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Hänt under 2016 

Lisa Lemke, Årets Falkenbergare 2016, en av matkreatörerna på Falkenbergs Matdagar

Under 2016 tappade vi 
några placeringar i Svenskt 
 Näringslivs ranking av nä-
ringslivsklimatet. Ändå har 
Falkenberg en riktigt bra 
placering som nummer 25 
av 290 kommuner.  

I november blev Falkenbergs kommun Hallands första 
Fairtrade City.  Fairtrade City är en diplomering till 
kommuner som engagerar sig för rättvis handel och 
etisk konsumtion. 

Matglädje positionerar Falkenberg
I ett av kommunens samarbeten med näringslivet föddes konceptet ”Falkenbergs Matdagar” där lokala matproducenter 
samverkar och marknadsför sina produkter i ny ”paketering”. Matdagarna blev en välbesökt succé och kommer tillbaka 
även under 2017, den 8-9 september.   

Så många biogasbilar har Falkenberg. Det är 36 
procent högre än snittet i Sverige. 132 av dem tillhör 
Falkenbergs kommun. Detta gjorde Falkenberg till 
årets biogasbilskommun i Halland 2016. 
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Kommunråd Mari-Louise Wernersson, lokalpolisområdeschef Christer Bartholdsson, f d kommunchef Rolf Landholm och 
ordförande i Falkenbergsnämnden i Region Halland Niclas Erlandsson. 

Avtal för social hållbarhet
I juni inledde polisen, regionen och kommunen ett nytt samarbete för ökad social hållbarhet. 

Falkenbergs platsvarumärke
Falkenbergs platsvarumärke klubbades i kommunfull-
mäktige i juni 2016 och är ett 
ramverk för den fortsatta ut-
vecklingen och marknadsfö-
ringen av Falkenbergs kommun 
som plats. Som en följd av detta 
valde även Falkenbergs kom-
munorganisation att justera sin 
grafiska profil och ta bort be-
greppet ”Hitta det här”.  

Nya lösningar inom äldreomsorgen
Ett nytt gränsöverskridande arbete innebär att Rädd-
ningstjänstens trygghetsteam nu tillhandahåller hem-
tjänst nattetid samt svarar på trygghetslarm både dag- 
och natt. Socialnämnden har även under året tittat på 
spännande lösningar inom hälsoinnovation och satsar 
stort på utvecklingen av tjänster med hjälp av nya tek-
niska lösningar.  

Arenan på plats 
Under 2016 färdigställdes 
Falkenbergs nya fotbolls-
arena ”Falcon  Alkoholfri 
Arena”. Arenan blir hemma-
plan för både Falkenbergs 
FF:s herrar och Falkenberg 
Böljans damer. Arenan in-
vigs i april 2017. 

Så många bygglov för nya 
lägenheter i flerbostads - 
hus och villor beviljades 
under 2016. 
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Kommunstyrelsens ordförande

Ett intensivt och händelserikt år

Ännu ett år har gått och vi i Falkenberg fortsätter växa 
för en hållbar framtid.  Målet är 50 000 invånare år 2030. 
2016 har vi ökat med över 900 nya invånare och vid 
årets slut var vi 43 867 personer. Det har varit ännu ett 
intensivt och händelserikt år i Falkenberg. Vi fortsätter 
att hålla en hög ambitionsnivå som tillväxtkommun 
med fokus på hög kvalitet i våra verksamheter till för-
mån för våra invånare, men också för alla som verkar i 
kommunen och besöker oss.  

Högtryck i samhällsplaneringen
Att vi har tillväxt i Falkenberg råder det inget tvivel om. 
Byggaktiviteten är hög. Antalet bygglovansökningar och 
planbesked är många och under året har vi tagit fram ett 
flertal detaljplaner. Detaljplanen för kvarteret Krispeln 
är ett sådant exempel. Där ska kommunens största in-
vestering genom tiderna, kunskaps- och kulturcentrum 
med bibliotek, gymnasieskola och kulturskola rymmas 
när det står klart om ca två år. 

För att kunna växa så måste vi bygga. Vi behöver bygga 
bostäder, lokaler för kommunal service och utveckla vår 
infrastruktur. Under året har vårt kommunala bostads-
bolag Falkenbergs Bostads AB färdigställt 24 bostäder 
i Långås och påbörjat byggnation av 17 lägenheter i 

Glommen. Planen är att färdigställa 500 nya bostäder 
fram till år 2025. Flera privata aktörer har också byggt 
bostäder, såväl hyresrätter och bostadsrätter som villor. 
Totalt har 336 bostäder färdigställts under det gångna 
året för att möta den inflyttning som sker. 

Hållbar elproduktion
En viktig del när vi växer är att det ska vara för en håll-
bar framtid. Under 2016 lyckades vi i Falkenberg produ-
cera lika mycket el från förnybara källor som den totala 
mängd el som kommunens invånare gör av med, ett steg 
i rätt riktning för en hållbar framtid.

Ambitionsökning inom förskola och skola 
Tillväxten ställer självklart också krav på oss att kunna 
erbjuda förskola och skola för våra barn och ungdomar. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2016 tagit 
fram en investeringstung för- och grundskoleplan i dialog 
med övrig verksamhet, främst samhällsbyggnadsavdel-
ningen. Barn- och utbildningsnämnden har även tagit 
initiativ till ”Utbildning Falkenberg” som är en offensiv 
förändringsplan för att göra kommunen till en utbild-
ningsplats med mycket höga studieresultat. Barn- och 
utbildningsförvaltningens statistik visar att betygen för 
eleverna i årskurs nio under de senaste åren mer eller 
mindre har legat still. Det behöver vi ändra på. En väx-
ande kommun, en ekonomi i balans, ett blomstrande 
närings liv tillsammans med resultaten i skolan är kanske 
de viktigaste faktorerna för en framgångsrik kommun. 
Det ger möjligheten till en fortsatt god service och till-
växtmöjligheter i hela kommunen.

Min förhoppning är att du som tar del av vår årsredovis-
ning känner stolthet och förtroende för vår verksamhet 
och det arbete som vi genomför för att utveckla Falken-
bergs kommun. Tack för allt arbete under 2016!

Mari-Louise Wernersson (C)
Kommunstyrelsens ordförande

SUMMERING 2016



ÅRSREDOVISNING 2016

 7

Kommunchef

Innovation, service och samarbete

Jag har nu haft mitt nya uppdrag som kommunchef i 
Falkenberg i drygt ett halvår. Det har varit en spännande 
tid. Det har hänt mycket i världen som påverkar oss och 
det har även hänt mycket i Falkenberg. Det är med stolt-
het som jag kan konstatera att det ekonomiska resultatet 
för 2016 i Falkenbergs kommun är positivt. Det känns 
tryggt att verka i en kommun som har en ekonomi i 
balans. Om vi ska klara de utmaningar och den höga 
investeringstakt som vi har framför oss så är en stabil 
ekonomi en förutsättning. Tack vare vårt överskott är 
det möjligt för oss att själva finanisera delar av våra in-
vesteringar istället för att ta lån. 

Omvärldskoll för nöjdare kommuninvånare
Under det gångna året har vi som kommun för första 
gången gjort en gemensam omvärldsanalys. Omvärlds-
analysen hjälper oss att bättre förstå och förutse framtida 
utmaningar och möjligheter. Den visar också vad vi be-
höver satsa på när vi fattar viktiga strategiska beslut. För 
mig som ny i uppdraget som kommunchef utgör om-
världsanalysen ett viktigt avstamp för att vi tillsammans 
ska kunna hitta det riktigt viktiga – det vi behöver lägga 
tid och engagemang på – för att få nöjdare kommunin-
vånare. 

Ett stärkt koncernövergripande samarbete 
Året som gått har internt i kommunen präglats av imple-
mentering av den nya styrmodell som sjösattes i slutet av 
2015. Vi har också intensifierat det koncern övergripande 
samarbetet med fokus på att bygga ”hängrännor” istället 
för att verka i ”stuprör”. 

En gemensam utmaning som vi delat med landets övriga 
kommuner är det omfattande flyktingmottagande vi har 
haft under det gångna året. För att klara detta på ett så 
framgångsrikt sätt som möjligt och lyckas med integra-
tion och inkludering, bestämde våra politiker på ett tidigt 
stadium att vi skulle jobba förvaltningsövergripande i 
en egen ”Falkenbergsmodell”.  Inom ”Falkenbergsmodel-
len” har vi haft möjlighet att på ett nytt sätt arbeta till-
sammans för att skapa lösningar med fokus på bostäder, 
arbete/utbildning, skola och kultur/fritid till våra nya 
invånare. 

Innovation för bättre service
För att möta framtidens utmaningar och klara finansie-
ringen av vår välfärd har vi i koncernledningen börjat 
fokusera på innovationer. Ska vi klara framtidens väl-
färd måste vi öka innovationskraften i vår organisation 

och utveckla vår service. Detta måste vi göra både till-
sammans med våra kommuninvånare och tillsammans 
med våra medarbetare. Inom kort kommer vi att behöva 
ta ansvar för allt fler äldre som har behov av service och 
omvårdnad, utan att vi för den skull kommer att ha mer 
resurser. Vi ska alltså klara mer för samma peng. Vi be-
höver därför både tänka och göra nytt och utmana det 
vi gör idag. Vi behöver också sluta göra det som inte 
längre fungerar och det som inte längre efterfrågas. Vi 
måste våga ha höga ambitioner, för en sak är säker; för-
ändringstakten kommer aldrig att vara så långsam som 
den är idag och vi måste hänga med för att få framgång. 

Slutligen vill jag passa på att tacka alla våra duktiga och 
engagerade medarbetare som varje dag jobbar för att 
göra livet bättre för våra invånare. Ni är vår viktigaste 
resurs! TACK!

Charlotte Johansson
kommunchef
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Organisationsschema kommunen

Administrativ avdelning

Samhällsbyggnadsavdelning

Ekonomiavdelning

Arbetsmarknadsavdelning

Utvecklingsavdelning

Personalavdelning

Kommunfullmäktige

Gemensamma nämnder

Revision

Beredning för 
politisk organisation 

Valberedning

Överförmyndarnämnd

Nämnd för hem-
sjukvård och hjälpmedel 

Patientnämnd

Valnämnd

Bygglovs-
nämnd

Trafiknämnd

Teknisk
nämnd

Kommun-
styrelse

Krislednings-
nämnd

Kultur- och 
fritidsnämnd

Kultur- och 
fritids-

förvaltning

Miljö- och 
hälsoskydds-

nämnd

Miljö- och 
hälsoskydds-

förvaltning

Service-
nämnd

Service-
förvaltning

Barn- och 
utbildnings-

nämnd

Barn- och 
utbildnings-
förvaltning

Socialnämnd
Social-

förvaltning

Kommun-
styrelse-

förvaltning
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Organisationsschema kommunbolagen

Falkenbergs 
Vatten & 

Renhållnings AB

Falkenbergs
Näringsliv AB

Falkenberg
Energi AB

Falkenbergs
Bostads AB

Kommunfullmäktige

Räddningstjänsten Väst

Rådet för 
social hållbarhet

Samordningsförbundet 
Halland

Kommuninvest

Coompanion

Stadshus AB

Falkenbergs
Biogas AB

Falkenberg Energihandel AB

Ekobilen AB

Vivab Vatten & Miljö i Väst AB 

Destination Falkenberg AB
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Omvärldsanalys

Ekonomiska förutsättningar
Världen
Konjunkturen stärks, men på grund av en tilltagande 
politisk osäkerhet i omvärlden spås den ekonomiska 
utvecklingen vara fortsatt något dämpad, inte bara i 
EU-området utan även i USA och Storbritannien.

För svensk del har utvecklingen i våra grannländer stor 
betydelse eftersom dessa länder är mottagare av en stor del 
av vår export. Både den finska och den norska ekonomin 
brottas med omfattande problem till följd av låga olje- och 
råvarupriser. Inte heller den danska ekonomin går för 
närvarande särskilt bra. Sammantaget har BNP i dessa 
tre nordiska grannländer endast ökat med 1 % under 2016. 
Under 2017 blir utvecklingen något bättre och  ökningen 
i BNP når då i Danmark och Norge upp mot 2 %. Tillväx t  en 
i den finska ekonomin väntas däremot bli fortsatt svag med 
en BNP-ökning på endast några tiondelar över 1 %.

Sverige
Den svenska ekonomin utvecklades starkt 2016 med 
en BNP-tillväxt på omkring tre procent. 2017 förväntas 
tillväxten bli ungefär densamma. Detta trots relativ svag 
internationell tillväxt. Det hänger samman med en fort-
satt mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. In-
vesteringarna, inte minst byggnadsinvesteringarna, växer 
snabbt. 2016 växte också den offentliga konsumtionen 
rejält till följd av den omfattande flyktinginvandringen. 
En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör 
att sysselsättningen och därmed också skatteunderlaget 
växer snabbt. Skatteunderlaget ökade 2016 med drygt 
2 % i reala termer, vilket är ungefär dubbelt så snabbt 
som normalt, och 2017 ligger prognosen i samma härad. 
En svagare utveckling 2018 och 2019 befaras ge bety-
dande problem för kommunsektorn att finansiera sin 
verksamhet. Trots konjunkturell balans fortsätter också 
statens  finanser att visa betydande underskott.

För att inflationen ska stabiliseras runt 2 % krävs dock 
ett fortsatt starkt konjunkturläge och expansiv penning-
politik. Någon räntehöjning spås inte förrän först i början 
på 2018, men inte heller några ytterligare räntesänk-
ningar är troliga.

Staten har just nu höga kostnader för att hantera det 
stora antalet asylsökande, som under 2015 uppgick till 
163 000 personer varav 70 000 barn. Under 2016 har an-
talet asylsökande kraftigt minskat, ned till strax under 
30 000 och 2017 väntas antalet ligga runt 35 000 per-

soner. I takt med att antalet asylsökande minskar lättar 
trycket på de statliga kostnaderna. Samtidigt övergår en 
stor del av ansvaret till kommuner och landsting som 
därmed får en ökad ekonomisk belastning då de statliga 
bidragen upphör. Osäkerheten är dock stor kring vilka 
de ekonomiska konsekvenserna av asyl- och flykting-
mottagandet kommer att bli.

Trots att det är staten som ansvarar för att finansiera 
mottagandet under asyltiden är det stora antalet asyl-
sökande, ur ett verksamhetsmässigt perspektiv, en stor 
utmaning redan nu för kommuner och landsting. Dessa 
ansvarar redan från start för skolgång, utredning och 
boende enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvård och 
andra välfärdstjänster. Det är i dagsläget brist på bo-
städer, personal, skollokaler, andra verksamhetslokaler 
med mera.

Falkenberg
De kommande åren kommer att domineras av stora 
 investeringar i kommunen; nytt kunskaps- och kultur-
centrum, förändring av grundskoleorganisationen från 
F-5 till F-6, nya förskolor och ett tilltagande behov av 
boende för den snabbt ökande åldrande befolkningen. 
Detta är beslut som tagits under 2015-2016 och kom-
mer att få stora effekter på kommunens attraktivitet lik-
som på kommunens ekonomi.

Näringsliv och arbetsmarknad
Falkenberg har en bra näringslivsstruktur, både vad det 
gäller bredden av branscher samt storleken på företagen. 
Den årliga mätningen bland kommunens aktiebolag 
visar tydligt att företagen är lönsamma. Enligt samma 
undersökning är betoningen stor på tillverkning och 
ortstjänster (bl.a handel), men företagsstödjande tjänster 
bör kunna växa.

Falkenberg har en positiv inflyttning vilket är helt av-
görande för att kunna attrahera nya företag att vilja eta-
blera sig.

Arbetsmarknaden i Falkenberg har över tid varit bra. 
Arbetsförmedlingens återkommande statistik visar 
att Falkenberg ligger 1  % under rikssnittet och i linje 
med Halland när det gäller arbetslöshet, inklusive de 
i åtgärdsprogram. Ungdomsarbetslösheten skiljer sig 
åt över säsong, men här ligger Falkenberg under såväl 
riks- som länssnitt, mycket tack vare en stark besöks-
näring och handel.
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Återkommande utmaningar handlar om kompetens-
matchning och en relativt låg andel forskning och ut-
veckling (FOU) bland företagen. Andelen av arbetskraften 
med eftergymnasial utbildning i Falkenberg är 24 %. En 
hög andel av dessa pendlar in i kommunen, vilket tyder 
på att företagen har utmaningar att hitta kompetens till 
mer kvalificerade yrken inom kommunens gränser. Det 
önskade läget hos företagen är 29 % med eftergymnasial 
utbildning.

Demografi
Under 2016 ökade Falkenbergs befolkning med över 
900 invånare och uppgår nu till 43 867 invånare. Det här 
är en sanning med modifikation då en del av ökningen 
beror på folkbokförda asylsökande som inte hunnit bli 
kommunplacerade ännu och som fortfarande är kvar på 
asylboende i Falkenberg. I praktiken ligger siffran kanske 
snarare runt förra årets nivåer på 520 personer, vilket 
i sig är glädjande, men innebär samtidigt utmaningar.

Fem år i sammandrag 2016 2015 2014 2013 2012

Skatt, %
Skattesats Falkenberg 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1
Medelskattesats Halland 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
Medelskattesats Riket 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6

Befolkning, antal
Födda 478 456 474 424 388
Avlidna -424 -448 -421 -412 -405
Inrikes inflyttade 1 627 1 544 1 609 1 495 1 373
Inrikes utflyttade -1 738 -1 501 -1 501 -1 360 -1 311
Invandrade 1 086 578 528 493 222
Utvandrade -108 -113 -167 -152 -145
Okänt avregistrerade -3 0 -1 1 -3
Nettoförändring 918 516 521 489 119
Befolkniong totalt 43 867 42 949 42 433 41 912 41 423

Resultat, mkr
Årets resultat 99,4 64,3 42,0 76,6 90,5
-exklusive jämförelsestörande poster 86,2 46,4 66,8 41,9 58,0
Skatteintäkter och statsbidrag 2 270,8 2 151,3 2 069,5 2 022,2 2 020,7
Resultat/skatteintäkter och statsbidrag, % 4,4 3,0 2,0 3,8 4,6
Årets resultat kommunkoncernen 114,8 96,6 66,3 102,2 141,1
-exklusive jämförelsestörande poster 101,6 78,7 91,1 59,1 108,6

Tillgångar och skulder, mkr
Tillgångar 3 774,9 3 702,0 3 443,0 3 414,3 3 275,8
Långfristiga skulder 1 611,0 1 592,5 1 569,2 1 531,7 1 452,4
-varav förmedlade lån 1 362,0 1 303,5 1 326,5 1 299,0 1 182,0
Soliditet inkl. pensionsskuld exkl. förmedlade lån, % 30,5 24,5 22,7 18,5 17,8

Investeringar, mkr
Budget 422,5 272,2 199,9 230,1 231,2
Utfall 296,3 211,7 140,7 148,9 164,2
Egenfinanieringsgrad av investeringar, % 68,3 68,1 100,0 99,7 93,6

Pensionsskuld, mkr
Avsatt till pensioner 16,8 18,8 20,0 21,5 28,2
Extra avsättning till pensioner 0,0 187,0 181,0 181,0 181,0
Pensionsförpliktelser 831,3 869,9 906,6 953,2 896,4

Antal årsarbetare 2 136 1 980 1 917 2 065 2 309
Kvinnor 1 681 1 563 1 523 1 657 1 823
Män 455 417 394 408 486
Totala personalkostnader, mkr 1 416,9 1 274,0 1 207,0 1 247,3 1 328,7
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Styrmodell

Från och med 2016 har Falkenbergs kommun en ny 
mål- och verksamhetsstyrningsmodell. Den nya styr-
modellen är tänkt att minska antalet mål radikalt och 
målen ska vara av utvecklingskaraktär. Tanken är också 
att modellen ökar samtalen kring utvecklingsmålen och 
vad som ska uppnås. En annan ambition med den nya 
styrmodellen är att lägga större fokus på att säkerställa 
det som skapar kvalitet i verksamheten, för att på så sätt 
arbeta för att bibehålla detta.

Tre delar styr den dagliga verksamheten. Högst upp i 
styrmodellen finns grunduppdraget, förhållningssätt 
och vision som styr verksamheten. Här inryms såväl 
kommunal som statlig styrning.

På respektive nivå (kommunfullmäktige, nämnder, för-
valtningsledning eller verksamhetsledning) sätts sedan 
utvecklingsmål. 

Om överordnad nivå (kommunfullmäktige, nämnder, 
förvaltningsledning eller verksamhetsledning) har något 
som den anser är av extra vikt att arbeta med, t.ex. infö-
rande av gemensam policy eller ett gemensamt arbets-
sätt; då kan detta ges till nivån under som ett uppdrag.

Den tredje delen i modellen är kritiska kvalitetsfaktorer. 
Detta är faktorer, förhållanden eller beståndsdelar som 
är av särskild vikt för att de som tar del av kommunens 
service upplever att den är av hög kvalitet. Bemötande 
kan vara en sådan faktor.

Styrmodellen upprepas på varje organisatorisk nivå 
(kommunfullmäktige, nämnder, förvaltning, verksam-
het och enhet). 

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
och Vision

VERKSAMHET

Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
Kritiska  

kvalitetsfaktorer

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
och Vision

VERKSAMHET

Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
Kritiska  

kvalitetsfaktorer

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
och Vision

VERKSAMHET

Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
Kritiska  

kvalitetsfaktorer

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
och Vision

VERKSAMHET

Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
Kritiska  

kvalitetsfaktorer

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
och Vision

VERKSAMHET

Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
Kritiska  

kvalitetsfaktorer

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
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Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
Kritiska  

kvalitetsfaktorer

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
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VERKSAMHET

Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
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Kommunfullmäktige

Nämnder

Förvaltningar

Verksamheter
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kvalitetsfaktorer
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När utvecklingsmål och uppdrag är definierade och de 
kritiska kvalitetsfaktorerna identifierade ska genomför-
andet av den dagliga verksamheten kvalitetssäkras. Där-
för följs verksamheten upp på olika sätt.

Utvecklingsmålen följs upp genom aktiviteter och in-
dikatorer. En indikator är en typ av mätare, eller visare 
som signalerar om man är på rätt väg eller inte. Upp-
dragen följs upp genom aktivitetsrapporter. De kritiska 
kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer.
Uppföljningarna rapporteras tillbaka två gånger per år 
genom en delårsrapport respektive en årsredovisning. 

Rapporterna analyseras av samma gruppering (kom-
munfullmäktige, nämnder, förvaltningsledning eller 
verksamhetsledning) som har beslutat om utvecklings-
målen och uppdragen och specificerat de kritiska kvali-
tetsfaktorerna.

Grunduppdrag, Förhållningssätt  
och Vision

VERKSAMHET

Utvecklingsmål

Aktiviteter
Indikatorer

Aktiviteter Indikatorer

Uppdrag
Kritiska  

kvalitetsfaktorer

Analysera, justera och fastställ

Följa upp 
kvalitet och 
resultat

Planera  
kvalitet  
och mål

Verksamhets
översikt

Genomförandeplan 
med budget

Års och delårs
redovisning

Löpande 
 avstämningar

Säkerställa genomförandet
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Vision, utvecklingsmål, uppdrag  
och kritiska kvalitetsfaktorer 

En sammanvägd bild 
För den kommunövergripande nivån har tolv områden 
pekats ut som särskilt kritiska för kommunens möjlig-
heter att nå visionen. Nio av dessa kritiska kvalitetsfak-
torer är särskilt applicerbara på det för visionen centrala 
begreppet ”Hållbar tillväxt” och resterande tre har mer 
med Falkenbergs kommun som organisation att göra. 
Kommunfullmäktige fastställde 2015 fyra utvecklings-
mål för den övergripande nivån som är centrala att arbeta 
särskilt med för att nå visionen.

I de följande avsnitten beskrivs läget för de kritiska kvali-
tetsfaktorerna samt status på de övergipande målen, i 
förhållande till de önskvärda resultaten som fullmäktige 
fastställt. Sammanfattningsvis konstateras att aktiviteter 
sker inom vart och ett av de övergripande målen för 
att bidra till måluppfyllelsen. De önskvärda resultaten 
följs löpande med hjälp av indikatorer. Målen är mycket 
övergripande och långsiktiga i sin formulering. Arbetet 
med målen kommer att fortsätta under kommande år.

Kommunfullmäktige har också under året lämnat ett 
antal uppdrag till nämnderna i samband med budget 
och planeringsförutsättningar. Status på uppdragen redo-
visas också i detta avsnitt.

Vision - Vi växer för en hållbar
framtid!
Politisk viljeinriktning
Hållbarhet och tillväxt  
Vi i Falkenbergs kommun vill verka för en hållbar till-
växt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart 
samhälle, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt, 
 samtidigt som vi jobbar för ökad attraktivitet och skapar 
lokala konkurrensfördelar i en global verklighet. För en 
fungerande framtid behöver hållbarhet och tillväxt gå 
hand i hand.

Hållbarhet
Vi i Falkenberg vill skapa förutsättningar för ett sam-
hälle där alla kan ta del. En plats som inger trygghet, 
en plats för mångfald och inkludering, ett öppet och 
tolerant samhälle med ett väl fungerande och jämlikt 
välfärdssystem. Vi vill också skapa förutsättningar för 

en rättssäker och väl fungerande demokrati, där det ska 
kännas enkelt att både påverka och bidra. Ett samhälle 
som håller ihop blir mer hållbart.

Vi som kommun har i uppdrag att verka för en ansvars-
tagande och god ekonomisk hushållning med tillräckliga 
resurser för att möta behov och efterfrågan, både på 
kort och på lång sikt. Vi ska förvalta och utveckla vår 
verksamhet och vår plats i balans mellan det vi vill och 
det vi måste.

Vi har medvetet valt en hög ambitionsnivå som miljö-
kommun och vill vara ett gott föredöme genom att  värna 
natur och miljö. Vi ska jobba för att minimera vår klimat-
påverkan och stimulera utvecklingen av förnybar ener-
giproduktion och innovativ miljöteknik. Vi är måna om 
att använda vår plats på rätt sätt, värna jordbruksmarken 
och öka medvetenheten om ekologiska samband. I vår 
vardag tänker vi klimatsmart, vi hushåller med våra re-
surser och förbrukar inte mer än vad vi behöver.

Tillväxt
För oss i Falkenberg är tillväxt inte bara kopplat till eko-
nomiska värden, utan även till livskvalitet. Som tillväxt-
kommun ska vi ta tillvara på den kompetens och kraft 
som finns hos våra invånare och företag och ge alla goda 
möjligheter att bidra till vår gemensamma vision.

Vi vill skapa en attraktiv plats för alla som bor, verkar 
och besöker oss. År 2030 vill vi vara minst 50 000 in-
vånare. Vår ambition är att du som invånare ska känna 
dig stolt över din kommun och det som erbjuds här. Vi 
vill att du ska leva ett gott liv. Det ska finnas tillgång till 
bra sysselsättning och god utbildning med möjligheter 
till en meningsfull fritid. Falkenberg ska vara en plats 
för kreativt utbyte, personlig utveckling och kulturell 
tillväxt.

I Falkenberg är vi måna om att vårda det goda närings-
livsklimatet. Det ska vara lätt att starta, etablera och 
utveckla företag. Vi vill kunna erbjuda attraktiva bo-
endemiljöer för alla och attraktiva bostadsorter i hela 
kommunen. Vi vill både kunna njuta av en levande stad 
och en modern landsbygd och verka för en förbättrad 
infrastruktur, både för ny teknik och för transporter.

I vårt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en 
väl fungerande och bra vardag för dig, ge en god sam-
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hällsservice och stötta dig som kommuninvånare i livets 
alla faser. Varje dag ska vi sträva efter att bli bättre och 
våga möta de krav och förväntningar som ställs på oss 
som en modern kommun och attraktiv arbetsgivare. I 
Falken berg vill vi att alla ska lyckas.

Utvecklingsmål
Falkenberg ska bli mer inkluderande 
Beskrivning av mål   
För en hållbar tillväxt är det viktigt att alla känner sig 
inkluderade och behövda och får möjlighet att vara del-
aktiga i kommunens utveckling.

Falkenberg ska vara ett samhälle för alla, varje individ, 
vem man än är, ska ha lika värde och samma rättigheter 
och skyldigheter i samhället.

Utanförskapet och klyftorna i samhället ska minska 
 genom minskad arbetslöshet, bättre integration, god 
folkhälsa, ökad jämlikhet och aktivt samhällsdeltagande.

Alla falkenbergare ska ha goda förutsättningar och möj-
ligheter att leva ett tryggt och gott liv.

Kommentar 
Hälsa 
Den självupplevda hälsan har förbättrats något såväl i 
Halland som i övriga riket de senaste tio åren. 72 % av 
kvinnor och 76 % av männen i Falkenberg skattar sin 
hälsa som bra eller mycket bra enligt Nationella folkhäl-
soenkäten ”Hälsa på lika villkor 2014”. Ohälsotalet re-
dogör för genomsnittet av antalet sjukdagar per person 
och år. Ohälsotalet i Falkenberg är högre jämfört både 
med länet och med riket. Det är särskilt kommunens 
kvinnor i åldersgruppen 25-34 år som utmärker sig ne-
gativ jämfört mot länet och riket.

Sysselsättning och integration 
Hösten 2016 var 6 % av Falkenbergs invånare i åldern 
20-64 år arbetssökande, vilket är i samma nivå som i 
riket. I åldersgruppen 20-24 är 10 % av männen arbets-
sökande, vilket är en ökning jämfört med föregående år. 
Bland kvinnorna i samma ålder är 5 % arbetssökande 
vilket är en minskning jämfört mot 2015.

”Steget vidare” är en satsning som gjorts för att öka sys-
selsättningen bland ungdomar som avslutat gymnasie-
särskolan. Falkenbergsmodellen är ett pågående kom-
munövergripande arbete som syftar till att förbättra 
och samordna det lokala arbetet kring integration. För 
att öka de nyanländas och asylsökandes möjligheter att 
knyta social kontakter, få en ökad anställningsbarhet 

och få ett tydligare sammanhang i Falkenberg, har pro-
jekten Språkvän och Mentorskap för integration pågått 
under året.

Utbildningsnivå 
Andelen av kommunens elever som tar examen i gymna-
sieskolan inom tre år har ökat. 2016 lyckades 84 % av de 
elever som gick nationella programmen ta examen inom 
tre år. Förbättringsprojektet Utbildning Falkenberg har 
antagits under året. Detta syftar till att göra Falkenbergs 
kommun till en kommun med mycket höga studieresultat.

Förtroende och påverkan  
Förtroende och påverkan är två områden som är viktiga 
att arbeta med för att öka nöjdheten bland kommunens 
invånare.Nöjd inflytandeindex, som mättes i SCB:s 
medborgarundersökning under hösten 2016, har för-
sämrats för Falkenberg jämfört med tidigare mätning.  
Kommunen har under året påbörjat arbetet med att hitta 
kommungemensamma arbetssätt och strategier vad gäller 
arbetet med medborgardialog. Arbetet är planerat att 
fortsätta under 2017.

Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i 
hela kommunen med god kommunal service  
i livets alla skeden 
Beskrivning av mål  
För en hållbar tillväxt i hela kommunen är attraktiva 
och hållbara boendemiljöer grundläggande. 

I boendemiljöerna är god samhällsservice, hållbar in-
frastruktur, tilltalande utformning och fokus på social 
och ekologisk hållbarhet viktigt.

Planering och uppförande av nya boendemiljöer ska ske 
i balans mellan olika intressen. Miljöerna ska så långt 
möjligt bestå av olika boendeformer så att olika boende-
behov kan tillgodoses. Planering av nya boendemiljöer 
ska utgå ifrån Översiktsplanens strategier.

Kommentar
Nya bostadslägenheter
Antalet nya bostadslägenheter som beviljats slutbesked, 
dvs. blivit inflyttningsklara under 2016 är 254. Det är 
knappt 30 lägenheter färre än under 2015 men jämfört 
med år 2014 ökade bostadsbyggandet med 96 lägen-
heter. Kommunen har en väl tilltagen planreserv med 
klara byggrätter i färdiga detaljplaner som möjliggör en 
ökning av bostadsbyggandet.

Det är framförallt i staden som antalet nya bostadslä-
genheter är färre än 2015. Skillnaden består i att färre 
småhus har färdigställts. Däremot har fler lägenheter i 
flerbostadshus tillkommit jämfört med 2015. Utanför 
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staden har totalt 54 nya bostäder tillkommit. Det är en 
dubblering jämfört med 2015. Orsaken till ökningen är 
att många småhus har färdigställts på norra kusten och 
att Falkenbergs Bostads AB:s flerbostadshus med 24 lä-
genheter i Långås färdigställdes under året. I övriga delar 
av kommunen, utanför staden, är skillnaderna små mel-
lan de två åren. I inlandet har endast en bostadslägenhet 
färdigställs under 2016, att jämföra med tre året innan.

Boendeformer
2016 har inneburit en viss utveckling mot större bland-
ning av boendeformer genom att fördelningen mellan 
småhus och flerbostadhus i nyproduktionen har ändrats. 
2015 utgjorde småhus 63  % av alla tillkommande bo-
stadslägenheter. 2016 hade andelen sjunkit till 38  %. 
Den här utvecklingen har framförallt skett i staden. I in-
landet och kustområdet färdigställdes inga flerbostads-
hus, varken 2015 eller 2016.

Attraktiva boendemiljöer 
Det önskvärda resultatet, att befintliga boendemiljöer 
ska göras mer attraktiva, förutsätter aktiva åtgärder. Vissa 
åtgärder har genomförts, främst i centrala delarna av 
staden men även i andra tätorter i kommunen där väg-
föreningar med stöd av kommunala medel har kunna 
genomföra olika miljöförbättrande åtgärder.

Ett mått på boendemiljöns attraktivitet är resultaten i 
SCB:s medborgarundersökning där invånare får svara 
på frågor om hur de ser på möjligheterna till att hitta 
bra boende, utbudet av olika typer av boendeformer 
(hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.) och hur trivsam 
bebyggelsen är. Jämfört med tidigare mätning har detta 
betygsindex försämrats något.

Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela 
kommunen 
Beskrivning av mål 
Ett brett och dynamiskt näringsliv är viktigt för en håll-
bar tillväxt.  Ett livskraftigt näringsliv med många olika 
branscher lockar en mångfald av människor som kan 
bidra till platsens utveckling. 

Växande framtidsbranscher ställer krav på en hög inn-
ovationsnivå.

I takt med att näringslivet växer och utvecklas behövs 
medarbetare med kompetens som matchar företagens 
behov. Därför är en ökad utbildningsnivå bland invå-
narna viktigt för kommunen.

Kommentar
Företagsexpansioner och företagsklimat 
En rad expansioner av företag har skett i Falkenberg 
under 2016. Det var rekord i försäljning av verksam-
hetsmark och etableringsförfrågningar med ca 70 000 
kvm såld verksamhetsmark under året. Ett 30-tal olika 
förfrågningar varav ca 20 st. är klara, som avser utbygg-
nad, nybyggnation eller disponering av lokaler. När vi 
jämför nationella mätningar med förra året redovisas 
att antal företag per 1 000 invånare har minskat från 6,1 
till 5,5 enligt SCB. Antal inflyttade företag redovisar en 
liten minskning från 111 till 110, medan antal nystarta-
de företag redovisar en ökning från 250 till 266. Andel 
tjänsteföretag har ökat men antal utflyttade företag har 
minskat från 90 till 79. Antal konkurser har minskat 
från 17 till 14. Svenskt näringsliv redovisar mätning 
”Skolans attityder till företagande”, en faktor som visar 
hur företagarna upplever skolans attityder till företa-
gande. Eftersom dagens unga både är morgondagens 
arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan 
förmedlar kunskap om näringslivet och företagande. I 
kommunrankningen har Falkenberg klättrat 29 steg till 
plats 53 jämfört med plats 82 förra året. Vi följer fler na-
tionella mätningar som kommer att presentera resultat 
under våren, exempelvis antal lönsamma företag efter 
tre år, antal som studerar vidare samt lyckade rekryte-
ringar.

Utvecklingsprojekt
En rad utvecklingsprojekt har genomförts under året 
och mycket är på gång. Några exempel på aktiviteter 
och utvecklingsprojekt inom kompetensutveckling är 
Bättre konceptet och Företagslyftet Väst. Inom Kompe-
tensförsörjning – Yrkeshögskola har tre ansökningar fått 

enbostadshus och parhus flerbostadshus fritidshus

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Inlandet 3 1 0 0 2 2
Mellanbygd 4 6 8 24 0 1
Norra kusten 6 19 0 0 5 23
Södra kusten 6 4 0 0 14 13
Staden 159 67 96 133 7 0
Totalt 178 97 104 157 28 39

Antal bostadslägenheter och fritidshus (ingår inte i antalet bostäder) som beviljats slutbesked 2015 och 2016.
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avslag: Logistikplanerare, Projektledare Bygg & Instal-
lation samt Food & Beverage manager medan Under-
hållstekniker är startad. Inom företagsutveckling görs 
satsningarna SCA – Waste management, Norddesign 
– Curve out, Handel/butiker – Handelsboost samt Sani-
care – Företagsacceleratorn.

Den ekologiska hållbarheten ska öka 
Beskrivning av mål  
I en hållbar tillväxt är den ekologiska hållbarheten 
grundläggande. Nuvarande och kommande generatio-
ner ska kunna leva ett fullgott liv med frisk luft, friskt 
vatten, begränsade klimatförändringar, säker mat och 
en giftfri omgivning.

Den biologiska mångfalden ska värnas för att säkra våra 
framtida behov.

I samhällsplanering och framtidsstrategier är den eko-
logiska hållbarheten ett centralt begrepp. Arbetet ska 
utgå ifrån Planen för den ekologiska hållbarheten.

Kommentar 
Hållbara transporter 
Transporter och de utsläpp och andra problem som 
dessa orsakar bidrar negativt till flertalet av ovanståen-
de ambitioner. Ett arbete har startat i samarbete mellan 
flera förvaltningar för att utveckla de hållbara transpor-
terna och arbetet med dessa i kommunen. I grunden är 
ambitionen att uppnå det nationella målet om en i stort 
fossiloberoende transportflotta 2030. Ett delmål är att 
kommunens egna fordon i princip ska vara fossilfria 
2020, av dessa kommer sannolikt halvparten bestå av 
elfordon och resterande gas. Som ett led i detta pågår 
arbete med att förbättra laddinfrastrukturen i kommu-
nen genom placering av laddstolpar. För kommunens 
egna fordon är ca 2 miljoner avsatt för den kommande 
treårsperioden. Falkenberg Energi AB kommer under 
samma period att etablera laddplatser tillgängliga för 
allmänheten. Även en cykelstrategi är framtagen för att 
främja alternativa färdmedel i kommunen.

Energi
I Falkenbergs kommun produceras idag mer fossilfri el 
från främst vind- och vattenkraft, samt en mindre del 
sol, än kommunens totala elförbrukning. Totalt produ-
ceras ca 380 GWh (2015) vindkraftsel och 207 GWh 
från vattenkraften. Förbrukningen ligger totalt på ca 
550 GWh.

Naturvård
Hertingprojektet har färdigställts och resultatet är åter-
ställande av Hertingforsen och öppnandet av fiskvand-
ringsvägar i Ätran.

Uppdrag 
Uppdrag i budget 2016 - Öka ungdomsdemokratin 
Uppdragsbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ska i samråd med kommunsty-
relsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka.

Kommentar 
Utredningsuppdraget är avslutat och redovisat i rappor-
ten ”Hur kan ungdomsdemokratin i kommunen öka”. 
Uppdraget har redoviats för kommunfullmäktige och 
behandlades under höstens budgetberedning. Fr.o.m. 
2017 tilldelas kultur- och fritidsnämnden medel för att 
utöka kommunens ungdomsverksamhet. Satsningen 
innebär en nyetablering av öppen ungomdomsverk-
samhet för åldersgruppen 16-20 år.

Uppdrag i budget 2016 - Gång- och cykelväg 
Vessigebro-Vinberg 
Uppdragsbeskrivning 
Tekniska nämnden ska utreda alternativ till gång- och 
cykelväg mellan Vessigebro-Vinberg.

Kommentar 
Uppdrag redovisades i kommunfullmäktige i maj och 
hanterades i budgetberedningen under hösten. En 
gång- och cykelväg mellan Vessigebro-Vinberg är i in-
vesteringsbudgeten planerad till 2019-2020.

Uppdrag i Planeringsförutsättningar - 
 Över gripande målen 
Uppdragsbeskrivning 
Kommunstyrelsen ska redovisa förslag på aktiviteter 
och projekt inom de fyra övergripande målen.

Kommentar 
I årsredovisningen redovisas aktiviteter som genomförs 
för att öka måluppfyllelsen inom de fyra målen. Vidare 
kommer kommunövergripande prioriterade inrikt-
ningar, som är en förutsättning för måluppfyllelse att 
presenteras i samband med budgetprocessen.

Uppdrag i Planeringsförutsättningar - Boende 
och sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning
Uppdragsbeskrivning 
Socialnämnden ska redovisa nuvarande förutsättningar 
för att utöka insatserna för boende och sysselsättning 
för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kommentar 
Uppdraget är genomfört och presenterades i samband 
med budgetberedningen.
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Arbetet med att öka utbudet av särskilt boende för per-
soner med psykiskt funktionshinder pågår, och innebär 
att skapa ett boende med fristående boendeenheter. 
Lämpliga lokaler finns men viss ombyggnation krävs. 
Målet kommer att vara uppfyllt första halvåret 2017. 
Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade har till 
viss del startat under året och kommer att vara fullt upp-
fyllt mars 2017 när verksamheten flyttar in i sina lokaler.

Uppdrag i Planeringsförutsättningar - Ladd-
stolpar för eldrivna fordon 
Uppdragsbeskrivning 
Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden, 
tekniska nämnden och Falkenberg Energi AB utreda 
placering och finansiering av laddstolpar för kommunens 
eldrivna fordon och redovisa en plan för genomförande.

Kommentar 
Uppdraget är genomfört och presenterades i samband 
med budgetberedningen.

Ett förslag till plan för utbyggnad av laddinfrastruktur 
har beslutats. Falkenberg Energi AB kommer att stå för 
utbyggnaden av publika laddare. Kommunen har avsatt 
medel i investeringsplanen för laddare för verksamhetens 
fordon.

Uppdrag i Planeringsförutsättningar - Utökat 
bostadsbyggande 
Uppdragsbeskrivning 
Kommunstyrelsen och Falkenbergs Bostads AB ska i ett 
samlat grepp redovisa följande uppdrag med två inrikt-
ningar: kommunstyrelsen ska redovisa förutsättningar 
och förslag på åtgärder för ett utökat bostadsbyggande 
i kommunen, Falkenbergs Bostads AB ska redovisa för-
utsättningarna att öka bostadsbyggandet utöver nuva-
rande målsättning och se över olika finansieringsalter-
nativ för ytterligare nyproduktion.

Kommentar 
Uppdraget är genomfört och presenterades i samband 
med budgetberedningen.

Utredningen föreslog en förstärkning av kommunens 
strategiska planering för att kunna hantera kommunens 
tillväxtambition. Kommunstyrelsens budgetram utöka-
des för detta fr.o.m. 2017.

Uppdrag i Planeringsförutsättningar - Plan för 
uppförande av enpersonsbostäder 
Uppdragsbeskrivning 
Kommunstyrelsen och Falkenbergs Bostads AB ska redo-
visa en plan för var och i vilken omfattning enpersonsbo-
städer kan uppföras.

Kommentar 
Uppdraget är inte fullständigt genomfört.

Kritiska kvalitetsfaktorer 
Service, bemötande och samverkan  
Beskrivning av kvalitetsfaktor   
Den kommunala organisationen ska ge allmänheten en 
god service och ska bemöta dessa på ett trevligt och för-
troendeingivande sätt.

Samverkan inom den kommunala organisationen, att se 
kommunens förvaltningar, bolag och förbund som en 
helhet, gör servicen gentemot invånarna bättre.

Även samverka utåt mot andra samhällsaktörer blir allt 
viktigare för ett bra resultat.

Kommentar 
Varje dag sker tusentals möten mellan kommunens 
medarbetare och allmänhet och kunder till de kommu-
nala verksamheterna. Dessa möten ska präglas av god 
service och ett trevligt och förtroendeingivande bemö-
tande. Detta är en framgångsfaktor som tillsammans 
med samverkan såväl inom den kommunala organisa-
tionen som med andra externa samhällsaktörer utgör en 
grund för en nöjd kund och kommuninvånare.

Löpande under året sker uppföljningar i olika omfatt-
ning inom de kommunala verksamheterna kring kvali-
tetsupplevelsen hos kommunens invånare och kunder. 
Ett arbete pågår med att skapa en samlad bild över de 
verksamhetsspecifika undersökningarna som görs. 
Resultat från bland annat medborgarundersökningar 
kring bemötande och tillgänglighet visar en stabil trend 
och är jämförbart med genomsnittsresultatet för kom-
muner i samma storleksklass. Nivån är att betrakta som 
”godkänd” enligt SCBs gradering med ett stabilt index 
på 55.

Ekologisk hållbarhet 
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
Nuvarande och kommande generationer ska kunna leva 
ett fullgott liv med frisk luft, friskt vatten, begränsade 
klimatförändringar, säker mat och en giftfri omgivning.

Den biologiska mångfalden ska värnas för att säkra våra 
framtida behov.

Kommentar 
Statusen för den kritiska kvalitetsfaktorn Ekologisk 
hållbarhet betraktas som god. Det finns en hel del bra 
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saker att peka på. Kommunen är självförsörjande gäl-
lande fossilfri el. Mer el från sol, vind och vatten produ-
ceras inom kommunens gränser än vad som förbrukas 
totalt. Andelen fossilfria fordon inom den kommunala 
verksamheten ökar stadigt. En styrgrupp jobbar i pro-
jektform med hållbara transporter. En workshop med 
intressenter är genomförd och förstudie samt projekt-
direktiv håller på att tas fram. En laddplan för att främ-
ja ökning av elfordon i kommunen är framtagen, den 
innefattar både publika laddstolpar och de som ska an-
vändas inom den kommunala organisationen.

Inventering av ett antal förskolor inom ramen för arbe-
tet med giftfria förskolor har genomförts och en rapport 
med rekommendationer är sammanställd.

Färdigställande av planen för den ekologiska hållbarhe-
ten har försenats, men kommer att färdigställas under 
våren 2017.

Folkhälsa och trygghet
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
rbeta förebyggande och främjande för att invånarna ska 
må bra och känna trygghet i sin närmiljö.

Kommentar
Det är oroande att sjukpenningtalet i kommunen över 
tid har ökat. Sedan 2010 har det generellt sett skett en 
relativt kraftig ökning, från 7 dagar i snitt i riket till 10,8 
sjukpenningdagar per december 2016 (7,5 för män och 
14,3 för kvinnor).

Kommunens utfall ligger över sjukpenningtalet för Hal-
land och över rikssnittet. Kvinnor i kommunen hade 
14,6 sjukpenningsdagar, jämfört med männen i kom-
munen som hade 7,6 sjukpenningsdagar. Sjukpennings-
talet för både männen och kvinnorna i kommunen av-
viker negativt från rikssnittet och snittet för Halland. 
Regeringen har satt upp ett mål om nio sjukpenning-
dagar år 2020, vilket såväl Sverige som Falkenberg i 
dagsläget är långt ifrån.

Falkenbergs resultat vad gäller trygghet ligger lägre än 
genomsnittet för svenska kommuner och lägre än ge-
nomsnittet för kommuner i samma storlek. Det är fram-
förallt kvinnor och personer i åldersgruppen 55-64 år 
som uppgett lågt betyg i trygghetsfrågan.

I början på året bildade kommunen, i samverkan med 
polisen och Falkenbergsnämnden, Rådet för social håll-
barhet. Inom ramen för rådets arbete har frågan kring 
trygghet och tillit prioriterats som ett fokusområde.

Inkludering och inflytande 
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
Falkenberg ska vara ett samhälle för alla. Varje individ, 
vem man än är, ska ha lika värde och samma rättigheter 
och skyldigheter i samhället.

Invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det 
lokala samhällets utveckling är viktigt för att skapa tillit 
till det demokratiska systemet och för att utveckla ett 
hållbart samhälle.

Kommentar 
I SCB:s mätning fick frågeområden som Kontakt och 
Information högre betyg av invånarna medan frågeom-
råden som Påverkan och Förtroende behöver prioriteras 
i kommunens arbete framåt för ett höjt helhetsbetyg av 
Nöjd-Inflytande-Index.

Det finns en ambition att öka invånarnas delaktighet i 
den kommunala verksamheten. Som ett led i detta har 
det under året påbörjats ett arbete med att utveckla 
kommunens metod för medborgardialog. Utmaningen 
är dels att öppna upp på ett medvetet sätt som kan ge 
rätt effekt, dels att nå ut till hela samhället, inklusive de 
grupper som inte självmant söker sig till kommunen 
 eller redan syns i den kommunala verksamheten.

Med integrationssatsningar och en politisk integra-
tionsberedning samt i det stöd som ges till t.ex. Pride-
festivalen och toleransfrämjande kommunala aktivite-
ter, arbetar kommunen med att vara ett samhälle för 
alla. Pensionärsrådet och handikapprådet är dessutom 
bidragande till att specifika grupper blir delaktiga i den 
kommunala verksamheten. För att ge underlag för kom-
mande generationers deltagande har kommunen under 
året skrivit en väl genomarbetad rapport om ungdoms-
inflytande.

Inkludering är ett övergripande utvecklingsmål som alla 
förvaltningar är delaktiga i. För att få ett samlat grepp 
har projektgruppen för integration identifierat pågående 
insatser och tagit fram olika förslag för en Falkenbergs-
modell. Målgrupperna är ensamkommande, nyanlända 
och asylsökande barn, vuxna och ungdomar. Under 
2017 kommer styrgruppen ta beslut om vilka förslag 
som väljs ut.

Boende
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
Det ska finnas olika boendeformer så att olika boen-
debehov kan tillgodoses. Hög kvalitet ska genomsyra 
byggnader och boendemiljöer.
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Kommentar
En indikation på hur Falkenberg kommuns boendekva-
liteter står sig i jämförelse med landets övriga kommu-
ner finns i tidningen Fokus undersökning, Här är det 
bäst att bo. Falkenberg rankas idag som nummer 47 av 
landets kommuner och rankades som nummer 53 förra 
året. Rankningen baseras på ett index med 43  variabler 
och sammanställs i samarbete med Internationella 
 Handelshögskolan i Jönköping.

Det finns för närvarande en bostadsbrist i kommunen. 
Samtidigt har bostadsbyggandet tagit fart.  Antalet nya 
bostadslägenheter som beviljats slutbesked, d.v.s. blivit 
inflyttningsklara under 2016 är 254, det är nästan 100 
fler än 2014. Under 2016 har andelen nya bostäder i fler-
bostadshus ökat jämfört med småhus.

Kommunens planreserv är god, färdiga gällande de-
taljplaner omfattar drygt 3 000 klara byggrätter. Nya 
bostäder som tillkommit utanför staden består främst 
av nya småhus i det norra kustområdet och Falkenbergs 
Bostads AB:s flerbostadshus i Långås. I övriga delar av 
landsbygden är byggandet fortsatt lågt. I vissa bostads-
områden är variationen i boendeformer liten. Vid fram-
tagande av nya detaljplaner i dessa områden eftersträ-
vas en större variation. Utvecklingen på Hjortsberg är 
ett exempel på hur variationen både i boendeform och 
upplåtelseform har ökat.

Infrastruktur
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
Väl utbyggd kollektivtrafik, ett väl utbyggt nätverk av 
gång- och cykelvägar, god standard på vägnätet samt en 
väl utbyggd digital infrastruktur.

Kommentar 
Det finns ett stort behov av underhåll på kommunens 
vägar och gång- och cykelvägar. Som underlag för lång-
siktiga underhållsplaner har en inventering av det kom-
munala vägnätets status slutförts. Resandet med kollek-
tivtrafiken i staden har fortsatt att öka. Däremot ligger 
resandet på landsbygden relativt stilla.

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 
154 och väg 153 där kostnader och effekter av olika åtgär-
der jämförs. Åtgärdsvalsstudien lämnar förslag till inrikt-
ningar och åtgärder för att förbättra tillgänglighet, fram-
komlighet och trafiksäkerhet på vägarna. Detta kommer 
att utgöra ett underlag för fördelning av medel till åtgär-
der i den regionala infrastrukturplanen. Projektet avse-
ende industrispåret fortsätter men med delvis förändrade 
inriktningar jämfört med förslagen i utredningen från 
2014.

Det tidigare nationella målet om att 90 % av hushåll och 
arbetsplatser skulle ha tillgång till bredband har nu av re-
gering höjts till 95 % fram till 2020 och genom ytterligare 
utbyggnad i kombination med stabila mobila tjänster nå 
98 % på sikt. Inom ramen för ett avtal mellan kommunen 
och Telia Öppen Fiber har utbyggnaden av fibernät slut-
förts under 2016 i samtliga tätorter (med undantag från 
delar av centralorten).

Utanför tätorterna finns 21 fiberområden/föreningar i 
kommunen. Av dem har 10 driftsatta nät. Samtliga övriga 
föreningar har beslut om finansieringen av utbyggnaden, 
de flesta via bidrag från Landsbygdsprogrammet. Under 
2018 beräknas utbyggnaden vara klar utmed kusten och i 
stora delar av inlandet. Det finns områden i inlandet och 
mellanbygdens östra delar som gränsar mot Hylte och 
Halmstad, som inte ingår i någon förening. Få bostäder 
finns i områdena och avstånden är långa. Hushåll som 
visat intresse för fiberanslutning kommer sannolikt att få 
uppkoppling via IP-Only som bygger ut en huvudledning 
genom en del av området. Alternativt är mobilt bredband 
en lösning här.

Målsättningen var initialt att utbyggnaden ska ha nått 
90 % av befolkningen i kommunen år 2018. Med det se-
naste landsbygdsstödet på 36 miljoner är det nu beslutat 
om en utbyggnad till 95 % inom kommunen. Läget av-
seende den digitala infrastrukturen ser alltså mycket bra 
ut och man räknar med att så gott som alla fram till 2020 
kommer att ha fått erbjudande om att ansluta sig till nätet.

Arbetsmarknad och näringsliv 
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
Kommunen ska underlätta start, etablering och utveck-
ling av företag. Ett livskraftigt näringsliv med många 
olika branscher skapar arbeten inom många olika om-
råden.

Kommentar 
På det stora hela går det mycket bra för näringslivet. 
 Arbetslösheten är på fortsatt låg nivå och ligger klart 
under rikssnittet.

Expansion i byggbranschen skapar mycket aktivitet i 
branscher som föder byggsektorn. Hos företagen in-
vesteras det inför framtiden i större handelsytor, fler 
övernattningsmöjligheter, automationsutrustning etc. 
Alla investeringar som sker ger inte nödvändigtvis fler 
arbetstillfällen, utan har genomförts för att stärka kon-
kurrenskraften, vilket i sig är mycket viktigt. Besöks-
näringen har haft en väldigt bra sommarperiod och 
olika aktiviteter skapas för att förlänga säsongen, exem-
pelvis Pridefestivalen och Falkenbergs Matdagar. Under 
våren skedde en större konkurs inom teknikbranschen 
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men den absoluta merparten av de som berördes har nu 
en ny arbetsgivare.

Det är ett fortsatt högt tryck avseende etableringsför-
frågningar. Antalet kvadratmeter såld verksamhetsmark 
ligger i nivå med 2015 och i dagsläget arbetar Falken-
bergs Näringsliv AB med ett 30-tal olika förfrågningar. 
Bolaget är dock inte med i varje ärende så den totala 
nivån är högre.

Utmaningarna ligger i att hitta rätt kompetens. Sedan 
tidigare har det varit svårt att rekrytera högutbildade, 
men nu märks det även av svårigheter att hitta personer 
till s.k. enklare jobb för företagen.

Fritid
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
Skapa möjlighet till en aktiv och för individen menings-
full fritid.

Kommentar 
Falkenbergs kommun har ett relativt bra kulturutbud 
och placerar sig t.ex. på plats nr 18 av 290 kommuner 
i Sverige i Fastighetsägarnas nöjesindex; Sveriges roli-
gaste kommun.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) avseende kommunens 
kulturverksamhet har ökat något mellan den senaste 
mätningen 2014 och 2016. De verksamheter som be-
döms är bibliotek, utställning- och konstverksamhet 
samt teaterföreställningar och konserter. Här bidrar 

föreningslivet till förutsättning för ett rikt och breddat 
kulturliv.

Falkenbergs kommun är föreningstät med 349 regist-
rerade föreningar. De föreningsägda anläggningarna 
är många och spridda över hela kommunen. Ur elit-
idrottsperspektiv har Falkenberg ett bra resultat och 
blev korat som tredje bästa elitidrottskommun 2015 av 
branschtidningen Sport & Affärer i samverkan med Da-
gens Industri. Böljan IF:s damer är de senaste i raden att 
under 2016 ha kvalat upp till den högsta serien.

NMI kopplat till kommunens idrotts- och motionsan-
läggningar har sjunkit något mellan 2013 och 2016, men 
trots detta är utfallet fortfarande bra. Bedömning görs 
av öppettider, skötsel och utrustning samt belysning av 
motionsspår. Nya idrottshallar och Falcon Alkoholfri 
Arena kommer att höja nivån och stärka förutsättning-
arna för föreningslivet på lokal- och anläggningssidan. 
Kommunens ungdomsverksamhet har genomgått stora 
förändringar de senaste åren och har gått från traditio-
nell fritidsgårdsverksamhet till öppen ungdomsverk-
samhet. Falkenberg har en ambition om att vara att-
raktiv för en yngre målgrupp och har därför utvecklat 
spontanidrottsplatser som t.ex. parkour, skatepark och 
utomhusgym.

Sammanfattningsvis indikerar resultaten från de olika 
mätningar och övriga bedömningar som senast gjorts 
inom området att kvaliteten är god.
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Utbildningsnivå
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
En hög utbildningsnivå är viktig för ett diversifierat 
 näringsliv och bidrar också positivt till individens väl-
befinnande.

Kommentar
Utbildningsnivån är lägre i Falkenberg än i grannkom-
munerna och i de större städerna. Barn-och utbild-
ningsförvaltningen har under 2016 startat ett omfat-
tande utvecklingsarbete för att öka måluppfyllelsen på 
grundskole- och gymnasienivå. Olika initiativ tas för 
att försöka förbättra detta. Bland annat har Falkenbergs 
Näringsliv AB samverkat med Kompetenscentrum och 
vuxenutbildningen i Falkenberg kring utveckling av fler 
eftergymnasiala utbildningar. Samverkansarbetet har 
lett till uppstarten av en Yrkeshögskoleutbildning för 
blivande underhållstekniker.  Under våren skickades tre 
ansökningar in till Myndigheten för Yrkeshögskolan; 
Logistikplanerare, Projektledare Bygg & Installation 
samt Food & Beverage Manager, vilka dessvärre avslogs.

Kommunikation
Beskrivning av kvalitetsfaktor  
Genom att använda kommunikation på ett aktivt och 
planerat sätt skapar vi en entydig bild av Falkenbergs 
kommun som stöder och stärker vår profil. Kommuni-
kation är en förutsättning för en ökad öppenhet.

Kommentar
Falkenbergs kommun har tagit stora steg framåt i ut-
vecklingen av sin externa kommunikation. Satsningen 
på redaktionell kommunikation och film/rörliga inslag 
på Facebook har skapat bra engagemang och spridning 
i sociala medier. Under året har det även skapats förut-
sättningar för en uppdaterad grafisk profil för en mer 
attraktiv och enhetlig profilering, t.ex. gällande skylt-
ning och marknadsmaterial. Vad gäller kanalinfrastruk-
tur finns stora utmaningar i den kommunala webb och 
kommunens intranät.

För att kunna skapa förutsättningar för ett starkt och 
konkurrenskraftigt kommunalt varumärke finns ett be-
hov av att stärka kommunikationsstödet och arbeta mer 
proaktivt i nära dialog med verksamheterna, både på 
förvaltningsnivå och övergripande.

Falkenbergs kommun behöver kommunicera på ett sätt 
som stärker invånarnas förtroende och tillit för verk-
samheten som samhällsutvecklare, servicegivare och 
myndighet. Verksamheterna efterlyser ett nära och fo-
kuserat kommunikationsstöd kopplat till kommunens 
basservice och tillväxtfrågor: samhällsplanering, vård 
och omsorg, skola/utbildning, attraktiv arbetsgivare och 
integration.

God ekonomisk hushållning 
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hus-
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hållning innefattar ett resultatmål och ett soliditetsmål. 
Resultatmålet innebär att resultatet ska uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kom-
munens eget kapital stärks varje år.

Resultatmålet uppgår för 2016 till 4,4 % och 3,0 % 2015. 
Resultatmålet var 2016 budgeterat till 2 % och de största 
anledningarna till den positiva avvikelsen är att kom-
munen erhållit en obudgeterad utdelning från Falken-
berg Energi AB (31 mkr), sålt mark och exploaterings-
mark samt att nämnderna lämnar en positiv avvikelse 
jämfört med budget 2016. Det ska även påpekas att en 
felräkning av utjämningsbidraget, i budget, lämnar en 
negativ avvikelse om ca 23 mkr. Därmed uppfylls re-
sultatmålet för 2016. En utförligare resultatanalys finns 
under avsnittet Finansiella rapporter. 

Det andra målet för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten ska uppgå till 30  %. Avsikten med att ha 
en god soliditet är att begränsa skuldsättningsgraden 
och därmed minska ränterisken, samt att skapa en viss 
buffert och uthållighet för ovissheter och utmaningar 
i framtiden. Vid beräkning av den verkliga soliditeten 
beaktas alla pensionsåtaganden och de förmedlade 
 lånen till de kommunala bolagen exkluderas. Detta är 
gjort i alla jämförelseår. Soliditeten i bokslutet upp-
går till 30,5 %, vilket dels beror på det starka resultatet 
2016 samt att pensionsförpliktelsen minskat. Därmed 
uppfylls soliditetsmålet för 2016. Med tanke på kom-
munens stora investeringsplaner de kommande åren är 
det  speciellt viktigt att följa soliditeten och därmed även 
skuldsättningen.

Nämndernas resultat har under 2016 varit bra. På total-
nivå redovisas en positiv budgetavvikelse för nämn-
derna (44 mkr). Tekniska nämnden har en negativ av-
vikelse (11 mkr) relaterad till stora saneringsbehov av 
marken där kunskaps- och kulturcentrum håller på att 
byggas. Även försörjningsstödet visar en negativ avvi-
kelse (4 mkr) mot budget. Det är svårt att analysera en-
skilda orsaker till de senaste årens ökade kostnaderna 
av försörjningsstödet. I budgetarbetet inför 2017 fick 
socialnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ för 
organisationen kring försörjningsstödet samt att synlig-
göra hur andelen människor som är beroende av för-
sörjningsstöd kan minska. Övriga nämnder redovisar 
positiva avvikelser för perioden.

Under avsnittet Nämndernas driftredovisning finns en 
mer fördjupad analys. Nämndernas prognossäkerhet 
2016 i förhållande till de prognoser som upprättades 
i samband med tertial 2 (2016-08-31) utvisar över-
lag positiva avvikelser, det vill säga att så gott som alla 
nämnder uppvisade ett bättre resultat för 2016 än prog-

nosticerat. Totalt prognosticerade nämnderna att verk-
samhetens nettokostnader skulle ge ett överskott med 
0,7 %, eller 16 mkr i förhållande till budget. Utfallet blev 
2% eller 44 mkr lägre kostnader än prognos.

Orsakerna är bland annat positivt resultat av såld mark 
och exploateringsmark vilken skett sent under 2016. 
Generellt kan man också säga att det råder en försiktig 
hållning hos nämnderna i prognosarbetet.

Kommunens verksamheter är skattefinansierade. Det är 
därför speciellt viktigt att arbetet utförs på ett effektivt 
sätt så medborgarna får ut så mycket som möjligt av sina 
skattemedel. Kostnadseffektiviteten är svår att mäta och 
med detta finns arbete kvar att göra. Jämförelser med 
kommuner med liknande förutsättningar kommer att 
ske.

Kommunen som arbetsplats 
Sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivå som 
tidigare år. Liksom föregående år beror ca 50 % av pågå-
ende och ca 25 % av nya ärenden hos Försäkringskassan 
på psykiska besvär. Falkenbergs kommun har arbetat 
med hälsofrämjande aktiviteter för att motverka detta 
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Anvisningar 
och stöddokument togs fram under året som ett stöd för 
cheferna i rehabiliteringsärenden, och utbildning inom 
organisatorisk och social arbetsmiljö genomfördes. Det 
hälsofrämjande arbetet fortsätter under 2017.

Under hösten sökte kommunen medel från ESF (euro-
peiska socialfonden) för riktade insatser för att minska 
sjukfrånvaron samt för hälsofrämjande insatser.  Tyvärr 
avslogs ansökan i december och arbetet med att se över 
insatser med befintliga medel kommer att ses över 
 under 2017.

Kompetensförsörjning är en annan fråga som är viktig 
att belysa. De närmaste åren ses en ökad efterfrågan 
av vårdpersonal, lärare, förskollärare, kockar, it-yrken 
och chefer. Socialsekreterare är en annan yrkesgrupp 
med hög efterfrågan och orsaken ligger främst i den 
kraftiga ökningen av antalet asylsökande. Ökande pen-
sionsavgångar är även det en faktor att ta hänsyn till. 
För att  behålla befintliga och rekrytera nya medarbetare 
fastslogs det under 2016 att Falkenbergs kommun ska 
 inrikta sig på området attraktiv arbetsgivare och kom-
petensförsörjning. Detta genom att fokusera på det som 
skapar mervärde och ett engagerat medarbetar- och 
ledarskap med ett kommuninvånarperspektiv. Förvalt-
ningscheferna kommer fortsätta arbetet med kompe-
tensförsörjning under 2017.
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Personalbokslut

Medarbetarna - vår viktigaste resurs 
Ett medarbetarskap i samspel med andra bygger på 
 respekt och erfarenhetsutbyte där medarbetarna bi-
drar till trivsel, en god arbetsmiljö och därmed ger en 
god service till kommuninvånarna. Falkenbergs kom-
mun arbetar därför för att bidra till detta, där med-
arbetarna i samverkan och i dialog med chefen kan 
vara med och påverka sin arbetssituation och utveckla 
verksamheten.

Vid mätdatumet var 3 049 medarbetare anställda i 
 Falken  bergs kommun. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen är den största förvaltningen där ca 50  % av 
medarbetarna arbetar, varav förskollärare är den största 
yrkeskategorin. Socialförvaltningen är den näst största 
förvaltningen med 34 % av medarbetarna, varav under-
sköterskor är den största yrkeskategorin.

2 684 av medarbetarna hade en tillsvidareanställning 
(2016-11-30) vilket innebär en ökning med 5 % i jäm-
förelse med föregående år. Av de tillsvidareanställda var 
83 % kvinnor. Totalt hade 365 medarbetare en tidsbe-
gränsad anställning vilket medförde en ökning med 
15  % i jämförelse med föregående år. Av medarbetare 
med en tidsbegränsad anställning var 73 % kvinnor.

Medarbetarnas genomsnittliga ålder var 46,6 år och på 
två år har medelåldern minskat med 6 %.

Medarbetare i åldern 50 år och äldre utgjorde den största 
andelen med 45,4 % av kommunens medarbetare, vilket 
var en minskning från 48,7 % föregående år.  Andelen 
medarbetare i åldersgruppen 30-49 år utgör 45 %. Res-
terande 9,6 % är yngre än 29 år, vilket är en ökning jäm-
fört med föregående år då andelen utgjorde 7,1  % av 
kommunens medarbetare.

Attraktiv arbetsgivare 
Kommunerna står inför stora rekryteringsbehov 
framöver och särskild brist har visats inom äldre- och 
barnomsorg, chefspositioner och inom samhällsbygg-
nadsområdet. Under 2016 gick 73 medarbetare inom 
Falkenbergs kommun i pension. Trenden är att flertalet 
arbetar till 65 års ålder samt att fler väljer att arbeta fram 
till en ålder av 67 år. Möjligen kommer det ett nationellt 
beslut framöver om en ökad pensionsålder vilket kan 
skjuta upp pensionsavgångarna. För att behålla befint-
liga och rekrytera nya medarbetare fastslogs det under 
2016 att Falkenbergs kommun ska inrikta sig på områ-
det attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på det som 

skapar mervärde i ett medarbetar- och chefsskap med 
ett kommuninvånarperspektiv.

Sysselsättningsgrad och önskad sysselsättningsgrad
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar 
kommunen för att öka andelen heltidsanställda. Detta 
görs genom att skapa förutsättningar för medarbetare 
att själva välja sin sysselsättningsgrad.

Andelen heltidsarbetande bland de tillsvidareanställda 
och visstidsanställda har ökat från 66,1  % år 2015 till 
68,2 % år 2016. Under samma period har tillsvidarean-
ställda och visstidsanställda kvinnor ökat från 62,0 % till 
64,8 %, medan männen har minskat från 83,8 % till 83,0 %.

De medarbetare som önskat utöka sin sysselsättnings-
grad enligt kommunens riktlinjer och därmed är beredda 
att arbeta över enhetsgränserna, har fått detta önskemål 
tillgodosett under året.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga 
tillsvidareanställda och visstidsanställda har fortsatt att 
öka. Sysselsättningsgraden för denna grupp uppgick 
i november 2016 till 92,4 %, vilket var en ökning från 
91,9 % föregående år. Under 2016 arbetade kvinnorna 
i genomsnitt 91,7 % och männen i genomsnitt 95,3 %. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltidsar-
betande tillsvidareanställda uppgick till 76,3 % jämfört 
med 76,6 % föregående år.

Lönekostnader
De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter 
uppgick till 1 376,1 mkr vilket motsvarar en ökning på 
131,8 mkr jämfört med föregående år. 

Kommunen betalade under 2016 ut sammanlagt 40,3 mkr 
avseende ålderspension, visstidspension, sjukpension, 
pensionsförstärkning och efterlevandepension. Pen sions-
skulden uppgår totalt till 848,1 mkr, vilket innebär en 
minskning med 40,6 mkr jämfört med föregående år. 
Den största delen av pensionsskulden, 831,3 mkr, utgörs 
av en ansvarsförbindelse avseende pensionsförmåner 
intjänade före 1998. Den stora sänkningen av den totala 
pensionsskulden kan förklaras till stor del genom en 
minskning av denna post.

Den sammanlagda semesterlöneskulden uppgår till  
81,3 mkr vilket innebär en ökning med 4,9 mkr jämfört 
med föregående år.
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Fokus på bättre arbetsmiljö och minskad  sjukfrånvaro
Medarbetar- och chefskapet handlar mycket om att vara 
delaktig i arbetsmiljöfrågor och bidra till att skapa goda 
fungerande arbetsmiljöer och ett positivt arbetsklimat. 
För att förhindra och motverka arbetsrelaterade sjuk-
skrivningar arbetar kommunen med kartläggning av 
arbetssituationen, rehabiliteringsinsatser och behovsan-
passade satsningar.

Snittet för sjukfrånvaro under 2016 räknat i % av  arbetat 
tid ligger ungefär på samma nivå som föregående år. 
Sjukdomsorsakerna är av både psykisk och fysisk ka-
raktär. Dock har den psykiska ohälsan ökat och av re-
gistrerade ärenden hos Försäkringskassan var 32 % av 
nya och 55 % av pågående ärenden av psykisk karaktär. 
Sjukfrånvaron har ökat i ålderskategorin upp till 29 år 
och den främsta orsaken som uppges i rehabiliterings-
systemet ADATO är infektion, därefter graviditetsrela-
terade sjukdomar, fysisk och psykisk ohälsa. Sjukfrån-
varon i ålderskategorin över 50 år har dock minskat något.

För att stödja cheferna erbjöds under året utbildning 
inom arbetsmiljöfrågor och särskilt fokus på den orga-
nisatoriska och sociala arbetsmiljön. Nya anvisningar 
och stöddokument togs fram under året för att ytterli-
gare stödja cheferna i rehabiliterings och - arbetsmiljö-
arbetet. Utöver detta påbörjades det under året en dia-
log om hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare kan 
arbeta för ett hållbart arbetsliv. Detta arbete fortsätter 
under 2017.

Kompetensförsörjning 
Kompetensutveckling är en viktig faktor för att rekry-
tera, behålla medarbetare och för att nå uppsatta mål. 
För att stärka cheferna i chefs- och ledarskapet satsas 
det på kompetensutveckling genom ett hållbart ledar-
skap. Ett exempel på detta är chefsutbildningar rörande; 
kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, samverkan, 
Personec och arbetsmiljö. Alla chefer inom Falkenbergs 
kommun har även genomgått en utbildning inom Ut-
vecklande ledarskap (UL). Syftet med UL-utbildningen 
är att stärka cheferna i sitt ledarskap. Varje år hålls även 
en Ledarskapsdag och 2016 års inriktning var värde-
grundsarbete.

För att bidra till kompetensförsörjningen fortsätter sats-
ningen på Trainee Halland. Fjärde omgången avslutades  
i december och den femte omgången pågår. Trainee 
Halland är ett samverkansprojekt mellan Hallands 
kommuner och Region Halland. Satsningen är och 
har varit positiv då alla traineer som genomgått pro-
grammet, som pågår under 11 månader, har erbjudits 
en tillsvidare anställning inom någon av de Halländska 
kommunerna eller inom Region Halland.

Morgondagens ledare är ett ledarförsörjnings- och ett 
samverkansprogram mellan Hallands kommuner och 
Region Halland. Syftet är att identifiera och utveckla 
nya ledare. Under oktober månad avslutades en tredje 
omgång av programmet och från Falkenbergs kommun 
deltog fem medarbetare. Satsningen är och har varit 
 positiv och hittills har 12 av 18 deltagare fått en chefs-
tjänst eller annan ledande befattning inom Falkenbergs 
kommun.

Lönepolitik och löneöversyn
Falkenbergs kommuns lönepolitik ska stimulera till 
goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling samt arbets-
tillfredsställelse och genom detta bidra till att kommunens 
antagna mål uppnås inom ramen för tillgängliga resurser. 
Lönepolitiken ska också bidra personal- och kompetens-
försörjning.

Totalt omfattades 2 878 medarbetare av löneöversynen 
och den totala procentuella löneökningen blev 3,1  %. 
Under löneöversynen gjordes en extra prioritering av 
lärare, socialsekreterare och undersköterskor. Priorite-
ringarna av yrkesgrupperna gjordes utifrån marknads- 
och jämställdhetsaspekter.

Löneläge
Medianlönen i kommunen var efter årets löneöversyn 
27 400 kr per månad uppräknat till heltid. Medianlönen 
för kvinnor uppgick till 27 000 kr och för män till 30 200 
kr. Kvinnornas medianlön har efter årets löneöversyn 
ökat med 3,4 % samtidigt som männens medianlön ökat 
med 2,3 %.

Sjukfrånvaro Kvinnor Män
Sjukfrånvaro  

totalt 2016
Sjukfrånvaro  

totalt 2015
Förändring

– 29 7,2 % 3,8 % 6,4 % 5,4 % + 1,0 %
30 – 49 5,2 % 2,8 % 4,8 % 4,5 % + 0,3 %
50 – 6,9 % 3,4 % 6,3 % 6,6 % +- 0,3 %
Totalt 6,2 % 3,2 % 5,6 % 5,6 % +- 0,0 %
Varav > 60 dagar 38,2 % 41,2 % +- 3,0 %
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Finansiella mål

Under arbetet med 2015 års budget framgick att kom-
munens (exklusive bolagen) förestående volymökning-
ar och planerade investeringar inte kunde finansieras 
inom kommunfullmäktiges övergripande mål för god 
ekonomisk hushållning med ett resultat om 2 % av skatte-
intäkter och statsbidrag för 2017. Kommunfullmäktige 
formulerade ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta 
fram ett förslag på hur god ekonomisk hushållning på 
längre sikt kan uppnås.

I den övergripande bilden om god ekonomisk hushåll-
ning och finansiering av kommunens investeringar be-
slutades att även de kommunala bolagen och kommun-
förbundet Räddningstjänsten Väst skulle inkluderas. 
Dock har dessa juridiska personer, via ägardirektiv, egna 
finansiella mål beroende på verksamhetens art.

Utredningen föreslog att nuvarande resultatmål om 2 % 
av skatteintäkter och statsbidrag bibehålls. Med denna 
målsättning ökar soliditeten successivt och soliditeten 
förstärks från dåvarande 23 % (2014) till 30 %. För att 
skapa en rättvisande och jämförbar soliditetsberäkning 
har alla pensionsåtaganden som uppstått före 1998, och 
enligt kommunmodellen redovisas som ansvarsför-
bindelse, skuldförts. Soliditeten uttrycker kommunens 

långsiktiga betalningsförmåga och en förstärkning be-
dömdes nödvändig för att begränsa upplåningen i kom-
munen. (Soliditet, se vidare i finansiell analys)

Resultatet 2016 uppgår till 99,4 mkr vilket är 4,4 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. Soliditeten uppgår 2016 
till 30,5 %.

Kommunens pensionsåtagande vilket uppstått före 
1998 och redovisas som ansvarsförbindelse, minskar nu 
för varje år framöver. När ansvarsförbindelsen skuldförs 
vid soliditetsberäkningen förbättras därmed soliditeten 
mellan åren.

Den beslutade investeringsplanen för de kommande 5 åren 
är omfattande och innebär att kommunen måste öka sin 
belåning vilket kommer försämra soliditeten.

Trots resultatmålet om 2 % och den minskande pen-
sionsskulden hänförlig till pensionsåtaganden före 1998 
kommer soliditetsmålet om 30 % att utmanas av den 
ökade skuldsättningen de kommande åren. Kommunen 
kommer att bevaka utvecklingen för att säkerställa att 
soliditetsmålet på lång sikt upprätthålls.
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Nämndernas årsredovisning, en sammanfattning 

Nämnderna har i sina årsredovisningar redogjort för 
sina uppföljningar av verksamhet och ekonomi 2016. 
Nedan följer en sammanfattning över deras uppföljning 
av verksamheten.

Kommunstyrelsen
Analysen av kommunstyrelseförvaltningens verksam-
het och hur kommunstyrelseförvaltningen upplevs i or-
ganisationen visar behov av ett utvecklingsarbete inom 
förvaltningen. Ett förtydligat uppdrag för kommun-
styrelseförvaltningen och en utveckling av samarbetet 
inom förvaltningen är ett viktigt utvecklingsområde 
2017. Under 2016 har förvaltningen påbörjat ett arbete 
för att öka medborgarnas tillit till och förtroende för 
Falkenbergs kommun. Arbete handlar om förbättra 
medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, 
öka rättssäkerheten i den kommunala organisationen 
samt förbättra kommunens kommunikation. För ut-
vecklingsmålet, att skapa förutsättningar för en håll-
bar utveckling av platsen Falkenbergs kommun, pågår 
flera projekt som främjar måluppfyllnad. Viktiga delar 
är bl.a. framtagandet av en fördjupad översiktsplan för 
kusten, mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-
2020, arbetet med ett attraktivt centrum m.m. Som en 
ambitionshöjning för arbetet har ett projekt avseende 
platsers attraktivitet tagits fram.

Barn- och utbildningsnämnden 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen präglas verk-
samheterna allt mer av långsiktigt utvecklingsarbete på 
alla nivåer. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas 
genom att skapa strukturer och strategier för ett verk-
samhetsnära utvecklingsarbete. Med syfte att ge alla 
barn och elever bästa möjliga förutsättningar för att ut-
vecklas i en trygg, social miljö på sin förskola, skola och 
på sitt fritidshem genomförs en rad utvecklingsinsatser. 
Exempel på detta är värdegrundsarbete, språklig och 
kommunikativ utveckling samt i det inre pedagogiska 
arbetet för att synliggöra och utveckla lärandet, klass-
rumspraktiken men också ledarskap.

Måluppfyllelsen påvisade under första halvåret en oför-
ändrad eller negativ progression över tid i framför allt 
matematik, men även i andra ämnen. Under hösten 
2016 syns en ökning av måluppfyllelse i flertalet ämnen 
i samtliga årskurser i relation till tidigare terminsbetyg.

Socialnämnden
Socialförvaltningen har under året haft fem utvecklings-
mål som särskilt har prioriterats i utvecklingsarbetet. 

Arbetet med att öka utbudet av boende och sysselsätt-
ningsalternativ för personer med psykiskt funktions-
hinder pågår och kommer att stå klart under första 
halvåret 2017. För att utveckla arbetet med integration 
av nyanlända i kommunen jobbar socialförvaltningen 
tillsammans med fler förvaltningar och bolag med att 
ta fram en Falkenbergsmodell för integration. Första 
året har fokuserat på kommunens egna verksamheter 
och under våren 2017 kommer samverkan med externa 
aktörer att utvecklas. I syfte att minska antalet barn som 
far illa har socialförvaltningen i sitt förebyggande arbete 
startat upp föräldrautbildningar för att stärka föräldra-
förmågan hos nyanlända och asylsökande.

Kultur- och fritidsnämnden 
Måluppfyllelsen för utvecklingsmålet att öka tillgänglig-
heten till nämndens verksamheter, bedöms som mycket 
god i relation till tillgängliga resurser. Resultat har upp-
nåtts inom information, kommunikation, inkludering 
och lagt grunden för en möjlig utveckling av jämställd-
het genom föreningsstödet. I uppföljning av kvalitet uti-
från kritiska kvalitetsfaktorer bedöms kvaliteteten i stort 
som god. Utvecklingsbehov finns exempelvis gällande 
tillgänglighet, vilket därför lyfts som ett utvecklingsmål. 
Kultur- och fritidsförvaltningen utvecklar organisationen 
i syfte att höja kvaliteten genom att skapa fungerande 
styrning utifrån uppdrag, beslut och budget. Omstruk-
turering inom ledningsorganisationen är genomförd 
och utvärderades under hösten med gott resultat.

Tekniska nämnden 
Underhållet av kommunens gator och fastigheter är en 
stor och viktig fråga. Bristande underhåll kan medföra 
att nya investeringsbehov uppstår. Under perioden har 
olika inventeringar genomförts för att ta fram mer lång-
siktiga underhållsplaner. Som exempel har en invente-
ring genomförts av grundskolornas klimatskal, dvs. tak, 
fönster och väggar. Vidare arbetar nämnden för en för-
bättrad säkerhet i trafiken och i kommunens fastigheter, 
bl.a. genom ventilationsåtgärder och tillgänglighetsåt-
gärder.

För att utveckla kommunikationen med kommunens 
invånare har olika former av dialog och kommunika-
tion via hemsidan och facebook prövats inom ramen för 
projektet kunskaps- och kulturcentrum. Information 
om evenemang, investeringsprojekt och större projekt 
sker via hemsidan och vid större projekt även genom 
informationstavlor.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Mycket har gjorts för att upprätthålla och förbättra kva-
liteten på myndigheteten både som arbetsplats och som 
leverantör av inspektioner och bedömningar. Det kvali-
tetsarbete som arbetats fram de senaste åren, är och har 
varit, till mycket hjälp i det ständiga förbättringsarbetet 
med att öka kundvärde, minska slöseri och göra rätt saker.

För att kontrollera och säkerställa kvaliteten utifrån 
framtagna kritiska kvalitetsfaktorer har följande åtgär-
der företagits; revisioner, kontinuerlig utbildning, lokal, 
regional och internationell samverkan. Vidare har en 
rad aktiviteter för att främja medarbetarnas engage-
mang och delaktighet gjorts.

Bygglovsnämnden
Bygglovsnämnden har under året arbetat utifrån ut-
vecklingsmålen att öka tillgängligheten på webbtjänst 
för bygglov, ökad efterlevnad av detaljplaner samt göra 
kommunen mer tillgänglig för personer med olika funk-
tionsnedsättningar. Olika aktiviteter har genomförts för 
att öka måluppfyllelsen, bl.a. arbete med att publicera 
ritningsarkivet på webben, vilket kommer att ske under 
början av 2017. Det höga trycket på byggmarknaden har 
inneburit svårigheter med rekrytering för att återbesätta 
tjänster, vilket har inneburit påfrestning för medarbe-
tarna. Trots detta har medarbetarna lyckats hålla korta 
handläggningstider.

Servicenämnden
För kost- och städservice har verksamheten präglats av 
de förändringar som föreslås och genomförs inom ramen 
för barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsar-
bete. Olika insatser har genomförts för att öka kvaliteten 
i kost- och städservice verksamhet. Bl.a. kan alla som 
bor i särskilt boende numera välja mellan två alternativa 
lunchrätter måndag till fredag och i grundskolan kan de 
elever som går i F9-skolor välja på en alternativ vegeta-
risk rätt under flertalet av veckans dagar. Arbetet fort-
sätter med att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp. 
Andelen inköpta ekologiska livsmedel är vid årsskiftet 
27,9 % vilket är en ökning jämfört med 2015.

Ett utvecklingsarbete sker inom kommunens fordons-
verksamhet för att öka möjligheten till fossilfri bilan-
vändning i kommunen. Fler laddstolpar för elfordon 
kommer att anläggas i kommunen, vilket kommer att 
innebära att elbilar i framtiden kan användas även i in-
landet.
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Samlad bild av God ekonomisk hushållning 

Mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
 ekonomisk hushållning 
I avsnittet Utvecklingsmål redovisas kommunens fyra 
utvecklingsmål vilka är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.

1. Falkenberg ska bli mer inkluderande
2. Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kom-

munen med god kommunal service i livets alla skeden
3. Ett brett och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
4. Den ekologiska hållbarheten ska öka

Sammanfattningsvis konstateras att aktiviteter sker inom 
vart och ett av de övergripande målen för att bidra till 
måluppfyllelsen. De önskvärda resultaten följs löpande 
med hjälp av indikatorer. Målen är mycket övergripande 
och långsiktiga i sin formulering. Arbetet med målen 
kommer att fortsätta under kommande år. Det finns 
 aktiviteter och analyser redovisade som pekar på att 
samtliga utvecklingsmål har förbättrats under 2016.

Nämnderna har beskrivit sin måluppfyllelse och ut-
veckling i avsnittet om nämndernas årsredovisning 
vilket även bidrar till utveckling av kommunens fyra 
utvecklingsmål.

Finansiella mål som är av betydelse för en god 
 e konomisk hushållning 
I avsnittet finansiella mål redovisas kommunens finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning.

Både resultatmålet (resultat i förhållande till skatter och 
bidrag) minst 2 %, och soliditetsmålet (eget kapital i 
förhållande till summan av tillgångarna där skulderna 
beräknas inklusive pensionsåtagande före 1998 och ex-
klusive internt förmedlade lån till kommunens dotter-
bolag) är uppfyllt.

 



ÅRSREDOVISNING 2016

34  35



ÅRSREDOVISNING 2016

 35

FINANSIELLA RAPPORTER 
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Finansiell analys 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 292,5 mkr (296,3 mkr 
exklusive investeringsbidrag) och har under året finans-
ierats med 68 % via resultatet. Övriga 32 % har finansierats 
med sparade medel. Om investeringsnivån genomförts i 
nivå med budget skulle självfinansieringsgraden uppgått 
till 48 % istället. Den budgeterade självfinansieringsgra-
den uppgår till 30 % och utfallet är bättre än budgeterat 
då resultatet är högre än budget samt att investeringarna 
inte genomförts i den grad som budgeterats.

Soliditeten uppgår i bokslutet till 41,5 %, men om eget 
kapital justeras med den pensionsförbindelse (som av-
ser pensioner intjänade före 1998) kommunen har, om 
831 mkr, uppgår soliditeten till ca 20 %. Detta är något 
bättre än föregående år. För att få en mer rättvisande 
bild bör även de förmedlade lånen exkluderas ur beräk-
ningen och då uppgår soliditeten istället till 30,5 % som 
kan jämföras med förra årets 24,5 %. Anledningen till ök-
ningen mellan åren är dels det goda resultatet och dels 
att pensionsförbindelsen minskat, vilket ger ett starkare 
eget kapital. Utfallet på soliditeten vid bokslutet ligger 
i linje med det finansiella mål som anger att soliditeten 
ska uppgå till 30 %.

Resultatandelen av skatteintäkterna och statsbidragen 
har under de senaste åren överstigit 2 %, vilket är i linje 
med de mål kommunen haft. I bokslutet uppgår andelen 
till 4,4 %, men var budgeterad till 2 %. Anledningen till 

att andelen är högre än budgeterat är det starka resulta-
tet. Se vidare under avsnittet resultaträkning. Det är vik-
tigt att kommunen har en resultatandel som inte är för 
låg då den behövs för att klara den investeringsnivå som 
planeras. Den andel av investeringarna som inte kan fi-
nansieras via resultatet får då till större del finansieras 
via lån, vilket försämrar soliditeten.

Kassalikviditeten har de senaste åren uppgått till ca 50 %, 
men sjönk under 2016 till ca 20 %. Anledningen till 
förändringen är att likvida medel minskat mer än kort-
fristiga skulder. Kommunen har under året använt likvi-
da medel till investeringar samt till amortering av lån 
för att medvetet sänka nivån på likvida medel. Detta har 
gjorts av strategiska skäl som en följd av bankens ändrade 
villkor på grund av rådande ränteläge. Den nivå som 
kassa likviditeten uppgår till nu är troligen den nivå som 
kommer råda under de närmsta åren.

Pensionsförpliktelsen uppgår vid årsskiftet till 831,3 mkr 
(inklusive löneskatt). Enligt prognosen från KPA Pension 
kommer denna att minska med ca 50 mkr fram till år 
2021. Största delen av minskningen består av utbetal-
ningar av pensioner, men har brutto räknats upp med ca 
10 mkr för ränte- och basbeloppsuppräkningar. Minsk-
ningen av pensionsförpliktelsen stärker soliditeten då 
denna beaktas i beräkningen trots att den inte redovisas 
i balansräkningen.
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Andel, %
Bokslut

2016
Bokslut

2015
Bokslut

2014
Bokslut

2013
Bokslut

2012

RESULTAT - KAPACITET
Verksamhetens andel av skatteintäkter 92,3 93,4 93,6 92,8 92,8
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter 4,4 3,6 4,6 3,6 3,2
Finansnettoandel av skatteintäkter -1,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,6
Kostnadernas andel av skatteintäkter 95,6 97,0 98,0 96,2 95,4

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringarna 68,3 68,1 100,0 99,7 93,6
Investeringsvolymens andel av nettokostnaderna 13,3 10,0 6,2 7,6 8,7
Avskrivningarnas andel av nettoinvesteringarna 34,3 37,2 75,7 48,3 38,8

Res. före extraordinära poster relaterat 
till verksamhetens kostnader 3,8 2,6 1,9 3,4 4,0
Årets resultat relaterat till verksamhetens kostnader 3,8 2,6 1,9 3,4 4,0

Soliditet enligt balansräkningen 41,5 39,4 40,3 39,4 38,7
Förändring av tillgångarna 2,0 7,5 0,8 4,2 6,8
Förändring av eget kapital 7,6 5,1 3,1 6,0 7,7

Soliditet exkl. förmedlade lån 65,0 60,7 65,5 63,6 60,6
Soliditet inkl. hela pensionskulden 19,5 15,9 13,9 11,5 11,3
Soliditet inkl. hela pensionskulden  
exkl. förmedlade lån 30,5 24,5 22,7 18,5 17,8

Tillgångarnas skuldfinansieringsgrad  
inkl. förmedlade lån 58,5 60,6 59,8 60,6 61,2
-varav kortfristig grad 14,8 15,8 12,0 13,9 14,7
-varav långfristig grad 42,7 43,0 45,6 44,9 44,3
-varav pensionsskuldsättningsgrad 1,0 1,8 2,2 1,8 2,2

Tillgångarnas skuldfinansieringsgrad  
exkl. förmedlade lån 35,0 39,2 34,5 36,4 39,4
-varav kortfristig grad 23,1 24,4 19,5 22,5 23,0
-varav långfristig grad 10,3 12,0 11,5 11,0 12,9
-varav pensionsskuldsättningsgrad 1,6 2,8 3,5 2,9 3,5

Kommunal skattesats 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10

RISK - KONTROLL
Kassalikviditet 20,2 50,6 53,5 53,5 51,2
Balanslikviditet 66,7 95,4 100,0 98,2 101,8
Rörelsekapital, mkr -185,3 -27,0 -0,2 -8,7 8,6
Finansiella nettotillgångar relaterade till  
verksamhetens kostnader -15,6 -11,8 -9,7 -9,8 -3,5
Borgensförbindelser relaterat till  
verksamhetens kostnader 8,8 9,6 10,5 11,9 13,0
Budgetföljsamhet 1,0 1,4 0,2 2,9 1,7

Finansiella nyckeltal
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Balanskravsutredning

Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen 
ha sin ekonomi i balans och för varje räkenskapsår 
redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisa-
tionsvinster har räknats bort. Ett positivt resultat krävs 
för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel 
för reinvesteringar. Falkenbergs kommun har inga ne-
gativa balanskravsresultat att reglera från tidigare år. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 
86,2 mkr.

Falkenbergs kommun har ett av fullmäktige antaget 
regelverk för god ekonomisk hushållning och resultat-
utjämningsreserv (RUR). Regelverket ger kommunen 
möjlighet att reservera delar av positiva resultat och där 
tidigare års överskott sedan kan användas för att jämna 
ut minskade skatteintäkter för enskilda år vid lågkonjunk-
tur. Ingående RUR uppgår till 198,6 mkr och för 2016 görs 
ytterligare avsättning med 28,4 mkr till 227,0 mkr. Enligt 
beslut av kommunfullmäktige är maximal nivå för RUR 
10 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beräkning av reservering, mkr 2016 2015 2014 2013 2012

Årets resultat enligt resultaträkningen 99,4 64,3 42,0 76,6 90,5
Balanskravsjusteringar -13,2 -2,4 -3,3 -2,8 -16,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 86,2 61,9 38,7 73,8 74,3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -28,4 -40,4 -17,9 -53,6 -54,6
Använding av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat 57,8 21,5 20,8 20,2 19,7

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 227,0 198,6 158,2 140,3 86,7

Begränsningar
Balanskravsresultat skall uppgå minst till 1 % av skatteintäkter och statsbidrag
- 1 % av skatteintäkter och statsbidrag 22,7 21,5 20,8 20,2 19,7

Eget kapital inkl pensionsförpliktelsen skall vara positiv
- Eget kapital inkl pensionförpliktelsen 736,2 400,0 299,0 210,4 190,6

Balanskravsutredning
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Riskbedömning och känslighetsanalys

Riskbedömning och känslighetsanalys är två centrala 
begrepp när kommunen beslutar om hur verksamheten 
skall bedrivas och vilka projekt som skall genomföras.

Falkenbergs kommun är i sin dagliga verksamhet utsatt 
för många typer av risker. Exempel på sådana risker 
är finansiella risker, borgensåtaganden och skador på 
kommunens egendom.

I avsnittet nedan har vi listat ett antal olika områden där 
vi belyser dessa faktorer.

Riskbedömning
Likviditetsrisk
För att kunna hantera kommunens likviditet utan att 
behöva ta upp nya lån löpande, finns en checkkredit 
på 250 mkr som är knuten till kommunkoncernens 
 affärskonto. Falkenbergs kommun är dessutom medlem 
i Kommuninvest, vilken är Sveriges kommuners gemen-
samt ägda bank, och som garanterar att kommunerna 
kan låna pengar till sina investeringar inom vissa ramar. 
Från Kommuninvest kan även de kommunala bolagen 
låna via kommunen.

Valutarisk
Kommunkoncernen har i princip inga in- eller utbetal-
ningar i utländsk valuta. Hela låneskulden är placerad i 
svensk valuta.

Ränterisk
Kommunens finanspolicy säger att kommunens genom-
snittliga räntebindningstid inte ska understiga ett år och 
inte överstiga sju år. Per 2016-12-31 uppgick kommunens 
belåning till 208 mkr, genomsnittlig räntebindnings tid 
4,6 år och genomsnittsräntan 2,9 %.

Per 2016-12-31 uppgick kommunens belåning inklusive 
alla dotterbolag, till 1 795 mkr, genomsnittlig räntebind-
ningstid 3,9 år och genomsnittsräntan 2,5 %.

Bankavtal
Kommunen har nyligen genomfört en upphandling av 
banktjänster inklusive checkkredit och betalningsför-
medling. Avtalet med Nordea löper på två år med möj-
lighet till förlängning i ytterligare två år.

Borgensåtaganden
Falkenbergs kommun är medlem i Kommuninvest och 

har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och fram-
tida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 31 
december 2016 var medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingått likalydande borgensförbin-
delser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reg-
lerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Effekt av regressavtalet se not 24, 
Långfristiga skulder.

Falkenbergs kommun har gått i borgen för det helägda 
dotterbolaget Falkenbergs Stadhus AB. Deras låneskuld 
uppgår till 225 mkr.

Övriga borgensförbindelser finns specificerade i not 21, 
panter och ansvarsförbindelser, och uppgår till 7,8 mkr. 
Falkenbergs kommuns totala borgensåtagande uppgår 
till 232,8 mkr vilket är en minskning med 1,3 mkr jäm-
fört med året innan.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige har antagit en ny policy för intern 
kontroll som ersätter det tidigare reglementet. Ett  förnyat 
och mer strukturerat arbete med intern kontroll på-
börjades i slutet av 2016. Utvecklingsarbetet kommer att 
fortsätta med nämnder och förvaltningar under 2017. 
Kommunstyrelsen har med utgångspunkt från väsent-
lighet och risk fastställt en kommungemensam plan för 
intern kontroll 2017, där IT-relaterade risker och speci-
fikt obehörigt intrång valts ut som kommungemensam 
kontrollpunkt. 

Försäkringsskydd
Kommunen och de kommunala bolagen har tecknat 
kommunförsäkringsavtal som bland annat  innehåller 
ansvarsförsäkring och egendomsförsäkring. Utöver 
kommunförsäkring har det tecknats miljöansvars-, 
excess-, VD/styrelseansvars-, tjänsterese-, kollektiv 
olycksfalls-, motorfordons-, utställnings- och energi-
försäkring. Under 2016 har kommunen startat ett för-
säkringsnätverk med representanter för nämnder och 
bolag. Syftet med nätverket är främst att säkerställa att 
kommunen och de kommunala bolagen har ett heltäck-
ande försäkringsskydd samt att samverka för att minska 
skador. Under 2016 har även en upphandling avseende 
försäkringsmäklartjänster genomförts. Den nya försäk-
ringsmäklaren tillträder 2017 och inleder med att göra 
en ingående genomgång av befintliga försäkringar och 
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försäkringsskydd. Denna genomgång kommer sedan 
ligga till grund för kommande försäkringsupphandlingar.

IT-säkerhet
Kommunen genomför kontinuerliga förbättringar av 
exempelvis virusskydd, backuprutiner och tillgång till 
reservkraft. I slutet på 2016 gjordes en stor risk- och 
sårbarhetsanalys där de brister som framkom helt eller 
delvis har åtgärdats. En IT-säkerhetsutbildning kommer 
inom kort att finnas tillgänglig för alla anställda. Det 
finns en klassningsmetodik och klara styrdokument för 
säkerhetsklassning av kommunens data och system. In-
för den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 
den 25 maj 2018 har ett stort arbete påbörjats, där de 
tekniska förberedelserna är långt framskridna och verk-
tyg är på plats för verksamheten att använda.

 

Känslighetsanalys
Räntehöjningar
En höjning av räntan för alla löptider med en procent-
enhet skulle ge ökade räntekostnader, vid fullt genom-
slag, med cirka 2,1 mkr för kommunen och 15,7 mkr 
för kommunen inklusive dotterbolag. Kommunen har 
dock via ränteswapar räntesäkrat sina långfristiga bank-
lån vilket innebär att en ränteuppgång inte påverkar 
kommunens räntekostnad inom den räntebindningstid 
swapen omfattar. Se ränterisk ovan.

Löneökningar
Om löneökningarna blir en procentenhet högre än 
 beräknat ökar kommunens (exklusive bolagen) löne-
kostnader, inklusive sociala avgifter, med cirka 14 mkr.
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Fullfonderingsmodell

Falkenbergs kommun redovisar pensionerna enligt den 
så kallade blandmodellen. Detta överensstämmer med 
lagen om kommunal redovisning. Enligt bestämmelserna 
i lagen innebär detta att pensionsåtagandet (ansvarsför-
bindelsen) intjänat före 1998 inte kostnadsförts och där-
med inte heller finns som skuld i balansräkningen. Vid 
förändring av ansvarsförbindelsen påverkas därmed 
inte resultaträkningen.

Kommuner har idag kostnader för pensioner för såväl 
tidigare som nuvarande anställda. Enligt lagen om kom-
munal redovisning ska pensionskostnaderna redovisas 
först vid utbetalning. De årliga utbetalningarna för den 
gamla skulden, relaterad till pensioner intjänade före 
1998, har börjat avta men beräknas vara betald först 
omkring år 2050.

För att ge en mer rättvisande bild av kommunens finan-
siella ställning förklaras här en kompletterande bild i 
form av den så kallade fullfondsmodellen. I förslaget till 
ny kommunal redovisningslag, ej fastställd, argumen-
terar utredaren för en övergång till fullfondsmodellen. 
En övergång skulle innebär att hela ansvarsförbindelsen 
redovisas som en skuld i balansräkningen och att an-
passningen av redovisningsprincipen skulle innebära 
att uppbokningen av pensionsskulden skulle reducera 
eget kapital med samma belopp.

Sett ur ett finansiellt perspektiv innebär fullfondsmo-
dellen att resultaträkningen ser bättre ut jämfört med 
blandmodellen. I detta fall är det ju endast pensions-
kostnader för just nu anställd personal som kostnads-

förs årligen. Pensionsåtagandet relaterat till före 1998 
har skuldförts i sin helhet i och med skiftet av redovis-
ningsprincip. Vid fullfondsmodellen försvagas sålunda 
balansräkningen när ansvarsförbindelsen skuldförs.  
Om Falkenbergs kommuns ansvarsförbindelse skul-
le ha bokförts enligt fullfondsmodellen 2016 minskar 
det egna kapitalet med 831,3 mkr, från 1 567,5 mkr till 
736,2 mkr. Detta innebär att den verkliga soliditeten 
försämras och uppgår till 30,5 % (exklusive förmedlade 
lån). Sedan tidigare mäts soliditeten inklusive pensions-
åtagandet, då detta är den verkliga bilden av kommunens 
soliditet.

Värt att notera är att fullfondsmodellens införande, vilket 
mycket tyder på i förslaget till ny kommunal redovis-
ningslag, kommer öka kommunernas resultat motsva-
rande den årliga utbetalning som avser pensionsåtaganden 
före 1998. I Falkenbergs fall ca 40 mkr 2016. Resultatför-
bättringen avtar successivt under de kommande ca 35 år 
som det beräknas ta innan pensionsåtagandet, relaterat 
till före 1998, är slutbetalt. Den positiva resultateffekten 
är dock endast just en resultateffekt, likviditeten påver-
kas inte då pensionspengarna fortfarande ska betalas ut. 
Utmaningen blir därför att beakta att överskottsmålet 
måste öka lika mycket som den årliga resultatförbätt-
ringen för att inte behöva låna till utbetalningar av pen-
sionerna!
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Resultaträkning

Resultatet för Falkenbergs kommun 2016 uppgår till 
99,4 mkr. Det budgeterade resultatet för året är 45,4 mkr, 
vilket innebär ett budgetöverskott om 54 mkr. I resulta-
tet ingår en jämförelsestörande post i form av vinst från 
markförsäljning med 13,2 mkr. Exklusive jämförelse-
störande poster uppgår resultatet till 86,2 mkr, ett budget-
överskott om 40,8 mkr.

Med ett resultat på 99,4 mkr uppnås en resultatandel av 
skatteintäkter och statsbidrag på 4,4 %, att jämföra med 
2 % som är kommunfullmäktiges målsättning för god 
ekonomisk hushållning. Beaktat jämförelsestörande 
poster uppgår resultatandelen till 3,8 % av skatteintäkter 
och statsbidrag. Det resultat, efter balanskravsjusteringar, 
som överstiger 1 % kan sättas av i kommunens resultatut-
jämningsreserv. För 2016 avsätts 28,4 mkr, innebärande 
att den ackumulerade resultatutjämningsreserven upp-
går till 227 mkr 2016.

Periodens utfall jämfört med föregående år 
Årets resultat 99,4 mkr är avsevärt högre än resultatet 
föregående år som uppgick till 64,3 mkr.  Verksamhetens 
nettokostnader har ökat 109,9 mkr mellan åren. På 
nämnderna beror det framförallt på ökade volymer på 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Vi-
dare har en avsättning gjorts på tekniska nämnden för 
framtida sanering inom kvarteret Krispeln. De ökade 
kostnaderna vägs till viss del upp av intäkter från för-

säljning av mark på kommunstyrelsen. Skatteintäkterna 
och statsbidragen är 119,5 mkr högre 2016 jämfört med 
föregående år. I statsbidragen 2016 ingår statsbidraget 
byggbonus om 16,4 mkr samt tillförda medel om 12,6 mkr 
från det tillfälliga statliga stödet, som kommunen erhöll 
2015 på grund av den rådande flyktingsituationen. Ytter-
ligare en skillnad mellan åren är att kommunen 2016 
erhållit en utdelning om 31 mkr från det kommunala 
bolaget Falkenberg Energi AB. 2015 erhölls en återbäring 
från AFA om 15,5 mkr vars motsvarighet inte finns 2016.

Periodens utfall jämfört med budget 
Budgetöverskottet, exklusive jämförelsestörande poster 
om 40,8 mkr, förklaras framförallt av att kommunen 
2016 erhållit en utdelning om 31 mkr från det kom-
munala bolaget Falkenberg Energi AB. En del av över-
skottet är vidare hänförligt till ej uppstartad verksamhet 
inom äldreomsorgen. En ytterligare förklaring till den 
positiva avvikelsen återfinns under de kommungemen-
samma posterna och utgörs av lägre pensionskostnader 
än budgeterat. Avvikelsen mot budget påverkas negativt 
till följd av en avsättning för framtida sanering inom 
kvarteret Krispeln samt på grund av lägre statsbidrags-
intäkter än budgeterat. 

Avskrivningarna avviker negativt mot budget med 18,7 
mkr. Det beror främst på en avskrivning av bostadspa-
viljonger på Slätten, vilka uppförts under året. Pavil-

Resultaträkning, mkr Not
Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall  
2015

Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall  
2015

Verksamhetens intäkter 1 523,4 - 413,8 963,2 - 854,6
Jämförelsestörande intäkter 2 13,2 - 17,9 13,2 - 17,9
Verksamhetens kostnader 3 -2 633,1 -2 136,4 -2 440,8 -2 892,8 -1 973,8 -2 708,8
Jämförelsestörande kostnader 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar -100,3 -81,6 -77,6 -186,4 -170,4 -160,8
Verksamhetens nettokostnader -2 196,8 -2 218,0 -2 086,7 -2 102,8 -2 144,2 -1 997,1
Skatteintäkter 4 1 733,3 1 736,8 1 652,6 1 733,3 1 736,8 1 652,6
Generella statsbidrag och utjämning 5 537,5 531,4 498,7 537,5 531,4 498,7
Finansiella intäkter 6 36,7 10,7 9,7 2,3 2,4 0,7
Finansiella kostnader 7 -11,3 -15,5 -10,0 -45,5 -54,7 -45,0
Resultat efter finansiella poster 99,4 45,4 64,3 124,8 71,7 109,9
Uppskjuten skatt - - - -1,2 - -4,8
Skatt på årets resultat - - - -8,8 - 5,8 -8,5
Årets resultat 99,4 45,4 64,3 114,8 65,9 96,6

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster 86,2 45,4 46,4 101,6 65,9 78,7

Resultaträkning Kommunen Koncernen
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jongerna uppfördes för att fullgöra kommunens ansvar 
enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invand-
rare för bosättning. Under året har kommunen fått ett 
statsbidrag på 16,4 mkr, även kallat ”byggbonus”, vilket 
var avsett för bostäder till nyanlända. Genom att skriva 
av paviljongerna med en kostnad motsvarande intäkten, 
har bidraget använts till det som avsågs.

Skatteintäkter och statsbidrag
Vid beräkning av kommunens budget för skatteintäkter, 
används skatteunderlagsprognoser från Sveriges kom-
muner och landsting (SKL). Vid budgetens upprättande 
under hösten 2015 prognosticerade SKL tillväxten av 
skatteunderlaget 2016 högre än i den senaste skatte-
underlagsprognosen från SKL i december 2016. Detta 
innebär en negativ avräkning för 2016. Det slutliga tax-
eringsutfallet i november 2014 blev lägre än det prelimi-
nära, som de budgeterade skatteintäkterna 2015 byggde 
på. Detta resulterar i en negativ slutavräkning även för 
2015. Totalt är skatteintäkterna 2016 3,5 mkr lägre än 
budgeterat.

Generella statsbidrag och utjämning för 2016 är 6,1 mkr 
högre än budgeterat. Under året har 12,6 mkr tillförts av 
det statsbidrag Falkenberg erhöll 2015 på grund av den 
rådande flyktingsituationen. Motsvarande kostnader 
belastar verksamhetens nettokostnad. Under året har 
kommunen även beviljats och erhållit 16,4 mkr som ett 
generellt statsbidrag, även benämnt statsbidraget bygg-
bonus. Syftet med bidraget var att, mot bakgrund av den 
snabbt ökade asylinvandringen och det ökade behovet 
av bostäder, ge kommunerna bidrag för att få igång bo-
stadsbyggandet. Även gällande statsbidraget byggbonus 

belastar motsvarande kostnader verksamhetens netto-
kostnad. I budgetarbetet 2016 angavs ett felaktigt värde 
i den underliggande beräkningsmodellen för generella 
statsbidrag och utjämning. Detta resulterar i en negativ 
avvikelse avseende Falkenbergs intäkter från inkom-
stutjämningen med 23 mkr för 2016. Övriga delar av 
generella statsbidrag och utjämning följer i stort budget.

Finansiella poster
De finansiella intäkterna uppgår 2016 till 36,7 mkr, 26 mkr 
högre än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på en 
utdelning från Falkenberg Energi AB om 31 mkr som 
inte var budgeterad. Vidare blev ränteintäkterna på för-
medlade lån till dotterbolagen 4 mkr lägre än budgeterat 
på grund av lägre marknadsräntor.

De finansiella kostnaderna uppgår 2016 till 11,3 mkr,  
4,2 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror i huvud-
sak på lägre marknadsräntor, vilken påverkat kom-
munens egen upplåning positivt. Utfallet, inklusive 
räntesäkringskostnader via swapar, innebär lägre ränte-
kostnader om 4,4 mkr. Det innebär även lägre upp-
låningskostnader avseende förmedlade lån till dotter-
bolagen om 4 mkr.

Marknadspriserna för elcertifikat, hänförliga till kom-
munens vindkraftverk i Lövstaviken, har sjunkit kraftigt 
kring årsskiftet och en nedskrivning av lagerförda certi-
fikat har gjorts med 6 mkr.

I övrigt har kommunen haft lägre räntekostnader för 
pensionsåtaganden, 0,8 mkr, samt lägre räntekostnader 
avseende övriga poster med 1 mkr.
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Nämndernas resultat för 2016 jämfört med budget 
innebär ett överskott med 14,1 mkr. I detta ryms två 
justeringsposter om totalt 29,0 mkr avseende tillförda 
statsbidrag hos nämnderna. Nämnderna har under året 
tagit kostnader som finansierats med statsbidrag. I re-
dovisningen ska dock dessa statsbidrag redovisas under 
generella statsbidrag och utjämning, varför en justering 
görs.

Kommunstyrelsen, inklusive affärsverksamhet, redovi-
sar ett överskott med 25,7 mkr. Främst förklaras över-
skottet av obudgeterad markförsäljning. Det redovisas 
också överskott i vissa projekt såsom fibersatsningen 
samt i verksamheten för vårdnadsbidrag. För affärsverk-
samheten uppgår den positiva avvikelsen till 4,9 mkr. 
Även detta överskott är hänförligt till försäljning av 
obudgeterad mark, i detta fall exploateringsmark.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott 
med 2,5 mkr. Förskoleverksamheten avviker negativt 
mot budget hänförligt till ökade volymer och fördyrade 
driftskostnader för paviljonglösningar. Även grundskole- 
och fritidsverksamheten redovisar ett mindre under-
skott gentemot budget. Detta förklaras till en viss del 
av ökade volymer men framförallt är anledningen en 

för stor organisation inom grundskolan. Arbetet med 
att komma tillrätta med detta har pågått under 2016 
och fortsätter under 2017. Det totala underskottet för 
grundskole- och fritidsverksamheten minskar till följd 
av lägre kostnader än budgeterat på grundsärskolan, 
främst till följd av att antalet elever varit färre än bud-
geterat. Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott 
mot budget vilket till största delen beror på att verksam-
heten haft färre elever än budgeterat. Ett visst överskott 
är också hänförligt till obudgeterade statsbidrag, samt 
att fler elever än beräknat från andra kommuner valt 
att gå på Falkenbergs gymnasieskola. Skolorna erhåller 
migrationsmedel för ordinarie undervisning för varje 
asylsökande elev. Mottagandet av nyanlända elever har 
dock medfört extra kostnader i grundskolan och gym-
nasieskolan. Detta har till stor del kunnat täckas upp 
med medel från Migrationsverket.

Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd, redovisar 
ett överskott med 18,8 mkr. Det största överskottet är 
hänförligt till äldreomsorgen och har sin förklaring i 
att nämnden tilldelats medel för en utökning av anta-
let platser, vilket inte genomförts. Ett överskott redovi-
sas också inom de delar av äldreomsorgen som drivs i 
privat regi. Detta är framförallt en följd av att det varit 

Nämndernas driftsredovisning

Mkr Not
Utfall 
2015

Utfall  
2016

Budget
2016

Budget
avvikelse

Budgetavvikelse ink. 
resultatreglering

Kommunstyrelsen -141,5 -134,5 -160,2 25,7 27,3
-varav vårdnadsbidrag -1,9 -1,5 -2,5 1,0 1,0
-varav affärsverksamhet 10,8 3,1 -1,9 4,9 4,9
Barn- och utbildningsnämnden -936,0 -981,1 -983,6 2,5 2,5
Socialnämnden, exkl försörjningsstöd -795,1 -822,7 -841,5 18,8 18,8
Socialnämnden, försörjningsstöd -38,3 -33,7 -30,0 -3,7 -3,7
Kultur- och fritidsnämnden -102,4 -106,2 -106,0 -0,2 0,0
Tekniska nämnden -55,3 -70,4 -59,2 -11,2 -11,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -6,7 -7,3 -8,1 0,8 0,8
Bygglovsnämnden -8,2 -3,3 -6,5 3,2 3,2
Servicenämnden -5,4 -1,5 -6,1 4,6 4,8
Överförmyndarnämnden -3,1 -2,3 -3,0 0,7 0,7
Revisionen -1,5 -1,5 -1,5 0,0 0,0
Ofördelade centrala nämndsmedel 0,0 0,0 -1,9 1,9 1,9
Justering byggbonus bokförd hos nämnderna 0,0 -16,4 0,0 -16,4 -16,4
Justering integrationsbidrag bokförd hos 
nämnderna 0,0 -12,6 0,0 -12,6 -12,6
Nämnderna inkl. affärsområden -2 093,4 -2 193,5 -2 207,6 14,1 16,1
Kommungemensamma poster 6,7 -3,2 -10,4 7,1 7,1
-varav pensionskostnader (inkl löneskatt) -121,7 -119,8 -121,7 1,9 1,9
Verksamhetens nettokostnad -2 086,7 -2 196,8 -2 218,0 21,2 23,1
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fler tillfälligt vakanta platser, i samband med in- och ut-
flyttning, på boendena än vanligt. En viss del är också 
hänförlig till att antalet utbetalda timmar i hemtjänsten 
varit färre än budgeterat. Även inom den egna regin 
har antalet utbetalda timmar i hemtjänsten varit färre 
än budgeterat. Inom handikappomsorgen redovisas ett 
underskott framförallt hänförligt till personlig assistans, 
där antalet beviljade timmar ökat markant. Även verk-
samheterna inom individ- och familjeomsorg redovisar 
ett underskott. Detta till följd av att antalet  externa in-
stitutionsplaceringar och familjehemsplaceringar ökat 
för barn och unga samt att externa placeringar av  vuxna 
inom socialpsykiatri och missbruk ökat.  Området för-
sörjningsstöd redovisar ett underskott med 3,7 mkr. 
Föregående år uppgick underskottet till 8,3 mkr.  Under 
2016 har ca 5,3 mkr tillförts utav Migrationsverkets 
ersättningar. Verksamheten Flykting och Integration 
 finansieras med migrationsmedel och påverkar inte 
social nämndens resultat.

Tekniska nämnden redovisar ett underskott med 11,2 mkr. 
Detta är till största delen en följd av att det, i samband 
med investeringsprojektet kunskaps- och kulturcen-
trum, gjorts en avsättning för framtida sanering inom 
kvarteret Krispeln.

Bygglovsnämnden redovisar ett överskott med 3,2 mkr 
på grund av högre intäkter än budgeterat. Detta är en 
följd av ett ökat antal bygglovsansökningar samt att ett 
flertal bygglov rört stora projekt.

Servicenämnden redovisar ett överskott för året med  
4,6 mkr. Framförallt beror detta på att kost- och städ-
service under året haft högre intäkter än budgeterat till 
följd av ökad måltidsförsäljning. Anledningen är ett 
ökat antal nyanlända men även ett ökat antal portioner 
på förskola och fritidshem.

Centralt avsatta, ej utfördelade nämndsmedel, redovisar 
ett överskott med 1,9 mkr vilket bland annat förklaras 
av att man i budget tog höjd för en viss egenfinansiering 
på särskilda lönesatsningar som senare visade sig till 
fullo finansieras med statsbidrag.

Totalt för de kommungemensamma posterna, som 
rymmer både positiva och negativa avvikelser, redovisas 
en positiv avvikelse på 7,1 mkr. Som exempel kan nämnas 
att medan pensionskostnaderna är lägre än budgeterat, 
framförallt beroende på att en pensionsavsättning lösts 
upp under 2016, har semesterlöneskulden ökat. Ökningen 
är främst en följd av årets lönesatsningar på till exempel 
lärare.

Nämnd
Ram  

budgetbeslut  
20151124

Steget  
vidare

Kapital
kostn och 
nedskrivn

Intern 
hyra

Socialnämnd 
effektivisering

Löneökning 
och pol. 
arvoden

Ram  
2016

Kommynstyrelsen 152 309 1 000 1 030 345 1 223 155 907
Vårdnadsbidrag 2 500 2 500
Affärsverksamhet 393 1 414 53 1 860
Barn- och utbildningsnämnden 961 698 1 611 1 280 19 011 983 600
Socialnämnden, exkl försörjningsstöd 826 149 -1 000 561 -1 280 150 16 912 841 492
Socialnämnden, försörjningsstöd 30 000 30 000
Kultur- och fritidsnämnden 104 060 1 066 865 105 991
Tekniska nämnden 51 197 7 747 243 59 187
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 742 322 8 064
Bygglovsnämnden 6 307 147 6 454
Servicenämnden 6 307 -375 136 6 068
Överförmyndarnämnden 3 029 10 3 039
Revisionen 1 413 30 10 1 453
Centralt budgeterade medel drift invest, 
 löneökning, kapitalkostnader etc. 54 459 -13 429 -150 -38 932 1 948
Summa 2 207 563 0 0 0 0 0 2 207 563

Driftredovisning (omfördelning av budget under 2016)
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Område
Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Utfall 
2013

Förskolan
Antal barn placerade inom förskoleverksamheten 
 (kommunal och fristående) 2 220 2 165 2 128 2 134
Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,5 5,7 6,0
Antal inskrivna barn per avdelning 18,1 17,8 20,4

Fritidshem
Antal barn placerade inom fritidshem  
(kommunal och fristående) 1 835 1 730 1 623 1 548
Antal barn per årsarbetare 23,7 24,4 24,5

Grundskolan
Antal elever inom grundskola (kommunal och fristående) 4 756 4 686 4 562 4 484
Antal elever per lärare i grundskola 12,5 12,6 12,7
Antal elever inom grundsärskola  
(kommunal och fristående) 31 26 27 33
Antal elever per lärare i grundsärskola 2,3 1,2 1,2

Gymnasiet
Antal elever inom gymnasieskola 1 568 1 639 1 662 1 637
Antal elever per lärare i gymnasieskola 10,1 10,0 10,3
Antal elever inom gymnasiesärskola 21 19 15 17
Antal elever per lärare i gymnasiesärskola 2,2 2,6 3,2

Redovisade volymer inom förskola och skola är genomsnitt för året. Volymtal redovisas exkl asylsökande barn och elever, eftersom 
 skolgången för dessa elever finansieras med medel från migrationsverket.

Äldreomsorg
Antal beställda (ersatta) hemtjänsttimmar 281 351 283 577 276 937 279 106
Antal utförda hemtjänsttimmar 260 931 266 953 263 585 246 984
Antal befintliga platser i särskilt boende 500 499 502 495

Handikappomsorg
Antal beslut om personlig assistans 101 103 105 92
Antal befintliga platser inom bostad med särskild service 130 125 122 119
Antal platser inom daglig verksamhet 207 197 189 189
Antal timmar per månad boendestöd LSS (medel) 619 734 - -

Individ- och familjeomsorg
Antal placeringar psykiatriboende (medel) 10 7 7 -
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel) 10 9 9 -
Antal placeringar i familjehem (medel) 76 64 49 -
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel) 6 7 7 -
Antal placeringar institution missbruk (medel) 14 9 10 8

Nyckeltal

Uppföljningen avser nyckeltal redovisade i budget 2016. Officiell statistik avseende vissa nyckeltal är ännu inte klara, vilket är 
 förklaringen till att vissa nyckeltal saknar uppgifter.



ÅRSREDOVISNING 2016

 47

Bolagens resultat

Bolag (resultat efter finansiella poster)
Utfall 
2016

Budget 
2016

Utfall 
2015

Falkenbergs Stadshus AB 7,7 -7,1 23,6
Falkenberg Energi AB 40,0 27,9 36,8
Falkenbergs Bostads AB 35,8 17,9 23,3
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB 0,5 1,4 0,6
Falkenbergs Näringsliv AB -12,6 -13,8 -9,0

Falkenbergs Stadshus AB
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 7,7 mkr 
mot budgeterat resultat på -7,1 mkr. Avvikelsen beror 
på en anteciperad utdelning om 31,0 mkr från Falken-
berg Energi AB samt nedskrivning av aktier i Falken-
bergs Näringsliv AB.
 
Falkenberg Energi AB
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 40,0 mkr 
mot budgeterat resultat på 27,9 mkr. Samtliga tre verk-
samhetsgrenar, elhandel, elnät och fjärrvärme har bidragit 
till den positiva avvikelsen. Även om vädret varit milt 
och elpriset varit på en låg nivå har antalet kunder och 
såld volym ökat. Det omfattande byggandet i kommunen 
har bidragit till att intäkterna för nyanslutningar i elnä-
tet fördubblats. Även intresset att vara fjärrvärmekund  
har varit stort. Kostnaderna är generellt lägre än budget.
 
Falkenbergs Bostads AB
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 35,8 mkr 
mot budgeterat resultat på 17,9 mkr. Intäkterna har 
ökat i befintligt fastighetsbestånd samt till följd av för-
värvet av dotterbolaget Falkenberg Bostad Utvecklings 
AB. Räntenettot är betydligt bättre än budget tack vare 
de fortsatt låga marknadsräntorna. I resultatet finns en 
post om 6,9 mkr hänförlig till försäljning av fastigheten 
Slottshagen 5. 

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,5 mkr 
mot budgeterat resultat på 1,4 mkr. Resultatet kommer 
ifrån verksamheterna fastigheter och industrirening där 
framförallt underhållskostnaderna på ägda  fastigheter 
ökat mer än budgeterat, vilket förklarar avvikelsen. 
Verksamheterna VA, återvinning och avfall är taxefi-
nansierade. Över- och underskott i dessa verksamheter 
regleras mot  respektive kollektiv som en skuld/fordran 
och hanteras i resultaträkningen som en ökad/minskad 
intäkt.
 
Falkenbergs Näringsliv AB
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -12,6 mkr 
mot budgeterat -13,8 mkr. Intäkterna är högre gentemot 
budget tack vara projektet Falkenbergs Matdagar. De är 
dock betydligt lägre mot föregående år då bolaget sålde 
all sin exploateringsmark till kommunen. Kostnaderna 
är generellt lägre mot budget även om personalkostna-
derna ökat p.g.a. engångspremier för pensionsförsäk-
ringar och löneskatt.
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, mkr Not
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

Den löpande verksamheten
Årets resultat 99,4 64,3 114,8 96,6
Justeringar för avskrivningar 100,3 77,6 186,4 160,8
Justeringar för principförändring över EK 198,2 0,0 198,2 0,0
Justering för förändring av avsättningar -214,2 -1,7 -217,5 -7,6
Justering för övriga poster 22 -13,2 -1,1 -7,7 -0,7
Medel från verksamheten före  förändring av 
 rörelsekapital 170,5 139,1 274,2 249,1

Löpande verksamheten
+/- Minskning/ökning lager 8,4 -46,2 9,4 14,6
+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar -5,0 -24,2 10,4 -11,8
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -29,0 173,1 19,1 119,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 144,9 241,8 313,1 371,2

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 -0,3 0,0
Investeringar i fastigheter och inventarier 23 -299,1 -214,7 -522,4 -338,5
Försäljning av fastigheter och inventarier 42,4 2,4 67,5 2,2
+/- Ökning/minskning av övriga  finansiella 
 anläggningstillgångar -93,4 -16,9 -38,7 -0,5
Amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 37,0 0,0 0,0
Ökning kortfristiga finansiella placeringar 4,8 8,6 4,8 14,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -345,3 -183,6 -489,1 -322,2

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna långfristiga lån 64,1 28,6 67,9 33,8
Amortering långfristiga lån -42,8 -2,3 -40,0 0,0
Erhållet/lämnat koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 3,5
Utbetald utdelning 0,0 -31,0 -1,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21,3 26,3 -3,1 35,4

Årets kassaflöde -179,1 84,5 -179,1 84,4
Likvida medel vid årets början 277,4 192,9 277,6 193,2
Likvida medel vid årets slut 98,3 277,4 98,5 277,6
Spec. till årets kassaflöde
+/- Ökning/minskning av kassa och bank 179,1 -84,5 179,1 -84,4
Årets kassaflöde -179,1 84,5 -179,1 84,4

Kommunen Koncernen
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Balansräkning

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har ökat med 166,8 mkr. 
Förändringen beror främst på årets investeringar om 
296,3 mkr (exklusive bidrag från staten) reducerat med 
årets avskrivningar om 100,3 mkr. I de  materiella an-
läggningstillgångarna ingår en anskaffning av bostads-
paviljonger på Slätten, vilka är avsedda för nyanlända. 
Dessa har till största del skrivits av under året. 

De finansiella anläggningstillgångarna har ökat med 
93,4 mkr  jämfört med 2015, vilket beror på ett ökat för-
medlat lån till  Falkenbergs Bostads AB samt att en sär-
skild medlems insats gjorts till Kommuninvest, till följd 
av krav om ökad kapitaltäcknigsgrad.

Omsättningstillgångar
Lager består främst av mark hänförlig till exploaterings-
verksamheten, vilket minskat något mellan åren. Kort-
fristiga fordringar ligger i paritet med föregående år. De 
kortfristiga placeringarna består av elcertifikat. Dessa 
har under året skrivits ner p.g.a. det kraftigt fallande 
marknadspriset. Likvida medel har minskat  väsentligt 
sedan föregående år beroende på att kassan delvis 
 använts till att finansiera årets investeringar samt att en 
amortering skett på kommunens lån.

Eget kapital
Under året har en principförändring skett avseende 
 redovisning av pensioner. Kommunen tillämpar den sk. 
blandmodellen, men hade trots detta avsatt 198,2 mkr i 
balansräkningen av försiktighetsskäl. Detta för att kunna 

möta de framtida pensionsbetalningarna från pensions-
förbindelsen, f.n. 831,3 mkr. Avsättningen har under 
2016 lösts upp och redovisats via eget kapital.

Avsättningar
Avsättning av pensioner har minskat av ovan nämnd 
upplösning. Kvar är avsatta pensioner för särskild av-
talspension och ålderspension. Övriga avsättningar 
innehåller avsättningar till muddring och sanering i 
kvarteret Krispeln i samband med byggnation av kun-
skaps- och kulturcentrum.

Skulder
De långfristiga skulderna har netto ökat med 18,5 mkr. 
Förändringen beror på lån som upptagits för vidare-
utlåning till de kommunala bolagen om 58,5 mkr och 
på att kommunen har amorterat 40 mkr på egna lån. 
Utöver detta har amortering skett av den finansiella 
leasing skuld som finns avseende vindkraftverken på 
Lövstaviken och på ökade statliga investeringsbidrag. 
De kortfristiga skulderna har ökat något jämfört med 
föregående år. Den enskilt största ökningen avser skuld 
för koncernkontot. I övrigt består kortfristiga skulder av 
normala förändringar.
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Balansräkning, mkr Not
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,3 0,0
Materiella anläggningstillgångar 1 799,2 1 632,4 4 095,5 3 820,9
-varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 444,6 1 377,2 3 158,9 3 026,5
-varav maskiner och inventarier 10 147,4 146,4 649,5 601,9
-varav pågående anläggningar 11 207,2 108,8 287,1 192,5
Finansiella anläggningstillgångar 12 1 603,9 1 510,5 61,3 22,6
Summa anläggningstillgångar 3 403,1 3 142,9 4 157,1 3 843,5

Omsättningstillgångar
Lager 13 78,2 86,6 82,0 91,4
Kortfristiga fordringar 14 180,8 175,8 215,4 225,8
Kortfristiga placeringar 15 14,5 19,3 14,5 19,3
Kassa och bank 16 98,3 277,4 98,5 277,6
Summa omsättningstillgångar 371,8 559,1 410,4 614,1
SUMMA TILLGÅNGAR 3 774,9 3 702,0 4 567,5 4 457,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER
Eget kapital
-varav årets resultat 99,4 64,3 114,8 96,6
-varav ackumulerad resultatutjämningsreserv 227,0 198,6 227,0 198,6
-varav övrigt eget kapital 1 241,1 1 007,0 1 499,0 1 263,6
Summa eget kapital 1 567,5 1 269,9 1 840,8 1 558,8

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 16,8 205,8 17,1 206,0
Övriga avsättningar 18 22,5 47,7 128,2 155,6
Summa avsättningar 39,3 253,5 145,3 361,6

Skulder
Långfristiga skulder 19 1 611,0 1 592,5 1 937,1 1 912,0
Kortfristiga skulder 20 557,1 586,1 644,3 625,2
Summa skulder 2 168,1 2 178,6 2 581,4 2 537,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER 3 774,9 3 702,0 4 567,5 4 457,6

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter 21 1 135,2 991,0 1 135,7 991,5
Ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunen Koncernen
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Noter

Noter, mkr
 Bokslut   

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljning 151,7 142,9 447,7 446,2
Taxor & avgifter 83,8 80,7 223,5 215,2
Bidrag 255,0 148,4 255,0 148,4
Exploateringsintäkter 19,4 27,7 19,4 27,7
Maxtaxa 11,6 12,4 11,6 12,4
Övriga intäkter 1,9 1,7 6,0 4,7
TOTALT 523,4 413,8 963,2 854,6

Not 2 Jämförelsestörande intäkter
Realisationsvinster 13,2 2,4 13,2 2,4
Återbetalning AFA 0,0 15,5 0,0 15,5
TOTALT 13,2 17,9 13,2 17,9

Not 3 Verksamhetens kostnader
Personal -1 416,9 -1 274,0 -1 497,6 -1 355,5
Lokalkostnader -190,9 -180,8 -170,9 -161,4
Bidrag -98,5 -105,5 -98,5 -105,5
Köp av verksamhet -590,0 -521,9 -593,0 -524,9
Övriga kostnader -336,8 -358,6 -532,8 -561,5
TOTALT -2 633,1 -2 440,8 -2 892,8 -2 708,8

Not 4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter innevarande år 1 740,3 1 654,0 1 740,3 1 654,0
Slutavräkning tidigare år 1,8 -3,2 1,8 -3,2
Preliminär slutavräkning innevarande år -8,8 1,8 -8,8 1,8
TOTALT 1 733,3 1 652,6 1 733,3 1 652,6

Not 5 Generella statsbidrag  och utjämning
Inkomstutjämning 431,0 402,8 431,0 402,8
Kostnadsutjämning -15,6 -6,2 -15,6 -6,2
Strukturbidrag 0,0 4,4 0,0 4,4
Regleringsavgift -1,5 -1,6 -1,5 -1,6
Utjämning LSS 9,7 14,0 9,7 14,0
Kommunal fastighetsavgift 85,0 82,1 85,0 82,1
Övriga bidrag 28,9 3,2 28,9 3,2
TOTALT 537,5 498,7 537,5 498,7

Not 6 Finansiella intäkter
Räntor från kommunala bolag 4,6 8,5 0,0 0,0
Utdelning (varav 31 mkr från Falkenberg Energi AB) 31,4 0,5 0,4 0,5
Övriga ränteintäkter och liknande 0,7 0,7 -5,0 0,2
Resultat vid försäljning av koncernbolag 0,0 0,0 6,9 0,0
TOTALT 36,7 9,7 2,3 0,7

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor avseende förmedlade lån 1,3 -8,5 1,3 -8,5
Nedskrivning av elcertifikat -6,0 -1,2 -7,4 -1,2
Ränta pensionsavsättning -0,2 -0,2 -1,3 -0,2
Övriga räntekostnader och liknande -6,4 -0,1 -38,1 -35,1
TOTALT -11,3 -10,0 -45,5 -45,0

Kommunen Koncernen
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Noter, mkr
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

Noter Kommunen Koncernen

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets aktiverade utgifter 0,0 0,0 0,3 0,0
Utgående anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,3 0,0
TOTALT 0,0 0,0 0,3 0,0

Not 9 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 2 128,5 2 003,5 4 399,7 4 209,9
Justeringspost 0,1 0,1 2,4 0,9
Årets anskaffningar 145,7 96,1 206,6 107,0
Omklassificeringar från pågående nyanläggningar 23,5 29,0 109,1 82,4
Försäljningar och utrangeringar -33,0 -0,2 -64,8 -0,5
Utgående anskaffningsvärde 2 264,8 2 128,5 4 653,0 4 399,7
Ingående avskrivningar -751,3 -694,3 -1 368,4 -1 260,1
Justeringspost -0,1 -0,1 -0,1 1,6
Årets avskrivningar -76,0 -56,9 -129,6 -110,0
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningar och utrangeringar 7,2 0,0 13,1 0,1
Utgående avskrivningar -820,2 -751,3 -1 485,0 -1 368,4
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 -4,8 -3,1
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 -4,3 -1,7
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 -9,1 -4,8
TOTALT 1 444,6 1 377,2 3 158,9 3 026,5

Not 10 Maskiner och  inventarier
Ingående anskaffningsvärde 338,8 310,7 1 197,7 1 115,9
Justeringspost 0,1 0,1 2,1 0,1
Årets anskaffningar 24,4 27,3 79,8 55,0
Omklassificeringar från pågående nyanläggningar 0,5 0,7 21,4 30,7
Försäljningar och utrangeringar -0,7 0,0 -1,2 -4,0
Utgående anskaffningsvärde 363,1 338,8 1 299,9 1 197,7

Ingående avskrivningar -192,4 -171,9 -578,0 -530,5
Justeringspost 0,1 0,0 0,1 0,1
Årets avskrivningar -23,7 -20,5 -55,3 -50,8
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningar och utrangeringar 0,3 0,0 0,6 3,2
Utgående avskrivningar -215,7 -192,4 -632,6 -578,0
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 -17,8 -17,8
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 -17,8 -17,8
TOTALT 147,4 146,4 649,5 601,9

Not 11 Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 108,8 51,6 192,5 133,4
Justeringspost -0,2 -0,2 -0,2 -0,1
Årets anskaffningar 126,2 88,3 228,9 173,5
Uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificeringar till maskiner/inventarier  
och byggnader/mark -24,0 -29,7 -130,5 -113,1
Försäljningar och utrangeringar -3,6 -1,2 -3,6 -1,2
Utgående anskaffningsvärde 207,2 108,8 287,1 192,5
TOTALT 207,2 108,8 287,1 192,5
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Noter, mkr
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

Noter Kommunen Koncernen

Not 12 Finansiella  anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Falkenbergs Stadshus AB 175,3 175,3 0,0 0,0
Kommuninvest ekonomisk förening 38,7 1,6 38,7 1,6
Falkenberg Biogas AB 3,0 3,0 3,0 3,0
Övriga aktier och andelar 1,1 0,3 4,6 4,6

Långfristiga fordringar
Förmedlade lån till kommunala bolag 1 362,0 1 303,5 0,0 0,0
Övriga fordringar koncernbolag 11,0 13,4 0,0 0,0
Övriga fordringar 12,8 13,4 15,0 13,4
TOTALT 1 603,9 1 510,5 61,3 22,6

Not 13 Lager
Mark 77,6 86,0 77,6 88,6
Övrigt 0,6 0,6 4,4 2,8
TOTALT 78,2 86,6 82,0 91,4

Not 14 Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader 45,4 45,5 51,7 48,5
Upplupna fastighetsavgiftsintäkter 67,8 57,8 67,8 57,8
Övriga upplupna intäkter 1,9 17,1 2,4 17,7
Fordringar på staten 34,6 21,2 38,5 21,2
Kundfordringar 29,6 28,6 53,5 78,6
Övriga fordringar 1,5 5,6 1,5 2,0
TOTALT 180,8 175,8 215,4 225,8

Not 15 Kortfristiga  placeringar
Elcertifikat 14,5 19,3 14,5 19,3
Övriga kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTALT 14,5 19,3 14,5 19,3

Not 16 Kassa och bank
Kassa och bank 3,5 3,9 3,7 4,1
Koncernkonto, kommunen 17,2 175,7 17,2 175,7
Koncernkonto, koncernbolag 77,6 97,8 77,6 97,8
TOTALT 98,3 277,4 98,5 277,6

Not 17 Avsättningar till pensioner och liknande 
 förpliktelser
Särskild avtalspension 4,2 5,7 4,5 5,7
Förmånsbestämd- och kompl. pension 0,0 0,0 0,0 0,0
Ålderspension 12,6 13,1 12,6 13,1
Summa 16,8 18,8 17,1 18,8
Extra avsättning avseende pensionsansvarsförbindelsen 0,0 171,0 0,0 171,0
Övriga pensionsavsättningar 0,0 16,0 0,0 16,2
TOTALT 16,8 205,8 17,1 206,0
Tidigare avsättning om 171 mkr respektive 16 mkr har under året lösts upp för att pensioner intjänade före 1998 helt ska redovisas 
enligt blandmodellen

Ingående avsättning (inkl löneskatt) 18,8 20,0 18,8 20,0
Nya förpliktelser under året -2,0 -1,2 -1,7 -1,2
-varav nyintjänad pension 0,1 0,0 0,1 0,0
-varav ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,3 0,2 0,3
-varav ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
-varav utbetalningar -4,4 -4,3 -4,4 -4,3
-varav arbetstagare som har pensionerats 2,3 3,7 2,3 3,7
-varav pension till efterlevande 0,5 0,0 0,5 0,0
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-varav övrig post -0,7 -0,9 -0,4 -0,9
Utgående avsättning 16,8 18,8 17,1 18,8
Aktualiseringsgrad, % 99,0 99,0 99,0 99,0

Ansvarsförbindelser
Ingående pensionsförbindelse 869,9 906,6 869,9 906,6
Aktualisering -0,1 -0,9 -0,1 -0,9
Ränteuppräkning 8,6 8,8 8,6 8,8
Basbeloppsuppräkning 3,4 7,6 3,4 7,6
Effekt sänkning diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0
Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig post -4,8 -5,5 -4,8 -5,5
Årets utbetalningar -45,7 -46,7 -45,7 -46,7
Utgående pensionsförbindelse 831,3 869,9 831,3 869,9

Pensionsförvaltning
Avsättningar (inkl. löneskatt) för pensioner och  
liknande förpliktelser 16,8 18,8 17,1 18,8
Ansvarsförbindelser (inkl. löneskatt), dvs pensions-
förpliktelser som inte tagits upp bland avsättningarna 831,3 869,9 831,3 869,9
-avsatt i balansräkningen för att möta framtida 
 utbetalningar 0,0 187,0 0,0 187,0
Totala pensionsförpliktelser 848,1 888,7 848,4 888,7

Not 18 Övriga avsättningar
Uppskjuten skatt 0,0 0,0 98,5 97,3

Återställningskostnader deponier
Avser Lövstaviken och landsbygdsdeponier
Ingående avsättning (varav vattenskyddsområde 2,5 mkr) 0,0 0,0 10,6 13,1
Årets användning för återställning 0,0 0,0 -3,4 -2,5
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående avsättning (varav vattenskyddsområde 2,2 mkr) 0,0 0,0 7,2 10,6

Muddring
Årlig avsättning för muddring i Falkenbergs och 
 Glommens hamn. Muddring genomförs ca vart femte år.
Ingående avsättning 10,0 8,5 10,0 8,5
Årets ianspråktagande -3,5 -1,0 -3,5 -1,0
Årets avsättning 2,5 2,5 2,5 2,5
Utångende avsättning 9,0 10,0 9,0 10,0

Smedjans förskola
Evakueringskostnader för tillfälliga paviljonger. 
 Byggnation försenad pga överklagat bygglov.  
Byggnation planerad till 2017-2018
Ingående avsättning 2,1 3,3 2,1 3,3
Omklassificering till korta skulder -1,0 -1,2 -1,0 -1,2
Årets ianspråktagande -1,1 0,0 -1,1 0,0
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående avsättning 0,0 2,1 0,0 2,1

Gymnasiet
Avsättning avseende kostnader i samband med 
 byggnation av kunskaps- och kulturcentrum
Ingående avsättning 34,8 40,5 34,8 40,5
Upplösning -34,8 -5,7 -34,8 -5,7
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utångende avsättning 0,0 34,8 0,0 34,8

Noter, mkr
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

Noter Kommunen Koncernen
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Noter, mkr
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

Noter Kommunen Koncernen

Sanering inom kvarteret Krispeln
Avsättning för kommande sanering inom kvarteret 
Krispeln i samband med byggnation av kunskaps- och 
kulturcentrum
Ingående avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets ianspråktagande 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avsättning 13,5 0,0 13,5 0,0
Utgående avsättning 13,5 0,0 13,5 0,0

Övriga
Rivningar av byggnader i samband med nybyggnationer.
Ingående avsättning 0,8 1,9 0,8 1,9
Omklassificering från korta skulder 0,0 -1,1 0,0 -1,1
Årets ianspråktagande -0,8 0,0 -0,8 0,0
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående avsättning 0,0 0,8 0,0 0,8
TOTALT 22,5 47,7 128,2 155,6

Not 19 Långfristiga skulder
Lån från kreditinstitut 1 499,0 1 480,5 1 724,0 1 705,5
-varav vidareutlånat till koncernbolag 1 362,0 1 303,5 1 362,0 1 303,5
Finansiell leasing vindkraftverk 71,1 73,9 71,1 73,9
Statliga investeringsbidrag 40,9 38,1 40,9 38,1
Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 101,1 94,5
TOTALT 1 611,0 1 592,5 1 937,1 1 912,0
Falkenbergs kommun tillämpar säkringsredovisning, se 
redovisningsprinciper

Not 20 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 164,8 159,0 202,8 204,4
Skuld till staten 109,2 92,0 125,7 54,2
Upplupna pensionskostnader avgiftsbestämd del 46,1 41,1 48,6 43,6
Semester- och övertidsskuld 87,8 82,3 91,7 83,5
Upplupna kostnader 37,2 28,9 83,8 73,4
Förutbetalda intäkter 46,1 75,1 56,6 85,5
-varav förutbetalda flyktingbidrag från staten 41,6 54,2 41,6 54,2
Koncernkontoskuld 56,5 97,9 0,0 0,0
Övriga skulder 9,4 9,8 35,1 80,6
TOTALT 557,1 586,1 644,3 625,2

Not 21 Panter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Övriga bostadsföretag 6,1 6,9 6,1 6,9
Ansvarstagande Egna hem 0,3 0,4 0,3 0,4
Föräldrarkooperativa förskolor 0,9 0,9 0,9 0,9
Övriga föreningar 0,3 0,7 0,3 0,7
Pensionsutfästelser 0,2 0,2 0,2 0,2
Falkenbergs Stadshus AB 225,0 225,0 225,0 225,0
Summa 232,8 234,1 232,8 234,1

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998 831,3 869,9 831,3 869,9
Avsättning pensionsförpliktelser 0,0 -186,9 0,0 -186,9
SEB Finans AB, finansiell leasing 71,1 73,9 71,1 73,9
Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,5 0,5
Summa 902,4 756,9 902,9 757,4
TOTALT 1 135,2 991,0 1 135,7 991,5
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Not 22 Ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinster/realisationsförluster -13,2 -2,4 -13,2 -2,4
Nedskrivningar 0,0 1,3 4,3 1,7
Övrigt 0,0 0,0 1,2 0,0
TOTALT -13,2 -1,1 -7,7 -0,7

Not 23 Investeringar
Anskaffningar -0,7 -211,7 -519,6 -335,5
Amortering finansiell leasing -2,8 -3,0 -2,8 -3,0
TOTALT -299,1 -214,7 -522,4 -338,5

Noter, mkr
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015
 Bokslut  

2016
 Bokslut  

2015

Noter Kommunen Koncernen

Not 24 Långfristiga skulder (åtagande)
Falkenbergs kommun har i april 1994 ingått en solida-
risk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan  medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda 
 borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falken-
bergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
346 091 mkr och totala tillgångar till 338 153 mkr. Kom-
munens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
2 067 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 2 020 mkr.
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Investeringsredovisning

Årets investeringar uppgår till 292,5 mkr inklusive in-
vesteringsbidrag, vilket innebär ett överskott mot årets 
budget 125,8 mkr. Den positiva avvikelsen beror främst 
på försenade projekt samt justerade tidsplaner.

Projektetet med kunskaps- och kulturcentrum pågår. 
Huvudbyggnaden projekteras och byggnationen kom-
mer igång under 2017. Byggnation av Tallkottens för-
skola pågår och förskolan planeras stå klar under hösten 
2017. Etablering av förskolepaviljonger i Stafsinge och 
Kristineslätt har slutförts vilket resulterat i 10 nya avdel-
ningar. Smedjans förskola har blivit försenad på grund 
av överklagat bygglov och byggnation planeras till  
2017-2018. Återuppbyggnad av Skogstorps idrottshall 
har slutförts under året och köket på Hjortsbergsskolan 
har byggts om. Ventilationen på Vessigebroskolan har 
åtgärdats och projektering av ventilationsåtgärder på 
Söderskolan och Ljungbyskolan pågår.

Uppförande av Falkenberg Arena har skett under året 
och arenan står klar för spel våren 2017. Byggnation av 
Falkenbergs idrottshall har påbörjats och beräknas bli 
klar under 2017. En ny brandstation i Ullared har byggts 
och tas i bruk i början av 2017. Inom vård och omsorg 
fanns medel avsatta för flytt och utökning av enpersons-
bostäder för psykiskt funktionsnedsatta, ett projekt har 
senarelagts på grund av att bygglov ej beviljats.

Ombyggnad av Klittervägen på sträckan mellan Skrea-
baren och Netas berg pågår och kommer färdigställas 
under 2017. Läroverksgatan vid Vallarna har byggts ut 
- en ny dagvattenlösning och tydligare parkeringar och 
gång- och cykelbanor har bidragit till en högre kvalitet 
för Vallarnas besökare. Cirkulationsplatsen vid Hertings 
plan har färdigställts, vilket medfört högre trafiksäkerhet 
i en tidigare riskfylld trafikmiljö. Ombyggnad av Katte-
gattvägen inom kvarteret Bacchus pågår och ombyggnad 
av bussterminalen i Ullared har färdigställts under året.

Område, mkr
Budget 2016 (ink  

överföring från 2015)
Utfall  
2016

Avvikelse  
2016

Förskola, grundskola, gymnasium
Lokalinvesteringar 152,4 80,6 71,7
Inventarier 3,2 4,0 -0,8
Övrigt 7,3 7,8 -0,5
Summa förskola, grundskola, gymnasium 162,9 92,4 70,4

Vård och omsorg
Lokalinvesteringar 5,3 0,1 5,2
Övrigt 3,5 3,5 0,0
Summa vård och omsorg 8,8 3,6 5,2

Kultur och fritid
Kultur och fritidsverksamhet 136,5 74,0 62,5
Summa kultur och fritid 136,5 74,0 62,5

Infrastruktur
Gator och cirkulationsplatser 27,5 37,8 -10,4
Gång- och cykelvägar 10,3 4,7 5,6
Gatubelysning 8,2 3,6 4,6
Övrigt 11,6 6,8 4,8
Summa infrastruktur 57,6 52,9 4,6
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Övriga investeringar
Lokalinvesteringar 19,4 36,8 -17,4
Fastighetsunderhåll 23,0 24,3 -1,3
Övrigt 10,3 7,9 2,4
Summa övriga investeringar 52,7 69,0 -16,3
Markförvärv 0,0 0,6 -0,6
Summa investeringar 418,5 292,5 125,8
Varav investeringsbidrag -4,0 -3,8 -0,2
Totalt 422,5 296,3 126,0

Område, mkr
Budget 2016 (ink 

 överföring från 2015)
Utfall  
2016

Avvikelse  
2016

Investeringsprojekt, mkr (urval av större projekt) Projektbudget* Prognos totalt Prognos avslutat år

Tallkottens förskola 58,7 58,7 2017
Dals Ängars förskola 26,3 26,3 2018
Kunskaps- och kulturcentrum 312,4 312,4 2019
Ventilationsåtgärder skolor 102,4 102,4 2022
Falkenberg Arena 130,0  110,0 2017
Falkenbergs idrottshall 31,0 31,0 2017
Ullareds brandstation 18,2 18,2 2017
Klittervägen Skreabaren-Netas berg 15,0 15,0 2017
Cirkulationsplats Hertings plan (inkl bidrag) 3,0 4,2 2016
BiIlfri cykelled Hallandskusten (inkl bidrag) 13,0 13,0 2021
Laxbron 4,0 4,0 2017
Stråket staden-stranden 3,5 3,5 2017
Kombiterminal och industrispår (inkl bidrag) 89,7 89,7 2020

*Avser senast beslutad projektbudget, avviker i vissa fall mot investeringsplan 2016

Större investeringsprojekt som har budgeterats över flera år (ingår i tabellen ovan)
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Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamhetens syfte är att förädla kommu-
nalt ägd mark (detaljplanelägga, bygga ut infrastruktur 
m.m.) i syfte att kunna sälja färdiga tomter för bostads- 
och verksamhetsändamål.

De viktigaste projekten under året har varit:

Kvarteret Bacchus 
Detta är ett stort bostadsområde om ca 500 lägenheter 
där detaljplanen vann laga kraft 2015. Markägare till 
merparten av kvartersmarken inom området är Baccfast 
AB (namnändrat från LTN Fastigheter AB). Delar av 
den allmänna platsmarken har färdigställs under 2016. 
Under 2017 startar första delen av bostadsutbyggnaden 
upp och gator m.m. runt denna iordningställs.

Projekt Beskrivning
Intäkter  

t o m 2016
Kostnader  
t o m 2016

Resultat  
t o m 2016

Varav  
resultat 

2016

Lager/  
förut betalda 

intäkter*  
20161231

Stafsinge villaby Småhustomter 6,0 -2,9 3,1 0,9 -0,7
Nybygärde, Fajans Småhustomter 6,1 -2,1 4,0 – 0,3
Smedjeholms Industriområde Verksamhetsmark 15,7 -12,2 3,5 0,6 1,4
Hällingen, Tröingeberg Småhustomter 1,2 -0,5 0,7 – 0,5
Prästaliden, Källtorp Småhustomter 6,8 -3,0 3,8 1,2 1,5
Gustavsberg, område 26-27, Stafsinge Bostadsmark – – – – -5,2
Rödplistervägen, Skogstorp Småhustomter 2,0 -1,1 0,9 0,7 0,8
Kvarteret Hjulet (Gallerian) Bostäder/verksamhet 8,4 -3,9 4,5 -0,1 -3,0
Vid Falkenbergs Station Verksamhetsmark 3,8 -3,0 0,8 0,5 10,4
Nybyggarevägen, Morup Småhustomter – – – – 1,8
Slättenvägen Småhustomter – – – – 2,1
Skrea 9:26 mfl, Skrea Stationsväg, Skrea Småhustomter 2,5 -1,2 1,3 0,8 1,1
Skrea Lyckan, Skrea Småhus och 

 flerbostadstomter
0,1 -0,1 – – 10,4

Långaveka 3:20 mfl Småhus och 
 flerbostadstomter

2,0 -1,7 0,3 – -1,0

Skrea 2:39 mfl Småhustomter 1,5 -1,2 0,3 0,3 -4,6
Skrea 6:64 (vid Skrea skola) Småhustomter 0,7 -0,5 0,2 0,2 -0,2
kv Baccus Småhus och 

 flerbostadstomter
5,8 -5,8 – – -3,9

Skrea 4:7 Småhustomter 0,2 – 0,2 0,2 –
kv Krispeln (gymnasieskolan) Centrumbostäder – – – – 1,3
Tånga Parkstad Flerbostäder – – – – 2,6
Stafsinge Kyrkby, Stafsinge Småhus och 

 flerbostadstomter
– – – – 9,7

Falkenbergsmotet, norra Verksamhetsmark 3,5 -2,8 0,7 0,7 51,8
Falkenbergsmotet, södra Verksamhetsmark – – – – 0,2
Göteborgsvägen, Skogstorp Flerbostadstomter – – – – 0,3
Summa 66,3 -42,0 24,3 5,9 77,6

* Balansförda poster som succesivt kommer att beaktas i vinstavräkningen.
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Stafsinge Kyrkby, Stafsinge
Markägare och tillika exploatör är Falkenbergs kommun. 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016 och anger bygg-
rätt för ett 90-tal friliggande villatomter, ett 30-tal rad-
hustomter samt ett antal flerbostadstomter. Arkeologisk 
slutundersökning har skett under 2016. Utbyggnaden 
förväntas ske i två etapper med start av etapp 1 under 
hösten 2017.

Skrea Lyckan, Skrea
Kommunen förvärvade under 2011 del av området och 
i samband med beslut om detta fattade kommunen även 
beslut om att starta upp detaljplan för området. Detalj-

översiktsplan för centralorten anger möjlighet att pröva 
området för bostadsbebyggelse och en tidig planskiss 
visar på ett 70-tal bostäder inom området. Arkeogiska 
undersökningar är klara. Utbyggnad av gator och grön-
områden sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Kvarteret Krispeln (vid gymnasieskolan) 
Avsikten är att inom kvarteret iordningställa dels nya 
bostäder dels ett nytt kunskaps- och kulturcentrum. 
Själva iordningställandet av det sistnämnda hanteras i 
en separat detaljplan och finansieras via kommunens in-
vesteringsbudget. Detaljplanen för nya bostäder  pågår. 
Kommunen äger till stora delar marken inom området.
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Koncerninterna förhållanden 

Enhet Ägd andel Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna

Kommunen 31,0
Falkenbergs Stadshus 100 % 21,0 22,3 29,7 31,0 31,0
Falkenberg Energi AB 100 % 10,0 31,0
Falkenbergs Bostads AB 100 % 21,0 29,7
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB 100 %
Falkenbergs Näringsliv AB 100 % 12,4

Enhet Ägd andel Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad

Kommunen 27,6 136,5 1 373,0 15,1 -1,8
Falkenbergs Stadshus 100 % 2,7 3,7 -0,9 5,4
Falkenberg Energi AB 100 % 47,4 17,2 20,0 -0,1 1,1
Falkenbergs Bostads AB 100 % 95,7 27,7 1 115,0 3,6
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB 100 % 17,9 3,8 238,0 -0,8 4,9
Falkenbergs Näringsliv AB 100 % 0,9 3,3 0,1

Koncerninterna förhållanden Ägartillskott

LånFörsäljning

UtdelningKoncernbidrag

Räntor och borgens
avgifter
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper för kommunen
Kommunen följer lagen om kommunal redovisning 
samt i allt väsentligt de rekommendationer som  lämnats 
av Rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall 
redo visningen avviker från dessa rekommendationer 
anges detta särskilt.

Periodisering av kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har 
i huvudsak belastats/tillgodoräknats årets redovisning. 
Lön avseende timanställda och ob-ersättning  avseende 
månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen. 
Dessa ersättningar som är intjänade i december 2016 
har belastat 2017.

Redovisning av IT-system och licenser
Kostnader avseende IT-system och licenser har kostnads-
förts i resultaträkningen. Dessa kostnader uppfyller inte 
RKR 12.1 för att hanteras som en immateriell tillgång.

Barn- och äldreomsorgsavgifter etc
Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Vid 
bokslutet periodiseras levererad, ej ännu fakturerad, 
prestation och intäktsförs i enlighet med gällande taxa.

Markförsäljning/exploatering
Exploateringsintäkter vinstavräknas allt eftersom för-
säljning sker, varje tertial, enligt RKR:s vägledning. 
Kostnader som inte vinstavräknats redovisas som lager. 
Intäkter från övrig markförsäljning intäktsförs löpande.

Statliga investeringsbidrag
Statliga investeringsbidrag skuldförs vid utbetalning. 
Bidragen intäktsförs i takt med avskrivningarna för den 
investering bidraget avser.

Försäljning av fastigheter
Inkomsten intäktsförs vid kontraktsdagen, förutsatt 
att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som 
 kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla 
kommunen och att avtalet är utformat så att inkomsten 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, samt utgifterna till 
följd av transaktionen.

Statsbidrag
Riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen 
tillsam mans med övriga verksamhetsknutna intäkter. 
Periodisering sker till den period där kostnaderna, som 
statsbidraget avser, är bokförda.

Skatteintäkter/generella statsbidrag och utjämning
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4:2. 
Generella statsbidrag och utjämning redovisas enligt 
kontantmetoden. Undantag har skett med det generella 
bidrag kommunen erhållit om 54,2 mkr för integration 
under senhösten 2015. Bidraget har hittills intäktsförts 
med 12,6 mkr och resterande kommer att intäktsföras 
efter den plan som finns för integrationsfrämjande åt-
gärder. Enligt redovisningsrekommendationen skall 
statsbidraget resultatavräknas i sin helhet 2016. Bedö-
mingen är att kommunens utökade kostnader för in-
tegrationen av flyktingarna kommer att uppstå under 
flera år framöver. För att ha beredskap och för att inte 
påverka kommunens budget i övrigt vill kommunen på 
detta sätt skapa en reserv för dessa kostnader. Kommu-
nen har skapat den internt benämnda ”Falkenbergsmo-
dellen” där alla berörda nämnder gemensamt beslutar 
om, och genomför, de åtgärder som bedöms bäst för att 
skapa en bra integration och därmed minimera framti-
da kostnader.

Kommunal fastighetsavgift
Beräknad intäkt avseende kommunal fastighetsavgift 
periodiseras till det år intäkten hänför sig till.

Pensionsskulden 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade bland-
modellen, vilket innebär att pension som intjänats t.o.m 
1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunens 
pensionsåtagande i övrigt redovisas under avsättningar 
och kortfristiga skulder. Pensionsskulden är beräknad 
enligt RIPS (antaganden för pensionsskulden).

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar under nyttjandeperioden. Avskrivnings-
tiderna har fastställts med utgångspunkt från RKR:s råd 
om avskrivningar men med en egen bedömning av den 
beräknade nyttjandeperioden för tillgångarna. Avskriv 
ningarna sker enligt rak nominell metod och påbörjas 
året efter att investeringen tagits i bruk. Kommunen har 
gjort ett avsteg från reglerna när det gäller avskrivning 
av bostadspaviljonger på Slätten som anskaffats under 
året för 18,7 mkr. Kommunen erhöll 2016 ett statsbidrag 
på 16,4 mkr, kallat ”byggbonus” som var avsett för bo-
städer för nyanlända. Genom att skriva av paviljongerna 
med en kostnad motsvarande intäkten, har bidraget an-
vänts till det som avsågs. Den korta avskrivningstiden, 
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1 år, motiveras av de mycket speciella omständigheter 
som föreligger för den tillfälliga byggnationen.

De investeringar som klassificerats som anläggnings-
tillgång, har i huvud sak haft ett anskaffningsvärde som 
överstiger ett halvt prisbasbelopp och en beräknad nytt-
jandeperiod över stigande 3 år. Aktivering av räntekost-
nader sker inte under byggtiden. De finansiella tillgång-
arna är upptagna till lägsta värdet av anskaffningsvärdet 
eller marknadsvärdet. 

Kommunen tillämpar reglerna som finns om kompo-
nentavskrivningar. Detta gäller både nya och gamla 
anläggningar, bortsett från gator och vägar där ingen 
justering skett av anläggningar före införandet av kom-
ponentavskrivningar.

Klassificering av finansiella skulder
Både kommunens egna lån och lån förmedlade till de 
kommunala bolagen har klassificerats som  långfristiga. 
Av lånen förfaller 66 % (föregående år år 96 %) till 
 betalning inom 12 månader, men kommer att omsättas.

Säkring av kommunens räntebindning  
(säkringsredovisning)
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjlig-
heter vid förändringar av marknadsräntorna. För att 
hantera dessa risker/möjligheter används finansiella de-
rivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan rän-
tebindningen och kapitalbindningen hanteras med full 
flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, 
förändra räntebindningstiden och bättre möta föränd-
ringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för 
riskhanteringen är fastlagda i en beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår 
till 208 mkr (208 mkr) för kommunen och till 1 458 mkr 
(1 458 mkr) för kommunkoncernen. Den genomsnitt-
liga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen 
uppgår till 4,63 år (4,67 år) för kommunen och 3,93 år 
(4,80 år) för kommunkoncernen. Den genomsnittliga 
effektiva räntan uppgår till 2,94 % (2,37 %) för kommu-
nen och 2,53 % (2,39 %). Marknadsvärdet på derivatav-
talen uppgår till -22,4 mkr (-19,5 mkr) för kommunen 
och -150,6 mkr (-128,8 mkr) för kommunkoncernen.

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som 
skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt 
skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadser-
sättning) uppstå om man istället valt att använda långa 
räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive 
ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så 
kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad ”säkringsredovisning” tillämpas avseende 
derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i deri-
vatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall 
finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstru-
mentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet 
ska vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. 
Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker 
löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild 
dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strate-
gier och mål för riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, 
(inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen för 
kommunen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, 
(inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen för 
kommunkoncernen. 

Ränte- och amorteringsfria lån
Kommunen har under 1980- och 1990-talet beviljat ränte- 
och amorteringsfria lån till föreningar och bygdegårdar 
uppgående till totalt 69,6 mkr. Dessa kostnadsfördes 

 Mkr 2016 2015

Inom 0-1 år 337,6 321,4
Inom 1-2 år 190 0
Inom 2-3 år 85 190
Inom 3-4 år 145 85
Inom 4-5 år 585 145
Inom 5-6 år 150 585
Inom 6-7 år 0 150
Inom 7-8 år 303 0
Inom 8-9 år 0 303
Inom 9-10 år 0 0
Summa: 1 795,60 1 779,40

 Mkr 2016 2015

Inom 0-1 år 0,6 42,9
Inom 1-2 år 30 0
Inom 2-3 år 0 30
Inom 3-4 år 30 0
Inom 4-5 år 100 30
Inom 5-6 år 20 100
Inom 6-7 år 0 20
Inom 7-8 år 28 0
Inom 8-9 år 0 28
Inom 9-10 år 0 0
Summa: 208,6 250,9
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 efter att de beviljats och i samband med  utbetalningarna. 
Under 2017 kommer delar av dessa skrivas bort.

Leasingavtal 
De vindkraftverk som leasas, redovisas som finansiell 
leasing. Avskrivning av dessa verk sker på 15 år, vilket 
är i relation till tiden elcertifikat erhålls. Leasingavtalet 
löper på 18 år och verken ska därefter lösas ut av kom-
munen. Övriga leasingavtal har löptider understigande 
3 år och betraktas därför som operationella.

Sammanställd redovisning  
Sammanställd redovisning upprättas enligt den kom-
munala redovisningslagen och utformas enligt god redo-
visningssed. I den sammanställda redovisningen ingår 
Falkenbergs kommun och koncernen Falkenbergs Stads-
hus AB. Kommunen innehar 100 % av aktierna i Falken-
bergs Stadshus AB, vilken i sin tur innehar 100 % av 

rösterna i Falkenbergs Vatten och renhållnings AB, 
Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Energi AB samt 
Falkenbergs Näringsliv AB. Falkenberg Energi AB inne-
har 100 % av rösterna i Falkenberg Energihandel AB, 
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB innehar 50 % 
av aktierna i Vatten och miljö i Väst AB och Falkenbergs 
Näringsliv AB innehar, 100 % av aktierna i Destination 
Falkenberg AB.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt för 
värvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket 
innebär att det av kommunen vid förvärvstillfället för 
värvade egna kapitalet i Falkenbergs Stadshus AB har 
eliminerats. Interna mellanhavanden har eliminerats 
och obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatt 
hänförts till eget kapital. Eventuell latent skatt redovisas 
under avsättningar.

Totalt leasingavtal 2016 2015 2014 2013 2012

Inom ett år 4 113 264 4 113 516 4 113 516 4 113 516 4 113 516
Senare än 1 men inom 5 år 16 454 064 16 454 064 16 454 064 16 454 064 16 454 064
Mer än 5 år 15 308 645 19 422 161 23 535 677 27 649 193 31 762 709
Summa 35 875 973 39 989 741 44 103 257 48 216 773 52 330 289
Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing -7 889 276 -8 973 196 -10 096 636 -11 259 082 -12 460 025
Nuvärde på skulder avseende finansiell leasing 80 515 687 83 545 283 86 535 359 89 486 429 92 399 002
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Revisionsberättelse
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Kontaktcenter: 034688 60 00 
kontaktcenter@falkenberg.se 
kommun.falkenberg.se


