtidstro i Varberg. 
Tack – alla medarbetare och beslutsfattare som gjort 
2016 till ett år att vara stolt över!

AnnCharlotte Stenkil,  
kommunstyrelsens ordförande (M) 

Det händer mycket i Varberg och tillsammans är vi på god väg mot Vision 2025 –  
Västkustens kreativa mittpunkt. Till vår hjälp har vi visionens förhållningssätt; delaktighet 
och hållbarhet, som ska genomsyra all den verksamhet vi bedriver i kommunen.

Det går fortsatt bra för Varberg
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Våra framgångar under 2016 beror på dagliga 
insatser från alla de medarbetare som med kunskap 
och engagemang tar sig an sina uppdrag inom 
kommunens 140 yrken. Det tackar vi för! Alla delar 
av verksamheten har varit med och bidragit genom 
olika slags arbete för kvalitet, utbud och service till 
invånarna. 

Våra medarbetare – nyckeln till  
framgång  
Ingen kommun kan komma framåt utan duktiga 
och lojala medarbetare. Att vi har gott om dessa 
i Varberg vet jag efter ett år som kommundirektör, 
men i takt med att befolkningen växer behöver också 
medarbetarna bli fler. Många andra kommuner är i 
samma situation och det gör att konkurrensen om 
personalen ökar. Vi måste därför ständigt utvecklas 
när det gäller kompetensutveckling, rekrytering, 
arbetsmiljö och klimatet i vår organisation. Hög 
trivsel och tillfredsställelse på jobbet är värdefullt i 
sig, och dessutom en viktig faktor för att förebygga 
sjukfrånvaro. Många känner att stressen ökar och att 
det är svårt att hinna med arbetsuppgifterna. Detta 
är frågor som vi tar på allvar och ska jobba med 
under kommande år. 

Fortsatt stora utmaningar  
Till våra prioriterade utmaningar hör också att vi 
måste fortsätta höja takten på bostadsbyggandet, 
hantera utvecklingen av nödvändig infrastruktur 
och klara alla de investeringar som en fortsatt god 
kommunal service kräver. 

Varbergs nyanlända invånare måste ges 
möjlig heter till en snabb och god integration och 
inkludering. Hela samhället har att vinna på att 
detta fungerar och nyckelfaktorer är tillgången till 
mötesplatser, utbildning och bostäder. 

Vi behöver också ägna extra uppmärksamhet åt 
näringslivsklimatet under 2017. Undersökningar vi
sar att en försämring har skett de senaste åren. Detta 
måste analyseras och det kommunen kan förbättra 
ska vi åtgärda. 

Utbildning och omvärldsbevakning  
– väl satsade pengar 
Under 2016 granskade media våra kostnader för 
kurser, konferenser och representation, vilket väckte 
frågan om hur skattepengarna används i kommunen. 
Utbildning, kompetensutveckling och omvärlds
bevakning, ibland i form av resor, är ett måste för 
att skola, omsorg och annan kommunal service ska 

kunna hålla hög kvalitet, för att vi som arbetsgivare 
ska kunna attrahera kompetent personal och för att 
vi som kommun ska kunna utvecklas på ett sätt som 
lockar nya invånare, företagare och besökare.    
    Varberg ligger långt ner på listan över svenska 
kommuners kostnader för kurser, konferenser och 
representation. 2015 använde vi 0,6 procent av 
skattepengarna till detta – framöver kommer vi att 
behöva satsa mer. Precis som idag ska vi då vara noga 
med hur pengarna används och välkomna gransk
ning av vad vi gör och varför. 

Framåt med visionen – tillsammans 
Bra verksamhet skapas av kompetent personal och 
kompetent personal förtjänar en god arbetsplats. 
Den arbetsplatsen kan vi bara skapa och utveckla 
tillsammans, genom att ha en öppen dialog där vi 
gemensamt rör oss i rätt riktning. På så vis miss
lyckas vi aldrig – ibland lyckas vi och andra gånger 
lär vi oss!   

Nytänkande, framåtanda, kunskap och mod 
är ledorden i vår vision. Med de ledorden och med 
förhållningssätten delaktighet och hållbarhet ska vi 
som arbetar inom kommunen gemensamt fortsätta 
nå fina resultat för Varbergs invånare. 

Carl Bartler 
Kommundirektör

Varberg är en plats där många människor vill bo, arbeta och vistas – inte så konstigt 
med tanke på allt den har att erbjuda! I takt med att Varberg växer ökar också kraven 
på kommunens verksamhet, därför är det extra glädjande att vi under 2016 har fått flera 
fina utmärkelser för det vi presterar. Med vår vision i ryggen kan vi ta oss hur långt som 
helst.

Vi lyckas och vi lär oss
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Visionen utgör grunden för kommunens fyra 
strategiska målområden och syns i de egna mål som 
formulerats av nämnder och bolag. Den finns också 
med som ledstjärna i planering och utveckling av 
verksamhet inom nämnder, förvaltningar och bolag. 

Visionen i vardagen 
Hos förvaltningarna ingår visionen i medarbetarnas 
individuella utvecklingssamtal, där egenskaper 
som framåtanda och mod finns med som punkter 
för avstämning. I arbetet kring ledarskap ingår 
förhållningssätten delaktighet och hållbarhet, vilket 
ska visa sig i utveckling av arbetsgivarpolicyer, 
arbetsvillkor och samverkan.  
     Från verksamheten under året är uppstarten av en 
inkluderingsenhet ett konkret exempel där visionen 
tydligt kan skönjas i målsättningar och genom
förande. Här har arbetet – med stark koppling till 
hållbarhet och delaktighet – föregåtts av en gedigen 
förstudie och dialog med intressentgrupper, i syfte att 
träffa rätt med prioriterade insatser och verka för en 
god integration och inkludering i Varbergs kommun.

Visionen har också varit utgångspunkt för den 
nya varumärkesplattform som implementerats i 
organisationen under 2016. Varumärket utgörs av 
summan av de känslor och associationer som uppstår 
hos människor i mötet med kommunen eller platsen 
Varberg. Det gör att alla medarbetare är med och 
påverkar varumärket varje dag. Den nya varumärkes
plattformen ska fungera som stöd för en samstämmig 
och tydlig kommunikation om Varbergs kommun, 
med fast förankring i visionen.   

Visionen lyser även igenom i de olika medborgar

dialoger som genomförts under året på olika håll i 
verksamheten, bland annat inför planeringen av den 
nya stadsdelen Västerport och i förändringsarbetet 
kring Brunnsparken. Den pågående stora satsningen 
med en kommungemensam kundservice har också 
direkt koppling till visionen och verksamhetsidén om 
att förenkla människors vardag. 
    Fina exempel på verksamhet i samklang med 
visionen lyfts fram varje år genom kommunens 
medarbetarpriser. En mängd nomineringar kom in 
till årets utmärkelser och bland dessa utsågs Årets 
kreativa medarbetare och Årets värdskapare  
(se presentationer på nästa sida). 

Visions- och medarbetarkvällar 
Varje år arrangeras ett särskilt tillfälle där visionen 
lyfts fram och uppmärksammas. Detta görs för att 
påminna om innehållet i visionen och vad det  
innebär för beslut och arbetssätt i verksamheten.  
     Under 2015 lyftes visionsbudskapet för en bred 
allmänhet vid en mängd olika tillfällen genom  
VARBERG CALLING for Peace. 2016 gjordes en 
satsning på särskilda visions och medarbetarkvällar 
för kommunkoncernens personal. Fördelat på fyra 
tillfällen i månadsskiftet novemberdecember 
bjöds alla medarbetare in till Sparbankshallen 
under rubriken En kväll för dig. Syftet var att 
uppmärksamma allt arbete som görs i visionens 
anda inom organisationen och lyfta vikten av varje 
medarbetares bidrag till helheten. En omfattande 
verksamhetsmässa kombinerades med julbord och 
med scenframträdanden där fokus låg på nuläge och 
framtid för Varbergs kommun.  

Det har gått fem år sedan kommunfullmäktige tog beslut om Varbergs gemensamma 
vision att bli Västkustens kreativa mittpunkt. De två första åren drevs visionen som ett 
projekt, mycket arbete lades då ned på att förankra budskap och innehåll inom orga-
nisationen och sprida information till invånare, företagare och föreningar. Sedan 2014 
ingår visionsarbetet som en naturlig del i det löpande arbetet inom kommunen. 

I riktning mot visionen

Årets kreativa företagare
På den årliga Varbergsgalan i oktober delade kommunen för femte året i rad ut priset Årets kreativa 
företagare. Utmärkelsen ska gå till en företagare som i visionens anda uppvisat särskild kreativitet. 

Årets vinnare blev fotografen och bloggaren Kristin Lagerqvist, som genom sin blogg Krickelin 
har gjort avtryck i hela landet. Med sina vackra bilder och inspirerande texter bidrar Kristin till att 
marknadsföra Varberg och stärka dess varumärke. Hon lyfter fram lokala företag och har bjudit in 
sitt nätverk av bloggare till Varberg, vilket bidragit till att ytterligare öka spridningen av varumärket 
Varberg i sociala medier. 
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Årets värdskapare
Nexhmedin ”Nexh” Tulla, skolvärd på Peder 
Skrivares gymnasieskola.

Utdrag ur nomineringen:
Nexh är den individ som alla skolor behöver. Han 
håller om och värnar om alla. Det är omöjligt att 
kortfattat beskriva betydelsen av en sådan individ 
för elevers utveckling och trygghet i skolan. Hela 
verksamheten påverkas positivt av hans insatser. 
Ska man ge trygghetskänslan på PS ett namn så 
heter den Nexh.
 
Vill du veta mer om pristagarna och deras  
nominerade kollegor? Gå in på youtube.se och 
sök: Varbergs kommun, nominerade till Årets 
värdskapare/Årets kreativa medarbetare. 

Årets kreativa medarbetare
Personalen på gruppboendet Gasellen: 
Agnetha Nilsson, Enrique Hernandez, Gertrud 
Andersson, Helena Sandqvist, Izeta Rujovic 
och Kevin Higgins. Anita Antonsson saknas på 
bilden.

Utdrag ur nomineringen, som lämnats in med 
stöd av boenderådet: 
Personalen på Gasellen har sedan starten av 
verksamheten 2015 arbetat med delaktighet, 
inflytande och framför allt mod tillsammans 
med de boende. 

VI
SI

O
N

 2
02

5 Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt 
För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.

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.

Visionen är en ledstjärna för arbetet inom alla förvaltningar och bolag. Den utgör  
grunden för kommunens strategiska målområden och för de egna mål som varje  
verksamhet formulerar utifrån sitt uppdrag.
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Svag internationell tillväxt påverkar  
svensk export 
En relativt svag ekonomisk utveckling i omvärlden 
har satt sina spår i svensk export under åren 2008
2016. Genomsnittlig BNPtillväxt per år var för våra 
viktigaste exportländer under denna period endast  
1,1 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent 
under perioden 20002008. Beräknad BNPökning 
2016 var 1,7 procent. 

Investeringar och offentlig konsumtion 
driver svensk tillväxt
Trots den senaste periodens måttliga ökning av 
svensk export fortsätter Sveriges ekonomi att utveck
las starkt. BNP ökade med 3,2 procent under 2016 
(kalenderkorrigerad beräkning) och 2017 förväntas 
en ökning med 2,8 procent. Den svenska tillväxten 
drivs av kraftigt ökade investeringar samt av en 
snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet 
av fjolårets stora antal asylsökande. Exporten och 
hushållens konsumtionsutgifter, som ökade relativt 
måttligt under 2016, förväntas dessutom stiga i 
snabbare takt. Sammanfattningsvis beräknas 2017 
bli ett högkonjunkturår för svensk ekonomi.

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produk
tion innebär att läget på den svenska arbetsmarkna
den förbättras ytterligare. Antalet arbetade timmar 
ökade med 1,8 procent under 2016 och beräknas öka 
med 1,3 procent 2017. Den positiva utvecklingen ger 
en gradvis minskning av arbetslösheten, ner mot  
6 procent. Löneutvecklingen beräknas dock vara 
fortsatt dämpad med en ökning av genomsnittlig 
timlön på 2,8 procent.

Kommunala investeringar  
fortsätter öka … 
Den sammanlagda investeringsvolymen hos de  
svenska kommunkoncernerna har ökat under en 
längre tid. I löpande priser har ökningen gått från 
72 miljarder kronor år 2007 till 105 miljarder år 2015, 
vilket är en ökning med 45 procent. Kommunernas 
investeringar låg på ungefär samma nivå 2015 som 
2014, men i de kommunala budgeterna planeras för 
en klart högre investeringsnivå de kommande två 
åren. De kommunala bolagen svarar för den större 
delen av investeringarna och troligen kommer nivån 
att fortsätta öka även under åren som följer. Utveck
lingen beror bland annat på att många av de bostäder 
och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960 
och 1970talen nu behöver renoveras eller ersättas. 
En annan förklaring är att Sveriges befolkning växer 
snabbt samtidigt som urbaniseringen tilltar. Större 
investerings volym innebär både ökade avskrivningar 
och ökade driftskostnader som kommer att ta ett allt 
större utrymme i kommunernas driftsbudgetar.

… liksom låneskulden 
Sveriges kommuner hade vid utgången av 2015 en 
samlad låneskuld på 502 miljarder kronor, vilket 
motsvarar en ökning med drygt 7 procent jämfört 
med året innan. Det är främst i kommungruppen 
större städer som låneskulden är hög och ökande, 
både per invånare och totalt. Många större kommu
ner har signalerat om behov av extern finansiering för 
sina stora pågående och planerade investeringar. 
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Starkt växande behov av  
offentliga tjänster  
Stora demografiska förändringar – framför allt 
en växande andel äldre med behov av hälsovård, 
sjukvård och äldreomsorg – var förväntade att 
inträffa i Sverige efter år 2020, men nu beräknas 
kraftiga demografiska svängningar komma tidigare 
än så. Orsaken är en starkt växande befolkning, 
som främst har att göra med den historiskt stora 
flyktinginvandringen men som också är en följd av 
ett ökat barnafödande. Antalet födda barn har ökat 
stadigt sedan bottenåret 1999 och tros om några år 
överstiga rekordåret 1990. Samtidigt väntas barn och 
elever i förskola, grundskola och gymnasieskola öka 
med cirka 230 000 fram till år 2020, för att då uppgå 
till 2,2 miljoner.

Totalt förväntas en svensk befolkningsökning med 
cirka 650 000 individer fram till år 2020. Vid sidan 
av skola, hälsovård och sjukvård ställer detta ökade 
krav på en rad olika verksamheter, såsom kollektiv
trafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddnings
tjänst, kultur och teknik. En bit in på 2020talet ökar 
trycket ytterligare eftersom ökningen av antalet äldre 
då skjuter fart.

Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsprog
nos från maj 2016 kommer de demografiskt betingade 
behoven i genomsnitt att öka med drygt 1,5 procent 
årligen de kommande tio åren. Under perioden 
2016–2020 ligger ökningen per år i genomsnitt på  
1,7 procent. För perspektiv kan en jämförelse göras 
med åren 20002015, då motsvarande ökning låg på 
0,6 procent. 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Omvärldsanalys
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Hur ser det ut i Varbergs kommun? 
Även i Varberg väntas en snabbt växande befolkning 
och en kraftigt ökad investeringsvolym. Befolknings
prognosen pekar på en ökning från dagens cirka 
62 000 kommuninvånare till 80 000 år 2030, vilket 
kommer att innebära ett ökat behov av personal för 
att kommunen fram över ska kunna möta invånarnas 
krav på service och tjänster.

Stora investeringar kommer att behöva göras inom 
bland annat infrastruktur, skolfastigheter, äldreboen
den och bostäder, och med utgångspunkt i nuvarande 
ekonomiska förutsättningar – såsom grundekonomi, 
finansiella mål och skattesats – kan konstateras att 
den totala investeringsnivån för kommunen kommer 
att uppgå till höga nivåer framöver. De nivåer som 
visas i investeringsdiagrammet ovan till höger kan 
komma att stiga ytterligare för att möta det ökade 
invånarantalet.

Även om kommunens finansiella mål uppnås fram
över, kommer de stora investeringar som väntar att 
öka skuldsättningsnivån. En rimlig bedömning är 
att kommunen, som fram till idag har varit utan lån, 
inom de närmaste fem åren går från dagens 0 kronor 
i låneskuld till 700 mnkr. Bolagens skuldsättning  
kan under samma tid förväntas öka från 2 900 till 
5 300 mnkr.
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Hälsoledaren Anna Ågård i samtal med 
Ingrid Johansson på Videbo äldreboende.
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Målredovisning 

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt 
i Vision 2025 beslutat om fyra strategiska 
målområden som ska vara vägledande för 
all verksamhet i kommunen under perioden 
2016-2019. 

Till målområdena hör även prioriterade mål. 
Dessutom har kommunfullmäktige angett tre 
prioriterade inriktningar för det målstyrda 
arbetet. De strategiska målområdena är 
omfattande och avstämningen av de  
prioriterade målen är ett sätt att åskådlig-
göra hur arbetet går. Allt som händer inom 
de olika målområdena kan inte tas upp här, 
men en beskrivning ges av flera aktiviteter 
och satsningar som har genomförts och/eller 
påbörjats under perioden för att bidra till 
uppfyllelse av målen. 

STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN OCH 
PRIORITERADE MÅL

1. Miljö och klimat
Prioriterat mål: Förenkla för människor så att 
fler gör det som är bättre för miljön. 

2. Bostäder
Prioriterat mål: Fler bostäder med olika upp
låtelseformer ska byggas i hela kommunen. 

3. Utbildning och arbete
Prioriterat mål: Inspirera och stödja så att 
fler elever uppnår godkända betyg efter 
såväl grundskola som gymnasieskola. Ett 
gott företagsklimat där fler uppmuntras till 
företagande.

4. Hälsa och social sammanhållning
Prioriterat mål: Bättre hälsa genom att  
inspirera till ett aktivt liv. Delaktigheten i 
samhället ska öka.

PRIORITERADE INRIKTNINGAR

1. Valfrihet och kvalitetskonkurrens
2. Attraktiv arbetsgivare
3. God ekonomisk hushållning

Målområde 1

Miljö och klimat 
Bakgrund
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids 
stora globala utmaningar. Lokalt är det en utmaning 
att förhålla sig till de förändringar som redan har 
skett eller som snart kan förväntas vara en realitet. 

Redan 1993 deklarerade sig Varberg som ekokom
mun, och i kommunens vision om att bli Västkustens 
kreativa mittpunkt ingår förhållningssätten hållbar
het och delaktighet som ska genomsyra verksamheten 
i alla nämnder, förvaltningar och bolag. 

Beskrivning av periodens arbete
Nya hållbarhetsmål antagna
Varbergs kommun har en rad styrande dokument 
som vägleder arbetet mot hållbar utveckling. Ett av 
de viktigaste är de nya hållbarhetsmål som antogs av 
kommunfullmäktige den 20 december 2016. Hållbar
hetsmålen är styrdokument för perioden 20172025. 
De ersätter de tidigare lokala miljömålen och ska 
betraktas som ledstjärnor för att styra kommunens 
arbete i rätt riktning vad gäller ekologiskt, ekono
miskt och socialt hållbar utveckling. För att bedöma 
i vilken uträckning hållbarhetsarbetet faktiskt går i 
den riktning som anges i ambitionerna krävs kontinu
erlig uppföljning och analys. Utgångspunkt för detta 
arbete är en nulägesanalys som ska genomföras under 
2017.

Hållbar samhällsplanering
Den övergripande utvecklingsinriktningen i kommu
nens strävan mot en hållbar samhällsplanering är att 
bebyggelse främst ska ske i staden, i serviceorterna 
eller i samhällen längs regionala kollektivtrafikstråk. 
Som en del i att uppnå detta har bland annat en 
fördjupad översiktsplan för norra kusten tagits fram. 
Kommunstyrelsen har under 2016 även arbetat med 
en förtätningsstrategi och en parkeringsstrategi. 
Förtätning har många fördelar och kan ge stora 
klimatvinster men måste ske varsamt och utifrån 
ett väl genomtänkt helhetsperspektiv, därför är det 
angeläget att ta fram en strategi. Arbetat har redan 
gett utslag då majoriteten av de positiva planbesked 
som gavs under 2016 bedöms bidra till förtätning 
och effektivt mark- och resursutnyttjande, med ökat 
serviceunderlag som följd. Den nyligen framtagna 
parkeringsstrategin visar hur kommunen kan planera 
långsiktigt utifrån olika målområden för att gå mot 
en hållbar stadsmiljö.

Natur, vatten och biologisk mångfald
Grönstrategin Simma, lek och svärma är ett viktigt 
verktyg som ger stöd i det dagliga arbetet med 
detaljplaner och planprogram. För att bevara och 
ta tillvara värden för rekreation och friluftsliv 
genomfördes under året exempelvis skötselinsatser 
av kustheden i Båle. Det pågående arbetet med att ta 
fram en kommunal vattenplan blir ett viktigt verktyg 
för arbetet med vattenfrågor. I syfte att förbättra 
vattenkvaliteten fortsätter inventeringen av enskilda 
avlopp. Det har även pågått ett arbete för att utreda 
fiskdödsproblematiken i Lassabacka- och Monarkdi
ket, vilket bland annat resulterat i en handlingsplan 
för eventuella kommande incidenter.    
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Hållbara resor
Hamn och gatunämnden har under 2016 färdigställt 
ett antal planeringsunderlag som ska bidra till att 
kommunen på ett kostnadseffektivt sätt kan nå 
målet att öka andelen hållbara resor och transporter. 
Tidigare års rekryteringar har bidragit till stärkt 
kompetens och ökat förvaltningens möjligheter att 
delta aktivt i såväl interna investeringsprojekt och 
exploateringar som i samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunen arbetar för att fler ska vilja och kunna 
cykla effektivt och säkert på attraktiva vägar. En 
liten ökning av antalet cykelpassager skedde under 
året längs Träslövsvägen och Västra Vallgatan, 
sannolikt ett resultat av de åtgärder som genomfördes 
på sträckorna 2015. För att motverka cykelolyckor 
genomfördes trafiksäkerhetsåtgärder i Varbergs 
tätort, Bua och Träslövsläge. Antalet cykelolyckor 
låg under 2016 i nivå med föregående år och ungefär 
hälften av olyckorna skedde på vägar med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Hallands bästa elbilskommun 
Varbergs kommun har kommit långt i arbetet för 
att nå en fossilfri fordonsflotta och på Elbilsdagen 
i Ullared prisades Varberg som Hallands bästa 
elbilskommun. Servicenämndens mål att 60 procent 
av fordonsinköpen ska bestå av energieffektiva fordon 
som drivs med förnybar energi, nåddes med god mar
ginal under året. Nivån på årets andel miljöklassade 
fordon, 85 procent, tyder på att fordonsflottan är på 
god väg att ställa om mot fossilfrihet. 

Förnybar energi och energieffektivisering
Varberg Energi AB satsar stort på förnybar energi. 
I höstas invigdes Sveriges största solcellspark i 
Tvååker och statistik från Energimyndigheten visar 
att Varberg nu är Sveriges solcellstätaste kommun. 
Projektering för ytterligare vindkraft fortlöper, biogas 
är numera standard hos bolagets gaskunder och 
Solkartan, som tagits fram tillsammans med stads
byggnadskontoret för att underlätta privatpersoners 
installation av solceller, har lanserats under året.

Det pågår ett aktivt arbete med energieffektivise
ring av kommunens egen verksamhet och det finns 
god möjlighet att nå målet om att minska energiför
brukningen i kommunala fastigheter med 20 procent 
till år 2020. Varbergs Fastighets AB har helt fasat 
ut fossila bränslen i egna fastigheter och använder 
primärt fjärrvärme, samt köper endast förnybar el 
från Varberg Energi AB. Trönninge skola certifierades 
under året enligt Miljöbyggnad guld. Varberg Event 
nådde med god marginal sitt mål för 2016 om sänkt 
energiförbrukning och Varbergs Bostads AB har 
nått sin målsättning för både vattenförbrukning och 
fastighetsel. Bolagets arbete för minskad energian
vändning för uppvärmning nådde dock inte riktigt 
fram till målet på 84 kWh/kvm, då utfallet för 2016 
landade på 86,8 kWh/kvm. Vatten och Miljö i Väst 
AB (VIVAB) genomför effektiviseringsåtgärder inom 
de tre områden i verksamheten som förbrukar mest 
energi: pumpning av dricksvatten, uppvärmning av 
lokaler och bilkörning.

Stimulera klimatsmarta vanor
Under året har kommunen tagit fram en handlings
plan för mobility management i syfte att minska 
bilanvändningen genom att förändra resenärers 
attityder och beteenden. Inom kultur och fritids
nämnden pågår, med hjälp av ett systematiskt 
förbättringsarbete, miljödiplomering inom verksam
heterna kultur, ungdom och fritid. Stadsbyggnads
kontoret lämnar information om miljömässigt goda 
alternativ för byggnation i samband med information 
om förhandsbesked. 

Miljösmart kommunikation har under året lanse
rats inom hela kommunens organisation. Satsningen 
har bland annat stärkt socialförvaltningens arbete 
genom att öka andelen resefria möten och möjliggöra 
digital vårdplanering. Det har även införts nyckelfria 
lås inom hemtjänsten, vilket möjliggör effektivare 
arbetsplanering och minskar förvaltningens bilan
vändande. 

Ökning av ekologiska livsmedelinköp
Varbergs kommun har genom åren gjort stora 
framsteg vad gäller ekologiska livsmedelsinköp. 
Servicenämndens målsättning om andel ekologiska 
livsmedelsinköp har ökat från 15 procent 2010 till 
årets uppnådda 35 procent. 

Analys
Goda resultat inom flera områden tyder på att kom
munen är på rätt väg inom det strategiska målområ
det Miljö och klimat. Starka förbättringar uppvisas 
bland annat inom ekologiska livsmedelsinköp, 
energieffektivisering, förnybar energi och arbetet 
med att ställa om till en energieffektiv och fossilfri 
fordonsflotta. Flera av kommunens bolag använder 
miljöledningssystem, vilket ger goda förutsättningar 
att arbeta systematiskt med miljö och hållbarhets
frågor. 

Miljö och klimat berör alla kommunens nämnder, 
förvaltningar och bolag, det är därför angeläget att 
alla verksamheter bidrar till måluppfyllelsen. När 
kommunfullmäktiges målområde och prioriterade 
mål bryts ner och respektive verksamhet formulerar 
en egen målsättning utifrån sitt perspektiv – som 
sedan omsätts till åtgärder och aktiviteter – stärks 
medarbetarnas medvetenhet och det skapas 
förutsättningar för uppföljning och analys av både 
verksamhetens arbete och arbetet inom kommunkon
cernen som helhet. 

Årets rapportering visar att flera verksamheter 
har nått de egna mål som är kopplade till miljö och 
klimat. En hög måluppfyllnad tyder på god potential 
inom nämnder och bolag att sikta högre för den 
resterande målperioden. Det är viktigt att kommunen 
lägger ribban högt och föregår med gott exempel. 

Uppföljning och analys inom det strategiska 
målområdet förväntas framöver kunna stärkas av 
implementeringen av kommunens nyligen antagna 
hållbarhetsmål, framför allt av den nulägesanalys 
som ska genomföras under 2017.
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STRATEGISKT MÅLOMRÅDE 1
Måluppfyllelse 2016-2019

Samlad bedömning efter år 1:
Kommer vi att nå målet för  
perioden?

Prioriterat mål: Förenkla för människor så att 
fler gör det som är bättre för miljön. 

Kommentar: Förmågan att nå det prioriterade 
målet för hela perioden uppskattas vara god. 
Starka resultat visas upp inom flera områden, 
bland annat ekologiska livsmedelsinköp, 
energieffektivisering, förnybar energi och 
arbetet med att ställa om till en energieffektiv 
och fossilfri fordonsflotta. Flera av kommunens 
bolag använder miljöledningssystem, vilket ger 
möjlighet att arbeta systematiskt med miljö- 
och hållbarhetsfrågor. 

För fortsatt framgång inom målområdet 
är det väsentligt att kommunen satsar på 
ständig utveckling även under resterande del 
av perioden. Avgörande är också att samtliga 
nämnder och bolag ser över sina målsättningar 
och utifrån respektive förutsättningar är med 
och bidrar till måluppfyllelsen.

I hög grad

Målområde 2

Bostäder 
Bakgrund 
Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv 
under hela 2000talet och ökar i stadig takt. Det 
är viktigt att kommunens bostadsförsörjning har 
beredskap för den planerade befolkningstillväxten. 
Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som på 
landsbygden.

Utbyggnaden i kommunen ska främst ske i staden, 
i serviceorterna och i samhällen längs regionala 
kollektivtrafikstråk. Den bästa jordbruksmarken ska 
i största möjliga utsträckning skyddas från exploa
tering. Kommunen strävar efter att ha en blandad 
bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägandeläg
enheter och småhus samt olika boendeformer för 
äldre. Med en bra blandning ökar förutsättningarna 
för integration i samhället. 

Beskrivning av periodens arbete
Effektivare processer 
Kommunens arbete med att ta fram förutsättningar 
för att öka bostadsbyggnationen kallas med ett 
gemensamt namn för samhällsbyggnadsprocessen. I 
processen ingår ett flertal delprocesser som antingen 
styrs av kommunen själv eller som regleras genom 
plan och bygglagen, ett exempel är planprocessen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har under året bi
dragit till bostadsmålet genom att skapa mer effektiva 
processer och därmed öka kvaliteten inom exploate

ringsverksamheten. Miljö och hälsoskyddsnämnden 
har förändrat sin delegeringsordning, med resultatet 
att förvaltningen kan svara upp tidsmässigt mot de 
under året förkortade remisstiderna i planärenden. 

Resurser 
Tillräckliga resurser, i form av personal, lokaler 
och tekniska hjälpmedel, är en förutsättning för 
att förvaltningarna ska kunna uppfylla de mål som 
är ställda från fullmäktige och respektive nämnd. 
Byggnadsnämnden ser att det under perioden kom
mer vara fortsatt svårt att bidra till att bostadsmålet 
uppfylls, främst på grund av personalbrist och 
svårigheter att rekrytera. 

Planberedskap 
Begreppet planberedskap avser den beredskap 
kommunen har i form av byggklara detaljplaner som 
väntar på att kunna genomföras.

Byggnadsnämndens mål för god planberedskap 
2016 var att anta detaljplaner för 700 bostäder. 
Målet är inte uppfyllt då årets antagna planer endast 
innehåller 400 bostäder. Detta beror på att flera 
planer blivit försenade på grund av följdutredningar 
och bristande personella resurser inom stadsbygg
nadskontoret och övriga medverkande förvaltningar. 
Nämndens mål om att anta samtliga äldre planer, 
startade före 2014, har inte heller uppnåtts. 

De planer som har antagits under året, både nya 
och gamla, uppfyller målet om ett varierat bostadsut
bud.

Byggda bostäder 
Målet att bygga 300 bostäder under 2016 har 
uppfyllts med en önskvärd fördelning av lägenheter 
respektive småhus. Lokaliseringen av de nya bostä
derna har dock inte varit så spridd över kommunen 
som önskats.

Även om bostadsmålet uppfylldes 2016 har 
måluppfyllelsen sedan tidigare flera år legat under 
önskade nivåer, vilket gör att bostadsbristen i Varberg 
kvarstår.

Analys
I Boverkets kartläggning och analys av kommunernas 
planberedskap från 2011 konstateras att det är bättre 
och mer ändamålsenligt att tala om planeringsbered
skap än planberedskap när det gäller kommunernas 
strategiska planeringsansvar och möjlighet att ta fram 
detaljplaner på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. 

För att kunna nå fullmäktiges mål om fler 
bostäder i hela kommunen arbetar organisationen 
aktivt med att införa planeringsberedskap, vilket 
innefattar: strategisk beredskap, markberedskap 
samt resurs och organisationsberedskap. Arbetet 
behöver omfatta samtliga nämnder, förvaltningar 
och bolag för kommunen ska få samsyn, effektivare 
samhällsbyggnadsprocess och ökad genomförbarhet 
av detaljplaner. 

Eftersom organisationen i nuläget inte har tillräck
liga personella resurser för att hantera en väsentligt 
ökad mängd detaljplaner, blir det viktigt att fokusera 
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på innehållet i varje enskild detaljplan. Kommunen 
behöver tydligare satsa på att prioritera detaljplaner 
innehållande fler bostäder, alternativt bostäder i 
strategiskt viktiga lägen som har påtagligt mervärde 
för sitt område. Även det geografiska läge som de
taljplanerna avser samt det tidsmässiga förhållandet 
spelar stor roll för genomförbarheten och för vilka 
resurser som krävs i hanteringen.

En anledning till långa resurskrävande planpro
cesser är den stora mängd av överklaganden som 
sker. Med bättre planeringsberedskap där samråd och 
medborgardialog ingår kan antalet överklaganden 
minskas. Alla kommunens nämnder, förvaltningar 
och bolag ska utifrån sin verksamhet vara med och 
bidra till fullmäktiges mål om fler bostäder.

Även om målet om antalet färdigställda bostäder 
har nåtts under 2016, är det inte självklart att 
kommunens bostadsmål på 400 bostäder 2017, 
och därefter 500 bostäder årligen fram till 2019, 
kommer att nås. För att kommunen ska lyckas med 
bostadsmålet krävs en tydlig sammankoppling 
mellan översiktsplaneringen, riktlinjer för bostads
försörjningen, infrastrukturplaneringen och en aktiv 
markpolitik. Detta görs bland annat genom arbetet 
med förtätningsstrategi, markanvisningsplan och 
utbyggnadsplan för bostäder. 

I hög grad

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE 2
Måluppfyllelse 2016-2019

Samlad bedömning efter år 1:
Kommer vi att nå målet för  
perioden?

Prioriterat mål: Fler bostäder med olika upp
låtelseformer ska byggas i hela kommunen.

Kommentar: År 2016 var målet att 300 bostäder 
skulle byggas. Målet nåddes med god marginal 
då 378 bostäder färdigställdes.

För att kommunen ska kunna nå fullmäktiges 
bostadsmål för hela perioden krävs en god 
planeringsberedskap, det vill säga strategisk 
beredskap, markberedskap samt resurs- och 
organisationsberedskap. Det krävs samtidigt 
ett aktivt arbete med tydliga mätbara mål hos 
bolag, nämnder och förvaltningar.

Kommunens verksamheter klarar med nuva-
rande personella resurser inte av att hantera 
en ökad mängd detaljplaner. Varje detaljplan 
måste därför väljas med stor noggrannhet, med 
fokus på innehåll och genomförbarhet.

Målområde 3

Utbildning och arbete 
Bakgrund
Kunskap och bildning är nyckeln till framgång och 
personlig utveckling. Genom att barn, unga och 

vuxna ges möjlighet till god utbildning, skapas bra 
förutsättningar för arbete och egen försörjning. Ett 
gott företagsklimat skapar fler företag och fler arbets
tillfällen. Genom arbete och egen försörjning stärks 
människors självkänsla samtidigt som delaktigheten 
och sammanhållningen i samhället ökar, detta gäller 
inte minst de nya varbergare som sökt sig hit från 
oroligare delar av världen.
 
Beskrivning av periodens arbete
Tydligare vetenskaplig förankring i förskolan 
Utbildning i aktionsforskning sker kontinuerligt 
bland kommunens förskollärare, vilket förstärker 
kunskapen kring utvecklings och förbättringsarbete 
samt skapar större medvetenhet hos pedagogerna om 
den egna påverkan på barns utveckling och lärande. 
2016 har sammanlagt 20 förskollärare utbildats i 
aktionsforskning och utsedda förskollärare inom 
varje team har fått en fördjupad handledarutbildning.

Förstärkt ämneskunskap genom nätverkande 
För att säkerställa undervisningens kvalitet på kom
munens skolor, utveckla lärares undervisning och 
medvetenheten kring lärarens påverkan på elevernas 
lärande sker kontinuerliga utbyten inom Ämnes
didaktiskt kollegium. Det innebär att pedagoger 
möter andra pedagoger med samma ämneskunskap 
för att gemensamt granska, analysera och utvärdera 
sin egen och varandras undervisning. Arbetet kring 
Ämnesdidaktiskt kollegium har under året fortsatt 
på en del av kommunens skolor. Det sker även en 
kontinuerlig kompetensutveckling och handledning 
av samtalsledare för alla ämnesgrupper.

Satsning på språkutveckling 
I Varbergs kommun bedrivs ett flertal insatser med 
inriktning språk, läs och skrivkunnighet. Alla elever 
i årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god 
läsförmåga. De elever som riskerar att inte nå kun
skapskraven uppmärksammas tidigt så att stöd kan 
sättas in. Inom satsningar på barns språkutveckling 
i förskolan har det 2016 införts kapprumsbibliotek 
i syfte att stimulera läsning i hemmet. Samtidigt 
har personalen handletts kring språkutvecklande 
arbetssätt. Det pågår samarbetsprojekt för att skapa 
en övergång mellan förskolaförskoleklassfritidshem 
och grundskola. Syftet är att förstärka den pedago
giska samsynen och kontinuiteten när det gäller läs
didaktik och att förstå och kritiskt tolka bild och text. 
Flera kompetensutvecklingsinsatser har genomförts 
under året med fokus på språkutvecklande arbetssätt 
för att möta nyanlända barn och elever.

Högre måluppfyllelse i matematik 
Tidigare år har andelen elever som når de högre 
kunskapskraven för betygen A, B och C varit betydligt 
lägre i matematik än i övriga ämnen. Under 2016 
vände trenden och resultaten visar högre målupp
fyllelse än tidigare år. 13 förstelärare med fokus på 
matematik i årskurs 46 har utsetts under året. Gym
nasieskolan har deltagit i Skolverkets matematiklyft, 
och lovskola med fokus på matematik har erbjudits 
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som en förberedelse för de fortsatta studierna inom 
ämnet.

Snabbare väg till studier och yrkesliv 
Att förstärka elevers kunskap och medvetenhet kring 
framtida studie och yrkesval prioriteras högt inom 
Varbergs kommun. Effekten av detta arbete syns 
tydligt i att eleverna, redan i årskurs 8, efterfrågar 
information om sina framtida val i högre grad än 
tidigare. Under året har ett fördjupat arbete gjorts 
för att utveckla och genomföra studievägledningens 
årshjul där aktiviteter börjar redan i årskurs 6 i form 
av gruppsamtal. I årskurs 7 får eleverna göra ett yr
kescollage och under årskurs 89 genomförs enskilda 
samtal där studie och yrkesvägledare integrerar
valkompetens, samarbete skolaomvärld och elevens 
egna drömmar och mål.

 
Åtgärder för förbättrat företagsklimat  
Företagsklimat är samlingsnamnet för hur företagar
vänlig en kommun upplevs vara. I SKL:s mätning 
Insikt (som utgörs av en enkätundersökning bland 
företag som haft ett avslutat myndighetsärende med 
kommunen) varierar Varbergs tidigare resultat stort 
mellan olika myndighetsområden. Först under 2017 
publiceras den mätning som avser 2016. Ett strate
giskt utvecklingsarbete för förbättrat företagsklimat 
har påbörjats under året och 90 djupintervjuer har 
genomförts med olika företagare i kommunen kring 
möjliga förbättringar inom de myndighetsområden 
som kommunen ansvarar för. Under 2017 kommer 
resultatet från djupintervjuerna att ligga till grund för 
nya satsningar. 

Fokus på entreprenörskap 
Ett gott företagsklimat skapar fler företag och fler 
arbetstillfällen. Varbergs gymnasieskolor och Ung 
Företagsamhet, UF, bidrar aktivt till att uppmuntra 
företagande bland unga. Under 2016 ligger snitt
deltagandet i UF på 32 procent, vilket placerar 
Halland och Varberg över riksgenomsnittet. Genom 
Entreprenörskolan, som arrangeras i samarbete 
med Nyföretagarcentrum Halland och det lokala 
näringslivet, har 70 nyföretagare och entreprenörer 
fått utbildning i företagandets villkor och inspiration 
för fortsatt företagsutbildning.

Fler samarbeten mellan kommun och näringsliv 
Under 2016 mottog Varbergs kommun utmärkelsen 
Årets stadskärna. Utmärkelsen möjliggjordes genom
de senaste årens ökade samarbete mellan kommun, 
handlare, krögare och fastighetsägare, bland annat 
genom satsningar som VARBERG CALLING for 
Peace. Under året har en ny utvecklingsmodell,  
Varberg 365, tagits fram för att utveckla staden 
genom evenemang. Syftet är att skapa en bättre 
planering och spridning av evenemang året om.

Insatser för service och bemötande 
Enskilda och företag som vänder sig till kommunen 
ska mötas av enkel, tydlig och effektiv service. Projek
tet för att utveckla en kommungemensam kundservice 

har påbörjats under året, i syfte att skapa enklare 
kontaktvägar till kommunen, och beslut har tagits om 
verksamhetsstart i februari 2018. Antalet blanketter 
som, i form av eblanketter, har gjorts tillgängliga för 
företag och allmänhet på kommunens hemsida har 
ökat. Flera utbildningsinsatser har genomförts för att 
öka kompetensen kring service och bemötande bland 
kommunens medarbetare. En speciell riktad satsning 
på värdskap och bemötande har genomförts i syfte att 
höja kunskapsnivån hos säsongspersonal.

Analys 
För att mäta det tvådelade målområdet används för 
utbildning mätetalen utvecklingen av grundskole
elevers slutbetyg och andelen gymnasieelever som 
avslutade sin gymnasieutbildning inom tre år. (För 
gymnasieskolan finns inget nationellt mått som gäller 
slutbetyg.) För arbete används resultaten från SKL:s 
mätningar kring företagsklimat. Mätetalen kommer 
att följas under hela målperioden 20162019.

Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen i 
slutbetyget i årskurs 9 sjönk mellan 2015 och 2016. 
Detta är i sig inte oroande eftersom den här siffran 
har ökat kontinuerligt de senaste tio åren och åren 
20142016 är de år som uppvisar högst resultat. 
Naturligtvis är det viktigt att bevaka utvecklingen 
framöver för att säkerställa en fortsatt positiv trend. 
Andelen gymnasieelever som avslutat sin utbildning 
och fått slutbetyg inom 3 år fortsätter att öka. Ett 
stort antal satsningar pågår inom skolan för att 
erbjuda och utveckla en hög och långsiktig kvalitet 
på utbildning, och lärande i Varbergs kommun. Det 
rapporteras om pågående utvecklings och förbätt
ringsarbete och kontinuerlig kompetensutveckling i 
alla led från förskoleverksamhet till gymnasieskola, 
och de – jämfört med övriga ämnen – sämre resul
taten inom matematik vändes under året. Flera av 
kommunens pågående satsningar handlar om att 
öka kunskap om inlärning och stötta på individnivå 
och det pågår insatser för integration, valfrihet och 
samarbete med arbetslivet. Sammantaget visar detta 
på goda möjligheter till måluppfyllelse för perioden 
inom grund och gymnasieskola.

I Svenskt Näringslivs årliga rankning av svenska 
kommuners företagsklimat (baserad på enkätsvar 
från organisationens medlemsföretag) har Varberg 
tappat i placeringar. Resultaten från SKL:s Insikt som 
avser 2016 publiceras först i april 2017, historiskt sett 
kan konstateras att Varbergs resultat här har skiljt 
sig mycket mellan olika myndighetsområden. Sam
mantaget visar resultaten gällande företagsklimat 
att ett förbättringsarbete är nödvändigt och åtgärder 
är påbörjade för att vända trenden. Strategiska 
satsningar görs under 2017 och även sedan tidigare 
pågår flera olika insatser för att stötta företagare och 
förenkla för mindre företag att delta i upphandlingar 
och entreprenörskap. Ökat samarbete i olika former, 
en uppföljning av tidigare resultat från SKL:s Insikt 
och inte minst arbetet med en kommungemensam 
kundservice är tre viktiga byggstenar för att kunna 
vända trenden och förbättra det upplevda företagskli
matet framöver.
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För att lyckas inom målområdet krävs också ytterliga
re fokus på att integrera jämställdhet på alla nivåer i 
det dagliga arbetet.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE 3 
Måluppfyllelse 2016-2019

Samlad bedömning efter år 1:
Kommer vi att nå målet för  
perioden?

Prioriterat mål: Inspirera och stödja så att fler 
elever uppnår godkända betyg efter såväl
grundskola som gymnasieskola.
Ett gott företagsklimat där fler inspireras till 
företagande.

Kommentar: Det tvådelade målområdet mäts 
dels genom mätetalen utvecklingen av grund-
skoleelevers slutbetyg och andelen gymnasie-
elever som avslutade sin gymnasieutbildning 
inom tre år, dels genom SKL:s mätningar kring 
företagsklimat. Mätetalen kommer att följas 
under hela målperioden 2016-2019.

Andel elever som 2016 fick godkänt i samtliga 
ämnen i slutbetyget i årskurs 9 var 83,0 %, 
jämfört med 87,4 % 2015. Andelen elever som 
avslutade sin gymnasieutbildning med slutbetyg 
inom 3 år ökade från 74,3 % 2015 till 75,8 % 2016.

SKL:s mätning Insikt genomförs vartannat år 
och resultat från 2016 kommer att presenteras 
först 2017.

Delvis

Målområde 4

Hälsa och social sammanhållning
 
Bakgrund
Att känna trygghet i vardagen och gemenskap och 
delaktighet i samhället är viktigt för vår trivsel och 
därmed för vår hälsa. Ohälsa bland unga har ökat i 
samhället och skillnader i hälsa har ökat mellan olika 
grupper. I Varbergs kommun ska vi kunna må bra 
genom hela livet. Dels genom att uppleva och ta del 
av det utbud som finns kring natur, idrott och kultur, 
dels genom att själva vara en del i utvecklingen av nya 
upplevelser, uttrycksformer och aktiviteter.

Beskrivning av periodens arbete 
Utveckling av rekreationsområden 
Det finns en tydlig ambition att fortsätta utvecklingen 
av gröna ytor och mötes och lekplatser i kommunen 
och gröna ytor har tydligare inkluderats i sam
hällsbyggnadsprocessen. Under året har flera nya 
lekplatser och motionsspår utvecklats. Det har också 
skett flera standardhöjande insatser på badplatser.  
 
Idrott till nya målgrupper 
Inom idrottsområdet har flera hälsofrämjande 

åtgärder gjorts under året. Besökare i kommunens 
badanläggningar erbjuds friskvårdsaktiviteter och 
under 2016 har marknadsföringsarbete pågått för 
att öka antalet deltagare till dessa. Håstens simhall 
erbjuder numera Fysisk aktivitet på recept (FaR) för 
personer som genom sin vårdgivare har fått remiss på 
fysisk träning. FaR är ett samarbete mellan Varbergs 
kommun, Region Halland och Hallands idrottsför
bund. 

Verksamheten Junior, som syftar till att ge barn 
mellan 9 och 13 år en möjlighet att komma igång och 
röra på sig, har under året vidareutvecklats till att 
även riktas mot funktionsnedsatta samt mot barn 
med övervikt och fetma. 

Insatser kring ungas ohälsa 
Samverkansprojektet Psynk har fortsatt under 2016. 
Psynk syftar till synkronisering av samhällets alla 
insatser för barn och unga mellan 0 och 20 år som 
har, eller riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa. Ett 
projekt inom ramen för Psynk är Be Right Back där 
målgruppen är de elever mellan 12 och 16 år som till 
stora delar är frånvarande från skolundervisningen 
och som är i behov av extraordinära och individan
passade lösningar. Be Right Back har påbörjats på tre 
skolor under 2016: Vidhögeskolan, Almers skola och 
Håstensskolan. Två andra projekt har under året in
förlivats i den ordinarie verksamheten: Skolfam, som 
ska stärka familjehemsplacerade barns möjligheter 
till utbildning, och Steget vidare, som ska fånga upp 
unga som riskerar att avbryta, eller har avbrutit, sina 
gymnasiestudier. 

Arbetet för ökad elevhälsa har under året ut
vecklats i samtliga skolformer. Inom förskolan hålls 
numera regelbundna möten mellan förskolechef, 
specialpedagog och arbetslag. Inom grundskola och 
gymnasieskola har nya rutiner utvecklats för hante
ring av elevärenden, varje enhet ansvarar nu också 
för sitt eget arbete för elevhälsa.  

Under året har en fortsatt satsning gjorts på att 
utveckla flexteam på skolenheter i grundskolan. 
Flexteam är en stödfunktion inom skolornas ordi
narie verksamhet som arbetar med elever inom au
tismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 60 pedagoger har fått kom
petensutveckling med fokus på en teoretisk grund för 
att förstå hur tillvaron kan te sig för personer med 
autismspektrumtillstånd. Arbetet har medfört att 
elevernas skolnärvaro och välmående har ökat.

Trygghet och självständighet för äldre 
De faktorer som påverkar upplevd trygghet inom 
äldreomsorgen är bemötande, kontinuitet, förtroende 
för personal samt att beslut anpassas efter upplevda 
behov. Resultatet från Socialstyrelsens enkät Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? visar att de äldre 
i Varbergs kommun känner sig lika trygga eller något 
tryggare än genomsnittet av svarande i riket. Samma 
undersökning visar att äldre i Varberg upplever högre 
grad av självständighet inom äldrevården jämfört 
med riket i genomsnitt. 

Kommunen ingår i flertalet regionala samarbeten 
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kring ökad trygghet och självständighet som handlar 
om samordning av patientens hälso och sjukvårdsin
satser. I projektet Utvecklad samverkan i vårdkedjan 
och tidig rehabilitering prövas en lokal arbetsmodell 
där personer snabbt får rehabiliterande insatser i 
samband med hemgång. 

Som ett steg i att höja kvaliteten i omvårdnaden 
och förebygga läkemedelsrelaterade problem 
genomfördes under året läkemedelsgenomgångar på 
särskilda boenden i Varberg. 25 procent av de som 
ingick i undersökningen hade läkemedel som faller 
under begreppet ”olämpliga läkemedel för äldre”. 
Under 2017 är målet att alla som är i behov av en läke
medelsgenomgång ska få det. Det krävs en utvecklad 
samverkan mellan kommun och primärvård för att 
förebygga läkemedelsrelaterade problem hos äldre. 

Ett nytt arbetssätt för standardiserade bedöm
ningar har under året införts i syfte att ge äldre 
personer hjälp och stöd utifrån individuella behov 
och därmed stärka den enskildes självständighet, 
delaktighet och trygghet. 
 
Strategier för medborgardialog 
Arbetet med medborgardialog har en direkt koppling 
till Vision 2025 och förhållningssätten hållbarhet 
och delaktighet. Under 2016 har utvecklingen av 
strategier för medborgardialog påbörjats och arbetet 
kommer att fortsätta 2017. Målet är att ta fram 
strategiska inriktningar som ska utgöra ett kommun
gemensamt stöd för medborgardialog i olika kanaler. 
Medborgardialog ska ingå som en naturlig del i 
olika beslutsunderlag. En viktig del av processen är 
återkoppling, vilket krävs för att utveckla och skapa 
förtroende för dialogen som påverkansform.

Inkludering av nyanlända  
Många insatser har under året gjorts för att öka 
inkluderingen av den växande målgruppen nyanlända 
och nya medborgare. Kompetensutvecklingsinsatser 
med fokus på nyanlända har gjorts inom skolan för 
att möta behov och skapa bästa möjliga lärmiljöer, 
och inom förskolan har nya arbetssätt för att utveckla 
modersmålsstöd tagits fram. Under sommaren 
genomfördes en särskild satsning med simundervis
ning för nyanlända. Bussturer till och från boenden 
för nyanlända har under året anordnats för att 
möjliggöra deltagande i olika kulturella arrangemang. 
Nyanlända är personer som fått uppehållstillstånd 
i Sverige av flyktingskäl och som anvisats till en 
kommun.

Ungas delaktighet 
Flera insatser pågår för att öka ungas deltagande och 
möjlighet till inflytande i kommunen. Inom Central
gruppen, ett forum som riktar sig till åldrarna 1525 
år, ges möjlighet att delta kring utvecklingen av frågor 
som rör ungdomar i kommunen. Jämfört med föregå
ende år ökar antalet deltagare i samtliga projekt som 
initierats kring ungdomars inflytande. 

Under 20142016 har olika utredningar undersökt 
hur ett demokratiforum för unga ska se ut i kommu
nen och under perioden har också Demokratiforum 

för unga anordnats vid ett par tillfällen för att: till
varata ungdomars kreativa idéer och engagemang, ge 
möjlighet för unga att påverka sin vardag samt skapa 
verktyg för att minska avståndet mellan unga och 
beslutsfattare i kommunen. Målet är att under 2017 ta 
fram ett förslag för fortsatt demokratiforum för unga. 

Ökat fokus på jämställdhet 
Jämställdhetsarbetet inom kultur och ungdoms
verksamheten har utvecklats under året. Målet är 
att jämställdhet ska genomsyra all styrning och 
planering samt utförande av verksamheten. Under 
hösten har personal vidareutbildats inom ämnet 
och varit delaktiga i att ta fram idéer till utveckling 
och förändring inom sina respektive områden. Två 
områden som prioriterats under året är att öka 
pojkars och mäns läsande samt att öka andelen tjejer 
som besöker ungdomsgårdarna. Några nyckelfaktorer 
har varit att införa nya arbetssätt, att aktivt söka upp 
underrepresenterade grupper och bjuda in från nya 
arenor samt att arbeta med normbrytande strategier 
vid exempelvis marknadsföring. 

Analys
Under 2016 har flera satsningar gjorts inom mål
området Hälsa och social sammanhållning, men 
ett fortsatt aktivt arbete kommer att krävas inom 
nämnder och bolag för en god måluppfyllelse inom 
perioden 20162019. Det kommer också att behövas 
en tydligare plan för satsningar på jämställdhet inom 
alla verksamhetsområden. 

För att kommuninvånarna i Varberg ska må bra 
genom hela livet och målet om bättre hälsa genom 
att inspirera till ett aktivt liv ska nås behövs olika 
slags insatser. Kommunens arbete under 2016 inne
fattar allt från satsningar på att öka elevhälsan och 
bredda målgrupperna för olika ungdomsaktiviteter 
till insatser för ökad trygghet, delaktighet och själv
ständighet bland äldre. 

Att öka delaktigheten i samhället är viktigt 
för den sociala sammanhållningen och det 
är därför angeläget att pågående arbete med 
strategier för förbättrad medborgardialog, 
satsningar på demokratiforum för unga, insatser 
för nyanländas inkludering i samhället och 
ökad valfrihet i äldreomsorgen fortsätter. SCB:s 
medborgarundersökning kommer från och med 
2017 att genomföras varje år, därmed kommer 
kommunen årligen att kunna följa upp resultatet 
kring insyn och inflytande. År 2016 var Varbergs 
kommuns resultat 39 av 100, vilket ligger i nivå med 
genomsnittet i riket. För att målet om delaktighet 
ska anses vara uppfyllt vid målperiodens slut 
behöver Varbergs kommun höja sitt resultat i SCB:s 
medborgarundersökning. 
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Delvis

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE 4 
Måluppfyllelse 2016-2019

Samlad bedömning efter år 1:
Kommer vi att nå målet för  
perioden?

Prioriterat mål:
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.
Delaktigheten i samhället ska öka.

Kommentar: Det tvådelade prioriterade målet 
är brett formulerat. Något specifikt mätetal för 
att ringa in en måluppfyllelse och följa dess 
utveckling har därför inte identifierats. 

I SCB:s medborgarundersökningar kring 
invånarnas helhetsupplevelse av insyn och in-
flytande i kommunens verksamheter och beslut 
når Varbergs kommun 39 av 100 möjliga, vilket 
är i nivå med genomsnittet i riket. 

Varbergs kommun gör flera satsningar för att 
bidra till bättre hälsa och inspirera till ett aktivt 
liv bland invånarna. Gröna områden har fått en 
tydligare inkludering i samhällsbyggnadspro-
cessen, men fortfarande saknas en konkret plan 
för hur strategin för utveckling av grönområden 
ska genomföras. Inom idrotts- och ungdoms-
verksamheten pågår flera riktade satsningar 
till grupper som tidigare varit underrepresen-
terade. För att motverka ungas psykiska ohälsa 
satsar kommunen långsiktigt på elevhälsa. De 
äldres trygghet och självständighet ökar tack 
vare nya samarbeten och arbetssätt.

Prioriterad inriktning 1

Valfrihet och kvalitetskonkurrens
Bakgrund
Fristående och kommunala utförare ska ha likvärdiga 
förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet. 
Kommunens roll blir att underlätta kundvalen, skapa 
rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem 
samt kvalitetsgranska verksamheterna och göra 
informationen om skillnaderna lättillgänglig för 
medborgarna.

Likvärdiga förutsättningar
Varbergs kommun stödjer föreningar och övriga 
aktörer i civilsamhället som bedriver utveckling inom 
områdena kultur och fritid. Kommunens basverk
samhet inom dessa områden ska inte konkurrera med 
föreningsdriven eller privat verksamhet – ju fler för
eningar som bedriver verksamhet, desto större utbud 
finns för kommuninvånarna att ta del av. Under året 
har fyra nya föreningar registrerats. 

En del av det stöd som föreningar kan ansöka om 
är stöd till specifika projekt. Av de ansökningar som 
kom in 2016 blev tre föreningsdrivna projekt bevil

jade medel. För att öka antalet projektansökningar 
kommande år ska kommunen arbeta mer aktivt med 
informationsspridning. 

Kommunen arbetar systematiskt med att utreda 
om verksamheter inom äldreomsorg och individ och 
familjeomsorg ska konkurrensutsättas. Under 2016 
var andelen verksamheter som var konkurrensutsatta 
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om 
offentlig upphandling (LOU) cirka 50 procent, vilket 
är i nivå med föregående år. 

Inom verksamheten särskilt boende finns tre 
upphandlade externa utförare. Fördelningen mellan 
externt utförd verksamhet (36 procent) och verksam
het i egen regi (64 procent) var under året relativt 
oförändrad jämfört med föregående år. 

66 procent av kunderna inom hemtjänsten valde 
verksamhet i kommunens regi, vilket var en ökning 
med 6 procentenheter jämfört med året innan. De  
34 procent som valde externt utförd verksamhet hade 
13 olika kundvalsföretag att välja bland. Inom områ
dena familjerådgivning, sysselsättning och missbruk/
beroende fanns det under året fem kundvalsföretag 
inom respektive inriktning. 

Underlätta kundval
Inom skola och barnomsorg har föräldrar och barn i 
Varbergs kommun stora möjligheter att välja mellan 
olika verksamhetsformer och huvudmän. Det finns 
både fristående och kommunala alternativ för såväl 
pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem som för 
grundskola och gymnasieskola. För att underlätta 
kundval informerar kommunen om val av förskola 
och skola och vad det innebär. 

Under året infördes en jämförelsetjänst för särskilt 
boende och hemtjänst för att förenkla kundens infor
mationsinhämtning och möjliggöra jämförelser. Från 
mitten av februari till årsskiftet har denna webbsida 
haft 315 externa besök. Utveckling av jämförelse
tjänsten kommer att fortsätta. 

Under 2016 gjordes en uppföljning kring kundval. 
Resultatet visade att det bland nya kunder är en till 
två personer som inte använder möjligheten att välja 
hemtjänstföretag. Samtidigt finns det kunder som 
tillämpar möjligheten att välja om de inte är nöjda 
med hur insatserna genomförs. 

I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? uppger drygt 80 procent 
av Varbergs äldre att de fått välja utförare av 
hemtjänst, jämfört med 56 procent i riket. Ett antal 
av kundvalsföretagen hade under en period nått sitt 
kapacitetstak, vilket kan ha påverkat kunders upple
velse av möjligheten att få välja. Andelen äldre som 
2016 ansåg att de fått plats på önskat äldreboende 
var 83 procent. Det är ett relativt oförändrat resultat 
jämfört med tidigare år, men något lägre än rikets 
genomsnitt på 88 procent. Resultatet är troligen på
verkat av det ansträngda läget gällande platser inom 
särskilt boende samt av att en del äldre vid akuta 
omvårdnadsbehov inte har möjlighet att avvakta och 
vänta på önskat boende. 
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Fördelning mellan egenregi och externa utförare i 
särskilt boende och hemtjänst, Varbergs kommun 
2016

Egen  
regi, %

Extern  
utförare, %

Särskilt boende 64 36

Hemtjänst 66 34

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2016
Varberg, % Riket, %

Andel äldre som upplevt 
att de fått välja utförare av 
hemtjänst 80 56

Andel äldre som anser  
att de fick plats på önskat 
äldreboende 83 88

Prioriterad inriktning 2

Attraktiv arbetsgivare
Kommunen arbetar kontinuerligt för att utvecklas 
som attraktiv arbetsgivare. De områden som varit 
speciellt i fokus under året är kopplade till personal 
och kompetensförsörjningen och till ett hållbart 
arbetsliv. 

Personal- och kompetensförsörjning
Kommunens personal och kompetensförsörjning har 
kommit alltmer i fokus. Samtidigt som kommunen 
växer sker en betydande personalavgång, både som 
en följd av generationsväxlingen och som en följd 
av omvärldens ökande efterfrågan på personal. 
Konkurrensen om medarbetarna har ökat betydligt. 
En viktig konkurrensfaktor är lön och detta har bland 
annat medfört att löneläget höjts. 

I den personalförsörjningsanalys som tagits fram 
har aktuella bristyrken konstaterats vara flertalet 
tekniska yrken, socionomer, olika lärargrupper samt 
undersköterskor inom vård och omsorg. Ålders
bilden visar också en kommande stor efterfrågan på 
personal inom kost och städ samt på chefer inom flera 
verksamhetsområden. Under året har arbetet med 
handlingsplaner för att underlätta och säkerställa den 
framtida personalförsörjningen varit viktigt.

Kommunens engagemang i samarbetet med 
Region Halland och övriga Hallandskommuner 
kring utvecklingsprogrammen Trainee Halland och 
Morgondagens ledare har fortsatt i lika hög grad som 
tidigare. En översyn har inletts för att utöka antalet 
platser inom båda programmen. Samtliga Varbergs 
traineer har också erbjudits fortsatt arbete inom 
kommunen.

Kommunen har under året satsat brett på olika 
insatser för att marknadsföra den kommunala 
verksamheten. Detta har gjorts genom deltagande 

i olika kampanjer i tryckt och digital media, genom 
deltagande vid olika mässor, genom ett mycket stort 
antal aktiviteter i både grundskolor, gymnasier och 
högskolor samt genom olika rekryteringskampanjer 
riktade mot redan yrkesverksamma samt mot nyan
lända personer.

 
Utveckling av arbetsgivarpolitik och 
anställningsvillkor
Ett samlat arbetsgivarpolitiskt dokument har tagits 
fram, vilket ger chefer och medarbetare en lättill
gänglig beskrivning av den personalpolitik och de 
villkor som gäller för anställda inom kommunen. 

Det fortsatta arbetet med att se över kommunens 
personalförmåner har resulterat i ett beslut om 
utökning av befintliga förmåner. Ett exempel är 
erbjudandet om förmånscyklar, som upphandlats och 
förberetts under hösten för start i början av 2017. 

Insatserna för önskad sysselsättningsgrad och 
färre timavlönade har löpt på som planerat och resul
terat i fortsatt ökning av sysselsättningsgraden bland 
kommunens anställda samt minskning av andelen 
timavlönad arbetstid. 

En översyn av arbetsvärderingar, kopplade till den 
långsiktiga lönestrategin från 2015, har inletts.

Utveckling för chefer och medarbetare
Kommunens nya program och utbildningsinsatser 
inom ledarutvecklingsområdet har kommit igång och 
under året har flera aktiviteter genomförts.

Kommunens medarbetarcoaching, för att stödja 
medarbetare som vill utvecklas i sin yrkesroll eller 
byta yrkesbana, har i år tagit emot 35 anställda som 
erbjudits tester samt rådgivning och vägledning. 

Under året har kommunen fått många nyanlända 
invånare, vilka kommer att utgöra en viktig del i 
den framtida personalförsörjningen. Kommunens 
förvaltningar och bolag har tagit fram över 80 olika 
praktikplatser som bland annat riktar sig till denna 
grupp. 

Insatser för ett hållbart arbetsliv
Inom området hälsa och sjukfrånvaro har kom
munens företagshälsovård, kommunhälsan, ökat 
sin omvärldsbevakning och, till både politiker och 
förvaltningar, tagit fram analyser och rapporter samt 
information kring orsaker och åtgärder kopplade till 
den ökande sjukfrånvaron i landet samt utvecklingen 
i Varberg. 

  En hälsostrategi har tagits fram och rutinerna för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet har setts över. I 
samband med detta har också den internetbaserade 
arbetsmiljöguiden omarbetats och uppdaterats. 

Speciella satsningar har gjorts inom flera för
valtningar för att minska sjukfrånvaron, både med 
förtydligade processer och insatser och utbildningar 
för chefer. 

Samarbetet med kommunens vårdcentraler och 
försäkringskassan har fortsatt och utvecklats i syfte 
att motverka långa sjukskrivningar. 

Arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk 
och social arbetsmiljö som kom i mars samt den 
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partsgemensamma avsiktsförklaringen för minskad 
sjukfrånvaro som kom i augusti har lett till både om
fattande dialoger och handlingsplaner. Under hösten 
genomfördes en bred utbildningsinsats för chefer och 
skyddsombud. Samtidigt planerades en utbildning för 
politiskt förtroendevalda med start i januari 2017.

Kommungemensam medarbetarenkät
I september genomfördes den fjärde kommunge
mensamma medarbetarenkäten. Undersökningen 
visade ett positivt resultat med något bättre värden 
än i tidigare undersökningar. Förvaltningarna har 
under senare delen av året arbetat med att ta fram 
handlingsplaner för åtgärder under 2017.

Prioriterad inriktning 3

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket inne
bär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt 
sätt. 

Vad ska kommunen göra?
• För verksamheten ska anges mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll
ning.

• För ekonomin ska anges finansiella mål som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

 
Arbetet med god ekonomisk  
hushållning i Varbergs kommun
Verksamhetens mål och riktlinjer 
Varbergs kommun har utifrån visionen valt att arbeta 
med fyra strategiska målområden och tre prioriterade 
inriktningar, vilket har beskrivits på de föregående 
sidorna i målredovisningen. 

Nämnder och bolag bryter ner kommunfull
mäktiges fyra strategiska målområden till egna 
verksamhetsmål som ska bidra till kommunens 
samlade måluppfyllelse för målperioden 20162019. 
Hur arbetet i verksamheterna har gått under året 
redovisas under respektive målområdesrubrik. 
Sammantaget ger rapporteringen från nämnder och 
bolag goda indikationer på att verksamhetsdelen av 
god ekonomisk hushållning är uppfylld för 2016.

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har också fastställt två över
gripande finansiella mål för verksamheten 2016: 
• Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent 

av skatter och utjämningsbidrag.
• Investeringarna exklusive taxefinansierad verk

samhet och affärsverksamhet bör till 100 procent 
finansieras med egna medel.

För att det första finansiella målet ska vara uppnått 
krävs ett resultat på 30 mnkr för 2016. Årets resultat 
uppgick till 89,8 mnkr, vilket var 49 mnkr bättre 

än budgeterad nivå. Det finansiella resultatmålet är 
därmed uppnått.

Det andra finansiella målet får ses som ett mål 
att uppnå över tid. Möjligheten att nå målet för 2016 
måste betraktas som ytterst begränsad då årets 
budgeterade investeringsnivå uppgick till 636 mnkr. 
Summan av årets nettoinvesteringar landade på  
399 mnkr, medan avskrivningar och resultat uppgick 
till 204 mnkr. Detta ger en självfinansieringsgrad för 
2016 på 51 procent, vilket innebär att det finansiella 
målet om självfinansiering för tredje året i rad inte 
uppnåtts. 

Från och med år 2017 är de finansiella målen 
utformade för att skapa en ekonomisk styrning över 
en längre bestämd tid.

Slutsats
God ekonomisk hushållning innebär att de finansiella 
målen ska uppnås, men även att verksamheterna ska 
följa beslutade övergripande mål och riktlinjer enligt 
årets budget. Ett bokslut som följer de ekonomiska 
planerna men där verksamheterna inte arbetar i 
linje med beslutade mål, och därmed inte bidrar till 
måluppfyllelsen, är inte god ekonomisk hushållning.

Varbergs kommun har en god ekonomisk hus
hållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet. 
Det finansiella målet för självfinansieringsgrad är 
visserligen inte uppnått, men detta kompenseras av 
att kommunen har en mycket god grundekonomi med 
en soliditet (exklusive lån avsedda för kommunala 
bolag) på 68 procent. Rapporteringen från målarbetet 
inom nämnder och bolag ger en indikation om god 
måluppfyllelse över tid för målperioden 20172019. 
Därmed visar även kommunens verksamhet på god 
ekonomisk hushållning. 
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Personalkostnader och producerade timmar 
har ökat under året 
Kommunen är en stor arbetsgivare och cirka en 
tredjedel av nettokostnaderna utgörs av personalkost
nader. Under 2016 uppgick kostnaderna för personal 
till 2 060 mnkr, vilket är en ökning med 168 mnkr 
jämfört med 2015. Såväl löner för arbetad tid som 
sjuklön, arbetsgivaravgifter och kostnader för pen
sioner har ökat. Antalet producerade timmar ökade 
under året inom samtliga nämnder och uppgick totalt 
till 6 757 300, ökningen på 360 100 timmar består 
framför allt av timmar utförda av månadsavlönad 
personal.

Fler tillsvidareanställda, fler tidsbegränsat 
anställda med månadslön och en minskning 
av andelen timmar utförda av timavlönad 
personal
Antalet tillsvidareanställda i kommunen har ökat 
med 107 medarbetare sedan 2015. Samtidigt har 
antalet tjänster omräknat till heltid ökat med 127. 
Skillnaden beror på att fler medarbetare arbetar 
heltid och att fler har en högre sysselsättningsgrad 
än under 2015.  Den största ökningen finns inom 
socialnämnden och barn och utbildningsnämnden.

Vid årsskiftet hade antalet tidsbegränsat anställda 
ökat med 76 personer jämfört med föregående år.

För att få kontinuitet i verksamheterna och erbjuda 
bättre arbetsvillkor för medarbetarna har kommunen 
under 2016 haft som mål att minska antalet 
timmar som utförs av timavlönad personal. Arbetet 
har innefattat olika insatser inom bemanning, 
schemaläggning, organisation och användning av 
personalsystem. 

Andelen timmar som utförts av timavlönad 
personal utgjorde under året totalt 3,6 % av 
samtliga producerade timmar, vilket innebär en 
minskning med 3 000 timmar. Inom barn och 
utbildningsnämnden rapporterades en minskning 
från 3,0 % till 2,1 % och inom kultur och 
fritidsnämnden ökade siffran från 5,5 % till 6,5 %. 
I övriga nämnder var andelen timmar som utförts 
av timavlönad personal oförändrad alternativt 
marginellt högre än föregående år. 

Fler heltidsarbetande och fortsatt ökning av 
sysselsättningsgraden
Andelen heltidsarbetande tillsvidareanställda har 
fortsatt att öka och uppgick vid årets slut till 74,9 %, 
att jämföra med 72,6 % 2015.

Bland kvinnorna var ökningen 2,3 procentenheter 
och bland männen 1,4 procentenheter. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
samtliga tillsvidareanställda fortsätter att öka och var 
vid årsskiftet 94,2 %, att jämföra med 93,4 % 2015. 
De anställda som önskat utökad sysselsättningsgrad 
har enligt kommunens riktlinjer fått detta tillgodosett 
under året och såväl gruppen kvinnor som gruppen 

Personalbokslut
män har ökat sin sysselsättningsgrad. 
Den större andelen heltidsanställda och den högre 
sysselsättningsgraden bland deltidsanställa har 
medfört att den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
i kommunen har ökat.

Stor andel kvinnor bland kommunens  
medarbetare
Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 
81,7 % kvinnor och 18,3 % män. Andelen tillsvidare
anställda kvinnor har minskat något medan andelen 
tillsvidareanställda män har ökat något jämfört med 
föregående år. 

Antal tillsvidareanställda
2016 2015 2014

Antal tillsvidareanställda 4 308 4 201 4 069
därav män, % 18,3 17,9 17,3
därav kvinnor, % 81,7 82,1 82,7

Tidsbegränsad anställning 
med månadslön 584 508 413

därav män, % 22,4 24,6 24,2
därav kvinnor, % 77,6 75,4 75,8

Total sysselsättning tills-
vidareanställda omräknad 
till heltid 4 058 3 931 3 776
Genomsnittlig anställningstid 
för tillsvidareanställda, år 14,4 14,9 15,5

Genomsnittsålder,  
tillsvidareanställda 46,6 47,0 47,5

Genomsnittlig pensionsålder 64,3 64,6 64,8

Genomsnittlig sysselsättningsgrad deltidsarbetande 
tillsvidareanställda, %

2016 2015 2014

Kvinnor 77,4 76,9 76,6

Män 68,0 66,9 69,2

Totalt 76,8 76,2 76,1

Genomsnittlig sysselsättningsgrad samtliga  
tillsvidareanställda, %

2016 2015 2014

Kvinnor 93,6 92,9 92,0

Män 96,4 95,8 96,4

Totalt 94,2 93,4 92,8

Andel heltid tillsvidareanställda, %
2016 2015 2014

Kvinnor 71,5 69,2 66,5

Män 89,8 88,4 87,1

Totalt 74,9 72,6 70,0
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Fortsatt ökning av yngre medarbetare och 
många medarbetare som går i pension de 
närmaste åren
Den genomsnittliga åldern för kommunens tillsvi
dareanställda är 46,6 år, jämfört med 47 år 2015. 
Åldersgruppen under 30 år har ökat med 0,6 procent
enheter och åldersgruppen 3039 år har ökat med 
0,9 procentenheter. Andelen medarbetare över 40 år 
har minskat med 1,7 procentenheter under 2016. Vid 
årsskiftet var 8,9 % av medarbetarna under 30 år. 

141 av kommunens medarbetare gick i pension 
under 2016, jämfört med 136 personer året innan. 
Den genomsnittliga pensionsåldern under 2016 var 
64,3 år, jämfört med 64,6 år under 2015. 

Cirka 540 medarbetare fyller 65 år inom de 
kommande fem åren. Hur stor pensionsavgången blir 
påverkas i hög grad av hur många som fortsätter att 
arbeta efter 65 års ålder. Samtidigt som den genom
snittliga pensionsåldern sjunkit något finns en trend 
som visar att fler medarbetare än tidigare väljer att 
arbeta efter 65 års ålder.

Ingen större ändring i den totala sjukfrånva-
ron från 2015 – ökningen har bromsat in
Redan 2012 var trenden att sjukfrånvaron i samhället 
ökade, men Varbergs kommun hade både 2011 och 
2012 en oförändrat låg sjukfrånvaro om 4,6 %.  
Under 20132015 steg sjukfrånvaron och uppgick till 
6,3 % år 2015. Under 2016 har ökningen av den totala 
sjukfrånvaron stannat av och vid årsskiftet uppgick 
den till drygt 6,3 %. Sjukfrånvaron för kvinnorna 
var 6,8 % och för männen var siffran 4,4 %, vilket är 
oförändrat jämfört med 2015. 

Trenden visar att sjukfrånvaron ökar mest bland 
medarbetare som är under 30 år.

Den långa sjukfrånvaron sjunker och den 
korta sjukfrånvaron ökar
Mellan 2013 och 2014 ökade andelen långtidssjuka 
(med frånvaro längre än 60 dagar) markant, från  
30,9 % till 38,4 % av all sjukfrånvaro. Ökningen 
fortsatte, om än inte i samma omfattning, och de 
långtidssjuka utgjorde 2015 totalt 40,2 % av all 
sjukfrånvaro. Den uppåtgående trenden vände under 
2016 då långtidsjukfrånvaron sjönk till 37,8 %. I 
ålders gruppen under 30 år har långtidssjukfrånvaron 
ökat med 6,3 procentenheter och i åldersgruppen 
5059 år har den ökat med 2,4 procentenheter. I 
övriga åldersgrupper har långtidssjukskrivningarna 
minskat. 

Den korta sjukfrånvaron (med frånvaro under  
15 dagar) ökade med 0,2 procentenheter under 2016 
och uppgick till 2,8 % vid årsskiftet. 

Bland kvinnorna ökade den korta sjukfrånvaron 
med 0,3 procentenheter till 3,0 % och bland männen 
med 0,4 procentenheter till 2,3 %.

Den högsta korttidssjukfrånvaron återfinns hos 
medarbetare i åldersgruppen under 30 år. Männens 
korta sjukfrånvaro har ökat med 1,1 procentenheter 
och kvinnornas med 0,3 procentenheter.

 
Andelen anställda utan sjukfrånvaro minskar 
Andelen anställda utan sjukfrånvaro, så kallade 
långtidsfriska, har minskat. Detta innebär att fler 
av kommunens anställda varit sjuka någon gång 
under året. Inom servicenämnden har andelen 
långtidsfriska ökat med 1,8 procentenheter och inom 
socialnämnden med 0,2 procentenheter. I övriga 
nämnder har andelen långtidsfriska minskat. 

Tillsvidareanställdas sjukfrånvaro minskar
Sjukfrånvaron bland tillsvidareanställda har minskat 
med 0,2 procentenheter jämfört med 2015 och 
uppgick vid årsskiftet till 6,5 %. Medarbetare under 
30 år har den högsta sjukfrånvaron (8,0 %). Även 
den största ökningen av sjukfrånvaro finns i denna 
åldersgrupp.

Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid, %
Kön/åldersgrupp 2016 2015 2014

Kvinnor
29 år eller yngre 7,2 6,4 5,5

30-39 år 6,4 6,1 5,5

40-49 år 6,3 6,6 5,9

50-59 år 6,9 6,7 6,4

60 år eller äldre 7,7 8,3 6,9

Totalt kvinnor 6,8 6,8 6,1

Män
29 år eller yngre 4,6 3,3 2,7

30-39 år 2,8 3,3 2,7

40-49 år 3,3 3,1 3,0

50-59 år 6,6 6,2 5,6

60 år eller äldre 4,5 5,4 4,1

Totalt män 4,4 4,4 3,9

Samtliga anställda
29 år eller yngre 6,5 5,7 4,9

30-39 år 5,6 5,5 4,9

40-49 år 5,7 5,9 5,4

50-59 år 6,9 6,6 6,3

60 år eller äldre 6,8 7,5 6,2

Totalt 6,3 6,3 5,7

Andel långtidssjukfrånvaro  
av total sjukfrånvaro (mer än 
60 dagar) 37,8 40,2 38,4

Andel anställda med  
månadslön utan sjukfrånvaro 32,4 35,0 35,8

Sjukfrånvaron varierar i olika förvaltningar
Sjukfrånvaro inom förvaltningarna varierar från  
2,8 % till 7,9 % och påverkas bland annat av perso
nalens ålder, sammansättning och olika arbetsför
hållanden. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom 
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socialförvaltningen (7,9 %), serviceförvaltningen  
(7,7 %) och kultur och fritidsförvaltningen (6,7 %). 
Inom socialförvaltningen, barn och utbildningsför
valtningen (5,2 %) och stadsbyggnadskontoret 
(3,7 %) har sjukfrånvaron minskat och inom övriga 
förvaltningar har sjukfrånvaron ökat. De största ök
ningarna finns inom kultur- och fritidsförvaltningen 
(1,9 procentenheter) och hamn och gatuförvaltning
en (1,5 procentenheter). 

Samtliga förvaltningar har under 2016 arbetat med 
ett stort antal aktiviteter i syfte att följa utvecklingen 
och arbeta med hälsa och sjukfrånvaro. Några exem
pel på aktiviteter är: utbildning i kommunens reha
biliteringsprocess för chefer, analyser och handlings
planer utifrån genomförd medarbetarundersökning 
och det systematiska arbetsmiljöarbetet, tidiga insat
ser vid upprepad korttidssjukfrånvaro, projektarbete 
kring samordnad rehabilitering i syfte att minska 
sjuktal och personalvårdsronder samt individuella 
stödinsatser och telefonrådgivning. Andra exempel 
på insatser är: utökad bemanning i verksamheten, 
utbildningsinsatser i syfte att stärka ledarskapet, 
översyn av organisation och grundbemanning, 
tydliggörande av roller och ansvar, rätt kompetens till 
rätt arbetsuppgifter samt påverkansmöjligheter och 
delaktighet för medarbetarna. 
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Finansiell analys
Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens ekono
miska läge används en modell som är framtagen av 
kommunforskningsinstitutet (Kfi) vid Göteborgs 
universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter: 
• resultat  
• kapacitet  
• risk 
• kontroll
Modellen omfattar en genomgång av kontroll över 
den finansiella utvecklingen, av lång- respektive 
kortsiktig betalningsberedskap och betalningskapa
citet samt av riskförhållande. Målsättningen är att 
med modellens hjälp kunna identifiera eventuella 
finansiella problem och klargöra om kommunen har 
en god ekonomisk hushållning eller ej. 

Resultat 
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om 
god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige 
fastställt två finansiella mål:
1. Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent 

av skatter och utjämningsbidrag, vilket 2016 
innebär ett överskott på 30 mnkr.

2. Investeringarna exklusive taxefinansierad verk
samhet och affärsverksamhet bör till 100 procent 
finansieras med egna medel.

Årets resultat
Kommunens resultat 2016 blev 89,8 mnkr, vilket 
överstiger fullmäktiges första finansiella mål med 
59,8 mnkr och det budgeterade resultatet med  
49 mnkr. Jämfört med 2015 är resultatet en förbätt
ring med 21,8 mnkr.

De främsta orsakerna till resultatförbättringen  
är att nämnderna har ett överskott mot budget med  
54 mnkr, varav 62 mnkr är ökade intäkter för explo
atering. En faktor som påverkat resultatet negativt är 
att skatteintäkterna blev 7 mnkr lägre än budgeterat.

Samtidigt som det är glädjande att 2016 blev 
ytterligare ett år med ett resultat som avviker positivt 
från såväl finansiellt mål som budget, är det viktigt 

att beakta att kommunens planerade investeringsnivå 
framöver kommer att kräva resultat på i genomsnitt 
minst 100 mnkr per år. För att möta den planerade 
investeringsnivån är de finansiella målen omskrivna 
från och med 2017.

Finansiella nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 

Förändring av nettokostnader, % 5,6 4,5 4,3 3,7 1,7

Förändring av skatter och statsbidrag, % 6,3 3,6 3,3 3,5 2,1

Årets resultat, mnkr 89,8 68,0 97,7 110,8 113,6

Årets resultats andel av skatter och generella statsbidrag, % 3,0 2,4 3,6 4,2 4,5

Soliditet, %        41,3 42,5 43,2 45,3 47,8

Solidetet inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, % 23,1 22,3 21,3 20,4 21,7

Soliditet exklusive skulder avseende kommunala bolag, % 68,5 69,8 70,6 71,0 70,9

Egenfinansiering av årets investeringar, % 51,0 55,0 67,0 100,0 100,0

Nej

FINANSIELLA MÅL
Måluppfyllelse 2016

Finansiellt mål 1: Kommunen bör 
nå ett resultat på minst 1 procent 
av skatter och utjämningsbidrag. 

Är målet uppnått 2016?

Kommentar: För att det första 
finansiella målet ska vara uppnått krävs ett 
resultat på 30 mnkr. Årets resultat uppgick till 
89,8 mnkr.

Finansiellt mål 2: Investeringarna 
exklusive taxefinansierad verk
samhet och affärsverksamhet bör 
till 100 % finansieras med egna 
medel.

Är målet uppnått 2016?

Kommentar: Summan av årets 
nettoinvesteringar var 399 mnkr, medan 
avskrivningar och resultat uppgick till 204 mnkr. 
Detta ger en självfinansieringsgrad på 51 %. Det 
andra finansiella målet får ses som ett mål att 
nå över tid. Möjligheten att nå målet för 2016 
måste betraktas som ytterst begränsad då 
årets budgeterade investeringsnivå uppgick till 
636 mnkr.  Från och med 2017 är de finansiella 
målen utformade för att skapa en ekonomisk 
styrning över en längre bestämd tid. 

Ja, helt



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

27ÅRSREDOVISNING 2016  |  VARBERGS KOMMUN

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Kommunens nettokostnadsandel visar hur stor del 
av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska 
utjämningen som går åt till att täcka olika typer 
av löpande kostnader i verksamheten. Nettot av 
intäkterna och kostnaderna 2016 visar att 97,6 % av 
skatteintäkterna togs i anspråk. Det är en förbättring 
jämfört med föregående års nettokostnadsandel som 
var 98,2 %. 

Skatteintäkterna ökade under året med 6,3 % 
och nettokostnaderna ökade med 5,6 %, en positiv 
utveckling eftersom en kostnadsökning som är högre 
än intäktsökningen urholkar ekonomin på sikt.  

Personalkostnaderna stod för 55 % av årets samt
liga driftskostnader och utgjorde en stor del av årets 
nettokostnadsökning. Totalt uppgick personalkostna
derna till 1 987 mnkr, vilket innebar en ökning med  
8 % jämfört med föregående år. Detta förklaras 
framför allt av att avtalsrörelsen för 2016 landade på 
cirka 3 % löneökning samt att antalet årsanställda i 
kommunen har ökat med 3 %. 

Återlånade medel
Mnkr Värde

Pensionsförpliktelse 1 316,8
varav ansvarsförbindelse 1 200,9
varav avsättning 115,9

Placerade pensionsmedel till marknadsvärde 74,5
varav räntebärande värdepapper 52,1
varav aktier 20,4
varav alternativa placeringar 2,0

Återlån* 1 242,3

*Skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel, angivna till marknadsvärde.

Kommunalskatten är låg i Varberg jämfört med andra 
kommuner. Detta är en resurs utifrån ett finansiellt 
perspektiv eftersom det innebär möjligheter att 
förstärka ekonomin, vilket är svårare i en kommun 
med högre skatt. 

Kommunalskatt, % 2016 2015 2014

Varbergs kommun     20,33 20,33 20,33

Hallands kommuner, vägt     20,80 20,80 20,80

Rikets kommuner, vägt 20,75 20,70 20,65

Årets investeringar 
Enligt fullmäktiges andra finansiella mål ska kom
munens investeringar vara självfinansierade.

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av in
vesteringarna som kan finansieras med internt tillför
da medel, det vill säga summan av avskrivningar och 
resultat. En självfinansieringsgrad på 100 % eller mer 
innebär att inga lån behövs för investeringarna.

Summan av kommunens nettoinvesteringar för 
2016 är 395 mnkr, medan avskrivningar och resultat 
uppgår till 204 mnkr. Detta ger en självfinansierings
grad på 51 %, vilket betyder att kommunfullmäktiges 
andra finansiella mål inte är uppnått.

Målet om självfinansierade investeringar är 
visserligen satt för att uppnås sett över flera år, men 
då kommunen visar fortsatt stora investeringsbehov 
kommer målet inte heller att kunna nås de närmaste 
åren. Som en konsekvens av detta är de finansiella 
målen för 2017 utformade för att skapa en ekonomisk 
styrning över en längre bestämd tid. 

Kapacitet
En viktig parameter för att avläsa kommunens 
långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av det 
finansiella handlingsutrymmet. Detta mäts genom 
soliditet. 

Säkringsredovisning
Kommunen Kommunkoncernen

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2016 2015 2016 2015

Genomsnittlig ränta, inklusive derivat 2,97 % 3,24 % 2,54 % 2,77 %
Genomsnittlig ränta, exklusive derivat 0,80 % 1,20 % 0,70 % 1,08 %

Genomsnittlig räntebindningstid, inklusive derivat 2,5 år 3,5 år 2,4 år 3,4 år
Genomsnittlig räntebindningstid, exklusive derivat 0,6 år 1,0 år 0,8 år 1,3 år

Utestående derivat, mnkr 1 600,6 1 780,6 1 600,6 1 780,6
Marknadsvärde derivat, mnkr -179,7 -181,9 -179,7 -181,9

Lån som förfaller inom:
1 år 26 % 20 % 21 % 22 %
1-3 år 47 % 21 % 52 % 20 %

3-5 år 28 % 37 % 27 % 40 %

5-10 år 0 % 22 % 0 % 18 %
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Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgång
ar som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet 
kommunen har, desto lägre är skuldsättningen. Hur 
soliditeten utvecklas beror därmed på två faktorer: 
det årliga resultatet och förändringen av tillgångarna.

Kommunens soliditet för 2016 ligger på 41,3 %, vil
ket är en försämring mot föregående års 42,5 %. Vid 
en jämförelse med andra kommuners soliditet är det 
viktigt att beakta Varbergs kommuns upplägg med en 
internbank som innebär att man har dotterbolagens 
skulder samt fordringar på bolagen i balansräkning
en, vilket gör att kommunens balansräkning ökar 
och soliditeten (som är ett relativt mått) minskar. Om 
man räknar bort skulderna för kommunens bolag i 
internbanken är kommunens soliditet 68,5 %, vilket 
även det är en försämring i förhållande till föregå
ende år. Soliditeten medräknat skulderna utanför 
balansräkningen (pensioner intjänade före 1998 i 
den så kallade ansvarsförbindelsen) har ökat med en 
procentenhet till 23,1 %, vilket innebär en förbättring 
som beror på minskad pensionsskuld.

Den del av tillgångarna som finansieras med 
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad och 
är soliditetens motsats. Kommunen har ingen egen 
låneskuld, men har lån för de fordringar som finns 
i internbanken samt har kortfristiga skulder (till 
exempel leverantörsskulder) och avsättningar. Den 
aktuella skuldsättningsgraden har ökat till 58,7 %.

Risk och kontroll
En förutsättning för att kommunallagens bestämmel
ser om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås 
är att kommunen har en balanserad likviditet samt 
att kommunfullmäktiges beslut om internkontroll 
efterlevs.

Likviditet
Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga 
betalningsförmåga. Den kan visas som omsätt
ningstillgångar i relation till kortfristiga skulder, 
kassalikviditet. Om måttet är 100 % innebär det att 
omsättningstillgångarna är lika stora som de kort
fristiga skulderna. Ju lägre tal, desto större är risken 
att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet, % 2016 2015 2014

Inklusive semesterskuld  62,2 64,3 122,3

Exklusive semesterskuld 69,6 71,3 147,5

I kommunens kortfristiga skulder för 2016 (totalt 
cirka 1 361 mnkr) ingår en semesterlöneskuld på cirka 
144 mnkr som troligen inte kommer att omsättas 
under det närmaste året. Bortsett från semester
löneskulden uppgår årets kassalikviditet till 62,2 %. 
Kassa likviditeten påverkas positivt av att kommunen 
har en outnyttjad checkkredit på 250 mnkr, men 
den är försämrad jämfört med föregående år vilket 
framför allt beror på en avsevärd minskning av 
likvida medel.

Borgensåtagande och skuldsättning
När en kommun ska bedömas ur ett riskperspektiv är 
det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns. 
Varbergs kommun har idag borgensåtagande på  
562 mnkr, varav 500 mnkr är Varbergs Stadshus AB:s 
lån. Kommunen har en internbank som sköter all 
in och utlåning av externa medel till kommunen och 
till de kommunala bolagen. Det finns skulder för dot
terbolagen på 2 623 mnkr via internbanken, vilket är 
en ökning med 199 mnkr jämfört med föregående år. 
Den negativa reporäntan har inneburit att kommunen 
kunnat låna med en negativ ränta, vilket har medfört 
minskad räntekostnad. Bolagskoncernen har ett 
negativt kassaflöde, mestadels på grund av den höga 
investeringstakten. Risken för dotterbolagens skulder 
får ändå bedömas som liten, eftersom bolagen har ett 
positivt kassaflöde från den löpande verksamheten 
och innehåller betydande övervärden. De kommunala 
bolagen följer också i stort sett sina budgetar på ett 
tillfredsställande sätt och det innebär att kommunen 
har kontroll över deras verksamhet.

Hanteringen av kommunkoncernens skuldsättning 
styrs av fullmäktiges finanspolicy med tillhörande 
tillämpningsanvisningar. De totala skulderna i 
kommunkoncernen är summan av internbankens 
skulder samt skulderna i Varbergs Stadshus AB, totalt 
3 123 mnkr. 

Genomsnittsräntan inklusive derivat är 2,5 % och 
den genomsnittliga bindningstiden 2,4 år. Eftersom 
räntan de senaste åren har sjunkit till rekordlåga 
nivåer är marknadsvärdena kraftigt negativa för 
skuldportföljen, då lån och räntederivat tidigare har 
bundits vid högre nivåer. De negativa marknads
värdena på lån och derivat innebär ingen risk; de 
kommer att behållas hela löptiden och undervärdena 
kommer inte att realiseras i förtid.

Vid sidan av dessa åtaganden har kommunen teck
nat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder, 
kommunens andel av dessa skulder är 1,1 %. 

Uppfyllt balanskravet även i år
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommu
nen ha sin ekonomi i balans och varje räkenskapsår 
redovisa högre intäkter än kostnader efter att reali
sationsvinster har räknats bort. Ett positivt resultat 
krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp 
medel för reinvesteringar. Varbergs kommun har 
uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000 och 
har därmed inga negativa balanskravsresultat att 
reglera från tidigare år. Årets resultat efter balans
kravsjusteringar uppgår till 88 mnkr.

Balanskravsutredning
Mnkr Värde

Årets resultat enligt resultaträkning 89,8

Realisationsvinster -1,9

Årets resultat efter balanskravsjustering 87,9

Medel till resultatutjämningsreserv -17,6

Balanskravsresultat 70,3
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Resultatutjämningsreserv
Varbergs kommun har ett, av fullmäktige antaget, 
regelverk för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket ger 
kommunen möjlighet att reservera delar av positiva 
resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas 
för att jämna ut minskade skatteintäkter enskilda 
år vid lågkonjunktur. Ingående RUR uppgår till 
280,7 mnkr och för 2016 görs ytterligare avsättning 
med 17,6 mnkr till 298,3 mnkr (som enligt beslut av 
kommunfullmäktige är maximal nivå för RUR). Den 
totala avsättningen motsvarar 10 % av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Sammanfattning finansiell analys
Den sammanfattande bilden av Varberg utifrån ett 
finansiellt perspektiv är en kommun med mycket god 
grundekonomi. Detta avspeglas bland annat i en hög 
soliditet, god budgetföljsamhet och låg utdebitering. 
Å andra sidan visar den finansiella analysen att den 
ekonomiska styrkan under de senaste åren har för
sämrats till följd av höga investeringsnivåer i relation 
till respektive års resultatnivå. Med ett resultat på 
i genomsnitt 100 mnkr per år klarar kommunen 
en investeringsnivå på i snitt 350 mnkr per år. De 
senaste åren har investeringarna legat högre och 
resultaten lägre än denna nivå, vilket försämrar 
grundekonomin.

2014

2015

Polärdiagram finansiell analys
Diagrammen nedan har poängskalan 1–5 och fördelning-
en av poäng följer normalfördelningskurvan. De fem  
kommuner som har bäst resultat för respektive år har  
5 poäng, de tio därefter 4 poäng, de 22 kommuner som 
ligger i mitten har 3 poäng, de tio närmast därunder har  
2 poäng och de fem som har sämst resultat har 1 poäng.
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Diagrammet ovan visar kommunens resultat i förhållande 
till fullmäktiges finansiella mål. För åren 2017-2021 har 
budget respektive framskrivning utformats baserat på att 
kommunen ska nå det finanisella målet om ett genom-
snittligt resultat på minst 100 mnkr/år för perioden 2017-
2025. (Framskrivning 2020-2021 är ej politiskt hanterad.)

Färg Finansiellt mål  
(Tre stapelfärger:)  
Färg Uppnått resultat (år 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016) 
Färg Resultat enligt budget/plan (år 2017, 2017, 2018) 
Färg Resultat enligt framskrivning (år 2020 och 2021) 
 
Diagrammet ovan visar kommunens resultat i förhållande till fullmäktiges finansiella mål. För åren 2017-2021 har budget 
respektive framskrivning utformats baserat på att kommunen ska nå det finanisella målet om ett genomsnittligt resultat på 
minst 100 mnkr/år för perioden 2017-2025.  (Framskrivning 2020-2021 är ej politiskt hanterad.) 
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Resultat i relation till finansiellt mål, mnkr

Finansiellt mål

Uppnått resultat

Resultat enligt budget/plan

Resultat enligt framskrivning

Kommunens ekonomi på sikt
Kommunfullmäktige i Varbergs kommun styr 
verksamheten med ett aktivt arbete utifrån en 
planeringsmodell som utgår från vision, strategiska 
målområden, prioriterade mål, prioriterade inrikt
ningar samt finansiella mål.

Den främsta utmaningen under den kommande 
perioden 2017 – 2021 blir att klara de finansiella 
målen samtidigt som behoven av investeringar kan 
komma att uppgå till drygt 2 000 mnkr. Satsningen 
på stora investeringar har pågått i kommunen under 
de senaste tre åren. Eftersom detta undantränger re
surser till löpande drift inom verksamheterna måste 
en ständig avvägning göras mellan önskvärd storlek 
på resultat och storlek på planerade investeringar. 

De aktuella förutsättningarna ställer krav på över
syn av både kvalitet och ekonomi inom kommunens 
drift. Vid en jämförelse med liknande kommuner 
i kommun och landstingsdatabasen Kolada håller 
Varberg i dagsläget en mycket hög kvalitet inom sina 
olika verksamheter. 
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Under 2016 har den totala nettokostnaden (den del av 
kostnaderna som inte täcks av verksamhetens intäk
ter) ökat med 5,6 procent. Jämfört med föregående 
år har både intäkter och kostnader ökat. Ökningen 
beror på att kommunen växer men är också kopplad 
till kommunens ansvar för flyktingmottagande. 
Driftsnettot finansieras av skattemedel och statliga 
utjämningsbidrag samt av finansnetto (skillnaden 
mellan ränteintäkter och räntekostnader).

Årets budget
I november 2015 fastställde kommunfullmäktige 
driftsramarna för kommunens nämnder och styrelser 
till 2 952,5 mnkr. Driftsramarna ska användas till att 
finansiera den löpande verksamheten, såsom skola, 
vård och omsorg, och varje nämnd och styrelse får 
en egen ekonomisk ram till sin verksamhet. Inom de 
beslutade driftsramarna reserverades 22 mnkr för 
att kunna fördelas vid behov under året. Av dessa har 
15,5 mnkr delats ut för att kompensera satsningar 
på medarbetardagar, specifika uppdrag och projekt 
samt inte minst ökade kostnader i form av nya 
anläggningar och utökade skötselytor.

Ökade kostnader
Kommunens driftskostnader har under året ökat med 
10 procent. Den enskilt största kostnaden är perso
nalkostnaderna, som står för nästan två tredjedelar 
av den totala driftskostnaden. Personalkostnaderna 
har stigit med 8 procent, vilket beror på allmänna 
löneökningar, fler anställda samt högre pensionskost
nader. De senare väntas bli som störst inom några år, 
då kommunen når toppen av utbetalningarna som 
gäller pension intjänad innan 1998. Även kommunens 
kostnad för verksamhetsköp har ökat kopplat till 
flyktingmottagandet under året. 

Ökade intäkter
Årets driftsintäkter, det vill säga intäkter som kom
munens verksamheter får in genom exempelvis bi
drag, avgifter, taxor eller försäljning, har ökat jämfört 
med 2015. Intäkterna för försäljning av anläggnings 
och exploateringstillgångar har ökat, liksom intäkter 
från taxor och avgifter. Erhållna bidrag har ökat med 
72 procent, främst genom bidrag från Migrationsver
ket till följd av flyktingmottagandet.

Varierande budgetföljsamhet  
bland nämnderna
Nämnderna visar överlag positiva budgetavvikelser. 
Den enda större negativa avvikelsen som finns är 
kopplad till ett planerat underskott inom servi
cenämndens fastighetsavdelning. Totalt uppgår 
budgetöverskottet, exklusive kommungemensamma 
poster, till 54,5 mnkr. Jämfört med prognosen i 

Driftsredovisning
Kommunens driftsredovisning beskriver hur nämnder och styrelser under året har  
hanterat de medel man fått för att utföra sina uppdrag.

augusti är det en förbättring med 31 mnkr. Skillnaden 
mellan augustiprognosen och resultatet kan till stor 
del förklaras av försiktiga prognoser inom barn och 
utbildningsnämnd och socialnämnd, men även 
av ett oväntat stort överskott i kommunstyrelsens 
exploateringsverksamhet. Överskotten i barn och 
utbildningsnämnden och socialnämnden är relativt 
små jämfört med budget.

Barn och utbildningsnämnden har genom 
god hushållning inom alla verksamheter, samt 
vakanta tjänster kopplat till hård konkurrens om 
personal, lyckats hålla sin budgetram och dessutom 
göra ett överskott motsvarande cirka 0,5 procent 
av budgetramen. Detta är särskilt välkommet 
mot bakgrund av de budgetutmaningar som 
väntar 2017 och 2018. Socialnämndens avvikelse 
motsvarar ca 0,2 procent av budgetramen. Trots 
kraftigt ökade volymer och kostnadsökningar 
främst inom områdena för LSS samt hälso och 
sjukvård har nämnden klarat att hålla en 
ekonomi i balans. Kommunstyrelsen visar en 
positiv avvikelse som helt går att härleda till 
kommunens exploateringsverksamhet. Överskotten 
i exploateringsverksamheten behövs för att kunna 
finansiera framtida skötsel av tillkommande 
gemensamma anläggningar såsom gator och grönytor. 
Hamn och gatunämndens överskott kommer 
från hamnverksamheten där man trots ökade 
kapitalkostnader och kajreparationer ändå visar 
ett positivt resultat på 2,7 mnkr. Servicenämndens 
negativa budgetavvikelse avser planerade åtgärder 
inom fastighetsavdelningen. Budgetavvikelsen blev 
dock inte så stor som planerat eftersom andra delar 
av nämndens verksamhet gjort resultat som är bättre 
än budget, bland annat kopplat till vakanta tjänster 
och bättre inköpsrutiner.

Kommungemensamma poster
För att kommunstyrelsens resultat ska vara jäm
förbart över tid har ett antal kommunövergripande 
poster brutits ut och redovisas var för sig. Dessa 
kommungemensamma poster visar för året en negativ 
budgetavvikelse på 2 mnkr. Pensionskostnader, som 
inte ingår i nämndernas ramar, avviker från budget 
främst beroende på större utbetalningar avseende 
ansvarsförbindelsen än planerat samt till följd av mer 
intjänad förmånsbaserad pension. Dessa ökningar 
kompenseras till stor del av överskott i de interna pe
rsonalomkostnadsdebiteringarna samt av att alla 
kommunstyrelsens ofördelade medel inte delats ut.

En närmare beskrivning av varje nämnds resultat 
kopplat till verksamhet och måluppfyllelse finns att 
läsa i kapitlet Verksamhetsberättelse.
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Driftsredovisning

Mnkr
Utfall 
2016

Utfall 
2015 Förändring

Budget 
2016

Avvikelse 
mot budget

Kommunfullmäktige, valnämnd, över-
förmyndare och kommunens revisorer -8,1 -9,4 -13,8% -9,4 1,3

Kommunstyrelsen -210,7 -220,8 -4,6% -274,2 63,5

varav Räddningstjänsten Väst 57,9 56,0 3,4% 58,2 0,3

varav kommungemensamma poster 39,8 35,8 11,2% 40,0 0,2

varav exploateringsverksamhet 62,3 1,0 6130,0% 0,0 62,3

varav försäljning av tillgångar 1,5 36,6 95,9% 0,0 1,5

Barn- och utbildningsnämnden -1 367,1 -1 314,0 4,0% -1 373,6 6,5

Socialnämnden -1 030,7 -980,5 5,1% -1 027,7 -3,0

varav försörjningsstöd 26,6 26,3 1,1% 27,5 0,9

Byggnadsnämnden -13,4 -10,0 34,0% -13,6 0,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -9,2 -9,0 2,2% -9,5 0,3

Hamn- och gatunämnden -92,7 -83,5 11,0% -94,5 1,8

varav hamnavdelningen 2,7 5,1 47,1% 0,0 2,7

Kultur- och fritidsnämnden -139,3 -134,6 3,5% -139,7 0,4

Servicenämnden -34,7 -15,8 119,6% -18,2 -16,5

varav fastighetsförvaltning 25,0 2,6 861,5% 3,7 21,3

Summa nämndernas drift -2 905,9 -2 777,6 4,6% -2 960,4 54,5

Övriga kommungemensamma poster
Pensionskostnader som inte ingår i 
nämndernas ramar -67,0 -69,7 -3,9% -55,3 -11,7

Avräkning semesterlöneskuld, arbets-
givaravgifter och personalförsäkringar 4,0 30,1 -86,7% -5,0 9,0

Stadsbidrag maxtaxa 18,2 19,2 -5,2% 19,2 -1,0

Internränta 52,7 47,1 11,9% 53,6 -0,9

Ofördelade budgetmedel 0,0 0,0 – -6,6 6,6

Summa övriga kommun  gemensamma 
poster 7,9 26,7 -70,4% 5,9 2,0

Verksamhetens driftsnetto* -2 898,0 -2 750,9 5,3% -2 954,5 56,5

* Driftsnettot avser den interna redovisningen och är inte helt jämförbar med den externa resultaträkningen. 
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Investeringsredovisning
Nettoutgiften för kommunens samlade investeringar 2016 blev 399 mnkr. 

Investeringsbudgeten uppgick till 640 mnkr. Av dessa 
var 501 mnkr beslutade och tillförda vid årets ingång, 
medan 26 mnkr beslutades och tillfördes under året. 
Resterande 113 mnkr var överförda från föregående 
års investeringsbudget.

Mark- och fastighetsförvärv 
Årets budget för markförvärv omfattade inledningsvis 
medel för inköp av fyra förskolor från Varbergs 
Bostads AB. Dessa medel flyttades i samband med 
att köpen genomfördes. I slutet av året tillfördes 
budgetmedel för bostäder till nyanlända som anvisats 
till kommunen. 
 
Skolfastigheter 
Den nya skolan i Trönninge var årets största 
bygg projekt. Skolan beräknas stå klar till 
höstterminens start 2017. Om och utbyggnaden 
av skolorna i Rolfstorp och Skällinge samt bygget 
av den nya Ankarskolan blev klara under året och 
slutredovisades i februari 2017. 
 
Förskolor 
Kommunens köp av fyra förskolefastigheter 
från Varbergs Bostad var ett led i den fortsatta 
renodlingen av ägandet av verksamhetslokaler. Årets 
köp gällde Varbergsförskolorna Stenåsa, Trädlyckan, 
Söderlyckan och förskolan Snickerns i Tvååker. 

Årets största nybyggnadsprojekt för förskola var 
Vidhöge förskola i Veddige. Under året startades 
också byggandet av Österängens/Bolmens förskola. 
Dessa nya lokaler ska ersätta de paviljonger på Regi
on Hallands mark som nu används till Österängens/
Bolmens förskoleverksamhet. Trönningebjärsvägens 
förskola färdigställdes och slutredovisades i februari 
2017.

Idrotts- och fritidsanläggningar 
Byggandet av idrotts och friidrottshallen Tresteget 
i Trönninge fortlöpte under året och hallen beräknas 
vara klar till höstterminen 2017, samtidigt som den 
nya skolan tas i bruk.  

Anläggandet av den planerade konstgräsplanen 
i Väröbacka fick flyttas fram i väntan på lösning av 
mark och planfrågor för projektet. Även breddningen 
av konstgräsplanen på Påskbergsvallen blev fördröjd 
under året. Eftersom den första kalkylen visade sig 
vara för snävt tilltagen krävdes ett nytt budgetbeslut 
och invigningen flyttades fram till januari 2017.

Omsorgsfastigheter 
Inom Omsorgsfastigheter ingår en investering som 
gäller ombyggnad för att anpassa en del av den 
tidigare Ankarskolan till daglig verksamhet. Färdig
ställande är planerat till våren 2017.

Övriga förvaltningsfastigheter 
Övriga förvaltningsfastigheter visar en budgetavvi
kelse som till stor del kommer från projektet Brand
station Tvååker. Eftersom detaljplanen överklagades 
fördröjdes projekteringen och byggnationen och 
arbetet kan komma igång först 2017. De budgetramar 
som servicenämnden förfogar över för Myndighets
krav fastighet och Anpassning fastighet nyttjades inte 
heller fullt ut.

Offentlig plats 
Lekplatsen vid Erlandsgården invigdes under året 
och lekplatser har byggts och färdigställts i Derome 
och på Lugnet. Motionsspåret vid Breared/sjukhuset 
påbörjades men var vid årsskiftet inte färdigställt. 
Belysningsanläggningen vid motionsspåret i Åkulla 
har uppgraderats. 

Arbetet med Fästingsbadet har stått stilla, vilket 
dels berott på uppdagade stabilitetsproblem i fäst
ningspiren, dels på att de utgifter som behövs för ett 
färdigställande grovt underskattats i badets kalkyl. 
Badet har i februari 2017 fått en utökad budget via 
fullmäktigebeslut. Det investeringsbidrag som Spar
banksstiftelsen skulle bidra med var budgeterat under 
2016. Stiftelsen avvaktar med utbetalning i väntan på 
en ny kompletterad ansökan och beslut. Omklädning 
till badet, som planerades vid Tenaljterassen, föreslås 
utgå ur investeringsbudgeten.

Gång- och cykelvägar 
Byggnationen av cykelbana utmed Västra Vallgatan 
(mellan Bäckgatan och Lasarettsgatan) har senare
lagts för att kunna anpassas till utbyggnaden av 
parkeringshus i kvarteret Trädgården. 

Byggnation av cykelväg i Södra Näs har genom  förts 
som en del av Kattegattleden. Projekt Kattegattleden 
fortgår, men i en lägre takt än vad som budgeterats. 
Det pågår även ett anläggande av cykelväg i Veddige.

Gator och vägar 
Ombyggnader av korsningar är ett projekt som upp
visar stor budgetavvikelse eftersom flera delprojekt 
fortfarande är i förstudie eller projekteringsfas. Tidi
gare svårigheter med att bemanning av projektledare 
har bidragit till förseningen. 

Ett flertal beläggningsåtgärder är utförda enligt  
planen för det utökade beläggningsarbetet. Bland  
annat utfördes under året ny beläggning i Monark
rondellen samt vid del av Österleden, del av Trädlycke
vägen och del av Träslövsvägen.

Hamnanläggningar  
Till följd av meningsskiljaktigheter mellan kom
munen och entreprenören har reparationen av 
pirhuvuden försenats, vilket förklarar projektets stora 
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budgetavvikelse. De investeringsmedel som avsatts 
till affärsbehov i hamnen har inte förbrukats till mer 
än 30 procent. Inte heller i projektet med att anlägga 
en naturvall som ljusskydd från den planerade nya 
hamnen upparbetades årets budget.

Inventarier 
De medel som i budget är avsatta för inköp av inven
tarier ska dels gå till färdigställda anläggningar, dels 
till investeringsramar för mindre verksamhetsin
vesteringar. Om nya anläggningar blir tagna i bruk 
senare än beräknat kommer medlen av naturliga skäl 
inte att användas förrän anläggningen står färdig, 
vilket förklarar en del av årets budgetavvikelse för 
inventarier. 

Investeringsområde, mnkr
Nettoutgift 

2016
Budget 

2016
Budget-

avvikelse
Nettoutgift 
t.o.m. 2016

Projekt -
kalkyl

Mark- och fastighetsförvärv            -8,7 -29,6 -20,9

Skolfastigheter           -139,8 -193,0 -53,2

varav Trönninge skola 115,7 129,0 13,3 164,7 275,5

Förskolor                 -70,0 -118,0 -48,0

varav Vidhöge förskola 35,8 29,1 6,7 31,7 52,9

Omsorgsinvesteringar      -24,3 -28,1 -3,8

Idrotts- och fritidsanläggningar               -70,1 -115,3 -45,2

varav Tresteget 66,7 99,1 32,4 68,5 147,0

Övriga förvaltningsfastigheter -5,7 -23,2 -17,5

Offentlig plats           -16,7 -17,0 -0,3

Gång- och cykelvägar      -7,4 -21,6 -14,2

Gator och vägar           -9,8 -15,3 -5,5

Hamnanläggningar          -11,0 -35,5 -24,5

varav Pirhuvuden 6,0 21,7 15,7 9,2 38,0

Inventarier               -28,1 -44,0 -15,9

Förstudie                 -7,3 0,0 -7,3

varav Bad och simanläggning 3,5 0,0 3,5

Totalt -399,0 -640,7 -241,7

    

De ramar som avsatts för IT och verksamhetsutveck
ling har inte använts under året. 

Förstudier  
Årets utgifter för förstudier till kommande investe
ringar uppgick totalt till 7,3 mnkr. Enskilt störst var 
förstudien inför den nya sim och badanläggningen 
på Håsten, som ledde till beslut i november 2016. 

Även pågående förstudier med anledning av kom
munens stadsutvecklingsprojekt upparbetade bety
dande utgifter under året. Ett par av dessa delprojekt 
fick budgetbeslut i november, vilket betyder att 
utgifterna för förstudierna ingår i investeringarnas 
totalutgifter. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

34

Mnkr
Ingående 

balans Inkomster Utgifter Avslut
Utgående 

balans

Bostadsmark -83,6 37,3 -40,3 33,4 -120,1

Verksamhetsmark -24,2 25,1 -9,4 22,5 -31,1

Tomtlager -9,7 0,5 – -0,2 -9,4

Totalt -117,5 62,9 -49,7 55,7 -160,6

    

Exploateringsredovisning
Exploateringsverksamhet handlar om att omvandla obebyggd eller glest bebyggd mark 
till bebyggelse för bostäder och verksamhet. En aktiv exploateringsverksamhet är en 
viktig förutsättning för kommunens tillväxt.

Processen att omvandla obebyggd mark till ett  
be  byggt område tar flera år och det är svårt att på 
förhand förutse utfallet. Alla utgifter uppstår i pro
cessens planerings och anläggningsskede, medan 
inkomsterna kommer först när omvandlingen är klar 
och det finns tomter att sälja eller avtal med externa 
exploatörer att slutreglera. Hur lång tid försäljningen 
av färdiga tomter tar beror mycket på aktuellt kon
junkturläge och hur stor efterfrågan är.

Ökad aktivitet  
Under 2016 har aktiviteten i kommunens exploate
ringsverksamhet ökat och omsättningen har nästan 
fördubblats jämfört med föregående år. Flera omfat
tande anläggningsprojekt – både kommunala och 
externa – har bedrivits, exempelvis Södra Trönninge, 
Trönningenäs, Träslöv Kapellgatan, Tvååker Stenen 
och Tändstiftet 1. Samtidigt har kommunen sålt mer 
tomtmark både för bostadsändamål, såsom Marmor

lyckan i Breared, och för verksamhetsändamål på 
Nedregården och Holmagärde. Totalt har sju nya 
projekt startats upp. 

22 exploateringsområden har under året avslutats 
som färdigexploaterade mot årets resultaträkning. 
Nettointäkten från dessa områden motsvarar 8 mnkr. 
Försäljningar av tomtmark från pågående områden 
har medfört en nettointäkt med knappt 48 mnkr.

Kommunens tomtlager 
Fem tomter från tomtlagret har sålts. En tomt är förd 
från tomtlagret till markreserven eftersom den inte 
är tillgänglig för försäljning under de närmaste åren. 
För denna tomt finns ett tillfälligt bygglov och den 
är utarrenderad till Varbergs Fastighets AB för att 
användas till HVBhem (hem för vård eller boende) 
för ensamkommande barn. Tre nya poster har också 
tillförts tomtlagret, varav två avser tomtmark för 
verksamhet i Veddige och Lahall.  
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Kommunens samlade verksamhet
I detta avsnitt ges en samlad bild av vilka som bedriver kommunal verksamhet i Varberg 
samt en beskrivning av årets ekonomiska flöden mellan kommunen och de kommunala 
bolagen.

Utförare av kommunens verksamhet
För att servicen till kommuninvånarna ska vara så 
god som möjligt och utföras så effektivt som möjligt 
bedrivs den kommunala verksamheten i olika drifts
former. Utförarna är
• kommunkoncernen
• olika kommunala uppdragsföretag
• kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst
• två olika samverkansnämnder.
Kommunkoncernen består av nämnder och bolag som 
kommunen äger (helt eller delvis). Till de kommunala 
uppdragsföretagen räknas ett antal privata företag 
och föreningar.

Personalförhållanden i  
kommunkoncernen
Kommunkoncernen har under året i medeltal haft  
4 716 anställda omräknat till heltidsanställningar.  
Av alla som är anställda inom koncernen är det  
95 procent som har kommunen som sin arbetsgivare. 
Bland dem som är anställda i ett kommunalt bolag 
arbetar de flesta på Varbergs Bostads AB, tätt följt 
av Varberg Energi AB. Båda dessa bolag har lite mer 
än 100 anställda, vilket är betydligt fler än de övriga 
bolagen.

Fortsatt stark ekonomi i  
kommunkoncernen
Kommunkoncernens resultat för 2016 uppgår till 
86 mnkr, vilket är lägre än de två föregående åren 
men fortfarande en hög nivå. Att kommunkoncernen 
för första gången på länge visar ett lägre resultat 
än kommunen beror på nedskrivningar i Varberg 
Energikoncernen. Soliditeten ligger på en i stort sett 
oförändrad nivå, trots att extern upplåning krävs 
för att finansiera den intensiva investeringsfas som 
koncernen befinner sig i. Investeringsvolymen har 
ökat inom både kommunen och stadshuskoncernen 
och uppgår till nästan en miljard kronor för helåret. 

Interna transaktioner i  
kommunkoncernen
Tabellen på föregående sida visar hur de ekonomiska 
flöden som finns inom kommunkoncernen har sett 
ut under 2016. Kommunen har köpt mer från sina 
kommunala bolag än föregående år, vilket beror på 
att de investeringar som Varbergs Fastighets AB ge
nomfört åt kommunen har genererat högre summor. 
Lånen från kommunen till bolagen har stigit eftersom 
Varberg Vatten AB och Varbergs Fastighets AB har 
ökat sin belåning. Varberg Energi AB har däremot 
gjort en amortering på sitt lån. 

Finansiella nyckeltal för kommunkoncernen

2016 2015 2014

Årets resultat, mnkr 86 123 142
Soliditet, exklusive  
ansvarsförbindelse 39 % 40 % 40 %

Soliditet, inklusive  
ansvarsförbindelse 24 % 23 % 23 %

Investeringsvolym, mnkr 978 644 586

Självfinansieringsgrad 47 % 65 % 70 %

Kassalikviditet 54 % 65 % 106 %
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Mellanhavanden inom kommunkoncernen

      Försäljning Lån    Borgen

Mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Varbergs kommun 452,1 57,2 2 622,1 500,2

Varbergs Stadshus AB 0,7 500,0

Varbergs Bostads AB 52,1 43,3 669,8 0,2

Varberg Energi AB (koncern) 10,6 101,9 744,8

Varberg Event AB 8,2 11,3

Varbergs Fastighets AB 21,6 351,1 567,7
Hallands Hamnar Varberg AB 21,2 1,6

Marknad Varberg AB

Varberg Vatten AB 33,0 33,3 639,8

     Finansiella poster Ägartillskott/driftsbidrag       Koncernbidrag
Mnkr Kostnad Intäkt Givare Mottagare Givare Mottagare

Varbergs kommun 87,7 7,6
Varbergs Stadshus AB 2,5 17,7 32,4 40,5

Varbergs Bostads AB 22,9 9,6 12,5
Varberg Energi AB (koncern) 32,1 11,7
Varberg Event AB 15,7 2,8
Varbergs Fastighets AB 18,7 8,0
Hallands Hamnar Varberg AB 5,7
Marknad Varberg AB 2,6 3,0
Varberg Vatten AB 11,6 26,5
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Överblick av kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen

Kommunens nämnder
Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Valnämnd

Överförmyndarnämnd (delad med Falkenbergs 
kommun)

Kommnustyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Byggnadsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Hamn- och gatunämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Servicenämnd

Kommunala uppdragsföretag och föreningar

Samägda företag utan betydande  
inflytande från kommunen
Kommuninvest ekonomisk förening 1,0 %

Södra Skogsägarna ek. för. <0,01 %

Varbergsortens elkraft ek. för. 3,6 %

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2,3 %

Samverkansnämnder och kommunalförbund

Samverkansnämnder
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Patientnämnd

Kommunens bolag Ägarandel
Varbergs Stadshus AB 100%

Varbergs Bostads AB 100%

Varberg Energi AB 100%

Varberg Energimarknad AB 100%

Varberg Event AB 100%

Varbergs Fastighets AB 100%

Hallands Hamnar Varberg AB 100%

Hallands Hamnar AB 50%

Varberg Vatten AB 100%

Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) 50%

Kommunala entreprenader*
Vård och omsorg  >12 mnkr

Vardaga Äldreomsorg AB 50,9 mnkr

Norlandia Omsorg AB 30,0 mnkr

Humana Omsorg AB 27,6 mnkr

Proprium Vård AB 15,9 mnkr

HVB Living Nordic AB 15,0 mnkr

Audium Omsorg AB 12,9 mnkr

Förskola >7 mnkr

Montessoriskolan föräldrakooperativ 10,5 mnkr

Fyrens förskola (Havsbris AB) 9,0 mnkr

Pilgläntans personalkooperativ 8,9 mnkr

Påskbergets personalkooperativ 8,0 mnkr

Breareds förskola, personalkooperativ 7,8 mnkr

Västanvindens personalkooperativ 7,3 mnkr

*Friskolor definieras inte som kommunala entre-
prenader även om de har kommunal finansiering, 
eftersom de tillkommer genom avtal med staten.

Kommunalförbund
Räddningstjänsten Väst
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Tore Johansson från hamn- och gatuförvaltningen 
sätter upp julgranen på Varbergs torg.
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Mnkr Not
Kommunen

2016
Kommunen

2015
Koncernen

2016
Koncernen

2015

Verksamhetens intäkter 1 819,4 641,6 1 778,9 1 547,8
Verksamhetens kostnader 2 -3 605,6 -3 280,6 -4 220,0 -3 840,2
Upplösning av infrastrukturell investering 3 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6
Avskrivningar 4 -113,8 -105,9 -368,7 -293,6

Verksamhetens nettokostnad -2 911,6 -2 756,5 -2 821,4 -2 597,6

Skatteintäkter 5 2 605,3 2 448,2 2 605,3 2 448,2
Generella statsbidrag och utjämning 6 377,2 358,9 377,2 358,9
Finansiella intäkter 7 97,9 96,4 10,8 9,9
Finansiella kostnader 8 -79,1 -79,0 -81,7 -82,6
Resultat före skatter och extraordinära poster 89,8 68,0 90,2 136,9

Skattekostnader -1,0 -0,3
Uppskjuten skatt -2,8 -13,8

ÅRETS RESULTAT 25 89,8 68,0 86,4 122,8
    

Resultaträkning

Mnkr Not
Kommunen

2016
Kommunen

2015
Koncernen

2016
Koncernen

2015
Löpande verksamhet
Årets resultat 89,8 68,0 86,4 122,8
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -32,3 -26,6 -56,0 -28,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 133,3 109,6 411,1 313,7
Medel från verksamhet före förändring av 
rörelsekapital 190,8 151,0 441,6 407,8
Förändring kortfristiga fordringar -213,2 -22,8 -209,5 -92,3
Förändring förråd och exploateringsområden -49,3 6,4 -49,4 5,1
Förändring kortfristiga skulder 132,7 68,0 108,7 252,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,1 202,6 291,4 572,9

Investeringsverksamhet
Investering i materiella anläggningstillgångar -402,5 -317,8 -976,9 -644,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,4 37,1 13,3 40,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -38,8 0,0 -45,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -395,0 -319,5 -962,6 -648,9

Finansieringsverksamhet
Förändring av långfristiga skulder 198,7 123,4 240,8 123,3

Förändring av långfristiga fordringar -197,2 -121,7 1,9 -43,4

Förändring av pensionsmedelsportfölj 28,6 38,0 28,6 38,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30,1 39,7 271,3 117,9

ÅRETS KASSAFLÖDE -303,9 -77,2 -400,0 41,9

Likvida medel vid årets början 467,8 545,0 638,9 596,9
Likvida medel vid årets slut 164,0 467,8 238,9 638,9

Förändring likvida medel -303,9 -77,2 -400,0 41,9
    

Kassaflöde
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Mnkr Not
Kommunen

2016
Kommunen

2015
Koncernen

2016
Koncernen

2015

Tillgångar
Mark, fastigheter och anläggningar 10 2 478,1 2 211,3 5 021,5 4 460,3

Inventarier 11 121,5 107,1 1 680,4 1 645,8

Aktier och andelar 12 327,0 311,0 70,5 55,5

Långfristiga fordringar 13 2 637,6 2 440,4 20,0 21,9

Summa anläggningstillgångar 5 564,2 5 069,8 6 792,3 6 183,6

Bidrag till statlig infrastruktur 3 197,2 208,8 197,2 208,8

Förråd och exploateringsområden 14 167,8 118,5 175,8 126,4

Kortfristiga fordringar 15 450,1 237,0 516,2 306,7

Kortfristiga placeringar 16 64,8 93,4 64,8 93,4

Likvida medel 17 164,0 467,8 238,9 638,9

Summa omsättningstillgångar 846,7 916,7 995,7 1 165,3
SUMMA TILLGÅNGAR 6 608,1 6 195,3 7985,2 7 557,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Årets resultat 18 89,8 68,0 86,4 122,8

Resultatutjämningsreserv 18 298,3 280,7 298,3 280,7

Övrigt eget kapital 18 2 342,5 2 276,1 2 711,9 2 589,6

Summa eget kapital 2 730,6 2 624,9 3 096,6 2 993,1

Avsättningar 19 529,0 543,4 697,8 723,3

Skulder
Långfristiga skulder 20 1 986,9 1 602,0 2 668,8 2 242,5

Kortfristiga skulder 21 1 361,5 1 424,9 1 521,9 1 598,8

Summa skulder 3 348,4 3 027,0 4 190,8 3 841,3

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 608,1 6 195,3 7 985,2 7 557,7

Ansvarsförbindelse
Ålderspension före 1998 22 1 192,0 1 251,0 1 192,0 1 251,0

Visstidspension PBF 23 8,9 7,5 8,9 7,5

Borgensåtaganden 24 562,0 562,6 61,8 62,1
    

Balansräkning
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Noter
NOT 1 Verksamhetens intäkter Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Försäljning av varor och tjänster 89,8 98,1 552,2 437,2

Taxor och avgifter 134,6 128,6 262,3 262,4

Hyror och arrenden 92,6 91,8 436,5 484,6

Bidrag 401,6 233,1 382,2 233,1

Övriga intäkter 0,8 4,8 28,8 31,3

Aktiverade interna intäkter avseende 
investering och exploatering 35,8 25,9 52,8 39,9

Jämförelsestörande intäkter1 64,1 59,3 64,1 59,3

Summa verksamhetens intäkter 819,4 641,6 1 778,9 1 547,8

1Återbäring AFA 2004 0,0 21,2 0,0 21,2
Försäljning av anläggningstillgång 1,9 37,1 1,9 37,1
Försäljning av exploateringstillgång 62,2 1,1 62,2 1,1

NOT 2 Verksamhetens kostnader Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Löner -1 495,3 -1 378,6 -1 590,6 -1 471,7

Sociala avgifter -491,8 -447,1 -520,6 -476,7

Pensionskostnader -135,4 -137,9 -146,3 -147,8

Köp av huvudverksamhet -672,5 -585,7 -672,5 -585,7

Lämnade bidrag -126,7 -112,0 -107,3 -112,0

Lokal- och fastighetskostnader -196,9 -162,7 -242,1 -248,0

Bränsle och energi -51,1 -56,0 -12,0 -64,3

Förbrukningsmaterial -140,7 -131,8 -140,7 -131,8

Transport och resor -68,5 -63,9 -68,5 -63,9

Handelsvaror 0,0 0,0 -245,5 -183,3

Övriga kostnader -221,2 -197,3 -468,5 -346,4

Jämförelsestörande kostnader1 -5,5 -7,8 -5,5 -8,4

Summa verksamhetens kostnader -3 605,6 -3 280,6 -4 220,0 -3 840,2

1Försäljning av anläggningstillgång 5,5 7,8 5,5 8,4
 

NOT 3 Upplösning av infrastrukturell      
investering Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Beslutad medfinansiering 290,0 290,0 290,0 290,0

Upplöst tidigare år -81,2 -69,6 -81,2 -69,6

Årets upplösning -11,6 -11,6 -11,6 -11,6

Återstår att lösa upp 197,2 208,8 197,2 208,8

Upplösningen avser den av kommunfullmäktige, med stöd av lag 2009:47, beslutade medfinansieringen av järnvägstunnel under 
Varberg på Västkustbanan. Medfinansieringsbeloppet, som uppgår till 290 mnkr, kommer att lösas upp under 25 år. Beslutet om  
medfinansiering fattades i kommunfullmäktige 2009.
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NOT 4 Avskrivningar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Byggnader och tekniska anläggningar -93,6 -89,7 -179,1 -168,4
Maskiner och inventarier -19,9 -16,2 -115,6 -108,7

Nedskrivningar -0,3 0,0 -74,1 -16,5

Summa avskrivningar -113,8 -105,9 -368,7 -293,6

NOT 5 Skatteintäkter Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Preliminära skatteintäkter 2 615,3 2 450,2 2 615,3 2 450,2
Preliminär slutavräkning innevarande år -12,5 -4,6 -12,5 -4,6

Definitiv slutavräkning föregående år 2,5 2,6 2,5 2,6

Summa skatteintäkter 2 605,3 2 448,2 2 605,3 2 448,2

NOT 6 Generella statsbidrag och 
utjämningar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Inkomstutjämning 390,0 402,4 390,0 402,4

Strukturbidrag 0,0 6,3 0,0 6,3

Regleringsbidrag/-avgift -2,1 -2,3 -2,1 -2,3

Kommunal fastighetsavgift 112,0 107,9 112,0 107,9

Kostnadsutjämning -83,9 -83,0 -83,9 -83,0

LSS-utjämning -71,2 -72,4 -71,2 -72,4

Generella bidrag1 32,5 0,0 32,5 0,0

Summa generella statsbidrag och  
utjämningar 377,2 358,9 377,2 358,9
1Det generella statsbidraget avseende flyktingmottagande som betalades ut 2015 är i sin helhet intäktsfört 2016.

NOT 7 Finansiella intäkter Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Ränteintäkter 80,4 78,4 6,1 2,7

Borgensavgift 13,1 11,0 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 4,4 7,0 4,6 7,2

Summa finansiella intäkter 97,9 96,4 10,8 9,9

NOT 8 Finansiella kostnader Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Räntekostnader -76,7 -77,8 -76,3 -78,5

Övriga finansiella kostnader -2,4 -1,3 -5,4 -4,1

Summa finansiella kostnader -79,1 -79,0 -81,7 -82,6

NOT 9 Ej likviditetspåverkande poster Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Förändring avsättningar 7,9 26,5 42,0 26,5
Avskrivningar och nedskrivningar 113,5 105,9 368,8 293,6

Övriga ej likviditetspåverkande poster 11,9 -22,8 0,3 -6,4

Summa ej likviditetspåverkande poster 133,3 109,6 411,1 313,7
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NOT 10  Mark, fastigheter och  
anläggningar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Redovisat värde vid årets början 2 211,3 2 031,2 4 460,3 4 168,8
Investeringar 363,4 297,1 766,2 495,6

Redovisat värde av avyttrat eller 
utrangerat -7,0 -14,3 -12,5 -16,2

Nedskrivningar -0,3 0,0 -0,3 -4,8

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -93,7 -89,7 -179,2 -168,4

Överföring till eller från annat slag av 
tillgång 4,4 1,3 -13,2 -0,3

Övriga förändringar 0,0 -14,4 0,0 -14,4

Utgående balans 2 478,1 2 211,3 5 021,5 4 460,3
Avskrivningstid 5100 år 5100 år 5100 år 5100 år

Linjär avskrivning tillämpas för alla tillgångar, utom hamnanläggningar som löper med annuiteter på 20-50 år. Komponentavskrivning 
tillämpas på nya anläggningar från och med 2013.    

NOT 11 Inventarier Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Redovisat värde vid årets början 107,1 89,5 1 645,8 1 605,6
Investeringar 38,2 35,1 210,7 163,0

Redovisat värde av avyttrat eller  
utrangerat -0,4 0,0 -0,8 -2,6

Nedskrivningar 0,0 0,0 -73,8 -12,1

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -19,8 -16,2 -115,5 -108,7

Överföring till eller från annat slag av 
tillgång -3,6 -1,3 14,0 0,7

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 121,5 107,1 1 680,4 1 645,8
Avskrivningstid 315 år 333 år 315 år 333 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla inventarier.

NOT 12  Aktier och andelar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Aktier
Varbergs Stadshus AB 269,7 269,7 0,0 0,0

Andelar
Kommuninvest ekonomisk förening 54,4 38,4 54,4 38,4
Kommunassurans syd 2,3 2,3 2,3 2,3
Övriga andelar 0,6 0,6 13,8 14,8
Summa aktier och andelar 327,0 311,0 70,5 55,5
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NOT 13 Långfristiga fordringar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Kommuninvest ekonomisk förening 6,4 6,4 6,4 6,4

VA-lån 0,1 0,1 0,1 0,1

Varbergs Bostads AB 669,8 669,9 0,0 0,0

Varberg Energi AB 744,8 810,7 0,0 0,0

Varbergs Fastighets AB 567,7 507,9 0,0 0,0

Varberg Vatten AB 639,8 434,9 0,0 0,0

Övrig utlåning 9,0 10,5 13,6 15,4

Summa långfristiga fordringar 2 637,6 2 440,4 20,0 21,9

NOT 14 Förråd och exploaterings-
områden Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Förråd

Övrigt förråd – – 8,0 7,9

Exploateringsområden

Bostadsmark 120,1 83,6 120,1 83,6

Verksamhetsmark 31,1 24,2 31,1 24,2

Färdigexploaterad mark 9,4 9,7 9,4 9,7

Pågående arbete 7,2 0,9 7,2 0,9

Summa förråd och  
exploateringsområden 167,8 118,5 175,8 126,4

NOT 15 Kortfristiga fordringar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Fakturafordringar 93,4 32,3 140,7 77,0

Fordringar på staten 67,1 60,3 67,1 60,3

Momsavräkning 73,5 30,1 73,5 30,1

Förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter

147,7 92,5 166,2 112,0

Övriga kortfristiga fordringar 68,4 21,8 68,8 27,3

Summa kortfristiga fordringar 450,1 237,0 516,2 306,7

NOT 16 Kortfristiga placeringar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Placerade pensionsmedel, bokfört värde 64,8 93,4 64,8 93,4

Placerade pensionsmedel,  
marknadsvärde 74,7 104,4 74,7 104,4

Orealiserat över-/undervärde  
i portföljen 9,9 11,0 9,9 11,0

NOT 17 Likvida medel Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Summa likvida medel 164,0 467,8 238,9 638,9

Kommunen och de kommunala bolagen har avtal om finansiella tjänster med Varbergs Sparbank AB, avtalet omfattar sedvanliga 
banktjänster inklusive hantering av likvida medel via koncernkonto. Koncernkredit uppgår till 250 mnkr.

NOT 18 Eget kapital Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Årets resultat 89,8 68,0 86,4 122,8

Resultatutjämningsreserv 298,3 280,7 298,3 280,7

Övrigt eget kapital 2 342,5 2 276,1 2 711,9 2 589,6

Summa eget kapital 2 730,6 2 624,9 3 096,6 2 993,1
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NOT 19 Avsättningar Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Pensionsavsättning1

Ingående avsättning 102,7 74,5 102,7 74,5

varav Exklusive ÖKSAP 90,9 74,2 90,9 74,2

ÖKSAP 0,5 0,3 0,5 0,3

OPFKL 0,3 0,0 0,3 0,0

PBF 7,5 0,0 7,5 0,0

Enskilt avtal 3,5 0,0 3,5 0,0

Nya förpliktelser under året 19,0 32,1 19,0 32,1

varav Nyintjänad pension 18,6 21,0 18,6 21,0

Ränte och basbeloppsuppräkning 1,2 1,4 1,2 1,4

Pension till efterlevande 1,4 0,7 1,4 0,7

Övrigt 2,1 9,1 2,1 9,1

Årets utbetalningar -5,8 -4,0 -5,8 -4,0

Utgående pensionsavsättning 115,9 102,7 115,9 102,7
varav Exklusive ÖKSAP 102,3 90,9 102,3 90,9

ÖKSAP 1,4 0,5 1,4 0,5

OPFKL 0,9 0,3 0,9 0,3

PBF 10,5 7,5 10,5 7,5

Enskilt avtal 0,7 3,5 0,7 3,5

Aktualiseringsgrad 96 % 95 % 96 % 95 %

Antal politiker med visstidsförordnande 4 4 4 4

Antal tjänstemän med visstidsförordnande 0 0 0 0
1Förpliktelsen är genom försäkring minskad med 27,9 mnkr exklusive löneskatt. Försäkringen avser anställda med inkomst på 7,5 till  
8,5 inkomstbasbelopp. Försäkringen sades upp 2011. Överskottsfonden i försäkringen uppgår till 2,9 mnkr.

Extra pensionsavsättning2

Ingående extraavsättning 144,1 146,1 144,1 146,1

Upplösning av extraavsättning -6,0 -2,0 -6,0 -2,0

Utgående extraavsättning 138,1 144,1 138,1 144,1
2Kostnaderna för pensioner inom ansvarsförbindelsen kommer att öka de närmaste åren. Det överskott som uppstått vid avstämning  
av kostnader avseende arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter och avtalsförsäkringar i jämförelse med reserverade medel från det 
generella personalomkostnadspåslaget, har därför avsatts under åren 2003-2012 för att täcka en del av dessa ökade kostnader.

Avsättning för återställande av deponier3

Ingående avsättning 26,6 26,7 26,6 26,7

Avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärde 0,5 0,0 0,5 0,0

Ianspråktagna avsättningar -0,9 -0,1 -0,9 -0,1

Utgående avsättning 26,2 26,6 26,2 26,6
3För att kunna möta framtida åtaganden för återställande av deponierna i Tjärby, Karl-Gustav och Veddige har sammanlagt 27 mnkr 
avsatts. Vatten och Miljö i Väst AB, som ansvarar för återställandet, kommer successivt att avropa de avsatta medlen.
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NOT 19 Avsättningar forts. Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Avsättning parkeringsplatser4

Ingående avsättning 7,8 7,8 7,8 7,8

Avsättning 2,5 0,0 2,5 0,0

Utgående avsättning 10,3 7,8 10,3 7,8
4Fastighetsägare som inte kan ombesörja parkering på egen tomt, utan vill använda kommunens parkering, betalar en parkeringsavlö-
sen till kommunen. Denna avlösen betalas tillbaka om fastighetsägaren vid senare tillfälle ordnar med parkering inom den egna tomten.

Avsättning järnvägstunnel5

Ingående avsättning 259,8 290,7 259,8 290,7

Förändring av nuvärde 5,2 0,5 5,2 0,5

Ianspråktagna avsättningar -31,4 -31,5 -31,4 -31,5

Utgående avsättning 233,6 259,8 233,6 259,8
5Avsättningen avser kommunens del av den beslutade järnvägstunneln under Varberg. Läs mer under not 3.

Avsättning uppskjuten skatt på  
obeskattade reserver
Ingående avsättning – – 152,5 137,7

Avsättning – – 1,7 14,8

Utgående avsättning – – 154,2 152,5

Övriga avsättningar
Ingående avsättning 2,4 1,7 29,8 30,9

Avsättning 7,5 2,4 7,5 2,7

Ianspråktagna avsättningar -5,1 -1,7 -17,9 -3,8

Utgående avsättning 4,8 2,4 19,4 29,8
Summa avsättningar 529,0 543,4 697,8 723,3

NOT 20 Långfristiga skulder Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Lån i banker och kreditinstitut  1

Kommuninvest 1 855,9 1 471,6 2 355,9 1 971,6

Stadshypotek 97,9 97,9 97,9 97,9

Nordea 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långivare 0,0 0,0 181,9 140,4

Förutbetalda intäkter som regleras  
över flera år       2

Investeringsbidrag3 33,1 32,5 33,1 32,5

Summa långfristiga skulder 1 986,9 1 602,0 2 668,8 2 242,5
1Beskrivning av ränteläge, räntebindningstid m.m. återfinns i kapitlet Förvaltningsberättelse.
2Återstående antal år (vägt snitt). 22 år 23 år 22 år 23 år
3Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

NOT 21  Kortfristiga skulder Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Leverantörsskulder 262,5 176,6 264,8 231,2

Arbetsgivaravgifter och skatter 31,8 29,1 40,7 30,4

Kortfristig del av långfristiga skulder 669,0 854,6 669,0 854,6

Upplupna kostnader/förutbetalda 
intäkter 162,7 138,2 269,7 237,5

Semesterlöneskuld 144,8 140,1 144,8 140,1

Upplupen pensionskostnad 71,0 65,5 71,0 65,5

Övriga kortfristiga skulder 19,8 20,9 62,0 39,5

Summa kortfristiga skulder 1 361,5 1 424,9 1 521,9 1 598,8
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NOT 22 Ålderspension från före 1998  
som ansvarsförbindelse Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Ingående ansvarsförbindelse 1 251,0 1 299,3 1 251,0 1 299,3

Aktualisering 0,0 -5,1 0,0 -5,1

Ränteuppräkning 11,0 11,1 11,0 11,1

Basbeloppsuppräkning 7,2 12,8 7,2 12,8

Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig post -12,2 -8,0 -12,2 -8,0

Årets utbetalningar -65,0 -59,1 -65,0 -59,1

Utgående ansvarsförbindelse 1 192,0 1 251,0 1 192,0 1 251,0
Aktualiseringsgrad 96 % 95 % 96 % 95 %

NOT 23 Visstidspension för politiker  
som ansvarsförbindelse Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Ingående ansvarsförbindelse 7,5 0,0 7,5 0,0

Ränteuppräkning 0,1 0,0 0,1 0,0

Basbeloppsuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig post 0,0 7,5 0,0 7,5

Årets nyintjänande 1,3 0,0 1,3 0,0

Utgående ansvarsförbindelse 8,9 7,5 8,9 7,5
Aktualiseringsgrad 100 % 100 % 100 % 100 %

NOT 24 Borgensförbindelser Kommunen 2016 Kommunen 2015 Koncernen 2016 Koncernen 2015

Egnahem och bostadsrätter 1,4 0,9 1,4 0,9

Riksbyggen (avser förhyrda  
gruppbostäder) 31,8 31,9 31,8 31,9

Varbergs Bostads AB 0,2 0,5 0,0 0,0

Varbergs Stadshus AB 500,0 500,0 0,0 0,0

Övriga borgensåtaganden 28,5 29,3 28,5 29,3

Summa borgensförbindelser 562,0 562,6 61,8 62,1

Varbergs kommun ingick i maj 1993 en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet skall ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Varbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 mnkr och totala tillgångar till 338 153 mnkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 663 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 3 577 mnkr.

NOT 25 Kommunens resultat mot budget Redovisning Budget Avvikelse

Verksamhetens nettokostnad -2 911,6 -2 976,3 64,7

Skatteintäkter 2 605,3 2 622,8 -17,4

Generella statsbidrag och utjämningar 377,2 377,3 -0,1

Finansnetto 18,8 16,6 2,2

Årets resultat 89,8 40,4 49,4
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar som anskaffades före 2010 
är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 
investeringsbidrag och avskrivningar. Inkomster 
förknippade med anläggningstillgångar, såsom 
investeringsbidrag, periodiseras från och med 
redovisningsåret 2010 över tillgångens beräknade 
nyttjandetid.

För samtliga anläggningstillgångar, utom kajan
läggningar och farled, används linjär avskrivning vid 
beräkning av kapitalkostnaderna. Nya anläggnings
tillgångar som består av flera komponenter med olika 
nyttjandetid delas upp och skrivs av var för sig.

Kommunens leasingavtal, som främst avser bilar 
och datorer, har löptider på tre år eller kortare. Där
med betraktas de som operationella och tas inte upp 
som anläggningstillgångar. 

Exploateringar
Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter 
avslutas från och med redovisningsåret 2010 enligt 
tankegångarna i Redovisning av kommunal markex
ploatering från RKR.

Finansiella skulder och tillgångar
Finansiella skulder som förfaller till betalning inom 
12 månader och saknar överenskommen refinansie
ring räknas från och med 2012 som kortfristig skuld.

Kommunens andelar i Kommuninvest är under 
2016 uppskrivna med 16 mnkr avseende årlig insats 
2012, 2013, 2014 och 2015. Uppskrivningen är gjord 
direkt mot eget kapital.

Intäkter och kostnader
Från och med verksamhetsåret 2002 beräknas i per
sonalsystemet en semesterlöneavsättning som belastar 
den aktuella verksamheten när lönen bokförs, och som 
samtidigt tillgodogörs semesterlöneskulden. Uttagen 
och inrapporterad semester, inklusive personalom
kostnadspålägg, belastar semesterlöneskulden.
 Vid beräkningen av de preliminära skatteintäkterna 
för 2016 har SKL:s decemberprognos använts.
 Not 2, verksamhetens kostnader, är omarbetad för 
att ge en bättre jämförelse. Detta gäller både inneva
rande år och jämförelseåret.

Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Det 
innebär att pension intjänad till och med verksamhets
året 1997 behandlas som ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från 
och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträk
ningen och som kortfristig skuld i balansräkningen. 

Den under ett år intjänade pensionsförmånen 
utbetalas under nästkommande år till de anställdas 
individuellt valda pensionsförvaltare. 

Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser 
bland annat garanti och efterlevandepension. Såväl 
kostnad som avsättning har belastats med löneskatt 
på 24,26 procent. Utbetalningen av pensionsförmåner 
intjänade före 1998 redovisas som en kostnad i resul
taträkningen.

Under 2016 har redovisningen av de förtroende
valdas pensioner setts över. Resultatet av översynen 
har inneburit att pensionsavsättning för de politiker 
som går under avtalet PBF (betydande del av heltid) 
har bokats upp mot ingående balans med 7,5 mnkr. 
Dessutom har visstidspensionen som ansvarsförbin
delse lagts till inom linjen. Den nya principen innebär 
en ökad kostnad på cirka 1,4 mnkr. Jämförelseåret är 
korrigerat avseende balansräkningen.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är gjord enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Det innebär att eget kapital i det förvärvade bolaget 
elimineras vid förvärvstidpunkten. I redovisningen 
ingår därefter endast kapital intjänat efter förvärvet. 
Med proportionell konsolidering menas att det i 
redovisningen endast ingår så stor del av företagets 
resultat och balansräkning som svarar mot kommu
nens ägarandel.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Aktivering görs vid anskaffningsvärden för fastigheter 
och anläggningar som överstiger 500 tkr. Periodiskt 
underhåll på kommunens fastigheter kostnadsförs i 
sin helhet.

Avskrivning påbörjas året efter att en investering 
gjorts.

För att möta framtida toppar i pensionsutbetal
ningar kopplade till ansvarsförbindelsen är en extra 
pensionsavsättning gjord de år som det interna 
personalomkostnadspålägget visat överskott. Nya 
avsättningar kommer inte att göras och befintlig 
avsättning löses upp i takt med att pensionskostna
derna för ansvarsförbindelsen ökar.

Periodisering av timlöner görs inte, då beloppen 
varierar marginellt mellan olika år. Under 20122016 
har i januari utbetalats timlöner för december 
föregående år med belopp mellan 2,9 och 4,2 mnkr. 
I januari 2017 uppgick utbetalningen av timlön för 
december 2016 till 2,9 mnkr.

Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning följer lagen om kommunal redovisning. I huvudsak följs också 
de rekommendationer som ges av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Vissa  
avvikelser från rekommendationerna har gjorts, dessa beskrivs i textens sista stycke.  
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Vad gör kommunfullmäktige? 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu
tande organ. Här sitter 61 folkvalda politiker som har 
fått invånarnas förtroende att bestämma vilka mål 
och riktlinjer kommunen ska arbeta efter. De fattar 
även beslut om budget, kommunalskatt och avgifter, 
godkänner årsredovisningen och beslutar vilka 
ledamöter som ska sitta i de politiska nämnderna.

Vad gör kommunrevisionen? 
Kommunrevisionen kontrollerar att kommunens 
verksamhet sköts utifrån invånarnas intressen, det 
vill säga att skattepengarna förvaltas på ett säkert 
och effektivt sätt. Varje år gör revisorerna en löpande 
oberoende granskning av all verksamhet inom 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. Granskning 
sker på uppdrag av kommunfullmäktige och redo
visas delvis genom revisionsberättelsen som ingår i 
årsredovisningen.

Vad gör valnämnden?  
Valnämnden ansvarar för planering och genomför
ande av val och folkomröstningar. Varje kommun ska 
enligt vallagen ha en valnämnd.

Vad gör överförmyndarnämnden?  
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet. 
Uppdraget är att utöva tillsyn över förmyndare, 
gode män och förvaltare som i sin tur ska tillgodose 
kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet, service 
samt motverka rättsförluster för barn och vuxna som 
inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller 
sörja för sin person. Förordnade ställföreträdare får 
utbildning samt råd och stöd i sina uppdrag.
 
Hänt i verksamheten 2016 
Kommunfullmäktige  
I december månad beslutade kommunfullmäktige om 
hållbarhetsmål för Varberg 20172025. I dokumentet 
fastställs inriktningen för Varbergs hållbarhetsarbete. 
Dokumentet finns att läsa på varberg.se (skriv håll
barhetsmål i sökrutan). Kommunfullmäktige har haft 
tio sammanträden under året.

Kommunfullmäktige, kommunrevisionen,  
valnämnden och överförmyndarnämnden

Kommunens revisorer  
Kommunens revisorer har med hjälp av revisions
byrån KPMG genomfört granskning av kommunens 
planverksamhet samt uppföljning av planprocessen 
inklusive markförsörjning, inköps och löneprocess 
2016, konsumentrådgivning och vägledning, budget 
och skuldrådgivning samt uppföljning av tidigare 
granskningar. Samtliga rapporter finns att läsa på 
varberg.se (skriv revisionsrapporter i sökrutan).

Granskning har även gjorts av kommunens 
delårsbokslut.

Valnämnden  
Presidiet har under året deltagit på en valkonferens 
arrangerad av Valmyndigheten. Valnämnden har haft 
ett sammanträde under året.

Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämndens uppdrag har utökats 
sedan verksamhetsåret 2016 planerades. Ett utökat 
uppdrags och utredningsansvar blev gällande redan 
under 2015 och antalet ställföreträdarskap ökar 
kontinuerligt i takt med en åldrande befolkning. 

Den största verksamhetsförändringen har gällt 
antalet godmanskap för ensamkommande barn, som 
tiodubblades under 2015 och som vid början av 2016 
uppgick till drygt 300 stycken. Vid årets slut fanns 
närmare 270 godmanskap för ensamkommande 
barn. Godmanskapen har medfört betydande 
arbetsinsatser vad gäller rekrytering, utbildning, råd 
och stöd, arvodering och eftersökning av statliga 
medel. Då många av de situationer som uppstår kring 
ensamkommande barn, både lokalt och nationellt, 

Nyfiken på kommunfullmäktige?
Följ fullmäktiges sammanträden via webb-tv 
på varberg.se (skriv webbtv i sökrutan). Där 
hittar du också datum och tid för nästa möte.

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Kommunfullmäktige 0,0 -2,8 -2,8 -2,9 0,1 -3,5

Kommunrevisionen 0,0 -1,5 -1,5 -1,7 0,2 -1,6

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden 6,9 -10,7 -3,8 -4,8 1,0 -4,3
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är nya för såväl överförmyndarnämnden som andra 
myndigheter präglas området av förändringar och 
viss osäkerhet vad gäller rollfördelning och aktuella 
rättslägen. 

Den utökade verksamheten har under 2016 
upprätthållits med hjälp av en tidsbegränsad extra 
personalresurs.

Personal 
Överförmyndarnämnden 
Samtlig personal är anställd på 100 procent och sjuk
frånvaron är fortsatt låg. Förvaltningen arbetar aktivt 
efter kommunens policy för främjande av mångfald 
i samband med nyrekryteringar, i syfte att uppnå 
en god och jämställd arbetsmiljö. Samtlig personal 
deltar i yrkesinriktade fördjupningsutbildningar.

Framtid 
Kommunfullmäktige 
Under 2018 kommer det att genomföras en ny 
upphandling av system för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Valnämnden 
Under 2017 påbörjas planeringen inför de allmänna 
valen 2018 och valnämnden kommer eventuellt att 
köpa ett valdatasystem. 2015 års vallagsutredning 
föreslår snabbare omval och förstärkt skydd för 
valhemligheter, vilket kan medföra förändringar i 
valarbetet och ökade kostnader i samband med val.

Överförmyndarnämnden 
Nämndens uppdrag ökar i omfattning, komplexitet 
och ansvar med en åldrande befolkning och med 
godmanskap av tyngre och mer komplicerad 
karaktär. Regeringen har lämnat en rad förslag 
med stor inverkan på nämndens arbete i form 
av framtidsfullmakter, nytt ersättningssystem 
för mottagande av ensamkommande barn och 
åldersbedömning av ensamkommande barn tidigare i 
asylprocessen.
 
Ekonomi 
Kommunfullmäktige
Periodens resultat visar en marginell positiv 
budgetavvikelse på 0,1 mnkr eftersom mindre 
förbrukningsmaterial än vad som budgeterats har 
nyttjats under året. 

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har en positiv budgetavvikelse på 
0,2 mnkr eftersom kostnader för konsulter och kurser 
varit lägre än budgeterat.

Valnämnden
Under året har inget val hållits, därför har nämnden 
haft en mindre budget och endast marginella 
kostnader.

Överförmyndarnämnden
Budgetutfallet för överförmyndarnämnden i Varberg 
visar på ett samlat överskott med 0,9 mnkr. Av 
överskottet kommer 0,5 mnkr från statliga bidrag 
för nämndens kostnader för godmanskap till 
ensamkommande barn. Arvodes och tolkkostnader 
uppkomna under kvartal tre och fyra 2015 har ersatts 
under 2016 och även bokförts på budgetår 2016. Det 
gör att överskottets storlek är något osäkert, men 
att det är hänförligt till kostnader uppkomna året 
innan. Övrig verksamhet har därmed ett överskott 
på 0,5 mnkr. Drygt 0,1 mnkr av dessa förklaras av 
ITkostnader som tagits av annan nämnd. Resterande 
överskott beror på vakanser på personalsidan (under 
drygt tre månader) samt är ett resultat av kravet på 
allmän effektivisering.

Resultat från överförmyndar-
nämndens verksamhetsmål 

Överförmyndarförvaltningen arbetar pågående 
med att ta fram fortsatta handläggningsrutiner 
och utföra ärendediskussioner för att nå en mer 
enhetlig handläggning. Förvaltningen arbetar 
även med att utöka omfattningen av tillsynen, 
erbjuda ställföreträdare fortbildning och 
förbättra information till och kommunikation 
med kommunens ställföreträdare, bland annat 
genom mer utvecklade etjänster. Genom 
rättssäker och kvalitativ handläggning och 
god tillsyn över kommunens ställföreträdare 
anser sig nämnden kunna bidra till Varbergs 
kommunfullmäktiges prioriterade mål inom 
det strategiska målområdet Hälsa och social 
sammanhållning: Bättre hälsa genom att 
inspirera till ett aktivt liv samt Delaktigheten 
i samhället ska öka. Även medborgare som 
inte kan sörja för sig själva kan på så sätt, och 
med hjälp från en ställföreträdare, inkluderas 
genom att få sina rättigheter bevakade och 
sina intressen tillgodosedda. Nämnden 
kommer först under 2017 att kunna mäta 
måluppfyllelsen.
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Vad gör kommunstyrelsen?
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
organ med ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsens förvaltning består av kom
munledningskontoret, Centrum för livslångt lärande 
och Marknad Varberg. De övergripande uppdragen 
är strategiska frågor som rör samhällsutveckling, 
personal, kommunikation, medborgardialog, 
ekonomi, upphandling, administration, näringsliv 
och destination, grundläggande gymnasial vuxen
utbildning, yrkeshögskola, högre utbildning och 
Alexandersoninstitutet.

Hänt i verksamheten 2016 
Stadsutvecklingsprojektet 
I projekt Varbergstunneln genomfördes under våren 
en granskning av både detaljplanerna och järn
vägsplanen.  Granskningshandlingarna ställdes ut i 
Kulturhuset Komedianten, där representanter  
från kommunen och Trafikverket träffade allmän
heten för att informera om projektet och svara på 
frågor. I september godkände byggnadsnämnden 
detaljplanerna för antagande i kommunfullmäktige, 
vilket beräknas ske under första kvartalet 2017. Järn
vägsplanen är tillstyrkt av Länsstyrelsen och skickad 
till Trafikverket för planprövning och fastställelse. 
Planprövningen beräknas ta cirka ett år. Projektet 
har även arbetat med utformningen av Varbergs nya 
stationsområde och med planering inför byggstarten. 

Projekt Farehamnen har fortsatt sitt planerings
arbete med fördjupade studier. Fokus har legat på 
planerings och förhandlingsfrågor.

I projekt Västerport har arbetet med att ta fram ett 
planprogram påbörjats. Under året upphandlades tre 
arkitektteam för ett parallellt uppdrag som bestod i 
att ta fram varsitt förslag på en stadsbyggnadsstruk
tur för Västerport. Det hölls en medborgardialog där 
arkitektteamen träffade utvalda målgrupper och i 
slutet av året lämnade de in sina färdiga förslag. 

Årets stadskärna 
Varberg utsågs till Årets Stadskärna 2016, vilket 
är ett bevis på ett mycket gott samarbete mellan 
flera av kommunens förvaltningar och näringslivet. 
Utmärkelsen har också resulterat i stor medial 
uppmärksamhet och flera kommuner har under 
året besökt Varberg för att ta del av kommunens 
arbetssätt.  

Kommunstyrelsen
Mottagande av nyanlända 
Kommunen verkställde sitt uppdrag att ordna boende 
åt 201 nyanlända under 2016. Under året har också 
en strategi för en långsiktig inkludering tagits fram. 
Ledande regionutvecklings och tillväxtforskning 
pekar på att mångfald, tillgänglighet och inkludering 
är framgångsfaktorer som krävs för den sorts utve ck 
          ling som Varberg siktar på i visionen Västkustens 
kreativa mittpunkt. 

Tilldelad byggbonus 
I november fick kommunen utdelning på en bygg-
bonus som regeringen genom Boverket delade ut 
till kommunerna. Totalt blev det drygt 11 miljoner 
kronor till Varberg. Dessa pengar har överförts till 
Varbergs Fastighets AB som ett investeringsbidrag 
till att uppföra paviljonger för att stärka upp med 
boende för kommunplacerade flyktningar med 
uppehållstillstånd. 

Kommungemensam kundservice 
Som ett led i att skapa förbättrad service och 
medborgardialog har fullmäktige fattat beslut om 
att införa en kommungemensam kundservice. Under 
2016 har detta arbete intensifierats med analyser över 
vilka typer av frågeställningar och ärenden som ska 
hanteras av kundservice.

Lanseringsdatum för funktionen har efter samråd 
med förvaltningarna flyttats fram till februari 2018.

Personal 
Omfattande rekrytering har pågått under året 
kopplat till Stadsutvecklingsprojektet och till 
en ökad efterfrågan på förvaltningens tjänster. 
Fler praktikanter än tidigare har tagits emot. 
Arbetsmiljöåtgärder kopplade till ombyggnad av 
stadshus A och insatser för minskad sjukfrånvaro 
har varit aktuella. Årets medarbetarenkät visar 
sammanfattningsvis en positiv utveckling för 
förvaltningen.

Framtid 
Kommunens tillväxt kommer i kombination med 
generationsväxlingen och den ökade konkurrensen 
om medarbetare att ställa ytterligare krav på insatser 
inom personal och kompetensförsörjningsområdet. 

Under 2017 kommer flera för kommunen viktiga 
strategiska samhällsbyggnadsfrågor att påbörjas 
eller färdigställas. Arbetet med ett förbättrat 

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Kommunstyrelse 161,0 -371,6 -210,7 -274,2 63,5 -220,8
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företagsklimat är också en långsiktig satsning och ett 
prioriterat fokusområde.

Ekonomi 
I jämförelse med budget har kommunstyrelsen ett 
överskott på 64 mnkr och här ingår både över och 
underskott. Det beror till stor del på intäkter 
från exploateringar som ger ett överskott på 
samhällsutvecklingskontoret om 55 mnkr, men också 
på att Stadsutvecklingsprojektet inte kommit igång 
som planerat, vilket ger en avvikelse med 5 mnkr. 
Avvikelsen är lägre för Tunnelprojektet, den enskilt 
största anledningen till detta är att Trafikverket 
debiterats drygt 1,5 mnkr för upprättade detaljplaner. 
Övriga verksamheter uppvisar mindre avvikelser 
på sammanlagt 4 mnkr. Nettokostnaden uppgår till 
211 mnkr, att jämföra med föregående års 289 mnkr. 
Förändringen på 78 mnkr finns både bland intäkter 
och kostnader. 

Resultat från kommunstyrelsens 
verksamhetsmål

Antalet färdigställda bostäder har ökat 
jämfört med föregående år och överträffar 
årets etappmål som var 300 bostäder. Totalt 
färdigställdes 378 bostäder under året, 
fördelat på 143 småhus och 235 lägenheter i 
flerbostadshus.

Införandet av beslutsstödsystemet 
Hypergene har underlättat samt höjt kvaliteten 
på analyser avseende ekonomisk information 
samt personalinformation.

Personalkontoret har främst fokuserat  
på utvecklingsarbete och olika marknads
föringsinsatser för att stärka rekryteringen. 
Den medarbetarundersökning som gjorts 
under året visar ett förbättrat resultat inom 
samtliga frågeområden utom i upplevelsen 
av det egna medarbetarskapet, där den höga 
nivån från föregående år är oförändrad.

Arkitektteam mötte under hösten olika medborgargrupper i dialog om Västerport. Foto: Hidvi Group
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Vad gör barn- och utbildnings-
nämnden?  
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasie
särskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå samt kom
munalt aktivitetsansvar. Under vårterminen 2016 var 
barn och utbildningsnämnden även anordnare av  
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  

Hänt i verksamheten 2016 
Barn och utbildningsnämnden har under 2016 sett 
förbättrade resultat avseende elevers måluppfyllelse 
och trivsel i samtliga verksamheter. Det har också 
uppmärksammats nationellt genom framstående 
utmärkelser från Lärarnas Riksförbunds och Lärar
förbundets rankingar avseende bästa skolkommun.

En framgångsfaktor för förbättrade resultat är 
behörig och legitimerad personal. I verksamheterna 
har barn och utbildningsnämnden lyckats bibehålla 
och öka andelen behöriga lärare. Det har också 
resulterat i ökade kostnader för personal. Det som 
också ses är att verksamheten inte lyckats rekrytera 
vissa lärar och specialistkompetenser i tillräckligt 
stor omfattning. Statsbidragen har i många fall getts 
för att huvudmän ska anställa mer personal. Exempel 
på sådana statsbidrag är lågstadiesatsningen och 
fritidshemssatsningen. Det har lett till att konkur
rensen om personal ökar och ordinarie tjänster som 
utannonseras kan vara svårare att tillsätta. 

Kompetensförsörjningen ser barn och utbild
ningsnämnden som ett av de viktigaste områdena för 
verksamheternas fortsatta utveckling. Under 2016 
arbetades en kompetensförsörjningsplan fram för 
perioden 20162021, med förslag på åtgärder för att 
möta framtidens krav och behov. Konkurrensen om 
behöriga lärare och specialistkompetenser kommer 
att fortsätta och tillsammans med statsbidraget 
lärarlönelyftet samt krav på karriärvägar ser barn 
och utbildningsnämnden att kostnaderna kommer att 
öka. 

Barn och utbildningsnämnden har under 2016 
sett en ökning av antalet nyanlända barn och elever 
i förskola, grundskola och gymnasieskola, vilket har 
påverkat både planering av verksamhet och drifts
budget, framför allt inom enheten för nyanlända 
och modersmål. Välfärdsmedel som tillsköts budget 
under 2016 har bidragit till att kunna hantera den 
stora förändringen i verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden
Platsbehovet i förskola har varit större än prognos
ticerat under 2016, vilket har medfört att aviserade 
avvecklingar av förskolelokaler inte har kunnat ge
nomföras. Trönningebjärsvägens förskola har invigts 
och verksamheten startade upp i mars 2016.

Nämnden har under året intäktsfört statsbidrag 
från Skolverket motsvarande totalt 61,1 mnkr. Stats
bidrag hanteras utanför budgetram och är i grunden 
kostnadsneutrala. Det har funnits osäkerhetsfaktorer 
som påverkat både verksamhet och prognosarbete. 
Framför allt har osäkerheten gällt om ansökningarna 
kommer att beviljas, omfattning av beviljad resurs 
samt sena beslut om beviljade bidrag. Vidare påver
kar statsbidragen kommunens utvecklingsarbete 
men gör det kortsiktigt och medför en osäkerhet i 
beloppens storlek och nya riktlinjer, ett exempel är 
statsbidraget för mindre barngrupper där bidragets 
storlek minskade med ungefär hälften mellan läsåret 
2015–2016 och läsåret 2016–2017. Ambitionen för att 
få kvalitet via statsbidragen kräver en långsiktighet 
som förstärker kommunens utvecklingsarbete och det 
som redan görs. 

Den grundläggande vuxenutbildningen har åter
förts till barn och utbildningsnämnden, vilket har 
lett till att verksamheten fått utöka lokalbeståndet. 

Personal 
Personalens kompetens och förmåga är av avgörande 
strategisk betydelse för att kunna nå uppsatta mål. 
Barn och utbildningsnämnden bedriver ett aktivt 
arbete för att attrahera, behålla och vidareutveckla 
personal. Under året har 110 nya medarbetare 
anställts. Medarbetarenkäten för 2016 visar på stort 
engagemang och trivsel, men också på upplevelsen av 
hög arbetsbelastning. Barn och utbildningsnämnden 
har lagt stort fokus vid utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inte minst för att öka välmående 
och trivsel samt att följa upp såväl den fysiska som 
den psykosociala arbetsmiljön än bättre.

Framtid 
Det som främst kommer att påverka barn och utbild
ningsnämndens arbete är följande: 
• Att tillgodose den ökade efterfrågan på platser i 

förskola och skola kräver nyinvesteringar och till 
följd ökade lokalkostnader 

• Att tillgodose attraktiva arbetsplatser och utveck
lingsmöjligheter för att vara attraktiva som ar
betsgivare i konkurrensen om behöriga lärare och 
specialistkompetenser. För att säkerställa en god 

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Barn- och utbildningsnämnd 166,0 -1 533,0 -1 367,1 -1 373,6 6,5 -1 314,0
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kompetensförsörjning behöver läraryrkets status 
höjas med rimlig lönenivå och vidare karriär
möjligheter. Vidare behöver även förskolechefers 
och rektorers förutsättningar för ett pedagogiskt 
ledarskap stärkas.

• Den statliga styrningen som ska redovisas via 
skolkommissionens förslag i april 2017 kan komma 
att påverka styrning från stat till kommun i 
förskole klass, grundskola och gymnasieskola. 

• Den statliga utredning som behandlar hur utbild
ningen ska anpassas för elever som kommer till 
Sverige under grundskolans senare årskurser för 
att därmed öka elevernas möjligheter till anställ
ning och utbildning.  

• Gymnasieutredning och utredning kring kommu
nal vuxenutbildning.

Ekonomi 
Barn och utbildningsnämnden redovisar för 2016 
en positiv budgetavvikelse om 6,5 mnkr. Budget
avvikelsen motsvarar 0,47 procent av tilldelad 
budget. Resultatet är till följd av god ekonomisk hus
hållning inom samtliga verksamheter. För nämnden 
är det viktigt att budgetmedel nyttjas på ett optimalt 
sätt och att så mycket medel som möjligt kommer den 
pedagogiska verksamheten till del. 

Den positiva budgetavvikelsen beror dels på att 
verksamheten under 2016 har haft en ambition om 
att försöka nå ett visst överskott för att möta 2017 
och 2018, där nämnden ser att kostnader för lokaler 
samt kompetensförsörjning kommer att öka kraftigt. 
Vidare är avvikelsen hänförbar till överskott i den 
pedagogiska verksamheten där det har funnits 
svårigheter att rekrytera personal till vakanta 
tjänster. Ett samband som ses är att de statliga sats
ningarna har försvårat rekryteringsläget då konkur
rensen om personal ökar. Likaså ses ett överskott i 
elevhälsaorganisation som också beror på att vakanta 
tjänster inte har lyckats tillsättas. Kostnader för 
digitala läromedel blev lägre än förväntat beroende 
på att leasingkostnaderna inte har ökat i den takt som 
tidigare prognosticerats. Därutöver har förvaltningen 
arbetat med att teckna förvaltningsövergripande 
avtal gällande programlicenser till den pedagogiska 
verksamheten, vilket har inneburit att de totala 
licenskostnaderna har minskat. 

Vid en jämförelse mellan årets utfall och fjolårets 
ses att på intäktssidan har driftbidragen ökat jämfört 
med tidigare år. Det beror till största del på två fakto
rer: statsbidrag för statliga satsningar samt intäkter 
och interimsbokning av ersättning från Migrations
verket. De stora bidragen för statliga satsningar 
avser främst mindre barngrupper i förskola samt 
lågstadiesatsningen. Dessa två satsningar kräver ökad 
personalbemanning och kostnaderna till följd av det 
täcks av de statliga bidragen. 

Personalkostnaderna har ökat utifrån tre faktorer: 
löneöversyn, volymökning i verksamheten och statli
ga satsningar. Övriga kostnadsökningar är till stor del 
hänförbara till ökade lokal samt måltidskostnader.

Resultat från barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsmål

I Varbergs kommun bedrivs ett flertal 
insatser med inriktning språk, läs och 
skrivutveckling. Det kollegiala lärandet är i 
fokus och insatserna riktas till att utveckla 
undervisningen inom samtliga skolformer. 
Effekten av det långsiktiga arbetet visar 
sig genom elevernas höga måluppfyllelse 
och fortsatt positiv utveckling av det 
genomsnittliga meritvärdet. Barn och elever i 
Varbergs grundskola och gymnasieskola mår 
bra och trivs i skolan. Vårdnadshavare till 
barn i förskolan uttrycker att verksamheten 
är trygg och att barnen trivs på förskolan. För 
att nå ett högt välmående och hög trivsel pågår 
i verksamheten ett kontinuerligt arbete med 
trygghet och trivsel på varje enhet löpande 
under året.
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Vad gör socialnämnden?  
Socialnämndens uppdrag är att hjälpa de invånare 
som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Social och 
ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet 
att delta aktivt i samhällslivet ska främjas genom 
omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser från 
socialförvaltningen.

Hänt i verksamheten 2016 
Socialförvaltningen har under 2016 haft stort fokus 
på att utveckla arbetssätt för att känslan av självstän
dighet, delaktighet och trygghet ska fortsätta hålla 
en hög nivå eller öka i samtliga målgrupper. Generellt 
visar nationella undersökningar och jämförelser på 
fortsatt goda resultat för nämndens verksamheter 
samt på ett effektivt resursutnyttjande. 

Barnperspektivet har varit ett övergripande pri
oriterat område både för förvaltningens eget arbete 
och i samverkan med andra aktörer. Bland annat har 
utbildningsinsatser genomförts. Tillsammans med 
barn och utbildningsförvaltningen och kultur och 
fritidsförvaltningen har gemensamma skolsociala 
satsningar och nya arbetsmodeller utvecklats. 

Under året har två projekt inom äldreområdet 
arbetas fram i syfte att öka tryggheten och stärka 
självständigheten i ordinärt boende: Läkarmed
verkan samt Utvecklad samverkan i vårdkedjan 
och tidig rehabilitering tillsammans med Region 
Halland. Statliga stimulansmedel riktade mot 
äldreomsorgen har möjliggjort ökade hälsofrämjande 
insatser, måltidssamvaro, ökad utveckling av social 
samvaro och fler aktiviteter på särskilt boende i syfte 
att stärka samvaro och hälsa.

Fortsatt arbete inom arbetsmarknadsområdet 
har resulterat i bland annat förmedling av 400 
praktikplatser under året och uppföljning visar att 
drygt 50 procent av de som tagit del av arbetsmark
nadsinsatser har gått vidare till studier eller arbete. 
För Varbergs kommun har detta lett till mycket låga 
nivåer av försörjningsstöd.

I samverkan med andra förvaltningar har social
förvaltningen trots en svår bostadsmarknad klarat av 
tilldelningstalet, 201 personer, vad gäller mottagande 
av nyanlända. Nyanlända är personer som fått uppe
hållstillstånd av flyktingskäl och som anvisats till en 
kommun för att etablera sig. Under året har en stor 
andel ensamkommande barn återplacerats i förvalt
ningens egen verksamhet från externa placeringar. 

Samverkan med andra aktörer är en viktig fram
gångsfaktor för utvecklingsarbete och ökad kunskap 

Socialnämnden
kring de allt mer komplexa behoven. Förvaltningen 
deltar i två EU-finansierade utvecklingsprojekt 
med målet att arbeta fram hållbara och innovativa 
lösningar inom äldreomsorgen. 

Tillsammans med Region Halland har det fortsatt 
tagits fram gemensamma arbetssätt och utveckling 
av generiska arbetsmodeller i syfte att samordna och 
samarbeta för den enskilde inom till exempel hem
sjukvård och verksamhet för vuxen, barn och familj.

Personal 
Förvaltningen strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare genom till exempel aktivt arbete med att 
behålla och rekrytera medarbetare samt ett gott ar
betsmiljöarbete. Positivt är att den tidigare ökningen 
av sjukfrånvaron har avstannat och minskar något 
jämfört med föregående år. Personalförsörjning är 
en av förvaltningens utmaningar och ett proaktivt 
arbete för att attrahera och rekrytera medarbetare 
behöver intensifieras.

Framtid 
Behovet av insatser inom både äldreomsorg och till 
personer med funktionsnedsättningar ökar i snabb
are takt än befolkningsökningen. Samtidigt sker 
lagändringar inom bland annat hälso och sjukvår
den. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt 
samt en ökad samverkan mellan olika aktörer. Fokus 
behöver läggas på arbete riktat mot personer med 
demenssjukdomar. 

Rådande bostadsbrist gör det extra svårt för flera 
av socialnämndens målgrupper.

Ekonomi 
Socialnämndens verksamheter omsätter cirka  
1 364 mnkr och redovisar ett negativt resultat på  
3 mnkr, vilket motsvarar 0,2 procent av nämndens 
omsättning.

Nettokostnadsökningen under 2016 var cirka  
5,1 procent (cirka 50 mnkr), vilket innebär en högre 
nettokostnadsökning än under 2015 (5,0 procent). 
Trots kraftigt ökade volymer och kostnadsökningar, 
främst inom LSSområdet och hälso och sjukvården, 
har nämnden nästintill klarat av att hålla en ekonomi 
i balans. Under året har antalet personer med beslut 
om personlig assistans nära fördubblats, vilket 
medfört kraftigt ökade kostnader.

Nämndens underskott vägs upp av en låg 
kostnads  utveckling inom försörjningsstöd och inom 
missbruk och beroende.

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Socialnämnd 336,3 -1 366,9 -1 030,7 -1 027,7 -3,0 -980,5
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Resultat från socialnämndens 
verksamhetsmål

Avgörande för målarbetet med att bibehålla 
eller förbättra känslan av självständighet, 
hälsa, delaktighet och trygghet för socialnämn
dens målgrupper är dels långsiktighet, dels 
samverkan med andra aktörer – till exempel 
andra förvaltningar, Region Halland och 
Arbetsförmedlingen. För att stödja utveck
lingen av socialnämndens målarbete ska två 
strategier genomsyra verksamheten. Strategi 
för hälsofrämjande arbetssätt syftar till att 
genom hälsofrämjande arbetssätt bidra till god 
livskvalitet, genom att stärka och stödja indi
videns egna resurser, samtidigt som behov av 
insatser elimineras, minskas eller skjuts upp. 
Strategi för välfärdsteknologi ska bidra till 
ökad trygghet, säkerhet, aktivitet, inflytande 
och delaktighet i samhället.

 

Personal och omsorgstagare i samtal. Foto: Mikael Göthage.
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Byggnadsnämnden
Vad gör byggnadsnämnden? 
Byggnadsnämnden ansvarar för stadsbyggnadsfrå
gorna i Varbergs kommun och är den nämnd som 
fullgör kommunens skyldigheter enligt plan och 
bygglagen, förutom översiktlig planering. Det betyder 
att nämnden tar beslut om hur kommunens olika 
markområden ska användas och hur bebyggelse i 
olika områden ska uppföras, förändras eller bevaras. 
Nämndens förvaltning, stadsbyggnadskontoret, 
arbetar bland annat med detaljplanering, bygglovs
frågor, kontroll och tillsyn enligt plan och bygglagen, 
rådgivning kring bebyggelse och gestaltning, mätning 
och framställning av kartor samt landskaps och 
fastighetsinformation. I organisationen ingår också 
den kommunala lantmäterimyndigheten, som bland 
annat ansvarar för fastighetsbildning och olika slags 
förändringar i fastighetsbeståndet. Förvaltningens 
personal bistår även kommunstyrelsen när det gäller 
översiktlig planering och andra utredningar av 
övergripande karaktär.

Hänt i verksamheten 2016 
Lantmäteri och geografisk information  
Det har varit hög efterfrågan på lantmäteriförrätt
ningar, nybyggnadskartor och grundkartor i samband 
med om och nybyggnation. Alla uppsatta mål 
relaterat till lantmäteriförrättningar har inte kunnat 
uppnås. Under 2016 rekryterades en ny chef till den 
nya lantmäteriavdelningen (KLM) för tillträde i janu
ari 2017. För att på sikt få en balanserad verksamhet 
inom lantmäteriavdelningen har ytterligare personal 
rekryterats och nyrekryteringar planeras även under 
2017.

Planeringen med att uppgradera externwebbkar
tan påbörjades 2016 och beräknas vara utförd första 
kvartalet 2017.

Flygfotografering utfördes i april och leverans 
av högupplösta flygfoton finns tillgängliga i verk
samhetssystem samt i kommunens webbkartor. 
Personalen har utbildats i ett nytt verksamhetssys
tem, EDP Vision, som driftsattes i maj och ersatte 
EDP Byggreda. När systemet är fullt driftsatt är det 
möjligt att hantera fakturor digitalt med koppling till 
kommunens ekonomisystem. Detta i kombination 
med ett digitaliserat flöde kommer på sikt att effekti
visera arbetet inom alla avdelningar på förvaltningen.

Planering och implementering av ett digitalt arkiv 
för äldre handlingar påbörjades under 2016 och 
kommer att tas i drift under första delen av 2017. 

Detaljplanering 
Efterfrågan på detaljplanering är konstant hög och 
verksamheten har haft svårt att rekrytera personal 
under 2016. Svårighet med att rekrytera, personal
omsättning, ny tillförordnad planchef samt utlånad 
personal till andra verksamheter har gjort att beman
ningen inte kunnat utökas i planerad omfattning. 

Under 2016 höjde nämnden målet för antagna 
detaljplaner, från 2015 års nivå där målet var antagna 
detaljplaner som innefattar 500 bostäder till en nivå 
som innefattar 700 bostäder. Det nya målet nåddes 
inte, utfallet blev istället 400 bostäder. Flera stora 
detaljplaner var planerade att antas av byggnads
nämnden i slutet av året, men på grund av mängden 
problematiska frågeställningar i enskilda ärenden 
kommer dessa planer att kunna antas först i början 
av 2017. 

Bygglov 
Det har varit fortsatt hög aktivitet på byggnations
sidan. Mängden lovärenden ökade något och mäng
den anmälningsärenden ökade med cirka 40 procent 
under året. Antalet beslutade lov och tillstånd var 
något färre än 2015, men nivån gällande bygglovs
befriade åtgärder (så kallade Attefallare) var fortsatt 
hög med 321 beslut. För tredje året i rad ökade antalet 
inkomna tillsynsärenden från allmänheten. Under 
året förstärktes avdelningen med en projektanställ
ning för tillsynsarbetet med obligatorisk ventilations
kontroll, OVK. 

Under 2016 var ett stort antal ansökningar om 
byggnation för flerbostadshus och verksamheter 
direkt kopplade till nyligen framtagna detaljplaner. 
Antalet ärenden som avsåg nybyggnad av bostadshus 
var 201 stycken. 

Personal 
Efterfrågan på förvaltningens tjänster har ökat, vilket 
har resulterat i en ökad arbetsbelastning. Detta kan 
tillsammans med arbetsmiljöfrågan som rör lokaler 
vara en orsak till att medarbetarenkätens resultat 
har sjunkit sedan förra mätningen. Under året har 
medvetna satsningar på den fysiska arbetsmiljön 
påbörjats. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, vilket är ett 
kvitto på förvaltningens aktiva arbete för att minska 
sjukfrånvaron.

Framtid 
Ett fortsatt högt tryck på inkommande ärenden och 
en fortsatt hög arbetsbelastning gör att förvaltningen 

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Byggnadsnämnd 32,4 -45,8 -13,4 -13,6 0,2 -10,0
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behöver fokusera på rätt bemanning och samtidigt 
ständigt arbeta med att effektivisera processer utan 
att tappa i kvalitet. För effektiva arbetsprocesser 
behövs också anpassade lokaler där medarbetarna 
har närhet till varandra.

Under 2017 kommer ett flertal insatser genomföras 
för att öka bemanningen på planavdelningen. Detta 
ska ge bättre förutsättningar för verksamheten att 
kunna hantera angelägna planfrågor de kommande 
åren och minska tiden mellan beslut om planbesked 
och påbörjat planarbete. 

För att på sikt minska arbetsbelastningen och 
handläggningstiderna för bygglovsärenden planeras 
under 2017 att förstärka personalstyrkan med en 
bygglovshandläggare, samt med två personer som ska 
kunna hantera allmänna frågor innan handläggare 
är utsedd och dessutom avlasta med handläggning av 
enklare ärenden.

Ekonomi 
Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på 0,2 mnkr.  
Intäkterna ligger 2,6 mnkr högre än budget vilket är 
rimligt till följd av ärendeökning samt flera större 
beslutade bygglov. Personalkostnaderna är lägre än 
budget på grund av vakanta tjänster och sjukskriv
ningar.

Verksamhetskostnaderna ligger högre än budget 
efter införande av ett verksamhetssystem samt högre 
konsultkostnader. Mellan åren 2015 och 2016 har 
intäkterna ökat med 2,1 mnkr, personalkostnaderna 
med 3,4 mnkr och verksamhetskostnaderna med  
2,1 mnkr. År 2015 gjorde förvaltningen ett överskott 
på 2,3 mnkr och 2016 på 0,2 mnkr. Överskottet 
mellan åren har därmed minskat med 2,1 mnkr och 
ramen har ökat med 1,3 mnkr.

Intäkter och kostnader ökar i takt med att ärende
mängden ökar och förvaltningen växer.

 
 

Resultat från byggnadsnämndens 
verksamhetsmål

Mål: Planbesked ska ges inom fyra månader.  
Resultat: Det har under året meddelats  
36 beslut om planbesked, av dessa har 28 
beslut (78 %) meddelats inom fyra månader. 

Mål: Planberedskap ska finnas för minst 700 
antagna bostadsenheter per år. 
Resultat: Planberedskapen uppgår till 400 
bostäder. Flera stora planer var planerade att 
antas av byggnadsnämnden i slutet av året 
vilket, när oförutsedda frågeställningar dök 
upp, gjorde att dessa fick skjutas fram till efter 
årsskiftet.

Mål: Handläggning av bygglov ska till 90 % 
ske inom 10 veckor. 
Resultat: 70 % av ärendena handlades inom  
10 veckor.

Mål: Handläggning av lov för skyltar, 
fasadändringar och rivningslov kan hålla en 
kortare handläggningstid på tre veckor.
Resultat: 70 % av ärendena handlades inom 
tre veckor.

Mål: Leveranstid för nybyggnadskartor ska i 
normalfallet vara högst 20 arbetsdagar. 
Resultat: 95 % av nybyggnadskartorna 
levererades inom fyra veckor.

Mål: Utsättning i samband med bygglov ska ta 
högst fem arbetsdagar.  
Resultat: Målet nåddes till 100 %.  

Mål: 95 % av årets lantmäteriförrättningar för 
nybyggnation ska utföras inom fem månader. 
Resultat: En leveranstid på fem månader 
hölls i 47 % av årets ärenden. Resurstillskott 
i form av rekryteringar har genomförts och 
ytterligare rekryteringar planeras under 2017.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vad gör miljö- och  
hälso  skyddsnämnden? 
Miljö och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyn
dighet med uppgift att bedriva tillsyn och ge tillåtlig
het främst utifrån livsmedelslagen och miljöbalken.

Hänt i verksamheten 2016 
Liksom under de två föregående åren har Stads
utvecklingsprojektet präglat verksamheten inom 
miljö och hälsoskyddsförvaltningen. Allt eftersom 
delprojekten framskrider kommer resultaten från  
allt fler markundersökningar till nämnden för 
hanterande. Som exempel kan nämnas komplexiteten 
mellan saneringen av kvarteret Renen och dess 
inverkan på projektet Varbergstunneln, samt mellan 
avhjälpandeåtgärder vid Lassabackadeponin och 
framdragning av Norra kustledningen över området. 
För närvarande är tolv personer på förvaltningen mer 
eller mindre engagerade i dessa frågor.

Personal 
Samtliga 25 medarbetare har anställning på  
100 procent och sjukfrånvaron är låg. Förvaltningen 
arbetar aktivt med trivselskapande aktiviteter och 
yrkes inriktade fördjupningsutbildningar, vilket 
bidragit till ett mycket gott resultat i årets medarbe
tarundersökning.

Framtid 
Stadsutvecklingsprojektet kommer under de 
närmaste tio åren att fortsätta prägla förvaltningens 
arbete. Nämnden har efter överenskommelse med 
Läns styrelsen övertagit all tillsyn av saneringen 
av kvarteret Renen och av området där gamla 
Lassabackadeponin ligger. Länsstyrelsen och 
miljö och hälsoskyddsnämnden kommer även att 
föra diskussioner om huruvida tillsyn av alla delar 
i projektet Varbergs tunneln ska ligga på miljö och 
hälsoskyddsnämnden.

Ekonomi 
Både personalkostnader och intäkter har ökat sedan 
föregående år men ligger sammantaget i linje med 
budget. Totalt visar nämnden ett överskott på  
0,3 mnkr.

Resultat från miljö- och hälso -
skyddsnämndens verksamhetsmål

Nämnden har genom ändrad delegerings
ordning sett till att verksamheten svarar upp 
tidsmässigt mot förändrat remissarbete i 
samarbetet med stadsbyggnadskontoret. 

Mer än 200 enskilda avlopp har åtgärdats 
under året, vilket minskat belastningen på 
vattendragen med flera ton fosfor. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 
kvaliteten på verksamheten, bland annat 
genom en egen kvalitetsgrupp, deltagande i 
klarspråksutbildningar, innehållet på webben, 
blankettutformningar och nya arbetssätt. Alla 
nya medarbetare går en tredagars utbildning 
i kommunikation och bemötande som är 
speciellt riktad till myndighetsanställda. 
Förvaltningen deltar kontinuerligt i kommu
nens aktiviteter och möten med det lokala 
näringslivet.

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 9,5 -18,7 -9,2 -9,5 0,3 -9,0
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Hamn- och gatunämnden
Vad gör hamn- och gatunämnden? 
Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor, 
grönstrukturer och offentliga miljöer. I uppdraget 
ingår utveckling, planering, byggande och drift. 
Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och 
Träslövsläges hamn. Hamnarna drivs utan kommunal 
skattefinansiering. De kommunala spåranläggning-
arna omfattas av spåren inom hamnen och till 
Södra Cell. Varbergs flygplats är en godkänd allmän 
flygplats och sköts utifrån flygsäkerhetskrav.
 
Hänt i verksamheten 2016 
Kommunen har beslutat om nya mark och exploate
ringsriktlinjer. I korthet innebär dessa nya riktlinjer 
att exploatörer kan beredas tillfälle att planera, 
projektera och bygga ut anläggningar på allmän 
platsmark, exempel på sådan mark är torg, gator och 
parker. Efter utbyggnad överförs anläggningarna till 
kommunen för förvaltning. För att säkerställa att 
anläggningar ges godtagbar utformning och standard 
behövs tydliga och detaljerade beskrivningar på 
hur de ska utformas, sådana tas därför fram i form 
av tekniska riktlinjer. För att också säkerställa att 
de tekniska riktlinjerna tillämpas av exploatörerna 
behöver kommunen förstärka sin kapacitet vad gäller 
kontroll och besiktning. 

Arbetet med mobility management – som är 
ett koncept för att främja hållbara transporter 
och påverka bilanvändningen genom att förändra 
resenärers attityder och beteenden – har tagit ny fart 
och form efter att särskilda extra resurser tillskjutits 
förvaltningen. Mobilty management är viktigt för 
att kommunen ska kunna nå målet om ökat hållbart 
resande. 

Under 2016 har ägandet och förvaltandet av 
kommunens belysningsanläggningar överförts 
från hamn och gatunämnden till Varberg Energi 
AB. Överföringen är effekten av ett bra samarbete 
mellan förvaltningen och bolaget i syfte att inom 
kommunkoncernen renodla rollerna, och i ännu hö
gre utsträckning ta till vara koncernens kompetens. 
Hamn och gatunämnden kommer fortsatt att ha det 
övergripande ansvaret för belysningsanläggningar 
samt vara ansvarig för nya anläggningar och, när 
det blir aktuellt, större förändringar av befintliga 
anläggningar. 

Arbetet med att ta fram nytt förvaltningsavtal för 
handelshamnen har fortsatt under 2016. Förvalt
ningsavtalet avser att reglera ansvar och ekonomi för 
hamnen mellan parterna hamn och gatunämnden 

och Hallands Hamnar Varberg AB. Arbetet med att ta 
fram nytt avtal förväntas fortsätta under 2017. 

Tullhuset har vid årsskiftet 2016/2017 överförts 
från hamn och gatunämnden till Varbergs Fastighets 
AB. Överföringen får stor påverkan på förvaltningens 
ekonomi då Tullhuset förväntades inbringa stora 
överskott de kommande åren. 

Drift och anläggningsavdelningens ledning och 
styrning har förändrats från och med den 1 januari 
2016, bland annat har delat avdelningschefskap 
införts. Enheterna har fått några nya enhetschefer, 
vilket inneburit att antalet medarbetare per chef har 
minskat och närheten mellan medarbetare och chef 
har ökat. Organisationsjusteringen har också möj
liggjort att avdelningens chefer i högre utsträckning 
kan bidra med sin kompetens till förvaltningens 
planerings och projekteringsfas. 

Under 2016 har förvaltningen arbetat fram kom
munens nya trafiknätsanalys som kommer att vara ett 
viktigt styrdokument i kommunens trafikplanering. 
Trafiknätsanalysen utgör tillsammans med trafik
strategin grunden för trafikplaneringen i Varbergs 
kommun. 

Stadsutvecklingsprojektet har fortsatt under 2016 
och hamn och gatuförvaltningen arbetar aktivt med 
alla de tre delprojekt som ingår. 

Personal 
Verksamhetens omfattning liksom konkurrensen 
om arbetskraften fortsätter att öka inom samtliga av 
förvaltningens kompetensområden. Inom en fem
årsperiod kommer en fjärdedel av personalstyrkan 
inom avdelningen drift och anläggning att behöva 
ersättningsrekryteras.

Medarbetarundersökningen visar på en upplevd 
hög arbetsbelastning, men också att det finns god 
kompetens och trivsel inom förvaltningen.

Framtid 
Kommunens tillväxt påverkar transportsystem, of
fentliga rum och grönstrukturer med följden att mer 
yta ska förvaltas. Ny lagstiftning och hårdare krav 
inom miljöområdet kan kräva mer resurser. 

Utredningen rörande huvudmannaskap för allmän 
plats (vägar) kan leda till att kommunen får ökade 
kostnader. 

Tillgången till externa vinterväghållningsfordon 
är begränsad och det innebär, i kombination med 
otillräcklig egen vagnpark för vinterväghållning och 
barmarksrenhållning, svårigheter att klara dessa 

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Hamn- och gatunämnd 68,9 -161,6 -92,7 -94,5 1,8 -83,5
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verksamheter. 
Kommunen har behov av mer upplagsytor för 

masshanteringen.
Rekrytering av yrkeskunnig personal är en 

utmaning då det är stor konkurrens samtidigt som 
betydande pensionsavgångar väntar. Rekryteringen 
av kvalificerad personal som arbetar med samhälls
planering och samhällsbyggande är också svår då det 
är stor efterfrågan på arbetsmarknaden.

Ekonomi 
Nämnden visar för helåret en budgetavvikelse på  
1,8 mnkr. Justerat för ökade kapitalkostnader på  
4 mnkr uppgår nettokostnadsökningen för gata och 
parkverksamheten till 2,8 mnkr. Intäkterna har ökat 
med drygt 6 mnkr, vilket förklaras av fler debiterade 
timmar på kommunens projekt. Lönekostnaderna 
har ökat med 6 mnkr, vilket beror på att antalet med
arbetare har ökat då förvaltningen växer och i högre 
utsträckning deltar i projekt. Utfallet på 95,4 mnkr 
för gata och parkverksamheten innebär en negativ 
avvikelse på 0,9 mnkr. Justerat för förstudiekostna
den för torgförnyelsen visar nämnden ett överskott. 
Orsaken är vakanta tjänster samt högre intäkter än 
budgeterat.

Hamnen redovisar ett överskott på 2, 7 mnkr. Det 
är ett lägre överskott jämfört med 2015 vilket förkla
ras av kajreparationer och ökade kapitalkostnader.

 

Resultat från hamn- och  
gatu nämndens verksamhetsmål

Hamn och gatunämnden färdigställde under 
2016 flera planeringsunderlag som alla ska 
bidra till att nå kommunens och nämndens 
mål på ett kostnadseffektivt sätt, bland annat 
utvecklingsplan för Brunnsbergsskogen, hand
lingsplaner för cykel, mobility management 
och beläggning samt en trafiknätsanalys för 
Varbergs tätort. De fasta cykelmätare som in
stallerades 2015 visar att antalet cykelpassager 
ökade något längs de stråk där standardhöj
ningar genomförts.

Kommunens parker, grönområden och lek
platser håller god kvalitet enligt den nationella 
invånarundersökningen Kritik på teknik och 
flera nya lekplatser i staden och serviceorterna 
invigdes under året. Standardhöjande åtgärder 
genomfördes på kommunens badplatser och 
antalet kust och strandnära aktiviteter ökade.

Den nya stadslekplatsen Erlandsgården i Träslöv invigdes i januari. Foto: Hidvi Group.
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Vad gör kultur- och fritidsnämnden? 
Kultur och fritidsnämndens arbete handlar om att 
erbjuda och främja verksamhet inom kultur och 
fritidsområdet. I nämndens ansvar ingår att stödja 
föreningar med bidrag och information, se till att det 
finns fungerande anläggningar att driva verksamhet 
i och organisera olika aktiviteter – framför allt för 
barn, unga och personer med funktionsnedsättning
ar. Till kultur och fritidsområdet hör bland annat 
föreningsverksamhet, bibliotek, utställningar, inköp 
av konst och konstnärlig gestaltning, kulturarrange
mang samt kulturskolan och ungdomsgårdar.

Hänt i verksamheten 2016 
Året har präglats av att färdigställa förstudier, 
fullfölja pågående investeringar och genomföra en 
översyn av förvaltningens organisation. Stort fokus 
har legat på ett övergripande uppdrag rörande lång
siktig inkludering i Varberg, en utredning om detta 
presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i 
december. Samarbete med föreningar och studieför
bund fortsatte i andan av VARBERG CALLING for 
Peace. Projektet slutrapporterades till kommunsty
relsen i juni. Projektets syfte var att skapa deltagande 
och delaktighet för att belysa demokrati, mänskliga 
rättigheter, kulturell förståelse, hållbar miljö, näring 
och kommunikation. 

Under 2016 har kultur och fritidsförvaltningen 
varit delaktig i Stadsutvecklingsprojektet både när 
det gäller kommande utformning och kommunika
tion. Förvaltningen har också bidragit till genomför
andet av Hallifornia där feriearbetare och nyanlända 
kunnat vara delaktiga. På det regionala planet har en 
ny regional kulturplan tagits fram. Arbetet har pågått 
under 2016 ihop med kommunerna och kultur och 
fritidsnämnden har varit remissinstans.

Fritidsområdet 
Arbetet med förstudien för Varbergs nya simhall 
har genomförts under året och kommunfullmäktige 
beslutade att den nya simhallen ska byggas för att 
stå klar 2021. Som en del i en större jämställdhets
satsning delar kultur och fritidsnämnden ut an
läggningsbidrag inom ridsporten. Detta har medfört 
standardhöjande åtgärder vid anläggningarna. 
Fritidsavdelningen har också fört ett kontinuerligt 
dialogarbete med föreningar för att ge goda förutsätt
ningar för dem att bedriva sin verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden
Kulturområdet  
Fyra dialoger har genomförts med arrangörsföre
ningar och studieförbund där teman om jämställdhet, 
ungdomsanknytning och dialog om ny regional kul
turplan har berörts. Under 2016 infördes meröppet på 
Bua bibliotek. Meröppet betyder att det går att besöka 
biblioteket klockan 10.00–22.00 under alla årets 
dagar, även då det är obemannat. Tre utställningar 
har under året visats i Varbergs Konsthall. Arbetet 
med barnkonventionen har intensifierats genom en 
utställning tillsammans med Teater Halland.

Ungdomsavdelningen  
Ungdomsgårdarna har arbetat aktivt med att skapa 
förutsättningar för aktiviteter som främjar utveckling 
av värdegrund, solidaritet och demokrati. De ungas 
inflytande i verksamheten har ökat, vilket genererat 
fler deltagare och besökare.

Samverkan med skolhälsovården har gjort att 
avdelningen lättare motverkar utanförskap och når 
ungdomar på ett nytt sätt. MUVE (mobil ungdoms
verksamhet) har under året aktivt sökt upp ungdomar 
för att inventera lokala intressen och inspirera unga 
att komma till verksamhetens mötesplatser.

Personal 
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar för att 
vara en attraktiv arbetsgivare där personal och 
kompetensförsörjningsfrågan och en god arbetsmiljö 
är av största vikt. Under 2016 har förvaltningens 
sjukfrånvaro ökat. Flera åtgärder har vidtagits för 
att på sikt minska sjukfrånvaron. På förvaltningen 
arbetar cheferna med att främja en god hälsa och vid 
sjukdom ska rehabilitering ske tidigt.

Framtid 
Förvaltningen behöver utveckla metoder och arbets
sätt för att kartlägga orsakerna till att grupper av 
människor utifrån exempelvis kön, socioekonomiska 
förutsättningar eller funktionsnedsättningar inte 
tar eller får del av kultur och fritidsförvaltningens 
utbud. Det handlar både om att skapa jämställda och 
jämlika förutsättningar för befolkningen i Varberg.

Ekonomi 
Kultur och fritidsnämndens utfall för 2016 uppgår 
till cirka 139,3 mnkr, mot budgeterade 139,7 mnkr. 
Därmed gör nämnden ett positivt resultat på cirka 
0,4 mnkr, vilket innebär att 99,7 procent av budgeten 
har förbrukats. Intäkterna blev 4,6 mnkr högre än 

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Kultur- och fritidsnämnd 25,9 -165,2 -139,3 -139,7 0,4 -134,6
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Resultat från kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsmål

Måluppfyllnaden för 2016 är god. Medarbetar
na i förvaltningen har på ett strategiskt, målin
riktat och metodiskt sätt, med engagemang och 
kreativitet, arbetat för att uppnå målen under 
2016. Vad gäller målinriktningen Miljö och 
klimat bedöms målnivån uppnås först under 
2018 på grund av den process det innebär att 
miljödiplomera verksamheter. Målområdet 
Ökad jämställdhet är ett stort fokusområde 
för nämnden och alla medarbetare har under 
hösten vidareutbildats i ämnet. Bland annat 
har aktiviteter för att öka pojkars och mäns 
läsande ökat.

Sjukfrånvaron på förvaltningen har stigit 
och flera åtgärder har vidtagits för att på både 
kort och lång sikt minska den.

budgeterat vilket bland annat beror på att nämnden 
fick flera bidrag som inte var kända vid årets början. 
I övrigt finns inga anmärkningsvärda avvikelser 
jämfört med budget. Årets nettokostnad uppgick till 
139,3 mnkr, vilket är en ökning med cirka 4,7 mnkr 
jämfört med 2015. En stor anledning till nettokost
nadsökningen är det omfattande inkluderings och 
integrations arbete som präglat nämndens verksam
heter under året. Detta arbete kostade cirka 2,9 mnkr, 
vilket nämnden fått ramkompensation för.

Språkcafé på Kulturhuset Komedianten i november. 
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Servicenämnden
Vad gör nämnden? 
Servicenämndens uppdrag är att leverera interna 
tjänster som behövs i kommunens verksamhet. På 
förvaltningen finns 360 anställda som servar alla 
nämnder med tjänster inom it, telefoni, kost, städ, 
fordon samt fastighetsskötsel. Nämndens mål är 
miljö, delaktighet, stolthet och att vara i framkant. 
Målarbetet är avgörande för hur prioriteringar görs i 
verksamheten och löpande omvärldsbevakning sker 
av både offentliga och privata serviceorganisationer. 

Hänt i verksamheten 2016 
MiljöSmart Kommunikation  
Under 2016 gick Varbergs kommun, som första 
kommun i Sverige, över från en traditionell telefoni
plattform till en modern, nytänkande och miljösmart 
kommunikationsplattform. Syftet är att öka samver
kan, tillgänglighet och effektivitet i verksamheten och 
därmed öka tillgängligheten för invånare, besökare 
och näringsliv. 

Värdskap  
I en serviceorganisation är ett bra värdskap centralt 
för leverans av god service. Alla avdelningar inom 
serviceförvaltningen har gått eller kommer att gå 
utbildning inom värdskap. Utbildningen har väckt 
mycket engagemang och tydliga resultat går att 
finna i vardagen, bland annat genom att avdelningar 
kommunicerar på ett effektivare sätt.  
 
Kommungemensam kundservice  
Projektet kommungemensam kundservice är nu inne 
i den operativa fasen. Under försommaren 2016 star
tade arbetet med att identifiera vilka uppgifter som 
ska flyttas från nuvarande förvaltning och hanteras 
inom kommungemensam kundservice. Beslut har 
tagits om verksamhetsstart våren 2018.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser  
Under 2016 tog nämnden ett beslut om att projektera 
för ombyggnation av lokalerna i Stadshus C och 
att äska medel i 2017 års investeringsbudget för 
ombyggnationen. Lokalerna kommer att anpassas för 
att möjliggöra ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Pro
jekteringen har i första hand fokuserat på de mjuka 
värdena, att förankra processen hos personalen. En 
genomförandeplan för ombyggnationen har också 
tagits fram.  
 

Investeringsprocessen 
Det har gjorts en analys av kommunens process för  
fastighetsinvesteringar. Resultatet visar att det be
hövs tydligare kommunikation mellan de inblandade  
parterna. För att säkerställa en väl fungerande 
process har det inrättats en styrgrupp för fastig
hetsinvesteringar. Analysen bidrog också till att 
samhällsutvecklingskontoret förstärks med resurser. 
 
Ekologisk mat  
Servicenämndens mål om att 35 procent av kommu
nens livsmedelsinköp ska vara ekologiska uppfylldes 
under året. Samtliga enheter inom kost och städ har 
varit delaktiga i arbetet kring ekologiska inköp.

Facility Management 
Serviceförvaltningen har under året arbetat 
med att införa ett facility managementkoncept i 
verksamheterna. Syftet är att ta fram enhetliga och 
standardiserade tjänster så att kunden kan fokusera 
på sin kärnverksamhet. Tydliga avtal och enkla 
prissättningsmodeller är faktorer i ett lyckat upplägg 
tillsammans med strukturerad kommunikation med 
kund. Samordning över avdelningsgränser samt 
ett fungerande arbete med ständiga förbättringar 
är ytterligare ingredienser som behövs i ett lyckat 
koncept.

Personal 
Serviceförvaltningen arbetar ständigt med att 
utveckla personal och arbetssätt för att vara både en 
effektiv organisation och en bra arbetsgivare. Detta 
görs bland annat genom satsningar på kompetens
utveckling för all personal, att försöka underlätta 
för småbarnsföräldrar, ge karriärmöjligheter för 
dem som önskar och se till att inkludera alla slags 
medborgare oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, ålder med flera. 

Framtid 
Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med 
kommungemensam kundservice, aktivitetsbaserade 
arbetsplatser och facility management. Under 2017 
sker uppstart av Trönninge skola samt intilliggande 
idrottscentrum, där nytänkande med servicetjänster 
till viss del kommer att implementeras. Ett exempel 
är att lokalvården kommer att schemaläggas och 
planeras med hjälp av det digitala systemet EasyCube.

Resultat

Mnkr
Intäkt  

2016
Kostnad 

2016
Netto  
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Netto  
2015

Servicenämnd 558,4 -593,1 -34,7 -18,2 -16,5 -15,8
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Resultat från servicenämndens 
verksamhetsmål

Under perioden 20162019 har servicenämn
den fyra mål: miljö, delaktighet, stolthet och 
att vara i framkant. Nämndens arbete för att 
uppfylla målen har under 2016 framför allt 
fokuserat på miljö, facility managementkon
cept, införandet av kommungemensam kund
service och aktivitetsbaserade arbetsplatser. 
Målarbetet sker på alla nivåer och fortskrider 
enligt plan. Arbetet med fokusområdena löper 
under flera år och i dagsläget bedöms samtliga 
uppfyllas inom utsatt tid.

Ekonomi 
Servicenämnden redovisar ett resultat som avviker 
negativt mot budget med 16,5 mnkr. Utfallet blev 
dock bättre än planerat, då planen var ett resultat 
på 19,9 mnkr lägre än budget. Orsaken var ett stort 
planerat fastighetsunderhåll som innebar ett uttag ur 
nämndens underhållsfond för fastigheter. Nettoresul
tatet för 2016 är i nivå med 2015, med hänsyn tagen 
till underhållet på kommunens fastigheter. Verksam
hetskostnaderna avviker negativt mot budget medan 
personalkostnaderna avviker positivt till följd av 
vakanser på IT och fastighetsavdelningen.
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Varbergs Stadshus AB bildades år 2005 och i koncer
nen ingår Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, 
Varbergs Fastighets AB, Hallands Hamnar Varberg 
AB, Varberg Event AB, Varberg Vatten AB (år 2010) 
och Marknad Varberg AB (år 2014).

Hänt i verksamheten 2016
Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan fung
erar endast som ägare till dotterbolagen. I bolaget 
finns ett externt lån som finansierade förvärvet av 
aktierna i dotterbolagen från Varbergs kommun. På 
lånet betalas en borgensavgift på 0,50 % till kommu
nen. Dotterbolagen finansierar sig via kommunens 
internbank och kommunen lånar upp motsvarande 
belopp på den externa marknaden. I samband med 
utlåningen tar kommunen ut en administrations
avgift på 0,35 % av lånebeloppet från bolagen.  

Ekonomi
Koncernens rörelseresultat för 2016 är 104,7 mnkr, 
siffran för år 2015 var 158,7 mnkr. Resultatet efter 
finansiella poster är 14,9 mnkr, att jämföra med 
68,6 mnkr 2015. Anledningen till den kraftiga 
resultatförsämringen är att Varberg Energikon
cernen tvingats göra nedskrivningar på 75 mnkr 
på vindkraftverksamheten till följd av prisfallet på 
elcertifikat. Resultatet uppvägs något av att Varbergs 
Bostads AB har sålt fyra förskolor till kommunen för 
15 mnkr. Varbergs Fastighets AB presterar sitt bästa 
resultat någonsin med en vinst om 12,5 mnkr och 
Hallands Hamnar Varberg AB ökade sitt resultat till 
5 mnkr. 

Moderbolaget finansierar sig via koncernbidrag 
från dotterbolagen och under året har koncernbidrag 
mottagits från Varbergs Bostads AB (12,5 mnkr), 
Varberg Energi AB (11,8 mnkr), Hallands Hamnar 
Varberg AB (5,7 mnkr), Varbergs Fastighets AB 
(8,0 mnkr) och Marknad Varberg AB (2,6 mnkr). 
Moderbolaget har även lämnat koncernbidrag till 
Varberg Vatten AB (26,5 mnkr), Varberg Event AB 
(2,8 mnkr) och Marknad Varberg AB (3,0 mnkr). 
Dessutom har aktieägartillskott lämnats till Varbergs 
Bostads AB (9,6 mnkr) samt till Varberg Event AB 
(8,1 mnkr). Balansomslutningen i koncernen har 
ökat med 351,5 mnkr och det egna kapitalet med 
12,3 mnkr. Soliditeten minskade med 0,9  %.

Resultat

Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 1 442,5 1 218,8 1 240,8

Kostnader -1 082,4 -872,2 -902,5

Avskrivningar -255,4 -188,0 -170,7

Rörelseresultat 104,7 158,7 167,6
Finansnetto -89,7 -90,1 -95,9

Resultat efter  
finansiella poster 14,9 68,6 71,7
 

Balansomslutning 4 529,7 4 178,2 3 933,2

Soliditet, % 14,6 15,5 15,1

 

Investeringar 573,7 326,3 297,9

Antal anställda,  
medeltal 242 236 241

Resultat, moderbolag

Mnkr 2016 2015 2014

Kostnader -1,1 -1,2 -0,9
Rörelseresultat -1,1 -1,2 -0,9
Finansnetto -4,4 -6,4 -9,0
Resultat efter  
finansiella poster -5,5 -7,7 -9,9

 
Balansomslutning 870,5 852,6 801,8
Soliditet, % 25,7 26,1 27,8

Varbergs Stadshus AB
De kommunala bolagen är en del av kommunens organisation och har till uppgift att 
erbjuda olika slags service och tjänster för att tillgodose behoven hos kommunens 
invånare. 
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Varbergs Bostads AB

Varbergs Bostad ska enligt ägardirektiven främja 
bostadsförsörjningen i kommunen och verka för 
en socialt hållbar bostadspolitik. Verksamheten 
ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt 
hållbara principer. I uppdraget ingår att ta hänsyn 
till miljön, ta boendesocialt ansvar och främja 
kundernas boendekvalitet. Bolaget bedriver ett aktivt 
CSRarbete för att bidra till ett långsiktigt hållbart 
samhälle och är certifierat enligt ISO 9001, ISO 
14001 och OHSAS 18001.

Hänt i verksamheten 2016
Efterfrågan på bostäder i Varberg är fortsatt hög och 
den genomsnittliga väntetiden för en lägenhet är  
11,5 år. Under året hyrdes totalt 554 lägenheter ut,  
att jämföra med 515 föregående år. Av årets 554 
lägenheter hyrdes 529 ut i befintligt bestånd medan  
25 var nyproduktion. 228 lägenheter gällde 
omflyttning bland befintliga hyresgäster (148 
föregående år) och via den med socialförvaltningen 
gemensamma boendeenheten förmedlades 31 lägen
heter (exklusive lägenheter till anvisade nyanlända). 

I september månad stod 43 nya hyresrätter inflytt
ningsklara på Håstens torg.

Personal
Bolaget hade vid 2016 års utgång 88 tillsvidare
anställda, varav 57 män och 31 kvinnor. Antalet 
årsanställda uppgick till 108 personer. Sjukfrånvaron 
låg på 5,9 %, vilket var en marginell ökning jämfört 
med föregående år.

Framtid
Planerna på byggnation av 224 lägenheter på marken 
mellan Sörsedammsområdet och Södra vägen (Väs
tra Sörse) har fortsatt under året. Under förutsättning 
att bygglov beviljas och att det finns tillgång till 
entreprenörer planeras byggstart under 2017. 

Planerna fortskrider också för ytterligare  
200 lägenheter på Sörse och 200 på Brunnsberg. 
Detaljplan inväntas för Södra Sörse och detaljplanen 
för Brunnsberg har vunnit laga kraft efter att blivit 
överklagad i flera instanser. Totalt finns planer för 
byggnation av 1 000 lägenheter de kommande åren.

Ekonomi
Årets resultat efter finansiella poster är 37,1 mnkr, 
vilket kan jämföras med 25,8 mnkr föregående år. 
Soliditeten är 42,2 procent, föregående år var den  
40,6 procent. Det ökade resultatet beror huvudsak
ligen på försäljning av fyra förskolor till kommunen. 
Årets investeringar uppgår till 95,9 mnkr (54,8 mnkr 
föregående år) och består främst av aktiverade 

underhållskostnader samt av byggnationen av 
Håstens Terrasser.
                

Med cirka 5 300 hyreslägenheter och 160 affärs- och kontorslokaler är Varbergs Bostads AB  
Varbergs största bostadsföretag. Bolaget äger totalt 85 fastigheter i Varbergs tätort, 
Bua, Väröbacka, Veddige, Träslövsläge och Tvååker.

Resultat

Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 365,0 347,7 361,6

Kostnader -247,6 -237,0 -235,8

Avskrivningar -57,7 -61,2 -56,3

Rörelseresultat 59,7 49,5 69,5
Finansnetto -22,7 -23,7 -25,1

Resultat efter  
finansiella poster 37,1 25,8 44,3

 
Balansomslutning 1 384,2 1 352,4 1 324,0

Soliditet, % 42,2 40,6 40,4

 

Investeringar 95,9 54,8 107,1

Antal anställda,  
medeltal 108 105 105
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Hänt i verksamheten 2016
Under våren byggdes Sveriges största solcellspark, 
Solsidan, i samarbete med Region Halland och  
Munkagårdsskolan. Årsproduktionen beräknas 
uppgå till 3 000 MWh. 

Stor expansion har skett inom verksamhetsom
rådena elhandel och bredband. Elhandeln nådde en 
rekordvolym om 418 GWh och 32 000 kunder. Det är 
stor efterfrågan på bredband och nätet byggs snabbt 
ut. De senaste uppgifterna från Post och telestyrel
sen visar att 77 % av invånarna i Varberg har tillgång 
till fiber inom 50 meter. 

Beslutad intäktsram för elnätet perioden 2012
2015 fastställdes av Energimarknadsinspektionen 
och den är avsevärt större än bolagets nuvarande 
intäkter inom området. 

VE blev i december ett av de första företagen i 
Sverige med att verifiera sin verksamhet enligt  
ISO 26000, socialt ansvarstagande. Elhandelsverk
samheten blev kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.  
32 laddplatser för elbilar sattes upp under året och 
bidrog starkt till att Varberg är näst bäst i Sverige 
gällande laddinfrastruktur (platser/invånare). 

Personal
VE har 103 anställda, varav 69 procent är män och 
31 procent är kvinnor. Alla anställda utom två är 
heltidsanställda och samtliga är erbjudna heltidsan
ställning. Den korta sjukfrånvaron uppgår till  
1,6 procent och den totala sjukfrånvaron är 4,7 procent.

Framtid
Ytterligare några år av intensiv bredbandsutbyggnad 
återstår innan de flesta kommuninvånare har tillgång 
till bredband och utbyggnaden avtar. 

Under året har flytt av ledningar påbörjats med 
anledning av den kommande järnvägstunneln. Det 
arbetet kommer att fortsätta de närmaste åren, där
efter följer nya ledningsarbeten i samband med att 
stadsdelen Västerport uppförs. Stort fokus kommer 
framöver även att ligga på elhandeln. 

Ekonomi
Det negativa resultatet beror på stora nedskrivningar 
inom elproduktionen med sammanlagt 75 mnkr. 
Orsaken till detta är främst den snudd på kollapsande 
marknaden för elcertifikat som medför att framtida 
intäkter beräknas bli avsevärt lägre. Exklusive ovan 
nämnda nedskrivningar uppgår resultatet till  
44 mnkr, vilket är i nivå med lämnad prognos och 
föregående års utfall. Affärsområde IT och Elnät 
visar goda resultat, liksom elhandeln. Fjärrvärme

verksamheten har ett litet underskott, dels beroende 
på det milda vädret, dels på grund av långvariga 
störningar i spillvärmeleveransen från Södra Cell.

Varberg Energikoncernen
Varberg Energikoncernen (VE) består av två bolag, moderbolaget Varberg Energi AB 
med verksamheterna elnät, gasnät, fjärrvärme och IT, samt det helägda dotterbolaget 
Varberg Energimarknad AB. Dotterbolagets verksamheter är elhandel och elproduktion 
samt gashandel.

Resultat

Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 493,5 441,0 420,3

Kostnader -343,6 -284,0 -293,5

Avskrivningar -148,5 -84,3 -70,7

Rörelseresultat 1,4 72,8 56,2
Finansnetto -32,1 -30,0 -30,7

Resultat efter  
finansiella poster -30,7 42,8 25,4

 
Balansomslutning 1 422,1 1 471,4 1 446,9

Soliditet, % 32,0 32,2 31,8

 

Investeringar 125,7 83,7 58,8

Antal anställda,  
medeltal 103 99 98
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Hänt i verksamheten 2016
Under 2016 har Varberg Event haft totalt 59 001 
besökare (exklusive cirka 20 000 träningsbesök), att 
jämföra med 74 375 besökare 2015. Minskningen 
beror till största del på färre idrottsevenemang,  
framför allt har ett minskat antal matcher spelats i 
hallen efter att HK Varbergs flyttat till Idrottshallen. 

Det har genomförts totalt 198 event under året, 
fördelat på 78 konferensdagar, 35 mässdagar,  
67 nöjesarrangemang och 18 dagar av sportevene
mang. Sparbankshallen har under året nyttjats för 
arrangemang 105 dagar (118 dagar föregående år). 
Övriga dagar har hallen kvällstid använts till träning 
i olika idrotter och dagtid till gymnastik för skolan, 
vilket innebär att hallen har nyttjas dagligen under 
inomhussäsongen septemberapril. Av de timmar 
som under året varit bokningsbara för träning har  
67 procent varit belagda (74 procent föregående år). 

Exempel på event i anläggningen under 2016 
är: totalt 12 dagars inköpsdagar för skor (två 
tillfällen), flera LAN-partyn för ungdomar, senior-
mässa, anhörigriksdag med 550 deltagare, en 
sommarkonsert med cirka 1 500 besökare, hem och 
trädgårdsmässan Home Sweet Home, Varbergsgalan 
med 700 gäster, Stora loppisdagen vid två tillfällen 
med sammanlagt cirka 2 700 besökare, Deromes 
70årsjubileum med 1 072 gäster samt kommunens 
Visionsdagar med totalt 4 304 gäster.

Personal
Antalet anställda har under året i genomsnitt varit 
åtta personer, fem kvinnor och tre män. 

Framtid
Diskussionen om en hotellanläggning vid Sparbanks
hallen har intensifierats under 2016. Förverkligandet 
av en sådan anläggning skulle betyda mycket för 
verksamhetens utveckling. 

Ekonomi
Driftskostnaden för Varberg Events verksamhet 
uppgår till totalt 21,7 mnkr (18,7 mnkr 2015). Med 
en nettoomsättning på 11,3 mnkr (8,8 mnkr 2015) 
ger det en självfinansieringsgrad på 52 procent, 
vilket kan jämföras med liknande anläggningar där 
självfinansieringsgraden ligger mellan 6 procent och 
25 procent.  

Varberg Event AB
Varberg Event har i uppdrag att tillhandahålla lokaler och koncept samt genomföra  
attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och näringslivet i Varberg.  
Verksamheten tillför ett positivt värde genom att generera intäkter till bland annat  
hotell, restauranger, transporter och shopping från dem som besöker Varberg för olika 
evenemang.

Resultat

Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 18,9 16,2 17,8

Kostnader -21,7 -18,7 -20,1

Avskrivningar -0,2 -0,1 -0,1

Rörelseresultat -3,0 -2,7 -2,4
Finansnetto 0,0 0,0 -0,1

Resultat efter  
finansiella poster -3,0 -2,7 -2,5

 
Balansomslutning 17,4 5,6 4,9

Soliditet, % 54,0 26,7 30,3

 

Investeringar 0,2 0,4 0,1

Antal anställda,  
medeltal 8 5 7
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Hänt i verksamheten 2016
2016 har varit ett händelserikt år på flera sätt. Ett 
nytt uppdrag för VFAB var att bygga paviljongbo
städer till nyanlända. Två områden färdigställdes 
under året medan ytterligare två påbörjades för 
färdigställande i början av 2017.

Investeringstakten har ökat ytterligare. Fästnings
terrassen färdigställdes under våren och renoveringen 
av Kunskapsskolan blev klar. Hamnpaviljongen 
byggdes ut, byggnationen av det nya parkeringshuset 
Trädgården sattes igång och detsamma gällde Råd
huset, där arbetet för att få en restaurang på nedre 
plan startades upp.

När det gäller kommunala projekt färdigställdes 
Trönningebjärsvägens förskola för inflyttning i slutet 
av februari 2017. Dessutom fortsatte byggnationen 
av Trönninge skola och idrottscentrum, som är kom
munens största investering någonsin. Utöver detta 
fick VFAB i slutet av året ett nytt uppdrag avseende 
parkeringsverksamheten i parkeringshusen, där 
fokus ligger på att få till ett högre nyttjande.

Personal
Könsfördelningen bland bolagets anställda är helt 
jämn och sjukfrånvaron ligger på låga 1,41 procent.

Framtid
Verksamheten kommer fortsatt att präglas av en 
hög investeringstakt, då både VFAB och kommunen 
fortsätter att växa. VFAB köpte exempelvis Tullhuset 
vid årsskiftet 20162017, med tanken att utveckla 
en publik verksamhet där. Värt att notera är att 
fastigheten redovisningsmässigt belastar 2016 års 
investeringar. Arbetet med att färdigställa restau
rangen i Rådhuset fortsätter och där ska även plan 
två och tre byggas om till kontorshotell. Utifrån allt 
som händer kommer bolaget att behöva fortsätta 
växa på personalsidan.

Ekonomi
Resultatet efter finansiella poster uppgår till  
12,5 mnkr (8,1 mnkr föregående år), vilket är det 
bästa som bolaget presterat hittills. Framför allt 
beror detta på att man lyckats höja hyresintäkterna 
med 6 mnkr, men även på att projektverksamheten 
mot kommunen nästan fördubblats och uppgår till 
300 mnkr (161 mnkr föregående år). I resultatet 
döljer sig också kostnadsföring på 3 mnkr för 
marksaneringar i hamnen samt 2 mnkr för Rådhuset. 
En uppgörelse har gjorts med Erlandssons Bygg 
och kommunen avseende Stadshus B, där 0,5 mnkr 
belastar VFAB:s resultat. Trots det goda resultatet 
fortsätter soliditeten att sjunka, den uppgår nu till 

Varbergs Fastighets AB
Varbergs Fastighets AB (VFAB) äger och förvaltar affärsfastigheter och special-
fastigheter samt svarar för verkställigheten av kommunens byggnation. Dessutom 
bedriver man parkeringsverksamhet i fyra parkeringshus. 

9,2 procent. Detta beror delvis på årets investeringar, 
men framför allt på koncernens vinstdisposition.

Resultat

Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 388,9 239,3 270,1

Kostnader -338,3 -196,0 -225,8

Avskrivningar -19,4 -17,1 -15,9

Rörelseresultat 31,2 26,2 28,4
Finansnetto -18,7 -18,0 -18,6

Resultat efter  
finansiella poster 12,5 8,1 9,7

 
Balansomslutning 788,4 652,3 602,3

Soliditet, % 9,2 10,3 10,9

 
Investeringar 122,6 45,4 44,7

Antal anställda,  
medeltal 23 18 15
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Hallands Hamnar AB bildades i januari 2013 då 
hamnbolagen i Varberg respektive Halmstad slogs 
samman till ett bolag. Syftet med Hallands Hamnar 
AB är att stärka den regionala utvecklingen och 
förbättra användandet av befintliga hamnresurser. 
Bolaget ska verka för ökad kostnadseffektivitet och 
kundnytta samt utveckla hamnarna till moderna och 
attraktiva arbetsplatser. Vidare ska bolaget stärka de 
regionala förutsättningarna för positiv utveckling av 
regionens befintliga och tillkommande företagseta
bleringar. 

Hänt i verksamheten 2016
Segmentet skogsprodukter har varit fortsatt starkt 
under 2016 och bolaget har under året hanterat över 
985 000 kubikmeter sågade trävaror, vilket är 4 pro
cent mer än föregående år. Under 2017 kan 1 miljon 
hanterade kubikmeter uppnås.

Hanteringen av pappersmassa har legat på en 
lägre volym än normalt, 145 000 kubikmeter jämfört 
med föregående års 181 000 kubikmeter, vilket är en 
nedgång med 20 procent. Nedgången beror på inves
teringar på Värö och deras omfattande ombyggnad i 
samband med utveckling av ökad produktionskapaci
tet. Under 2017 förväntas pappersmassavolymen öka 
väsentligt och budget ligger på 300 000 kubikmeter. 

Personal
Hallands Hamnar Varberg AB har ingen personal 
eftersom verksamheten bedrivs i bolaget Hallands 
Hamnar AB som ägs tillsammans med Halmstads 
kommun.

Framtid
Stora kunder som Södra Cell Värö och Derome 
genomför större investeringar och dessa ger förut
sättningar till ökad produktion och möjligheter till 
ökade volymer för Hallands Hamnar AB. 

Arbetet har påbörjats med att planera för att delar 
av hamnanläggningen i Varberg ska flyttas till en ny 
hamndel och ambitionen är att kunna bygga Norra 
Europas modernaste skogshamn. Huvudman för 
projektet är Varbergs kommun och Hallands Hamnar 
AB kommer att ta en aktiv roll i processen under 
många år framöver. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar för 2016 en vinst med 5,0 mnkr, 
en förbättring jämfört med föregående års 4,5 mnkr. 
Bolagets soliditet uppgår till 51 procent, siffrorna för 
avkastning på totalt kapital uppgår till 4 procent och 
avkastningen på eget kapital uppgår till 10 procent.
Årets investeringar uppgår till 10,6 mnkr och består 

Hallands Hamnar Varberg AB
Hallands Hamnar Varberg AB tillhandahåller hamn-, stuveri- och logistiktjänster.  
Verksamhetens bas är hanteringen av skogsprodukter, främst sågade trävaror,  
pappersmassa, massaved och sågtimmer.

främst av investering i byggnad på ofri grund. Bola
get har inga lån. Den nettokassa som bolaget innehar 
kommer att användas till investeringar i maskiner. 
Finansiering av investeringar sker således med egna 
medel och bolagets likviditet förväntas fortsatt vara 
god.

Resultat

Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 97,3 100,8 95,1

Kostnader -84,1 -87,9 -81,6

Avskrivningar -7,7 -8,1 -7,9

Rörelseresultat 5,5 4,8 5,6
Finansnetto -0,4 -0,4 -0,6

Resultat efter  
finansiella poster 5,0 4,5 5,0

 
Balansomslutning 72,1 75,2 61,0

Soliditet, % 51,0 49,7 59,6

 

Investeringar 10,6 10,9 9,6
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Hänt i verksamheten 2016 
Vatten och avlopp (VA)
Under året har stora investeringar gjorts. Den största 
investeringen är Norra kuststammen, överföringsled
ningen för spillvatten mellan Bua och Varberg, som 
under året resulterat i utgifter på 104 mnkr. Provdrift 
av det nya ultrafiltret på Kvarnagårdens vattenverk 
initierades under 2016. Exempel på större exploate
ringar som genomförts under året finns i områdena 
Trönninge C1+CA och Arboretum.

Avfall
Under 2016 slutfördes införandet av utsortering 
av matavfall. Alla kommunens invånare har fått 
möjlighet att välja abonnemang för sitt hushållsavfall. 
Det är glädjande att så många som 85 procent valt 
att sortera ut matavfall, vilket genererar en ökad 
produktion av biogas. 

Investering i ny återvinningscentral på Holma
gärde påbörjades under året med markberedning och 
anläggningen förväntas stå klar sommaren 2018.

Personal
Varberg Vatten AB har ingen personal eftersom 
verksamheten bedrivs i Vatten & Miljö i Väst AB som 
ägs tillsammans med Falkenbergs kommun.

Framtid
Bolagets verksamheter fortsätter att växa. Det beror 
delvis på en ökad befolkning, men kanske främst 
på bolagets omfattande investeringsbehov för att 
säkerställa en säker, stabil och hållbar utveckling 
av tjänster inom avfall, vatten och avlopp. Den nya 
verksamhetsplan som tagits fram under året ska 
fungera som en vägvisare för framtida utmaningar 
och innehåller bland annat verksamheternas kvali
tets och miljömål samt övergripande planer och mål. 
För att Varberg Vatten AB ska bibehålla en ekonomi i 
balans, baserat på planerade investeringar, kommer 
successiva taxehöjningar att krävas.

Ekonomi
Bolaget gör ett nollresultat, där kärnverksamheternas 
resultat bokförs som skuld till respektive abonnent
kollektiv. 

VAverksamheten redovisar ett underskott om 
3 mnkr. Intäkterna för VAverksamheten är högre 
jämfört med både budget och föregående år, vilket 
huvudsakligen förklaras av högre fasta brukningsav
gifter. Verksamhetens kostnader är högre på grund 
av att planerat reparations och underhållsarbete 
tidigarelagts. 

Avfallsverksamheten redovisar ett positivt resultat 

Varberg Vatten AB
Varberg Vatten AB äger vatten- och avloppsanläggningarna samt återvinnings-
centralerna i Varbergs kommun. Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsverksamheten och har ansvar för den kommunala renhållningen.

på 1,8 mnkr där både intäkter och kostnader har ökat 
jämfört med budget. Förklaringen är huvudsakligen 
fler abonnenter än planerat och därmed ökad avfalls
mängd. Avvikelsen beror även på att fler kunder valt 
den osorterade och därmed högre taxan, vilket bidrar 
till den ökade omsättningen.              

Resultat

Mnkr 2016 2015 2014

Intäkter 169,4 151,7 146,3

Kostnader -136,3 -122,3 -118,4

Avskrivningar -21,7 -16,9 -16,0

Rörelseresultat 11,4 12,5 11,9
Finansnetto -11,4 -12,5 -11,9

Resultat efter  
finansiella poster 0,0 0,0 0,0

 
Balansomslutning 1 000,6 730,0 555,8

Soliditet, % 10,6 11,7 8,5

 
Investeringar 218,5 124,2 74,7
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Revisorerna  20170405
Varbergs kommun

Till kommunfullmäktige i Varbergs kommun

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer, som är av Varbergs kommunfullmäktige utsedda att granska kommunens  
räkenskaper och förvaltning för år 2016, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och räkenskaper för 
2016. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har även granskning skett av Varbergs Stadshus AB, Varbergs 
Bostads AB, Varberg Energi AB med dotterbolag, Varberg Event AB, Varbergs Fastighet AB, Marknad Varberg 
AB, Hallands hamnar AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Vatten AB samt VIVAB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

KPMG har biträtt kommunrevisionen. I verksamhetsredogörelse som biläggs denna revisionsberättelse  
framgår kortfattat resultatet från genomförda granskningar under 2016. För samtliga granskningar har  
upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna har 
även skickas till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom. Utöver verksamhetsredogörelsen 
lämnas även granskningsrapport avseende bokslutet som bilaga. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan 
angivna revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen.

Revisorerna vill särskilt uppmärksamma på följande:
Av kommunens årsredovisning för 2016 framgår att ett av två finansiella mål som kommunfullmäktige  
fastställt har uppnåtts nämligen resultatmålet. Målet om självfinansiering av investeringar uppnås inte.

Vi bedömer att kommunens resultat är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige 
uppställt för 2016.

Utifrån vår granskning anser vi vidare att kommunallagens balanskrav har uppfyllts för 2016.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2016 godkänns. Årsredovisningen uppfyller 
kraven enligt den kommunala redovisningslagen.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i 
gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Varberg den 5 april 2017
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