BUDGET 2014
i korthet

Kommunens vision
”Vi växer för en hållbar framtid”.

Mål
Kommunfullmäktige har utifrån visionen definierat övergripande mål inom fem
målområden:

1. Medborgare: Kommunen ska värna om alla människors lika värde. Medborgarna
ska ha goda möjligheter till engagemang och kunna påverka kommunens utveckling.

2. Verksamhet: Kommunens tjänster ska motsvara brukarnas behov och hålla hög
kvalitet.

3. Ekonomi: Kommunen ska ha en sund ekonomi i långsiktig balans.
4. Medarbetare: Kommunen ska ha utvecklande, attraktiva och hälsosamma
arbetsplatser, där kompetens, ansvar och serviceanda stimuleras.

5. Hållbarhet och tillväxt: Kommunen ska arbeta för ett kretsloppstänkande där
naturmiljö och naturresursers långsiktiga produktionsförmåga skyddas. Falkenberg
ska ha ett gott företagsklimat, god arbetsmarknad och infrastruktur.

Fokusområden
För att uppnå ökad flexibilitet och en tydligare styrning av nämndernas verksamhet har
två fokusområden inom de övergripande målen fastställts för 2014:

•
•

Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt
vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin.
Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo och vistas i.

Så här används skattepengarna 2014
Via kommunalskatten betalar Falkenbergsborna gemensamt för en stor del av den
kommunala verksamheten. För varje hundralapp betalar de 21,10 kronor till kommunen.
Skatteintäkterna beräknas till totalt, cirka 1,6 miljarder kronor. Utöver skatteintäkter
har kommunen cirka 500 miljoner kronor i intäkter i form av generella statbidrag och
kommunal fastighetsavgift. I övrigt finansieras verksamheten av taxor och avgifter som
brukarna betalar inom äldreomsorg och barnomsorg, intäkter från kommuner och
landsting för tjänster som Falkenbergs kommun säljer samt bidrag och ersättningar från
olika myndigheter. Verksamhetens kostnader beräknas till totalt 2,7 miljarder kronor.
Budgetmedlen fördelas mellan nämnderna för att de ska kunna producera de tjänster
som medborgarna efterfrågar. Vid fördelning tas hänsyn till volymförändringar på grund
av befolkningsutvecklingen, prisökningar, ändrade lagar och omvärldsförändringar. För
att nå de ekonomiska målen ska nämnderna göra långsiktigt hållbara effektiviseringar i
sina verksamheter.

Ett urval av nya satsningar i verksamheterna:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitetssatsningar i förskolan, bl.a. via färre barn i grupperna
Arbetsplatser i kommunen för personer med funktionsnedsättning
Fler sommarjobb till ungdomar
Ökat medieanslag till bibliotek
Ökat antal aktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten i syfte att ge likvärdiga
förutsättningar för barn och ungdomar
Fritids Plus, som ger fler barn i åldern 6-9 år möjligheten att vara på fritidshem
Ökad nattbemanning på demensboenden
Ökad ersättning till hemtjänsten
Ökad andel ekologisk mat i kommunala verksamheter

30 mkr

7 mkr
160 mkr

6 mkr
Kommunstyrelsen

95 mkr

Bygglovsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

750 mkr

Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

872 mkr

Revisionen
Socialnämnden
Försörjningsstöd

1 mkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

46 mkr

Investeringsplan 2014-2018
Investeringarna som är planerade den
kommande femårsperioden uppgår till 678
mkr. Nedan följer ett urval av de planerade
projekten:

•

•

Nya förskolor i Skogstorp, nya
stationsområdet samt centralorten där
tolv befintliga avdelningar får nya lokaler
och fem nya avdelningar tillkommer
Program och projektering för
gymnasieskolan

•
•
•
•
•

Kristineslätt arena
Parkouranläggning på Vallarna
Åtgärder på badbryggan vid Skrea
strand och Laxbron
Satsningar både i centrum och
lokalsamhällen
Gång- och cykelvägar, bl.a. OlofsboGlommen och Vessigebro-Vinberg

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
Tel: 0346-88 60 00 (vxl)
E-post: kommun@falkenberg.se
Hemsida: www.falkenberg.se

