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.

Kommunens fyra strategiska
målområden 2013-2015
1. Ökat ansvar för miljön och klimatet
2. Bättre företagsklimat för fler jobb
3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
4. Fokus på välfärdens kärna

Kommunens två finansiella mål
1. Det ekonomiska resultatet ska uppgå
till minst 1 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Visionen beslutades av fullmäktige 2011 och 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.

2. Kommunens självfinansieringsgrad
för investeringar ska uppgå till 100 %.

Hur gick måluppfyllelsen 2013-2015?

• Kommunens två finansiella mål handlar om resultatnivå och
självfinansieringsgrad. Den genomsnittliga resultatnivån för de
senaste åren är 3,5 % av skatteintäkter och generella skattebidrag
och det innebär att resultatmålet är uppnått. Med en självfinansieringsgrad på 55 % frångås däremot målet om hundraprocentig
självfinansiering för andra året i rad. Anledningen är att kommunen befinner sig i en intensiv investeringsfas. Den samlade
nettoutgiften för årets investeringar uppgår till 315 mnkr.
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Investeringar jämfört med budget
Budget

• Det ekonomiska resultatet för 2015 uppgår till 68 mnkr och
avviker positivt från budget med 36 mnkr. Budgetöverskottet
kommer inte från nämndernas löpande verksamhet utan beror
främst på att kommunen har sålt arrendetomter i Apelviken och
fått återbetalning från AFA Försäkring.

Resultat jämfört med budget
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Utfall

• Vid en slutavstämning av kommunens fyra strategiska målområden för perioden 2013-2015 konstateras att miljömålet är
uppnått, att målen om förbättrat företagsklimat och välfärdens
kärna är delvis uppfyllda men att bostadsmålet inte har nåtts.
På miljöområdet märks en tydlig trend med ökad medvetenhet
och fler satsningar inom organisationen. Kommunens arbetstillfällen ökar, men företagsklimatet behöver fortfarande förbättras.
Bostadsbyggandet har inte hållit önskad takt, här fortsätter ett
målmedvetet arbete för att möta det behov som anges i översiktsplanen. Inom både skola och omsorg har många satsningar
startats med förväntan om mer långsiktiga resultat och en god
grund har lagts för fortsatt utveckling.
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ÅRSREDOVISNING 2015 | KORTVERSION

VISION VARBERG 2025

LÄS MER!
Hela årsredovisningen
hittar du på varberg.se.
Du kan också hämta den på
Kulturhuset Komedianten
eller på kommunkansliet.

Varbergs första Prideparad arrangerades under VARBERG CALLING for Peace.
Foto: Christina Fryle, Varbergs Fotoklubb

Några av årets händelser
Hundraårsjubileet av den stora fredskongressen i Varberg 1915 firades under
hela 2015 genom VARBERG CALLING for Peace. Vision 2025 är ledstjärna för
all verksamhet i kommunen och var en självklar utgångspunkt för jubileet. Såväl
förvaltningar och nämnder som invånare och föreningar var med och bidrog till
det välfyllda, årslånga programmet.
Flyktingsituationen kom att innebära stora utmaningar för kommunens organisation när det gällde att tillhandahålla skola, omsorg, bostäder och gode män
till nyanlända och ensamkommande barn. Flera olika grupper bildades under
året för att förvaltningarna ska kunna samverka och koordinera kommunens
insatser.
Från Naturvårdsverket kom positivt besked om 91 mnkr i saneringsbidrag till
det förorenade kvarteret Renen. Nu pågår förberedelser inför ett omfattande
saneringsarbete som planeras kunna starta 2019.
Flera gatustråk rustades upp i samband med att stadslinjenätet för busstrafik
lades om och fick tätare trafik.

Fakta, Varbergs kommun 2015
Folkmängd den 31 december

Utmärkelsen Årets tillväxtkommun i Halland tilldelades Varberg för andra året i
rad. Priset går till den halländska kommun där störst andel företag nyanställer,
ökar i omsättning och går med vinst.
Kommunens hittills största investering påbörjades, då grunden lades till den nya
skolan i Trönninge. Skolan och det tillhörande idrottscentrumet har en gemensam budget på cirka 423 mnkr.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Parti

Engelbrektsgatan – under årets upprustningsarbete och i nytt skick.
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Generationsväxlingen fortsatte bland kommunens medarbetare. Antalet tillsvidareanställda ökade till 4 193 personer. Genomsnittsåldern är 47 år, men många
anställda kommer att gå i pension de närmaste åren och antalet
anställda under 30 år ökar. Rekryteringsbehovet är fortsatt stort
och kommunen arbetar aktivt med strategisk
kompetensförsörjning.
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