Pressmeddelande

2017-04-26

Årsredovisning 2016 antagen av kommunfullmäktige
Varbergs kommuns årsredovisning för 2016 antogs på
tisdagskvällen av fullmäktige. Kommunen visar ett positivt
ekonomiskt resultat och ett överskott jämfört med budget.
Årets ekonomiska resultat uppgår till 89,8 mnkr, vilket innebär en positiv
budgetavvikelse på 49 mnkr. Nämnderna visar ett överskott mot budget med
54,5 mnkr, varav 62 mnkr är försäljning av mark för framtida bostäder och
verksamhet. Den samlade nettoutgiften för årets investeringar uppgår till
399 mnkr. Här ingår investeringar för till exempel nybyggnationer och
renoveringar av anläggningar såsom förskolor, skolor, cykelvägar och lekplatser.
Ekonomidirektör Stefan Tengberg kommenterar årets resultat:
− Varbergs kommun har en stabil grundekonomi med bra budgetföljsamhet och
god soliditet, vilket förstås är glädjande. Samtidigt är det viktigt att beakta att den
planerade investeringsnivån framöver kommer att kräva resultat på i genomsnitt
minst 100 mnkr per år. Som en följd av den intensiva investeringsperiod vi är
inne i, har kommunens finansiella mål om hundraprocentig självfinansiering inte
kunnat nås de senaste tre åren. Nya finansiella mål är antagna från och med 2017.
2016 var det första året på en ny målperiod (2016-2019), med fyra
strategiska målområden som fullmäktige fastställt utifrån kommunens vision
(Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt). Avstämningen efter det första året
visar på något ojämna resultat, men överlag finns goda indikationer på
måluppfyllnad över tid.
Årsredovisningen finns att läsa på varberg.se, där det även publiceras en
kort film som presenterar kommunens målområden och ger exempel på resultat
från året. Stefan Tengberg berättar:
− Vi provar löpande nya sätt att berätta om vår verksamhet, syftet är att väcka
intresse genom lättillgänglig information om vad kommunen arbetar med. Allt
syftar ju till att förenkla och förbättra för Varbergs invånare
För mer information, välkommen att kontakta:
Stefan Tengberg, ekonomidirektör
Telefon: 0340-883 93 alt. 076-785 83 93
E-post: stefan.tengberg@varberg.se
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