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Inledning 

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i kommunkoncernens arbete. 

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna 

verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunstyrelsen 

ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget 

och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt över nämnder och styrelser. Vid behov kompletteras rapporteringen med 

dialogsamtal mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnds-/bolagspresidium samt 

förvaltnings-/ bolagsledning. 

Kommunens uppföljningsprocess åskådliggörs i årshjulet nedan. Gemensam uppföljning sker 

vid fem tillfällen per år: månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april, 

delårsrapport efter augusti och årsredovisning efter årsslutet. 

 

Årets uppföljningsrapporter har en gemensam grundstruktur men skiljer sig åt i omfattning 

och fokus. I delårsrapporten beskrivs verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

genom fokus på händelser av väsentlig betydelse, målredovisning samt drift- och 

investeringsredovisning. I avsnittet väsentliga personalförhållanden lämnas en analys kring 

personal- och kompetensförsörjning samt arbetet för motiverade medarbetare. Rapporten 

avslutas med verksamhetsberättelser från nämnder och bolag. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Det allmänna läget 

Delårsrapporten efter augusti är precis som tertialrapporten efter april upprättad i en tid med 

stor ekonomisk osäkerhet. Redan i budgethandlingen inför 2020 fastslogs att Varberg och 

Sverige var på väg in i en ekonomisk avmattning i kombination med kraftig 

befolkningsökning och ökad efterfrågan på kommunens tjänster. Under våren och sommaren 

har avmattningen förbytts i en djup lågkonjunktur som närmast kan liknas vid finanskrisen 

och 90-talskrisen i termer av minskad BNP. Lågkonjunkturen väntas kvarstå under flera år 

men ser dock inte ut att bli fullt så djup som befarades i våras. För att säkerställa den 

kommunala verksamheten och hjälpa privata företag genom krisen har staten lanserat en 

mängd stödåtgärder och kommunen har beslutat om ytterligare åtgärder för näringslivet i 

samma syfte. Kommunen kunde tack vare de extra statsbidragen och de långsiktiga 

finansiella målen undvika att göra förhastade åtgärder kopplat till ekonomi och verksamhet 

under våren. Kvarstår det nuvarande läget finns goda förutsättningar för kommunen att 

kunna hantera den verksamhetsskuld som uppstått i kölvattnet av pandemin. 

Prognos och avstämning mot finansiella mål 

Enligt den av fullmäktige beslutade budgeten behöver kommunens resultat för 2020 uppgå 

till 59 mnkr för att klara de finansiella målen. Helårsprognosen efter åtta månader är ett 

resultat på 302 mnkr vilket innebär att målen beräknas uppnås. Den enskilt största posten 

som förklarar avvikelsen mot budget är den bokföringsmässiga intäkten på 155 mnkr som 

uppstår när Trafikverket överlåter den nya Getteröbron till kommunen. Skatteintäkter och 

generella statsbidrag avviker positivt med nästan 100 mnkr eftersom det stora tapp i 

skatteintäkter som kompenserades med extra statsbidrag, ser ut att utebli. Exkluderas 

intäkter genererade av exploateringsverksamhet, försäljning av anläggningstillgångar och 

erhållna gåvor så uppgår det prognostiserade resultatet till 75 mnkr vilket är positivt då det 

innebär att kommunen klarar av att finansiera den löpande verksamheten med skatteintäkter 

och generella statsbidrag. 

Stadshuskoncernen prognosticerar ett resultat för året på 127 mnkr vilket är 20 mnkr högre 

än budgeterat resultat. Förväntat nedskrivningsbehov av elproduktionsanläggning samt 

försäljning av bostadshus är två händelser som på olika sätt förväntas påverka resultatet för 

året. Koncernen har inga aggregerade finansiella mål utan respektive bolag styrs mot resultat 

och soliditet i respektive ägardirektiv. 

Verksamhetens utveckling 

Den rådande pandemisituationen präglar kommunkoncernens verksamhet under perioden. 

Inom de flesta verksamheter har omställning krävts för att hantera restriktioner kring hur 

människor får träffas och röra sig i samhället. Dessa restriktioner, i syfte att minska 

smittspridning, har lett till nya sätt att bedriva verksamhet såsom distansundervisning, 

digitala möten och mer samarbete och samplanering över förvaltnings- och bolagsgränser. 

Ett arbete och en förändring som kommer vara till stor nytta för kommunkoncernen även 

efter att pandemin klingat ut. Pandemin har också inneburit att planerat utvecklingsarbete i 

vissa fall fått stå tillbaka och att planerade insatser fått skjutas upp. De långsiktiga 

konsekvenserna av detta är svåra bedöma i nuläget. 
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Den första uppföljningen av kommunfullmäktiges mål visar att arbetet inom alla fyra 

målområden har kommit igång på ett bra sätt. 

Väsentliga personalförhållanden 

Delårsrapportens personalavsnitt har fokus på personal- och kompetensförsörjning samt 

motiverade medarbetare där insatser och utmaningar inom dessa två områden lyfts fram. 

Den positiva trend avseende sjukfrånvaron som syntes i slutet av 2019 har av förklarliga skäl 

vänt åt fel håll med anledning av pandemin. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den 

samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets 

kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen 

lämnades i augusti genom cirkulär 20:32. Precis som i tidigare prognos beskriver SKR det 

mycket osäkra ekonomiska läge som råder sedan pandemins utbrott. Även i detta cirkulär 

väljer man att benämna sin prognos som ett scenario för att illustrera den exceptionella 

osäkerhet som råder. 

Den bedömning som SKR gjorde i våras om en kraftig nedgång av BNP och sysselsättningen 

under våren 2020, med en återhämtning från det tredje kvartalet, kvarstår. Vårens nedgång 

blev till och med något större än förväntat, vilket medför att utsikterna för BNP och 

sysselsättningen helåret 2020 ser svagare ut än i aprilprognosen. Under året förväntas BNP 

minska med 4,9 procent och antalet arbetade timmar med 5,5 procent. Liksom tidigare antas 

lågkonjunkturen bestå till 2023. 

Trots detta ser årets skatteunderlagsutveckling bättre ut än i vårens prognos. De krisåtgärder 

som riksdagen beslutat om, såsom korttidspermittering och olika sociala ersättningar, 

mildrar de ekonomiska effekterna av pandemin och bidrar till att hålla uppe 

skatteunderlagstillväxten innevarande år. Detta påverkar kommunernas skatteintäkter för 

året positivt jämfört med SKR:s prognos från i våras. 

Tillskott till välfärdssektorn 

Under året har det vid ett flertal tillfällen aviserats om ökade generella statsbidrag till 

välfärdssektorn och Riksdagen beslutade i februari och i juni om tillskott på sammanlagt 18,7 

mdkr till landets kommuner år 2020. För Varberg innebär detta en förstärkning med 117 

mnkr. Till detta kommer generella statsbidrag för att kompensera kommunerna för minskade 

skatteintäkter då enskilda näringsidkare avsätter vinst till periodiseringsfond. 

Staten kommer även att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och 

merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till pandemin. Till detta kommer 

kompensation för arbetsgivares samtliga sjuklönekostnader under perioden april till juli och 

för högre sjuklönekostnader som en följd av pandemin för perioden 1 augusti till 30 

september. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Pågående pandemi covid-19 

Kommunens verksamhet har som tidigare nämnts under årets första åtta månader starkt 

påverkats av den pågående pandemin covid-19 även om smittläget i kommunen förbättrats 

under och efter sommaren. Hela kommunen har på olika sätt skapat beredskap och fått ställa 

om verksamheten för att möta förändrade behov och krav. Resurser har tillfälligt allokerats 

för att leda och samordna kommunens arbete. Informations- och kommunikationsbehovet 

kopplat till den pågående pandemin har varit stort och har ställt krav på nya arbetssätt och 

ett ökat samarbete inom kommunkoncernen. 

Pandemin innebär osäkerhet kring planeringsförutsättningarna generellt för kommunen och 

inte minst de ekonomiska förutsättningarna. Inom flera områden konstateras minskade 

intäkter för kommunen till följd av bland annat färre besökare och inställda evenemang. 

Inom vård och omsorg har flera förändringar genomförts för att fördröja och begränsa 

smitta. Fokus har varit att resursplanera för en så normal drift som möjligt. Som mest fanns 

26 smittade kunder i socialnämndens verksamheter. Arbetssätt förändrades inom flertalet 

vård och omsorgsverksamheter, bland annat genom cohort-vård där smittade och friska hålls 

tydligt åtskilda samt insatser för att begränsa så att så få personal som möjligt träffar varje 

enskild kund. Sammantaget har detta inneburit ett mer personalintensivt och resurskrävande 

arbetssätt. Det finns en stor osäkerhet kring vilka effekter pandemin får på lång sikt. 

Nationellt talas det om begrepp som ”vårdskuld” och ”omsorgsskuld”. Här åsyftas att stor del 

av de planerade vård- och omsorgsinsatserna har ställts in, skjutits upp eller minskas i 

omfattning, vilket bedöms kunna leda till efterverkningar i framtiden med ökade behov. 

Inom förskola och skola har närvaron minskat bland barn och elever samt personal till följd 

av pandemin. Trots detta har förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola fortsatt 

kunnat bedrivas i hela kommunen. För eleverna har nationella prov, PRAO och andra möten 

med samhället ställts in. Hur pandemin eventuellt påverkar elevernas resultatutveckling är i 

nuläget svårt att avgöra. 

På alla förskole- och skolenheter har en handlingsplan tagits fram för att skapa beredskap att 

hantera en eventuell nedstängning av enheter. 

För gymnasiet utfördes den största delen av undervisningen på distans under andra halvan 

av vårterminen men från höstterminen bedrivas undervisningen återigen på vanligt sätt. 

Campus Varberg och vuxenutbildningen bedriver fortsatt till största del undervisning på 

distans. 

Även kommunens övriga verksamheter har under perioden ställt om till delvis förändrade 

arbetssätt och mötesformer för att minska risken för smittspridning. Detta gäller både inom 

kommunen och i relation till invånare och externa aktörer. Antalet fysiska besök har 

begränsats, fler digitala möten har genomförts och distansarbetet har ökat. En kraftig 

minskning har även skett av tjänsteresorna och nyttjandet av kommunens poolbilar. Detta 

har lett till behov av omställning och fyra bilar har återlämnats. Pandemin har snabbat på 

den digitala utvecklingen kopplat till distansarbete, vilket generellt bedöms vara positivt. 

Undersökningar har gjorts under perioden för att följa upp effekterna av det ökade 

distansarbetet, framförallt med fokus på de arbetsmiljömässiga konsekvenserna. Detta har 

även uppmärksammats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och de 

arbetsmiljöronder som genomförs. 
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Omställning och förstärkt stöd till näringslivet 

Kommunen har genomfört olika stödåtgärder till näringslivet med anledning av den 

pågående pandemin och det försämrade konjunkturläget. Åtgärderna har krävt hög grad av 

samordning och beslut från flera aktörer. Exempelvis fattades beslut om att införa avgiftsfria 

uteserveringar samt att tillåta alla krögare som redan innehar tillstånd att under 2020 

tidigarelägga sina tillstånd för uteserveringar. Kommunen har aktivt deltagit i att lokalt 

sprida och kommunicera nationella stödinsatser. Drygt 100 företag har kontaktats för att 

skapa en lägesbild av situationen och för att identifiera företagarnas behov. Kommunens 

utökade kommunikation med näringsliv och besökare har fått stor spridning, positiv 

återkoppling och bidragit till en ökning av antalet följare i social media. 

En rad evenemang som var planerade till sommaren fick bokas av eller ställas om. Exempel 

på evenemang som genomförts är Hallifornia och Krogtorget på Varbergs Torg, vilka båda 

fick ett gott mottagande och blev välbesökta under kontrollerade former. Under 

sommarmånaderna upplevdes ett högt tryck på kommunens anläggningar och offentliga 

platser. Ett aktivt arbete har skett för att påminna om vikten av att hålla avstånd genom 

skyltning av badstränder och välbesökta platser samt genom information på kommunens 

hemsida och i social media. Fästningsbadet stängdes ned vid ett tillfälle under sommaren då 

besökstrycket bedömdes vara för stort. Även torgverksamheten har krävt vissa anpassningar 

och torgvärdarna har aktivt arbetat med att öka avstånden mellan torgstånden. Under 

perioden har det också varit ett stort tryck på kommunens naturområden, främst Åkulla och 

Kungsjölederna. 

Utvecklingsarbete med brukaren i fokus 

Under perioden har utvecklingsarbete inletts i flera verksamheter för att utveckla och 

förbättra tjänsterna för invånare, kunder och brukare. Exempelvis arbetar 

stadsbyggnadskontoret tillsammans med Varberg Direkt för att ytterligare utveckla 

upplevelsen av ”en väg in” för kunder och medborgare. Målsättningen är att kontaktcentret 

alltid är den första kontakten som vid behov lotsar vidare till ett bokat besök med en 

handläggare. Första delarna av förbättringsarbetet är igång och ytterligare förbättringar i 

kundmötet slutförs under hösten. 

Även vård- och omsorgsverksamheten utvecklas med fokus på brukarna. Sedan tidigare 

noteras ett allt större och ökande behov av individuellt anpassade lösningar. Under perioden 

har en ny bostad med särskild service för barn öppnats och flera andra omställningsåtgärder 

har gjorts för att möta behov av individuellt anpassade lösningar. 

Samhällsutveckling 

Kommunens större exploateringsprojekt löper i stort enligt plan. Sammanlagt pågår ett 50-

tal exploateringsprojekt och ett 20-tal investeringsprojekt i olika faser. Projekt Västerport är 

emellertid försenat med sex månader på grund av länsstyrelsens synpunkter på detaljplanen 

för etapp 1, vilket påverkar kommunens ekonomi då förväntade exploateringsintäkter för 

2020 förskjuts i tid. Synpunkterna från länsstyrelsen är omfattande och projektet arbetar nu 

vidare med dessa med hjälp av konsultstöd. Även projektet kring Varbergstunneln fortskrider 

som planerat. Arbete med järnvägsanläggningen pågår just nu på tre ställen, Lassabacka, 

Järnvägsparken och Breared. 

Det pågående genomförandet av detaljplan för Holmagärde, som tillskapar ny 

verksamhetsmark i de centrala delarna av Varberg, har löpt på med god hastighet sedan 

hösten 2019. Ett flertal detaljplaner har påbörjats, bland annat för fortsatt utbyggnad på 

Trönningenäs och för ett par förtätningsprojekt i stadsområdet. Arbetet med planprogram 
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för såväl Himle som Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge pågår, där det sistnämnda varit 

på samråd. 

Den inledande planeringen för en ny tågstation i Värö pågår med inriktning att trafikstart ska 

kunna ske 2026. Kommunen håller i en arbetsgrupp med representanter från Trafikverket, 

Region Halland och Hallandstrafiken om lokalisering av stationsläget. Planen är att beslut 

om läget för stationen ska fattas i höst. Arbete med fördjupad översiktsplan för Väröbacka 

har påbörjats där det kommande stationsläget är utgångspunkt för planering av en stor 

utveckling av Väröbacka och Limabacka samhälle med bostäder, verksamheter och service. 

Sanering av kvarteret Renen fortgår enligt plan. Driften av den termiska saneringen startade i 

januari och är nu avslutad. Totalt har cirka 2 900 kg förorening tagits omhand. Avetablering 

av entreprenaden pågår. Fortsatta undersökningar inför projektering av kommande 

biosanering pågår. Dessa undersökningar samplaneras med Trafikverket. Den sammantagna 

bedömningen är att projektet i stort följer budget och tidplan. 

Kommunen har genom avtal överlåtit åt Trafikverket att genomföra sluttäckningen av 

Lassabackadeponin med alla dess tekniska funktioner som krävs enligt kommunens 

handlingar. Däremot är kommunen verksamhetsutövare för sluttäckningen enligt 

miljöbalken och ansvarar för att godkänna Trafikverkets framtagna egenkontroller och 

arbetsberedningar samt att kontrollera att arbetet genomförs i enlighet med kommunens 

handlingar och tillstånd. Kostnaderna för deponins sluttäckning täcks av den avsättning som 

gjordes 2018. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Finansiell analys 

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används modellen för finansiell 

analys som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (Kfi). Analysen bygger på fyra 

aspekter; kapacitet, risk, kontroll och beredskap. 

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finansiella utvecklingen av lång- 

respektive kortfristig betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av riskförhållande. 

Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem 

och klargöra om kommunen har en god finansiell ställning eller inte. I spindeldiagrammen 

går det att utläsa hur Varbergs finansiella styrka står sig i förhållande till övriga kommuner i 

Västra Götaland och Halland under åren 2017 till 2019. Sammanfattningsvis kan sägas att 

kommunen har en stark kapacitet på lång sikt och en låg risk men att de omfattande 

investeringarna gör beredskapen på kort sikt svagare. 
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Resultat 

Resultatet i delåret är avsevärt bättre än den budgeterade nivån och prognosen för helåret 

beräknas till 302 mnkr vilket är 246 mnkr bättre än budget. Här ska hänsyn tas till den 

osäkerhet som finns vad gäller skatteintäkter och exploateringsintäkter. 

Det prognostiserade resultatets avvikelse mot budget beror framför allt på den 

redovisningsmässiga intäkt som kommer med att Trafikverket överlåter den nya Getteröbron 

till kommunen (155 mnkr). De stora generella statsbidrag som staten betalt ut för att 

underlätta kommunens hantering av den befarade minskningen i skatteintäkter bidrar även 

de starkt till den positiva budgetavvikelsen då skatteintäkterna inte fallit i den omfattning 

som befarats. Endast socialnämnden prognosticerar ett underskott mot budget vilket tyder 

på en god ekonomisk kontroll i verksamheterna. Avstämningen av det finansiella 

resultatmålet visar ett genomsnittligt resultat för perioden 2017 till 2025 på 163 mnkr att 

jämföra med målet på 135 mnkr. 

Avstämning finansiellt resultat       

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansiellt mål 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Budgeterat 
resultat 

121 109 114 59 82 162 188 172 79 

Redovisat/ 
prognostiserat 
resultat 

206 157 116 302      

Årets investeringar 

Investeringsnivån per den 31 augusti är 371 mnkr och prognosen för helåret 715 mnkr. Den 

budgeterade nivån för 2020 är 892 mnkr, vilket innebär att 179 mnkr som är vikta för 

planerade investeringar ej kommer att förbrukas under året. Till stor del blir dessa 

investeringar förskjutna till 2021. De ekonomiska effekterna av förskjutna investeringar för 

2020 blir att kommunens avskrivningar blir lägre än budgeterat, och även räntekostnaderna 

blir lägre som följd av tidsförskjutning av nyupplåningsbehovet. 

Kapacitet 

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen 

av soliditeten. Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning och hur resultatet 

utvecklas över tiden. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme och visar hur stor 

andel av de totala tillgångarna som kommunen själv har finansierat med egna medel. Hur 

soliditeten utvecklas beror på två faktorer, dels det årliga resultatet eller förändringen av det 

egna kapitalet, dels tillgångsökningen, det vill säga investeringsnivån. 

Kommunens soliditet, exklusive pensionsåtagande samt exklusive internbankslån, var 63 

procent vid senaste bokslut. Prognosen för 2020 är 67 procent, en förbättring som framför 

allt beror på låga investeringsnivåer i förhållande till resultatnivå. Jämfört med andra 

kommuner i samma storlek har Varberg en hög soliditetsnivå, vilket visar på en god 

grundekonomi. Den prognosticerade soliditetsnivån väntas överstiga målet på 60 procent för 

2020. 
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Avstämning finansiellt soliditetsmål       

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansiellt mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Budgeterad 
soliditet 

67 64 63 57 66 58 61 63 64 

Redovisad/ 
prognostiserad 
soliditet 

66 64 63 67      

Risk och kontroll 

En förutsättning för att kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska 

kunna uppnås är att kommunen har en balanserad likviditet samt att kommunfullmäktiges 

beslut om internkontroll efterlevs. 

Likviditet 

Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Den 31 augusti 

2020 uppgick likviditeten till 352 mnkr, vilket är en sänkning jämfört med årsbokslutet 2019, 

då den var 424 mnkr. Den ändå relativt höga likviditetsnivån per augusti förklaras av en lägre 

investeringsnivå i koncernen hittills i år vilket bland annat beror på tidsförskjutningar i 

investeringsprojekten med ett lägre utflöde av likviditet än planerat. Likviditetsnivån 

förväntas sjunka i takt med att årets planerade investeringar genomförs och om samtliga 

genomförs finns det ett behov av ytterligare nyupplåning under hösten. Kommunen har även 

en checkräkningskredit på 100 mnkr att tillgå. 

Borgensåtagande och skuldsättning 

Prognosen för 2020 visar att kommunens skuldsättning inte kommer att öka i samma 

omfattning som planerat till följd av en lägre investeringsprognos. Kommunens 

skuldsättning i långa lån uppgår för närvarande till 940 mnkr men beräknas öka med 100 

mnkr under året till totalt 1040 mnkr. Med nuvarande investeringsplaner för de kommande 

fem åren kommer skuldsättningen framöver att öka ytterligare. 

Kommunen har en internbank som sköter all in- och utlåning av externa medel till 

kommunen och till de kommunala bolagen. Skulder för dotterbolagen ligger på 3 631 mnkr 

via internbanken, vilket innebär en ökning med 100 mnkr jämfört med föregående 

årsbokslut. Prognosen för 2020 är att bolagen får en ökad skuldnivå. 

Varbergs kommun hade den 31 augusti 2020 ett borgensåtagande på 558 mnkr, varav 500 

mnkr för Varbergs Stadshus AB:s lån. 

Intern kontroll 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2013 om riktlinjer och tillämpningsanvisningar 

för intern kontroll för Varbergs kommun. Av riktlinjerna framgår att respektive nämnd har 

det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Samtliga nämnder har för 2020 antagit sina internkontrollmoment och dessa kommer att 

redovisas under våren 2021. 
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Målredovisning 

På väg mot ett hållbart Varberg 

 

Kommunfullmäktiges målområden och prioriterade mål är långsiktiga och bygger på aktivt 

utvecklingsarbete över tid. Detta gör att det är svårt att redan initialt i målperioden se 

konkreta resultat av målarbetet och kunna uttala sig om måluppfyllelsen. Däremot visar den 

sammantagna målredovisningen att aktiviteter pågår inom ramen för samtliga målområden 

och att dessa ligger i linje med inriktningen för respektive målområde. Den sammantagna 

bedömningen är att målarbetet i huvudsak löper enligt plan. 

Nedan följer en beskrivning av periodens arbete inom respektive prioriterat mål samt en 

sammanfattande analys för målområdet. 

Ett samhälle för alla 

Bakgrund 

Målområdet har sin bakgrund i att människors tillit till varandra och till 

samhällsinstitutioner är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. 

Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad 

av trygghet och uppskattad lycka är väl dokumenterad i forskningen. En polarisering i 

samhället riskerar att medföra ökade klyftor mellan olika grupper.  

Beskrivning av periodens arbete 

Inkluderande kommun som präglas av tillit och social sammanhållning 

Den sociala dimensionen i kommunens hållbarhetsmål ger vägledning till måluppfyllelse i 

Ett samhälle för alla. Förberedelse för det första hållbarhetsbokslutet 2020 pågår, vilket är 

viktigt för att kunna följa arbetet och bedöma om det går år rätt håll. Ett stort arbete återstår 

för att ta fram och implementera en process för hållbarhetsarbetet i kommunen. Revidering 

och utveckling av strategi, handlingsplan och arbetssätt för inkludering pågår också. 

Strategin ska bli tydligare och mer relevant utifrån den situation inkluderingsarbetet befinner 

sig idag och ska bidra till att detta förankras bättre i kommunens verksamheter. 

Varberg direkt, kommunens kontaktcenter, är en betydande funktion i anpassad information 

till olika medborgares behov. En särskild tjänst tillskapades en tid under våren där frågor 
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kring pandemin besvarades på bland annat arabiska, tigrinja, dari och persiska. 

Stadsbyggnadskontorets kundtjänstfunktion har under perioden flyttats hit för att möjliggöra 

tydligare och bättre vägledning vid rådgivning. 

En övergripande och långsiktig handlingsplan för barn och unga är på gång. Den 

övergripande målbilden är ökad upplevd livskvalitet för barn, unga, deras familjer, anhöriga 

och omgivningen. Planen tas fram i samarbete mellan förskole- och grundskolenämnden, 

socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

och ska ange gemensamma prioriteringar med fokus på tidiga samordnade insatser. 

Invånarna ska genom delaktighet och valfrihet få de bästa förutsättningarna genom livet 

Arbetet kring barnkonventionen har intensifierats. Dialog pågår mellan de samhällsbyggande 

nämnderna och bolagen i syfte att skapa en plattform för kunskapsutbyte. En 

barnkonsekvensanalys kring ungdomars upplevelse av tillgängligheten och attraktiviteten i 

stadens offentliga rum har genomförts av hamn- och gatunämnden samt näringslivs- och 

destinationskontoret. 

Ett arbete har påbörjats inom kultur- och fritidsnämnden för att definiera utsatthet och 

skapa kunskap om hur och varför olika grupper exkluderas, en grund för att 

inkluderingsarbetet ska lyckas. 

Socialnämnden arbetar med barns delaktighet då detta har en stor påverkan på den psykiska 

hälsan. Även arbetssätt för att öka upplevelsen av delaktighet och trygghet i särskilt boende 

för äldre utvecklas. 

Varbergs bostad vill skapa bra boendemiljöer genom samspel och öppen dialog med 

hyresgäster. Det bjuds in till dialogmöten, bland annat i samband med stora nybyggen eller 

förändringar i utemiljön. 

Sammanfattande analys 

I Varbergs kommun ska samhället kännetecknas av hög tillit, trygghet och stark social 

sammanhållning. Inkludering, jämställdhet, delaktighet och stöttning av civilsamhället är 

centrala begrepp i beskrivningen av målområdet. Det finns långsiktiga strategier och ett 

målinriktat arbete pågår. Samverkan mellan nämnder och bolag samt systematik i arbetet ger 

förutsättningar för styrka och effektivitet i måluppfyllelse. 

Viktigt att komma ihåg är att människor som hamnar i utanförskap inte är en homogen 

grupp och att inkludering inte handlar om att individer som på olika sätt bryter mot 

majoritetsnormen ska visa sig förmögna att anpassa sig till majoriteten, utan om ett öppet 

samhälle. De attityder som finns i majoritetssamhället påverkar möjligheter för alla att känna 

gemenskap och tillhörighet. Ett medvetet arbete kring inkludering och jämställdhet behöver 

kontinuerligt ske i kommunens samtliga verksamheter. Det finns goda exempel att dra 

lärdom av, där ett gemensamt, strukturerat arbete (exempelvis kring barnkonventionen i de 

samhällsbyggande verksamheterna) resulterat i förflyttning framåt. 

För att bygga ett starkt demokratiskt samhälle som präglas av tillit, krävs mod att ständigt 

möta medborgarna för att bygga tillitsfulla relationer. Det är också av avgörande betydelse att 

vid dialog säkra representation utifrån olika perspektiv, exempelvis 

diskrimineringsgrunderna. Här har kommunen utvecklingspotential. 

För att lyckas i arbetet med social hållbarhet fordras ett nära samarbete med civilsamhället. 

Inom vissa verksamheter fungerar detta väl. Stöttning av civilsamhället behöver dock arbetas 

med både bredare (inom fler verksamheter) och djupare. 
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Att nå måluppfyllelse inom målområdet Ett samhälle är utmanande. Samtidigt är social 

hållbarhet synonymt med uthållighet och långsiktigheten i arbetet är viktig för att nå 

måluppfyllelse över tid. 

Hela kommunen lever och utvecklas 

Bakgrund 

För kommunens fortsatta tillväxt och en god ekonomisk utveckling är det viktigt att det finns 

förutsättningar för utveckling i hela kommunen. Landsbygdens dragningskraft på turister har 

stärkts och efterfrågan på hållbar och närproducerad mat har ökat. Vidare bidrar 

teknikutvecklingen och bredbandsutbyggnaden till att knyta ihop samhället. Även tillgång till 

bostäder är en förutsättning för utveckling. 

Beskrivning av periodens arbete 

Samhällsbyggnadsprocessen är central för att hela kommunen ska leva och utvecklas och 

handlar om hur och var Varberg ska växa samt hur hela kommunkoncernen bidrar till 

utvecklingen. Den omfattar alltifrån den kommunövergripande översiktsplanen till tillsyn 

och samarbete för skydd av vattenområden. Arbete pågår med en ny fördjupad översiktsplan 

för Väröbacka, kommunens nästa stora utvecklingsområde för både bostäder, service och 

näringsliv. I Västerport fortlöper planarbetet samtidigt som Hallands Hamnar jobbar för att 

minska buller och miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret värnar om att det som byggs och 

planeras ingår i ett helhetstänk med god, varierad och hållbar gestaltning. Planering av 

fortsatt byggnation och utveckling med spridning över kommunen hanteras av 

utbyggnadsplanen samt genom införandet av ett gemensamt projektverktyg. 

I Varberg ska det finnas goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen 

Strategiskt arbete pågår med utveckling av flera av serviceorterna i kommunens östra delar. 

Fördjupade översiktsplaner för flera orter är klara för antagande och arbete med 

ortsutvecklingsstrategier pågår för andra orter. Dessutom pågår en aktualitetsprövning av 

kommunens översiktsplan och stadsbyggnadsprogrammet för Varbergs tätort har 

färdigställts och godkänts i byggnadsnämnden. 

För att Varbergs stadsmiljö ska vara attraktiv under kommande år och 

stadsutvecklingsprojektets genomförandetid samarbetar kommunens nämnder och bolag 

kring flera olika projekt och insatser. Aktivt arbete pågår med ambition att erbjuda ett brett 

kultur- och fritidsutbud runt om i kommunen. 

På olika platser i kommunen har förskolor, skolor och lekplatser byggts ut och en ny 

tillgänglighetsanpassad badanläggning står klar. Platsskapande mötesplatser har tillkommit i 

bland annat Apelviken efter dialog med barn och unga. Ett arbete med grönblå plan har 

också bedrivits liksom systematiskt arbete med ekosystemtjänster, alltför att säkra bra 

livsmiljöer för nuvarande och framtida kommuninvånare. 

En variation av bostäder ska tillgodose invånarnas behov 

Antalet färdigställda bostäder under årets första åtta månader ligger under prognosen vilket 

troligen kan tillskrivas både den tidigare påbörjade lågkonjunkturen men även pandemin. Ett 

flertal stora projekt är igång, inte minst arbeten med nya stadsdelen Västerport. Varbergs 

Bostad AB har påbörjat byggnation av ett stort antal bostäder och ytterligare byggnation 

planeras. Även behovet av särskilda boenden ökar, några är under färdigställande, andra är 

under planering. En ny bostadsförsörjningsstrategi är under framtagande och blir ett viktigt 

verktyg under mandatperioden. 
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Kommunen ska främja en god infrastruktur och ett hållbart resande 

En av nycklarna till ett hållbart resande är att den service som invånarna behöver finns nära 

bostaden. Kommunal service som förskolor och särskilda boenden planeras inom 

lokalförsörjningsprocessen och samordnas med kommunens utbyggnadsplan. 

Att resa hållbart är lättare i kommunens tätbebyggda områden men flera arbeten har startats 

för att öka möjligheterna i hela kommunen. En ny cykelplan samt framtagandet av den 

regionala cykelplanen för Halland pågår, liksom arbete med bil- och godsplan samt gång- och 

tillgänglighetsplan. Arbete med att ta fram en parkeringsstrategi för kommunen pågår och 

Varbergs Fastighets AB arbetar för att säkerställa god tillgänglighet till stadens 

parkeringshus. I satsningen på spårbunden trafik ingår förutom projekt Varbergstunneln, 

även planering av en ny tågstation i Väröbacka. 

Inom god infrastruktur ingår även vatten, energi och bredband. Detaljplanen för 

högreservoar för vatten – vattentornet –har vunnit laga kraft. Varberg Vatten AB förstärker 

också andra vattentjänster runt om i kommunen. VA-utbyggnaden i kommunen står inför 

stora utmaningar och därför har en VA-samordnare anställts. Varberg Energikoncern arbetar 

med att utveckla infrastruktur för bredband och energitjänster till hela kommunen, ett måste 

för att kommunen ska fungera för både invånare och näringsliv. 

Sammanfattande analys 

Tillsammans får organisationen hela kommunen att leva och utvecklas. Samordning mellan 

nämnder och bolag är grunden till en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Inom flera 

områden är samverkan igång, inte minst inom stadsutvecklingsprojektet och här finns goda 

exempel att följa inom kommande projekt. 

Att genom en variation av bostäder kunna tillgodose invånarnas behov är en stor utmaning 

inom målområdet. Framtagandet av bostadsförsörjningsstrategin bedöms vara ett viktigt steg 

inom detta område och utgör ett viktigt verktyg framåt för att nå måluppfyllelse. Andra 

viktiga delar för att kunna tillgodose invånarnas behov är arbetet med lokalförsörjning där 

fortsatt samordnat arbete är viktigt. 

Livskraftigt näringsliv 

Bakgrund 

En allt viktigare framgångsfaktor för alla typer av organisationer är möjligheten att skapa 

goda nätverk mellan människor, organisationer och företag. I samverkan med varandra kan 

olika kunskaper och erfarenheter kombineras på ett kreativt sätt som bidrar till utveckling 

och framgång. 

Beskrivning av periodens arbete 

Möjliggörare som ger företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling 

God planeringsberedskap för verksamhetsmark, tillgång till bostäder och utbyggd 

infrastruktur, är viktiga delar som har stor påverkan på företag som vill etablera sig och 

expandera. Positivt för näringslivet är kommunens omfattande investeringsprojekt som 

sysselsätter många lokala företag. Flera företag vill expandera, samtidigt som kommunen 

också är attraktiv för nyetableringar. Fördröjning av några väsentliga bygg- och 

exploateringsprojekt avseende verksamhetsmark påverkar företagsetableringen negativt och 

förhindrar expansion. För att förbättra planeringsförutsättningarna avseende 
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verksamhetsmark inkluderas denna nu i utbyggnadsplanen och i utvecklingen av 

samhällsbyggnadsprocessen. 

Besöksnäringen är en viktig del av Varbergs näringsliv. En destinationsplan för 2020–2024 

har tagits fram i nära samarbete med besöksnäringsbranschen för att främja samverkan, 

skapa fler reseanledningar och bistå med kommunikation. Varberg är en attraktiv destination 

och den svenska stad som hade minst tapp i antal gästnätter under perioden. 

En viktig del för näringslivets och destinationens utveckling är stadskärnan. 

Förvaltningsövergripande arbete med en plan för stadskärnans utveckling har inletts i 

samverkan med företagsföreningar och aktörer i stadskärnan. Målet är att bibehålla en 

levande stadskärna. 

Behov av arbetskraft men svårigheter att hitta rätt kompetens har föranlett ett antal 

aktiviteter. Samarbete mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivs- 

och destinationskontoret har inletts för att långsiktigt stärka kopplingen mellan skola och 

näringsliv. Arbete sker också för att öka andelen företrädare från näringslivet inom 

yrkeshögskolans ledningsgrupper. Förskola och grundskola har gjort en riktad satsning på 

digitala lärverktyg och programmering. Perioden visar även ett ökat söktryck till utbildningar 

på Campus Varberg. Samtidigt konstateras att fler elever saknar gymnasiebehörighet. 

Bästa möjliga bemötande och service 

Näringslivet ger i år kommunens företagsklimat högre betyg än tidigare år i de 

sammanfattande omdömena i SKR:s mätning av nöjd kundindex (NKI) och Svenskt 

Näringslivs företagsklimatmätning. Utbildningar i kommunikation, bemötande och 

individuell coachning har genomförts på de förvaltningar som arbetar med 

myndighetsutövning med gott resultat. Digitaliseringen av bygglov och tillhörande 

ärendehantering har mottagits positivt av näringslivet. Det gäller även 

stadsbyggnadskontorets specialisering av företagsärenden i syfte att effektivisera 

beslutsvägar, förkorta handläggningstider och förbättra relationerna med näringslivet. 

Utveckling av Varberg direkt har resulterat i en hög kundnöjdhet och andelen lösta ärenden i 

första kontakten har en positiv trend. Införlivandet av stadsbyggnadskontorets kundtjänst 

har skett för att ytterligare samla och förbättra rådgivning och stöd. 

Sammanfattande analys 

Flera viktiga långsiktiga insatser för att samordna kommunens arbete inom målområdet har 

inletts under perioden. Flera av insatserna har nyligen påbörjats, exempelvis utveckling av 

samhällsbyggnadsprocessen och arbetet med stadskärnan, och arbete återstår innan de ger 

resultat. 

Nämndernas och bolagens förbättringsarbete för att möta näringslivet i vardagen och vägleda 

i den kommunala strukturen, är en ständigt pågående process. Under perioden har nya 

verktyg, digitalisering och utbildningsinsatser förbättrat situationen, men det krävs 

ytterligare insatser. En viktig faktor för att nå måluppfyllelse är att arbeta proaktivt med 

tydlig kommunikation i god tid, något som flera nämnder beskriver som en prioriterad fråga. 

En ökad representation från näringslivet inom yrkeshögskolans ledningsgrupper skapar goda 

möjligheter att forma utbildningar som möter näringslivets kompetensbehov. Samtidigt som 

det är en oroande utveckling att allt fler elever saknar gymnasiebehörighet. 

Bedömningen är att det långsiktiga arbete som inletts för att utveckla övergripande processer 

är viktigt. Samtidigt måste också fokus finnas på de nära frågor som berör företagens vardag 
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och på nämndernas och bolagens förmåga att hantera dessa effektivt. Mycket tyder på en 

betydligt tuffare situation för näringslivet framöver. Handeln i stadskärnan har redan 

påverkats markant. Verksamheternas förmåga att hantera och anpassa sig till förändringar 

som näringslivet står inför, kommer att avgöra hur väl målen uppnås. 

Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse 

Bakgrund 

Kommuner och regioner står de närmaste åren inför stora pensionsavgångar, brist på 

utbildad personal och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. En allt hårdare 

konkurrens om kompetens ställer krav på kommunen som arbetsgivare och på 

verksamhetens utformning. Samtidigt ger teknikutveckling ökade möjligheter till 

effektivisering. Genom digitalisering och artificiell intelligens (AI) sker omvälvande 

förändringar som påverkar alla organisationer. 

Beskrivning av periodens arbete 

Visa nytänkande och använda ny teknik och digitalisering för att utveckla verksamheter 

och arbetsmetoder 

Formen för möten med invånare, men även mellan medarbetare, har utvecklats i hög takt 

under pandemin. Inom kulturområdet har investeringar gjorts i digital teknik som gjort det 

möjligt att genomföra event med hjälp av streamingtjänster. Inom gymnasieskolan har 

distansundervisning utvecklats och genomförts med stöd av digital teknik. Olika former av 

interna arbetsmöten har genomförts via digitala plattformar. 

Flera nämnder och bolag har oberoende av pandemin arbetat med att digitalisera sin 

verksamhet, både den interna verksamheten och den som riktar sig till invånare. Vissa delar 

har startat under perioden som förväntas effektivisera arbetet och förenkla för enskilda. 

Andra delar av organisationen har processkartlagt verksamheten för att med digitalt stöd 

hitta smartare arbetssätt. Ett flerårigt försök inom socialnämndens verksamhet handlar om 

välfärdsteknik. Försöket har visat på goda resultat när det gäller kundernas självständighet, 

delaktighet, och förmåga till aktivitet. 

Pandemin har samtidigt inneburit att vissa verksamheter har fått koncentrera kraft på att 

kortsiktigt lösa en bra kärnverksamhet och att fokus på verksamhetsutveckling fått stå 

tillbaka. Andra verksamheter har tillfälligt fått ställa om för att ta hand om nya 

arbetsuppgifter, vilket har bromsat utvecklingstakten när det gäller nya arbetssätt. 

Inför 2020 avsatte kommunfullmäktige medel för att förstärka nämndernas arbete med 

kompetensförsörjning och digitalisering. Under våren utformades en ansökningsprocess, 

som ledde fram till beslut om 21 prioriterade utvecklingsprocesser. Insatserna handlar om 

hur teknik och kompetens kan användas bättre och hur den digitala kompetensen och 

mognaden kan öka i organisationen. De olika insatserna beräknas starta under hösten. 

Tryggad kompetensförsörjning genom fokus på gott ledarskap och ett hållbart arbetsliv 

Färre medarbetare har under perioden lämnat organisationen för andra arbeten jämfört med 

de senaste åren. Det finns utmaningar inom flera bristyrken, men rekryteringsläget är 

överlag något mer positivt inom flera grupper, vilket är i rätt riktning. 

En viktig del i målområdet handlar om att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap och ett 

gott medarbetarskap. Ett omfattande koncernövergripande arbete har inletts för att skapa en 

gemensam ram och utgångspunkt för kommunens organisationskultur – ”Vår kultur – så 
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lever vi visionen”. Arbetet har inletts under perioden och kommer att vidareutvecklas 

kommande år. 

En central del för ett hållbart arbetsliv är jämställdhet. Under våren har en politisk strategi 

för jämställda arbetsplatser beslutats. Det jämställdhetsindex som togs fram 2019 visade att 

kommunen som arbetsgivare har haft en positiv utveckling inom flera parametrar, samtidigt 

som det finns stora utmaningar. 

Nya insatser för chefs- och ledarutveckling har förarbetats under året men fått skjutas fram, 

bland annat digitalisering av chefsutbildningar. Kollegial kompetensutveckling och 

vidareutbildning till andra yrken är exempel på insatser som kunnat genomföras trots 

pandemin. 

Medarbetares frånvaro med anledning av egen eller barns sjukdom ökade kraftigt under 

några månader i delar av organisationen. Frånvaro på höga nivåer under längre tid innebär 

en risk för organisationen. 

Sammanfattande analys 

Nämnderna och bolagen har tagit viktiga steg när det gäller digitalisering av verksamheterna. 

Förändringstakten har delvis varit snabbare än väntat till följd av pandemin. Processen med 

de förstärkta budgetmedlen bedöms ha inverkat positivt på det aktiva utvecklingsarbetet 

avseende digitalisering och kompetensförsörjning. En utmaning framåt är att skapa en tydlig 

och strategisk samordning av utvecklingen med utgångspunkt i de olika behov som finns i 

organisationen. Sammantaget bedöms det, förutsatt att arbetet håller god fart, finnas goda 

förutsättningar för måluppfyllelse under målperioden avseende det prioriterade målet om 

nytänkande och digitalisering. 

Det är av stor vikt att implementeringen av både ledarskaps- och medarbetarskapsinsatser 

framöver får en prioriterad plats för att utveckla det långsiktigt hållbara arbetslivet. En 

betydande risk för det prioriterade målet är hur sjukfrånvaron utvecklas under hösten. 

Förutsättningarna för måluppfyllelse av det prioriterade målet bedöms goda på lång sikt, 

men mer utmanande på kort sikt. 

Balanskravsresultat 

Till god ekonomisk hushållning hör att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om 

kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet 

regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen ska återställas under de 

närmaste tre åren. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning har Varbergs kommun för 2020 budgeterat ett 

resultat på 59 mnkr. Årets prognos för helåret visar att kommunen klarar balanskravet och 

då främst tack vare resultatföring av Getteröbron samt beslut under året om utökade 

generella statsbidrag. 

mnkr Prognos 2020 

Årets resultat 301,7 

Realisationsvinster -1,5 

Resultat efter balanskravsjustering 300,2 

Medel till resultatutjämningsreserv -24,7 

Balanskravsresultat 275,5 
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Väsentliga personalförhållanden 

Allmänt 

Personalförhållandena har påverkats stort av pandemin, från mars och framåt. Frånvaron på 

grund av egen, eller barns, sjukdom ökade kraftigt i mars och april. 

Total sjukfrånvaro 2019–2020 (genomsnitt rullande 12 månader) 

 Mars Juli December 

2019 6,8 % 6,8 % 6,5 % 

- kvinnor 7,3 % 7,3 % 6,9 % 

- män 4,8 % 4,9 % 4,7 % 

2020 6,7 % 7,3 %  

- kvinnor 7,2 % 7,9 %  

- män 4,8 % 5,1 %  

Sjukfrånvaron ökade framförallt inom vård och omsorg, och förskolan. I vissa verksamheter 

har sjukfrånvaron inte ökat, utan snarare minskat. Detta noteras till exempel bland lärare 

inom gymnasieskolan. Sett till kön är ökningen mer markant bland kvinnor, vilket förklaras 

av att ökningarna framförallt ses i kvinnodominerade yrkesgrupper. 

Ett omfattande arbete har gjorts under perioden för att snabbt rekrytera och utbilda ny 

personal till vård- och omsorgsarbete, för att få en god bemanningssituation. Organisationen 

förberedde även ett internt omställningsarbete, där medarbetare med kort varsel tillfälligt 

kunde placeras i verksamheter om frånvaron av ordinarie personal blev stor. I praktiken kom 

detta att användas i begränsad omfattning, då verksamheten löstes med ordinarie personal, 

vikarier och nyrekrytering. 

Under perioden aktualiserades frågan om riskbedömning på många arbetsplatser. Stöd för 

riskbedömning togs fram både centralt och lokalt, i samverkan med skyddsombud. 

Personal- och kompetensförsörjning 

För att klara av att leverera en verksamhet med god kvalitet krävs arbete med att attrahera 

och rekrytera nya medarbetare samt behålla och utveckla kompetensen hos befintliga 

medarbetare. Två faktorer som leder till behov av personalförsörjning är pensionsavgångar 

och extern personalomsättning. 

Extern personalomsättning (%) och antal pensionsavgångar 2018–2020 (januari-augusti) 

 2018 2019 2020 

Andel extern personalomsättning 6,4 % 5,5 % 4,1 % 

Antal pensionsavgångar 95 89 77 

Tabellen visar att färre medarbetare har slutat sin anställning på grund av pension eller 

annan orsak jämfört med tidigare år. Den osäkra arbetsmarknaden påverkar sannolikt 

personalomsättningen, samtidigt som omsättningen redan 2019 minskade. En lägre 

personalomsättning har inneburit att mindre kraft och ekonomi har behövt läggas på 

rekrytering och introduktion. Det ger också bättre förutsättningar för en stabil, hållbar 

organisation. 

I flera svårrekryterade yrken har personalförsörjningen varit god, vilket beror på en 

kombination av låg personalomsättning och framgångsrika rekryteringar, vilket tyder på en 
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organisation som attraherar medarbetare. Det finns dock yrkesgrupper, till exempel 

sjuksköterskor, där bemanningssituationen har varit mer problematisk. 

Ett viktigt verktyg för framtida kompetensförsörjning är samarbete med utbildningsaktörer. 

Sedan tidigare finns det väl uppbyggda samarbeten med universitet/högskola, 

yrkeshögskolor och yrkesgymnasier. Under perioden har nya samarbeten inletts, exempelvis 

för att underlätta rekrytering av lärare till kulturskolan. 

Ett annat framgångsrikt sätt har varit att rekrytera nyutbildade eller medarbetare som saknar 

utbildning inom området för att kompetensutveckla på plats. Detta arbetssätt har inneburit 

att introduktionsfasen har varit mer kostsam, men har i längden lett till rätt kompetens. 

Pandemin har inneburit olika förutsättningar för verksamheterna att arbeta strategiskt med 

kompetensförsörjning. Vissa verksamheter har kunnat starta upp förbättringsarbete i form 

av långsiktig kompetensförsörjningsplan, medan andra verksamheter har fokuserat på att 

lösa bemanningsproblematik på kort sikt. 

Ett kommungemensamt introduktionsstöd har utvecklats och börjat implementeras. Den 

externa webben har uppdaterats så att introduktionen för nya medarbetare påbörjas före 

anställningens start. Uppdateringar har även gjorts för att attrahera nya, potentiella 

medarbetare. 

Motiverade medarbetare 

Motiverade medarbetare, eller medarbetarengagemang, är en av de viktigaste 

förutsättningarna för en organisation att nå goda resultat. 

Genomgående har delaktighet varit ett framgångsrikt sätt att ta vara på medarbetares 

engagemang. I flera verksamheter har det funnits goda möjligheter för medarbetare att 

självständigt, eller med stor delaktighet, planera och genomföra arbetsuppgifter. Detta har 

samtidigt förutsatt ett tillitsbaserat ledarskap. 

Under pandemin noterades en ökad oro bland flera medarbetare, vilket även identifierades 

som en generell arbetsmiljörisk. För att möta detta har kommunhälsan erbjudit samtalsstöd. 

Det har också funnits en oro hos arbetsgivaren för den sociala arbetsmiljön hos de 

medarbetare som har arbetat tillfälligt på annan plats. De systematiska undersökningar som 

har gjorts har dock visat att den sociala arbetsmiljön upplevs ha varit god. 

En kommungemensam medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten. Den 

kommer att ge underlag och stöd för organisationen att fortsatt arbeta med 

medarbetarengagemang. 
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Drifts- och investeringsredovisning 

Driftsredovisning 

Periodens budget och resultat 

Periodens resultat uppgår till 210 mnkr vilket är 119 mnkr bättre än motsvarande period 

2019. Det förbättrade resultatet jämfört med förra året förklaras huvudsakligen av de beslut 

om tillskott till välfärdssektorn i form av generella statsbidrag som riksdagen beslutat om 

under året samt högre intäkter från exploateringsverksamheten genom försäljningar av mark 

och exploateringsersättningar. En annan förklaring är att årets lönerörelse ännu inte slutförts 

för medarbetare inom flera stora avtalsområden, vilket medför att personalkostnaderna inte 

ökat i samma omfattning som tidigare år. 

Om intäkterna från exploateringsverksamheten och försäljningen av anläggningstillgångar 

exkluderas har verksamhetens intäkter ökat med nära 7 % jämfört med samma period förra 

året. Den största ökningen avser bidrag från staten, där riktade statsbidrag för att 

kompensera kommunen för ökade kostnader kopplat till pandemin är en viktig post. 

Verksamhetens kostnader har under samma period ökat med nära 2 %. Den relativt låga 

ökningstakten förklaras av årets förskjutna avtalsrörelse, men även av lägre kostnader än 

tidigare år bland annat för transporter, resor och representation. 

Från och med denna uppföljningsrapport använder sig kommunens ekonomifunktioner av en 

periodiserad budget. Syftet med att periodisera budgeten är att underlätta analysarbetet och 

bidra till en ökad förståelse för hur kommunens olika intäkts- och kostnadsposter faller ut 

under året. 

Periodens budgeterade resultat är 74,7 mnkr. Utfallet för perioden är således 136 mnkr bättre 

än budget. Verksamheternas nettokostnad avviker positivt med 108 mnkr, motsvarande 

positiva avvikelse för finansieringen är 28 mnkr. Beskrivningarna ovan om ökade generella 

statsbidrag och ökade exploateringsintäkter förklarar även avvikelsen mot periodens budget. 

Till detta kommer lägre kostnader inom förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden än budgeterat för perioden, samt att de kommungemensamma 

avräkningarna uppvisar ett bättre utfall än förväntat. Dessa avvikelser mot budget förväntas 

endast kvarstå i mindre omfattning vid årets slut. 

Årets prognostiserade resultat 

Prognosen efter augusti visar på ett resultat om 302 mnkr, vilket är 246 mnkr bättre än årets 

budgeterade resultat och 78 mnkr bättre än prognosen i tertialrapporten. Den stora 

budgetavvikelsen förklaras av den nya Getteröbron som kommunen tar emot från 

Trafikverket. Bron förväntas övergå i kommunens ägo redan under det fjärde kvartalet i år, 

den blir då en anläggningstillgång och intäktsförs enligt gällande redovisningsprinciper. 

Värdet av bron har nedreviderats sedan tertialrapporten från 170 mnkr till 155 mnkr. Jämfört 

med tertialrapporten har prognosen över kommunens samlade skatteintäkter och generella 

statsbidrag förbättrats med nära 75 mnkr, mer om detta finns att läsa under avsnittet 

Finansiering. 

Finansiering 

Finansieringen av den kommunala verksamheten sker främst genom skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Den pågående pandemin med försämrad konjunktur och lägre 

sysselsättning som följd, medför att kommunens ekonomiska förutsättningar är mycket 
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osäkra. SKR:s prognos från augusti 2020 (cirkulär 20:32) visar emellertid på en högre 

skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 än den prognos som tertialrapporten baserades på och 

att den negativa avvikelsen mot budget inte blir så omfattande som befarat. Samtidigt medför 

regeringens beslut om tillskott till välfärdssektorn ökade generella statsbidrag om 128 mnkr 

för året. Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag förväntas sammantaget för året 

bli 90 mnkr högre än budgeterat. 

Kommunen kompenseras av staten även för sjuklönekostnader för perioden april till juli. 

Genom delårsrapporten prognostiseras kompensationen till 19 mnkr, av vilka 12 mnkr har 

tillförts socialnämnden efter beslut i kommunstyrelsen. Resterande 7 mnkr återfinns under 

finansieringen. 

Finansnettot förväntas bli 6 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av lägre räntenivåer 

än budgeterat. 

Nämndernas drift 

Kommunstyrelsen lämnar en prognos för året som avviker positivt från budget med 140,7 

mnkr, vilket främst förklaras av att Getteröbron intäktsförs. Den positiva avvikelsen mot 

budget reduceras av lägre exploateringsintäkter än förväntat, en budgetavvikelse på -10 

mnkr. Fördröjningen av detaljplanen för Västerport etapp 1, leder till att budgeterade 

intäkter inte kommer in under året. Det är länsstyrelsens synpunkter under granskningen 

som medför att det krävs ytterligare utredningar innan detaljplanen kan antas och vinna laga 

kraft. Sammantaget är prognosen för kommunstyrelsen något lägre än i tertialrapporten 

vilket förklaras av nedrevidering av värdet på Getteröbron samt att försäljningen av Värö 

industrispår förskjuts till 2021. 

Förskole- och grundskolenämnden redovisar en något förbättrad prognos jämfört med 

tertialrapporten och en positiv avvikelse mot budget om 2 mnkr. Det förväntade överskottet 

beror på lägre måltidskostnader än beräknat under våren. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade i februari beslut om att ianspråkta 1,5 

mnkr av nämndens resultatreserv under året. Medel som ska användas för 

arbetsmarknadsinsatser. Med detta tillskott förväntas nämnden klara sin budget för 2020. 

Socialnämnden har, precis som förra året, svårt att bedriva sin verksamhet inom beslutad 

ekonomisk ram och visar en negativ avvikelse mot budget på 10 mnkr för året. Nämnden 

identifierade i samband med årets internbudget ett anpassningsbehov om 36 mnkr. 

Obalansen förklaras främst av ansvarsförskjutningar inom hälso- och sjukvård och personlig 

assistans samt volym- och kostnadsökningar inom verksamhetsområdena barn och familj 

samt funktionsnedsättning. Nämnden har under våren och sommaren fattat beslut om ett 

flertal åtgärder för en ekonomi i balans, vilket resulterat i att nämndens strukturella 

underskott nu bedöms till -25 mnkr. Årets förbättrade prognos förklaras främst av den 

ersättning för sjuklönekostnader som kommunen fått från staten och där kommunstyrelsen 

beslutat att tilldela 12 mnkr till socialnämnden. 

Byggnadsnämnden lämnar en prognos för året i nivå med budget. Under året har antalet 

ärenden på bygglovsavdelningen ökat i omfattning med högre intäkter än beräknat som följd. 

En viss nedgång kan samtidigt noteras för antalet nybyggnadskartor vilket är ett tidigt tecken 

på lågkonjunktur. Nämnden förutspår därför ett lägre antal bygglovsärenden och sjunkande 

intäkter under hösten. 

Hamn- och gatunämndens prognos för året är en budget i balans. I samband med 

tertialrapporten beskrev nämnden ett antal riskfaktorer som kunde påverka det ekonomiska 
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utfallet för året. Det handlade bland annat om tillkommande uppdrag och om påverkan på 

nämndens verksamhet till följd av pågående pandemi. I delårsrapporten menar nämnden att 

flertalet av dessa osäkerhetsfaktorer kvarstår, men att de bedöms få marginell effekt 

innevarande år. 

Kultur- och fritidsnämnden beskriver liksom i tertialrapporten en vikande efterfrågan på 

flera av nämndens tjänster. De vikande intäkterna är en konsekvens av pandemin med färre 

besök i kommunens simanläggningar, minskad uthyrning av idrottshallar och Varbergs 

teater samt färre gäster på caféet i Komedianten. Nämnden lämnar en prognos för året om -

0,2 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapporten. Lägre personalkostnader än 

tidigare prognostiserat är en förklaring. 

Servicenämnden lämnar en positiv prognos för året på 5 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än i 

tertialrapporten. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av 

vakanser och frånvaro som inte behövt täckas med vikarier. 

Övriga nämnder redovisar inga eller mindre avvikelser mot beslutad budget. 

mnkr 
Periodens 

utfall  
Periodens 

budget  
Periodens 
avvikelse 

Årets 
prognos 

Årets 
budget 

Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2,5 -2,2 -0,3 -3,4 -3,3 -0,1 

Kommunens revisorer -1,0 -1,2 0,3 -1,9 -1,9 0,0 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Överförmyndare -3,3 -3,7 0,4 -5,4 -5,6 0,2 

Kommunstyrelse -136,8 -158,4 21,6 -52,6 -193,3 140,7 

Förskole- och grundskolenämnd -844,7 -869,6 24,9 -1 353,6 -1 355,7 2,1 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd 

-203,6 -218,7 15,1 -336,7 -336,7 0,0 

Socialnämnden -768,2 -776,0 7,8 -1 174,9 -1 164,9 -10,0 

Byggnadsnämnd -12,9 -15,8 2,9 -21,9 -21,9 0,0 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -5,5 -5,6 0,1 -11,9 -11,9 0,0 

Hamn- och gatunämnden -85,4 -87,8 2,4 -131,7 -131,7 0,0 

Kultur- och fritidsnämnd -105,4 -105,9 0,6 -159,2 -159,0 -0,2 

Servicenämnd -5,2 -17,6 12,3 -27,9 -32,9 5,0 

Summa nämndernas drift -2 174,4 -2 262,6 88,1 -3 281,1 -3 418,7 137,6 

       

Övriga 
kommungemensamma poster 

      

Kommungemensamma 
avräkningar 

-29,3 -46,4 17,1 -43,1 -43,1 0,0 

Ofördelade budgetmedel 0,0 -2,2 2,2 -44,5 -49,5 5,0 

Summa övriga 
kommungemensamma poster 

-29,3 -48,6 19,3 -87,6 -92,6 5,0 

       

Verksamhetens nettokostnad -2 203,7 -2 311,2 107,5 -3 368,6 -3 511,3 142,6 

       

Finansiering       

Skatteintäkter 1 973,0 1 995,6 -22,7 2 966,4 2 993,5 -27,1 

Generella statsbidrag 425,7 374,9 50,8 687,1 562,4 124,7 

Finansnetto 15,5 15,3 0,1 16,8 11,1 5,7 

Summa finansiering 2 414,1 2 385,9 28,2 3 670,3 3 567,1 103,2 

       

RESULTAT 210,4 74,7 135,7 301,7 55,8* 245,9 

* Kommunens budgeterade resultat var 59,2 mnkr enligt Budget 2020 och plan 2021–2024. Under året har kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutat nyttja nämndernas respektive resultatreserver på sammanlagt 3,4 mnkr. Detta medför att kommunens 

budgeterade resultat nu är 55,8 mnkr. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsområde, 
mnkr 

Periodens 
nettoutgift 

Årets 
budget 

Årets 
prognos 

Årets 
avvikelse 

Projekt-
kalkyl 

Projekt-
prognos 

Projekt-
avvikelse 

Skolfastigheter 1,3 21,7 6,6 15,1 78,2 78,0 0,2 

Förskolor 39,2 101,5 90,5 10,8 199,5 182,2 17,3 

Omsorgsverksamheter 54,3 120,7 103,9 16,7 209,4 192,4 17,0 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

115,0 201,0 199,0 1,9 511,5 502,8 8,6 

Övriga 
förvaltningsfastigheter 

36,5 69,4 65,4 4,1 146,8 140,3 6,5 

Offentlig plats 28,5 91,3 55,5 35,8 188,6 189,7 -1,0 

Gång- och cykelvägar 8,8 27,1 18,0 9,1 81,8 82,8 -1,0 

Gator och vägar 12,2 28,2 23,0 5,2 64,7 71,3 -6,6 

Hamnanläggningar 4,1 87,0 12,0 75,0 184,4 193,4 -9,0 

Inventarier 8,4 21,6 20,0 4,2    

IT 15,9 35,3 33,3 2,0    

Mark- och fastighetsförvärv 11,3 26,6 21,1 5,5    

Reinvesteringar i fastigheter 34,2 60,8 65,8 -5,0    

Förstudier 0,8 0,0 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 

Totalt 370,6 892,0 715,3 179,1 1 664,9 1 632,9 31,9 

Investeringsbudgeten för året uppgår till 892 mnkr. Av dessa var 872 mnkr beslutade och 

tillförda vid årets ingång, medan 20 mnkr beslutats och tillförts under året. De tillkommande 

posterna avser arenaanpassning av Påskbergsvallen, ombyggnad av stadshus A samt 

markinköp. 

Nettoutgiften för årets åtta första månader är 371 mnkr, vilket kan jämföras med 277 mnkr 

samma period 2019. De största utgiftsposterna till och med augusti avser den nya bad- och 

simanläggningen på Håsten, nytt särskilt boende i Träslöv, reinvesteringar i fastigheter och 

ombyggnad av stadshus A. Utöver dessa förväntas bland annat byggnation av förskolor, om- 

och tillbyggnad av Varbergs räddningsstation, inköp av datorer samt löpande investeringar i 

trafik och allmän plats att medföra höga utgifter under året. 

Nämndernas samlade årsprognos är 715 mnkr, vilket innebär att 80 % av den totala 

investeringsbudgeten förväntas upparbetas under året. Den relativt höga 

upparbetningsgraden förklaras av att flera omfattande byggprojekt, såsom ovan beskrivna 

bad- och simanläggning, särskilda boende och förskolor, är i genomförandefas. Även hamn- 

och gatunämnden prognostiserar en högre upparbetningsgrad än tidigare år, även om 

nämnden beskriver vissa osäkerhetsfaktorer på grund av pandemin med något lägre 

framdrift från projekterande konsulter samt vissa materialleveransproblem. 

Nedan kommenteras några avvikelser från årets investeringsplanering. 

Skolfastigheter 

Åtgärdsval pågår gällande insatser för att öka kapaciteten och antalet grundskoleplatser i 

bland annat upptagningsområde nordväst. Projektet kommer fortsätta under nästa år. 

Förskolor 

Byggnation av tre nya förskolor pågår. Den nya förskolan i Bua, förskolan Klapperstenen på 

Breared och Stenens förskola i Tvååker. Tillsammans kommer dessa erbjuda 320 

förskoleplatser. Vissa utgör ersättning för platser som försvinner när andra förskolor stängs, 

men totalt sett ökar antalet förskoleplatser i kommunen. 
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Omsorgsverksamheter 

Byggnation för nytt särskilt boende i Träslöv pågår enligt upprättad plan. Avvikelsen mot 

årets budget förklaras av att avsatta medel för verksamhetsanpassning av lokaler inom 

socialnämnden inte kommer nyttjas fullt ut. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

Håstens gamla simhall har rivits och byggnation av en ny bad- och simanläggning, Pingvinen, 

pågår. Projektet löper enligt upprättad plan men en större del av projektbudgeten än 

beräknat kommer nyttjas under 2020. Upphandling av ny bokbuss pågår, men leverans 

bedöms ske först nästa år. 

Offentlig plats 

Flera projekt pågår för utveckling av kommunens offentliga platser. Ett exempel är det 

tillgänglighetsanpassade badet på Getterön som till stora delar har färdigställts under året, 

ett annat är byggnation av utflyktslekplats Håsten och Veddige mötesplats som beräknas stå 

klara vid årsskiftet respektive våren 2021. Projektet Apelviken etapp 1 har försenats något 

och kommer sträcka sig in i nästa år. Även Tenaljterassen är försenad och diskussioner pågår 

med flera myndigheter kring dess utformning. 

Hamnanläggningar 

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet kommer Farehamnen att byggas ut med nya 

kajplatser för att ersätta den äldre handelshamnen som försvinner i samband med att 

Västerport byggs. Kommunens del av projektet omfattar muddring, bankpålning och 

markuppfyllnad. Hallands Hamnar Varberg AB ansvarar för järnväg, gata, terminalyta, kajer, 

skogspir samt utrustning och installationer. Förberedelser för upphandling pågår och för 

närvarande genomförs prekvalificering av entreprenörer. 

Reinvesteringar i fastigheter 

Under året har två akuta reinvesteringar genomförts, vilket medför att årets budget kommer 

överskridas med 5 mnkr. 

Uppföljning av fleråriga projekt och beslutade projektbudgetar 

Många av kommunens större investeringsprojekt löper över flera år. Även om projekten 

ibland tidsmässigt förskjuts och då avviker från årets budgeterade utgift, så är följsamheten 

till beslutade projektbudgetar överlag god. Tertialrapportens uppföljning av pågående och 

avslutade fleråriga projekt visar en positiv avvikelse på cirka 32 mnkr. Förskolor och 

ombyggnation av Varbergs räddningsstation är några projekt med lägre utgifter än planerat. 

Avvikelsen förklaras främst av lägre anbud och gynnsamma upphandlingar. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

mnkr  Koncernen  Kommunen 

 

Not Utfall 
jan-aug 

2020 

Utfall 
jan-aug 

2019 

 Utfall 
jan-aug 

2020 

Utfall 
jan-aug 

2019 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Verksamhetens intäkter 1 1 338,2 1 380,6   513,6 458,7 976,9 1 131,9 

Verksamhetens kostnader 2 -3 061,3 -3 167,4   -2 575,6 -2 538,2 -4 302,9 -4 314,1 

Avskrivningar  -301,5 -263,0   -130,9 -116,4 -185,1 -186,4 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -2 024,6 -2 049,8   -2 192,9 -2 195,9 -3 511,1 -3 368,6 

                

Skatteintäkter  1 973,0 1 939,5   1 973,0 1 939,5 2 993,5 2 966,4 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

 420,3 333,1   420,3 333,1 562,4 687,1 

Finansiella intäkter  4,5 69,8   51,3 57,8 83,5 75,3 

Finansiella kostnader  -43,2 -47,1   -41,3 -43,3 -72,5 -58,5 

Resultat efter 
finansiella poster 

 330,0 245,5   210,4 91,2 55,8 301,7 

                

Extraordinära poster                

                

Periodens resultat  330,0 245,5   210,4 91,2 55,8 301,7 
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Balansräkning 

mnkr Koncernen  Kommunen 

 Utfall 
jan-aug 

2020 

Utfall 
jan-aug 

2019 

 Utfall 
jan-aug 

2020 

Utfall 
jan-aug 

2019 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

TILLGÅNGAR        

        

Anläggningstillgångar        

Immateriella 
anläggningstillgångar 

2,7 0,0   0,0 0,0 0,0 0,5 

Materiella anläggningstillgångar               

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

7 197,8 6 913,9   3 867,0 3 636,6 4 159,8 4 120,9 

Maskiner och inventarier 2 370,0 2 222,0   204,0 191,2 210,0 217,0 

Finansiella anläggningstillgångar 67,4 67,2   3 968,4 3 868,4 4 211,6 4 168,4 

Summa 
anläggningstillgångar 

9 637,9 9 203,1   8 039,4 7 696,2 8 581,4 8 506,8 

               

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

233,9 245,6   233,9 245,6 227,9 228,0 

               

Omsättningstillgångar               

Förråd m. m. 301,3 221,2   286,8 213,6 284,6 286,0 

Fordringar 464,6 471,8   372,6 335,2 352,5 352,5 

Kortfristiga placeringar 0,0     0,0   0,0 0,0 

Kassa och bank 365,9 433,9   143,0 176,0 50,0 150,0 

Summa 
omsättningstillgångar 

1 131,8 1 126,9   802,4 724,8 687,1 788,5 

               

SUMMA TILLGÅNGAR 11 003,5 10 575,6   9 075,7 8 666,6 9 496,4 9 523,3 

               
              

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER               
               

Eget kapital               

Periodens resultat 330,0 260,2   210,4 115,5 55,8 301,7 

Resultatutjämningsreserv 340,7 340,7   340,7 340,7 312,9 364,7 

Övrigt eget kapital 3 528,7 3 268,9   2 875,0 2 759,0 2 875,2 2 879,2 

Summa eget kapital 4 199,4 3 869,8   3 426,1 3 215,2 3 243,9 3 545,6 

               

Avsättningar               

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

203,8 168,0   185,6 168,0 178,0 191,5 

Andra avsättningar 298,1 319,4   76,6 92,1 104,8 85,0 

Summa avsättningar 501,8 487,4   262,2 260,1 282,8 276,5 

               

Skulder               

Långfristiga skulder 5 051,1 4 352,0   4 288,3 3 598,2 4 730,5 4 568,4 

Kortfristiga skulder 1 251,2 1 866,5   1 099,1 1 593,1 1 239,2 1 132,8 

Summa skulder 6 302,3 6 218,5   5 387,4 5 191,3 5 969,7 5 701,2 

               

SUMMA SKULDER OCH 
EGET KAPITAL 

11 003,5 10 575,6   9 075,7 8 666,6 9 496,4 9 523,3 

               

Panter och 
ansvarsförbindelser 

              

Ansvarsförbindelser               

Pensionsförpliktelser 1 087,8 1 098,2   1 087,8 1 098,2     

Övriga ansvarsförbindelser 58,1 58,5   558,1 558,5     
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Noter till resultat- och balansräkning 

mnkr Koncernen Kommunen 

 Utfall jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2019 

 Utfall jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2019 

Not 1, Verksamhetens intäkter      

Försäljningsintäkter 515,9 632,1  45,5 44,9 

Taxor och avgifter 235,2 227,1  108,2 106,8 

Hyror och arrenden 263,2 258,8  61,4 62,6 

Bidrag från staten 223,0 166,5  219,7 166,5 

EU-bidrag 0,5 -0,5  0,5 -0,5 

Övriga bidrag 23,6 41,2  26,9 44,4 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 16,5 23,2 

 
16,5 23,2 

Försäljning av exploateringsfastigheter 33,2 0,0  33,2 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 16,2 10,5  1,5 10,5 

Övriga verksamhetsintäkter 10,8 21,6  0,2 0,3 

Summa verksamhetens intäkter 1 338,2 1 380,5  513,6 458,7 

          

Not 2, Verksamhetens kostnader          

Löner och sociala avgifter -1 642,8 -1 602,7  -1 498,2 -1 453,7 

Pensionskostnader -119,9 -111,2  -110,6 -103,2 

Aktiverat eget arbete 35,1 29,8  27,6 20,4 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -2,5 -4,6  -2,5 -4,6 

Köp av huvudverksamhet -510,0 -461,5  -465,9 -461,5 

Lämnade bidrag -78,8 -76,2  -82,1 -79,4 

Lokal och fastighetskostnader -138,7 -132,5  -141,4 -123,3 

Bränsle / Energi -25,6 -27,6  -35,7 -36,9 

Förbrukningsmaterial -79,7 -78,3  -79,8 -78,3 

Transport och resor -40,5 -47,5  -40,5 -49,1 

Handelsvaror -225,6 -340,9  0,0 0,0 

Övriga kostnader -219,2 -297,6  -133,4 -152,0 

Skattekostnader och uppskjuten skatt 0,0 0,0  0,0 0,0 

Förändring av avsättning 0,0 -4,9  0,0 -4,9 

Upplösning av infrastrukturell investering -11,7 -11,7  -11,7 -11,7 

Utrangerade och försålda 
anläggningstillgångar -1,5 0,0 

 
-1,5 0,0 

Summa verksamhetens kostnader -3 061,3 -3 167,4  -2 575,6 -2 538,2 
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Verksamhetsberättelse 

Kommunfullmäktige 

Under perioden har kommunfullmäktige haft sex sammanträden. Fullmäktige har bland 

annat beslutat att från och med april reducera antalet ledamöter till 41 i syfte att minska 

risken för smittspridning. 

Kommunrevisionen 

Kommunrevisionen har under året granskat bland annat samordning i fastighetsförvaltning, 

kommunens krisberedskap och krisledningsorganisation, samt vilka insatser som görs för att 

göra individer självförsörjande. 

Valnämnden 

Valnämndens kansli har påbörjat översyn av valdistrikt inför de allmänna valen 2022. 

Valnämnden har inte haft något sammanträde under perioden. 

Överförmyndarnämnden 

Arbetsbelastningen har under perioden varit hög på grund av sjukdom och vakans. Detta har 

medfört en påverkan på verksamheten och fördröjda handläggningstider som följd. 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens verksamhet har under perioden starkt påverkats av den pågående pandemin. 

Hela förvaltningen har på olika sätt ställt om verksamheten för att kunna möta ett förändrat 

behov av insatser kopplat till bland annat ledning och samordning av kommunens arbete, 

bemanningsplanering och ökat kommunikationsbehov. Pandemin har också inneburit 

osäkerhet kring kommunens ekonomiska förutsättningar, vilket påverkar budgetprocessen 

och har medfört förändringar i tidsplaneringen. 

Resurser har tillfälligt allokerats under perioden för ledning, bemanningsplanering och 

kommunikation, vilket medfört att andra uppdrag och utvecklingsarbeten skjutits på 

framtiden. 

Kommunens större exploateringsprojekt löper i stort enligt plan. Projekt Västerport är 

emellertid försenat med sex månader på grund av länsstyrelsens synpunkter på detaljplanen 

för etapp 1, vilket påverkar kommunens ekonomi då förväntade exploateringsintäkter för 

2020 förskjuts i tid. Synpunkterna från länsstyrelsen är omfattande och projektet arbetar nu 

vidare med dessa med hjälp av konsultstöd. 

Efter sommaren invigdes den nya Getteröbron, vilken nu är i drift. 

Förskole- och grundskolenämnden 

Verksamheterna har likt hela skolsverige påverkats av pandemin. Närvaron för barn, elever 

och personal minskade under våren men trots pandemin har förskola, fritidshem, grundskola 

och grundsärskola fortsatt kunnat bedrivas i hela kommunen. Vissa enheter är mer drabbade 

än andra kostnadsmässigt men på totalen ser förvaltningen inte ökade kostnader i nuläget. 

För eleverna har nationella prov, PRAO och yrkesmässa för årskurs 8 ställts in. 
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Under våren har förskolorna och skolorna arbetat fram utvecklingsplaner som visar 

verksamheternas arbete med nämndens mål. Flera övergripande utvecklingsprocesser pågår 

också för målarbetet. 

I ett växande Varberg utökas verksamheten. Håstens förskola öppnade under mars månad, 

Rolfstorps skola och Väröbackaskolan har påbörjat sin utökning för att bli F-9 skolor. 

Preliminära resultat visar att årskurs 9 eleverna fortsatt når höga resultat och andel elever 

som når gymnasiebehörighet är högre än i riket. Resultaten är dock lägre än förra årets 

rekordår. 

Socialnämnden 

Verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde har under våren 2020 kraftigt 

påverkats av den pågående pandemin. Läget har dock förbättrats under och efter sommaren. 

Under perioden mitten av mars till mitten av augusti arbetade förvaltningen i stabsläge med 

anledning av pandemin. Krisledningsarbetet drevs med inriktningen att fördröja och 

begränsa smitta samt att resursplanera för att driva verksamhet i så normal omfattning som 

möjligt. Arbetet med att fördröja och begränsa smitta föranledde beslut om att pausa eller 

förändra arbetssätt inom flertalet verksamheter. 

Behovet av äldreomsorg ökar vilket främst ses i en ökning inom hemtjänsten, men även i att 

kön till särskilt boende ökar. I det regionala samarbetet kring Trygg och effektiv hemgång 

från slutenvården pågår arbetet med att hitta förslag på en förändrad överenskommelse och 

en ny betalningsmodell. 

Behovet av bostäder med särskild service ökar och dessutom ses allt fler funktionsnedsatta 

med behov av individuella lösningar. Omvandlingen av de åtta särskilda boendeplasterna för 

äldre på Ängslyckan till ett LSS-boende fortsätter och beräknas vara klar i höst. Alla boende 

har utifrån sina val flyttat till önskat boende. 

Byggnadsnämnden 

Pandemin har inneburit ökad grad av digitala möten i verksamheten och att användandet av 

digitala verktyg har ökat. Flera medarbetare jobbar hemifrån när arbetsuppgifterna tillåter 

det. Visst produktionsbortfall i planverksamheten kan ses. 

Minskat antal nybyggnadskartor visar på nedgång på sikt. Ärendeflödet på bygglov är till och 

med augusti jämförbart med 2019 års nivåer. Under våren noterades under några månader 

en ökning på 10–20% jämfört med föregående år. Det innebar en arbetsbelastning för 

handläggarna och bygglovsadministrationen. 

Kommun GIS fungerar i driftmiljö för kommunens förvaltningar och bolag. 

Med nya förrättningslantmätare på plats har köerna för lantmäteriärenden minskat från 16 

till 13 månader. 

Planavdelningen samt några från andra avdelningar, sammanlagt ca 25 personer, har nu sin 

hemvist i ABW-kontoret i stadshus C. 

Sjukfrånvaro håller sig på en låg och stabil nivå på under 3 %. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Intäkter från årsavgifter ligger i enlighet med förväntningar gällande miljöskydd och 

hälsoskydd. Livsmedel ligger något under förväntat resultat. En viss förklaring kan ligga i att 

pågående pandemi har inneburit att vissa årsavgifter har satts ned eller helt avskrivits då 

verksamheter inte startat eller begränsat sin verksamhet. När det gäller tillsyn med timavgift 

är intäkterna lägre eller väsentligt lägre än förväntat vad avser livsmedelstillsyn, 

hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp. Detta kan tydligt kopplas till pandemin samt tidigare 

neddragning av tillsyn avseende enskilda avlopp (2018 och 2019). Timavgifter inom 

miljötillsyn visar på ett positivt resultat som med stor sannolikhet kan kopplas till 

"tunnelprojektet" 

Enligt nuvarande instruktioner från vägledande myndigheter ska tillsyn av trängsel på 

serveringsverksamheter fortgå under resterande del av året. Denna tillsyn är för resten av 

året underfinansierad då det statliga bidraget inte täcker tillsynskostnader. 

Verksamheten har inga vakanser men har påverkats en del av vård av barn och sjukskrivning 

för att på ett ansvarsfullt sätt följa Folkhälsomyndighetens råd. 

Hamn- och gatunämnden 

Året har haft en ovanlig prägel i och med den pågående pandemin, vilken på flera sätt har 

påverkat förvaltningens verksamhet samt framdriften i nämndens projekt. Förvaltningen 

ställde på olika sätt om verksamheterna under våren samt inför sommaren för att kunna 

möta förändrade förutsättningar samt för att bidra till minskad smittspridning. 

Framdriften i investerings- och exploateringsprojekt har varit något lägre än vanligt. 

Förvaltningen bedömer dock att tempot i projekten kommer vara högt under resterande 

delen av året. 

Det har varit ett extremt högt tryck på förvaltningens anläggningar och offentliga platser 

under sommarperioden. Antalet gästnätter i hamnen har dock sjunkit jämfört med 

motsvarande period förra året. 

Inför sommaren invigdes det tillgänglighetsanpassade badet på Getterön 5e vik och efter 

sommaren invigdes nya Getteröbron, vilken nu är i drift. 

Under perioden har förvaltningen arbetat intensivt med utökade underlag till tidigare 

beslutad förstudie avseende Societetsparken. Ett arbete med grönblå plan har också 

bedrivits. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bad- och is verksamheten, skolbiblioteken samt kultur i skolan påverkas fortsatt märkbart på 

grund av minskad efterfrågan. 

Pandemin har också påverkat nämndens intäkter kraftigt. Besöksantal och elevnärvaro har 

reducerats, uthyrning av kulturlokaler har varit närmast obefintlig. Föreställningar och 

arrangemang har ställts in och det nystartade cafét i Kulturhuset Komedianten fick en 

utmanande start med minskat antal gäster. 

Verksamheterna har dock tagit sig an arbetet enligt devisen att inte ställa in utan ställa om 

med stor kraft. Allt för att bidra till känsla av normalitet och gynna känsla av samhörighet för 

alla åldrar i en svår situation. Stora besparingar har gjorts för att hantera underskottet, 
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framför allt har tjänster inte ersatts vid sjukdom och pension men även nedprioritering av 

utbildningar och satsningar har gjorts. 

Servicenämnden 

Servicenämnden har haft en markant ökad frånvaro under pandemin men har klarat sin 

leverans. Lokalvården ställdes om för att fokusera på smittförebyggande städinsatser. 

Under perioden har tre av sex seniorrestauranger tillfälligt stängts. Kost och städ har under 

våren producerat lunchlådor till gymnasieelever som studerat på distans. 

Reparation och underhåll har under våren och sommaren prioriterats till de objekt som har 

varit mindre påverkade av pandemin. 

IT-avdelningen tog fram flera olika e-tjänster för att stödja förvaltningar och näringslivet. 

Distansarbete säkerställdes via utökning av licenser. Nämndsmöten på distans har också 

möjliggjorts. 

I Varberg direkt finns nu möjlighet att boka tid för stadsbyggnadsärenden och 

kommunvägledare som kan ge information på b.la. arabiska. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 

Nämnden påverkas utifrån den situation som världen nu befinner sig i med anledning av 

pandemin. Under perioden konstateras ökade kostnader för inköp av teknik för att hantera 

distansundervisningen samt ökade städkostnader fr o m höstterminen. Intäkterna ökar 

främst genom höjda statsbidrag till vuxenutbildningen. 

För gymnasiet utfördes den största delen av undervisningen på distans under andra halvan 

av vårterminen. Från höstterminen så bedrivas undervisningen återigen på vanligt sätt. För 

Campus Varberg bedrivs den största delen av undervisningen på distans. 

Vuxenutbildningen har distansutbildning så långt det är möjligt. Studie- och karriärscentrum 

(SKC) har öppet och för vägledning. Det är ett högt tryck på SKC under hela perioden. 

Arbetsmarknadsenheten har ökade svårigheter att stödja deltagarna till jobb vilket gör att 

tiden med försörjningsstöd kommer att öka. 

Kommunens bolag 

Efter årets första åtta månader visar Stadshuskoncernen ett resultat om 118 mnkr vilket är 35 

mnkr lägre än samma period föregående år. Både årets resultat och föregående års resultat 

påverkas av engångseffekter, främst fastighetsförsäljningar av Varbergs Bostad AB. 

Helårsprognosen för koncernen beräknas bli 127 mnkr. Det är 21 mnkr bättre än budget och 

26 mnkr lägre än föregående årsresultat. 

Varbergs Bostad AB har en fortsatt stark efterfrågan på lägenheter och pågående pandemi 

har haft mindre påverkan på efterfrågan av hyresrätter. Däremot kan en minskad efterfråga 

av nyproducerade lägenheter uppstå men torde dock inte minska i sådan omfattning att 

större vakanser uppstår. Varbergs Bostad AB har konkreta planer på ca 1 100 lägenheter 

under kommande 10 års perioden. Försäljningen av studentbostäderna, Fastarp 2:172 har 

påverkat resultatet positivt med 14 mnkr. 

Varberg Energikoncernen prognosticerar ett resultat som är 5 mnkr lägre än budget. 

Helårsprognosen visar på en återhämtning med dryga 20 mnkr jämfört med prognosen som 



 

31 

gjordes efter det första tertialet. Periodens resultat belastas fortfarande av ett förväntat 

nedskrivningsbehov av vissa elproduktionsanläggningar på 9,5 mnkr. 

Arena Varberg drabbas hårt av pandemin och myndighetsbeslutet på maxsammankomster på 

50 personer i mitten på mars. Större evenemang som bland annat mässor, Varbergsgalan och 

inplanerade konserter förväntas utebli vilket kommer att påverka årsresultatet. 

Varbergs Fastighets AB prognostiserar en helårsprognos på ett resultat om 12 mnkr, vilket är 

3 mnkr bättre än efter april och i nivå med budget. Anledningen till förbättringen är en bättre 

bild av effekterna av pandemin, där hyresintäkterna inte minskat i den omfattningen som 

befarats. Marknaden för kommersiella lokaler har påverkats av pandemin, men än så länge 

har inga hyresgäster till bolaget gått i konkurs. För de kommunala projekten pågår 

byggnationen av simhall och särskilt boende. 

Hallands Hamnar Varberg AB visar även i år på ett historiskt bra resultat. Inför resterande 

del av året bedöms en fortsatt relativt stabil marknad och en förväntan av positiv utveckling 

både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Bolaget har haft en svagare utveckling inom 

segmentet sågade trävaror och pappersmassa, däremot har övriga segment inom 

skogsprodukter ökat i omsättning jämfört med föregående år. 

Varberg Vatten AB:s prognos för 2020 är att resultatet blir -1,2 mnkr vilket är 3,2 mnkr lägre 

än budget. Resultatet beror framförallt på lägre intäkter för avfallsverksamheten. Till och 

med det andra tertialet visar bolaget på investeringsutgifter motsvarande 107 mnkr. Bolaget 

prognostiserar att 202 mnkr av budgeterade 333 mnkr kommer att genomföras under 2020. 

mnkr 
Utfall 2020 

jan-aug 
Utfall 2019 

jan-aug 
Prognos 

2020 
Budget 2020 Avvikelse 

Varbergs Stadshus AB -5,2 -5,6 -8,4 -9 0,7 

Varbergs Bostad AB 66 95,1 61,7 33,4 28,3 

Varberg Energikoncernen 41,2 48,6 60,3 64,7 -4,5 

Arena Varberg AB -6,4 -5,7 -10,4 -8,6 -1,8 

Varbergs Fastighets AB 11,1 11,7 12 12 0 

Hallands Hamnar Varberg 
AB 

9,8 11,4 12,5 11,6 1 

Varberg Vatten AB 1,9 -2,2 -1,2 2 -3,2 

 118,4 153,3 126,5 106,1 20,5 

 


