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Framsidan 

Under 2016 beslutade kommunfullmäktige i Vara kommun att bygga ett bildnings- och kulturkluster i 
kvarteret Sprinten, i anslutning till Konserthuset och Lagmansgymnasiet. Byggnationen påbörjas under 
2017. 
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Inledning 

God ekonomisk hushållning 

Stark ekonomi skapar möjligheter 

Vara kommun nöjer sig inte med att ha en god ekonomisk hushållning utan vill ha en stark ekonomi. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en stark ekonomi. För ekonomin ska 
anges finansiella mål som är av betydelse för en stark ekonomi. 

Vara kommuns definition av stark ekonomi: 

- Det innebär att kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och 
konjunktursvängningar. 

- Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte förbruka sina tillgångar för att täcka löpande 
behov. En stark ekonomi innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna med marginal. 

- Medel från försäljning av anläggningstillgångar används för att återbetala lån eller återinvestera i nya 
anläggningstillgångar. 

- Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen vid redovisning av pensioner då kommunen vill ha en 
rättvisande bild av den finansiella situationen. 

Verksamhetsperspektiv på stark ekonomi 

Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen 
säkerställa processer som ger förutsättningar för att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. 

Övergripande ekonomiska styrprinciper 

I Vara kommun tillämpas principerna om mål- och visionsstyrning. De ekonomiska målen är överordnade 
alla verksamhetsmål. 

Ett ekonomiskt ansvar innebär att inom den ekonomiska ramen utföra verksamhet utifrån de mål som 
finns. Budgetansvar innebär både ansvar och befogenhet att inom tilldelade budgetanslag bedriva 
verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet samt med hög grad av måluppfyllnad. 

Budget 

Kommunfullmäktige fastställer i november budget för nästkommande år samt plan för de kommande tre 
åren. Ekonomiska ramar för nämnder och styrelser ska beslutas i juni månad, liksom förslag till 
investeringsbudget. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i 
budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Nämnderna förfogar över ett nettobelopp. 
Nämnden beslutar om resursfördelningen inom nämndens verksamhetsområde. Leder beslutet till 
väsentligt ändrad service- och/eller verksamhetsnivå i förhållande till fastställda mål och riktlinjer, ska 
detta beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Interna hyror och kapitalkostnader ingår i den 
ekonomiska ramen, vilket innebär att nämnden har fullt kostnadsansvar för dessa kostnader. 

Årsbudget 

Kommunfullmäktige fastställer i november månad skattesatsen, drift- och investeringsbudget, resultat-, 
kassaflödes- och balansbudget samt vad som ska uppnås för pengarna uttryckt i mål, prestation och 
kvalitet för verksamheten. 
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Resursfördelningssystem 

Central resursfördelning 

Genom ett resursfördelningssystem på central nivå och ett på förvaltningsnivå fördelas resurserna efter de 
behov som finns i verksamheterna med utgångspunkt från den demografiska utvecklingen. Den centrala 
resursfördelningen görs årligen i samband med framtagandet av ekonomiska ramar. Inom socialnämndens 
verksamheter sker central resursfördelning inom särskilda boenden, hemtjänst samt inom omsorgen kring 
personer med funktionsnedsättning. Inom bildningsnämndens verksamheter sker central resursfördelning 
inom förskola1-5, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasie- och 
gymnasiesärskola. 

Nämndernas resursfördelning 

Bildningsnämnden och socialnämnden ska ha resursfördelningssystem inom de verksamheter där det är 
lämpligt ur resursfördelningssynpunkt. 

Över- och underskott 

Hanteringen av över- och underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen. 
Det är viktigt att vårda resursfördelningen och att det finns respekt och tillit till den. 

Nämnderna 

Nämnderna får balansera över- och underskott till efterföljande år. Grundprincipen för över- och 
underskott är att 100 procent av nämndernas över- och underskott balanseras över årsskiftet och regleras 
mot nämndernas egna kapital. 

Beslut om överföring av över- respektive underskott för nämnderna fattas av kommunfullmäktige efter 
förslag från kommunstyrelsen vid behandling av årsredovisningen. 

Nämnderna får ta i anspråk tidigare ackumulerade överskott efter särskilda beslut i årsbudgeten. Dessa 
överskott läggs då in i budgetramen. 

Resultatenheterna 

Förvaltningschefen disponerar över- och underskott från resultatenheterna. Förvaltningschefen kan 
bedöma att en enhet ska bära över- eller underskott till nästa år. Det läggs då in i ramen för enheten året 
därpå. 

Investeringar 

Investeringar är en övergripande och strategisk fråga för kommunfullmäktige. Investeringsprojekt som 
överstiger fem miljoner kronor slutredovisas till kommunfullmäktige. Övriga specifika investeringsprojekt 
över en miljon kronor slutredovisas i kommunstyrelsen. 
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Mål 2016-2019 

Övergripande mål - Vara kommuns invånare 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en 
plats att bo och leva på? (%) 

- 75 - 75 

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
din kommun? (%) 

- 75 - 75 

Invånarantal Öka Öka Öka Öka 

Det övergripande målet mäts vartannat år genom två frågor i SCB:s medborgarundersökning. ”Hur nöjd 

är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?” och ”Kan du rekommendera 

vänner och bekanta att flytta till din kommun?”, samt genom det faktiska invånarantalet. Målet anses 

uppfyllt om 75 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig 

betygsskala samt om invånarantalet har ökat mellan år 2016 till 2019.  

Inriktningsmål: Styrning och organisation 

Vara kommuns alla verksamheter ska präglas av en helhetssyn på det kommunala 

uppdraget 

Såväl politiker som chefer inom organisationen arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper (%) 100 -- 100 -- 

Målet mäts genom en fråga i chefs- och politikerenkät vart annat år som lyder: ”Jag arbetar utifrån Vara 

kommuns styrprinciper”. För att målet ska anses som uppnått ska 100 % svarat instämmer helt eller delvis. 

Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt (%) 75 -- 75 -- 

Målet mäts genom en fråga i arbetsklimatundersökningen vart annat år som lyder: ”Jag arbetar aktivt med 

att utveckla mitt arbetssätt  

Inriktningsmål: Finans 

Vara kommun ska ha en stark ekonomi med bra resultat och soliditet 

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till två 

procent plus minus två procent 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag (%) 

2 2 2 2 

Målet mäts genom att måttet beräknas vid varje delårsbokslut och årsbokslut. 
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Vara kommuns upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, 

samverkan och helhetssyn 

Antal ramavtalsområden ska öka 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal ramavtalsområden ska öka 84 86 88 90 

Målet mäts en gång om året genom att räkna antalet ramavtalsområden. 

Inriktningsmål: Personal 

Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har 

kunden/brukaren i fokus 

Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Nöjd-Medarbetar-Index (%) >75 -- >80 -- 

Målet mäts genom Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) i arbetsklimatundersökningen som genomförs vart 
annat år. Målet anses uppfyllt om index uppgår till 75 % eller mer. 

Den totala sjukfrånvaron i Vara kommun uppgår till högst fyra procent år 2019 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Sjukfrånvaro (%) <5,5 <5,0 <4,5 <4,0 

Målet mäts genom sjukfrånvarostatistik som tas fram varje år. Målet anses uppfyllt om angivna indikatorer 
uppnås. 

Inriktningsmål: Kvalitet 

Vara kommun ska leverera en verksamhet av god kvalitet för våra invånare, kunder och 

medarbetare 

Vara kommuns medborgare är nöjda med kommunens sätt att bedriva sina verksamheter och det 

inflytande de har över detta 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Medborgarna om 
kommunens verksamheter 

-- 75 -- >75 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i 
kommunen 

-- 75 -- >75 

Målet mäts genom Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII) i SCB:s 
medborgarundersökning. Målet anses uppfyllt om index uppgår till 75 procent eller mer. 
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Inriktningsmål - Kommunikation 

Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva kommunikations-

insatser internt och externt 

Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Jag har kännedom om de kommunala förvaltningarnas 
verksamheter (%) 

75 - 75 - 

Målet mäts genom en fråga i arbetsklimatundersökning som genomförs vart annat år och som lyder: ” ”Jag 
har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter”. Målet anses uppfyllt om 75 procent av 
respondenterna svarar stämmer väl eller mycket väl. 

Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och dess 

verksamheter 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Jag är nöjd med tillgången till information om kommunen 
och dess verksamheter (%) 

-- 75 -- 75 

Målet mäts genom en fråga i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år och som lyder 
”Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter?” Målet anses 
uppfyllt om 75 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig 
betygsskala. 

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Jag är nöjd med kommunens webbplats (%) -- 75 -- 75 

Målet mäts genom en fråga i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år och som lyder, 
”Hur nöjd är du med kommunens webbplats?” Målet anses uppfyllt om 75 % av respondenterna ger 
mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala. 

Sektorsprogram 

Kultur - Vara kommun ska stärka kulturutbudet. Kulturaktiviteter ska ingå som 

en naturlig del i alla kommuninvånares vardag. 

Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet (%) -- 75 -- >75 

Målet mäts genom en fråga i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år och som lyder: 
”Kulturutbudet i Vara kommun förhöjer min livskvalitet.” Målet anses uppfyllt om 75 % av 
respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala. 
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Entreprenörskap - Vara kommun ska uppmärksamma och agera på möjligheter. 

Entreprenörskap skapar värden - finansiellt, kulturellt och samhälleligt - och 

stärker konkurrenskraften 

I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andelen företagsamma individer av den arbetsföra 
befolkningen 16-74 år (%) 

>8,0 >8,2 >8,4 >8,6 

Andelen företagsamma unga av den arbetsföra 
befolkningen 16-25 år (%) 

>16,2 >16,4 >16,6 >16,8 

Målet följs upp genom Svenskt Näringslivs årliga mätning av andelen företagsamma individer respektive 
företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen. Som företagsam räknas individer som har ansvar för 
utvecklingen av ett företag. Målet anses uppfyllt om angivna indikatorer uppnås. 

Internationalisering - Vara kommun ska skapa förutsättningar för samarbete 

och förståelse mellan människor och organisationer i olika nationer. 

Internationellt arbete utvecklar hela kommunen. 

Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Jag känner mig som en världsmedborgare (%) -- 75 -- 75 

Målet mäts genom en fråga i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år och som lyder: 
”Känner du dig som en världsmedborgare?” Målet anses uppfyllt om 75 % av respondenterna ger 
mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala 

Folkhälsa - Vara kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för en bra 

start i livet och för en god och jämlik hälsa genom hela livet.  

Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel av befolkningen som upplever sitt allmänna 
hälsotillstånd som gott/mycket gott (%) 

-- 75 -- 75 

Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt (%) 60 65 70 75 

Målet följ upp genom frågan ”Röker du?” i en enkätundersökning i kommunens högstadieskolor som 
genomförs varje år under vecka 47 samt frågan ”Hur ser du på ditt allmänna hälsotillstånd. Upplever du 
det som gott/mycket gott?” i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år. Målet anses 
uppfyllt om 75 % av respondenterna i SCB:s medborgarundersökning ger mellanbetyg (5-7) eller höga 
betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala och om angivna indikatorer baserat på enkätundersökning i 
kommunens högstadieskolor infrias. 

  



Kommunfullmäktige, Budget 2017 9(69) 

Miljö - Vara kommun ska ta lokalt och globalt ansvar. Miljöarbetet ska skapa 

förutsättningar för en effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan.  

Beroendet av fossila bränslen minskar och kommunen bidrar till ett giftfritt samhälle 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Närtrafik, antal resenärer per år 2 600 2 700 2 800 2 900 

Placering i Miljöaktuellts ranking >60 >60 >60 >60 

Målet mäts genom årsstatistik från Västtrafik och tidningen Miljöaktuellts årliga ranking över kommuners 
miljöarbete. Målet anses uppfyllt om angivna indikatorer uppnås. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Samhällsekonomiska förutsättningar 

Konjunkturell balans för första gången på åtta år 

Den svenska ekonomin har under 2016 nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i 
2017. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. På 
längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 
beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0 % av BNP. Det ger ett visst 
utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn. Den svenska ekonomin har under de senaste 
två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande 
arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i 
samband med finanskrisens utbrott hösten 2008. 

Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP på de främsta 
svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 % respektive med 1,7 % 2014 och 2015. 
Även 2016 beräknas tillväxten stanna vid 1,7 %. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än 
historiskt och anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera 
länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på 
svensk export. Under 2016 beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) öka med 3,2 % och med 
3,5 % under 2017. Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska genomsnitt, trots att den svenska 
kronan under de senaste åren försvagats med omkring 10 %, vilket borde verkat stimulerande för svensk 
export. 

Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste 
åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 % för 2014 och 2015). Ökningstalen 
är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något 
snabbare. 

Utvecklingen sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar, men den inhemska efterfrågan 
har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig 
som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst under 2016, till följd av det stora antalet asylsökande. 
Trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande 
flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) med 34 500 
asylsökande för 2016 mot 100 000 i prognosen från februari. Prognosen för antalet ensamkommande 
flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för kommande år har prognoserna för antalet 
asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned. 

Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) prognos för storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av 
detta skäl väsentligt bättre än vad SKL räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden inte lika 
tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av befolkningen har kommuner och landsting 
även i denna rapport uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop. Förklaringen kan sökas i ett 
svagare skatteunderlag. 

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för dessa år utgår i stället från 
antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av högkonjunktur återgår till 
konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med 
åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje 
med hur BNP har utvecklats historiskt. 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i oktober 
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Långtidsprognos i Vara kommun 

Vara kommun har tillsammans med SKL gjort en långtidsprognos som visar på hur verksamhetens 
utveckling påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommunen. Prognosen baseras på kommunens 
befolkningsprognos vad gäller volymutvecklingen i de olika verksamheterna. Den prislapp i 
kostnadsutjämningen som visar vad kommunens tjänster borde kosta i förhållande till kommunens 
geografiska, demografiska och sociala struktur är den andra delen i beräkningen och reglerar priset per 
tjänst i kalkylen. Utöver de volymförändringar som drivs fram genom ändringar i befolkningens antal och 
ålder, är ett extra pålägg om 1 % årligen med i kalkylen för LSS- kostnaderna fr.o.m. 2014. 

Av bilden nedan kan utläsas att kostnadsökningen inom t.ex. grundskolan kommer att ha ökat med 
ca 17 % mellan år 2014-2024. För verksamheten äldreomsorg är kostnadsökningen ca 15 % och så vidare. 
Prisökningen är i fasta priser. 

 

Verksamhetens kostnader år 2014 och 2025 (i 2014 års priser) 

 

Med dessa beräkningar som grund har sedan en prognos över kostnader och intäkter ställts samman till 
nedanstående resultatbudget för åren 2014-2025. Resultatbudgeten nedan baseras på full anpassning till 
demografiska förändringar samt att de generella statsbidragen är oförändrade. 
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SKL rekommenderar kommunerna och landstingen att ha ett överskott om 2 % av skatter och bidrag för 
att dels möta svängningar i skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna, dels klara finansieringen av 
investeringarna och ha en buffert för övriga förändringar och krav i verksamheterna. Nästa tabell visar vad 
ett 2 %-igt överskott skulle motsvara. 

 

Beräkningen ovan visar att det är stora påfrestningar som den kommunala ekonomin kommer att utsättas 
för i framtiden. Det är dessutom så att kostnadsökningarna finns i närtid, vilket innebär att åtgärder måste 
vidtas för att åstadkomma en ekonomi i balans. Om kommunen höjer skatten med 10 öre ger det 3 mkr 
mer i skatteintäkter och följaktligen så ger 1 kronas höjning 30 mkr. Långtidsprognosen ovan bygger på en 
tidigare befolkningsprognos. Senast Vara kommun höjde skatten var 2012, en höjning med 50 öre. 

Befolkningsutveckling i Vara kommun 

Folkmängd i Vara kommun efter åldersklass 
 

Ålder / 
År 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-5 1 007 1 006 995 973 980 976 977 979 980 981 

6-9 701 715 741 747 735 741 733 715 721 718 

10-12 517 508 525 539 559 574 568 582 579 576 

13-15 542 539 531 538 530 546 560 578 592 588 

16-18 491 512 518 554 553 544 552 546 559 573 

19-24 1 055 1 015 983 955 972 966 982 996 992 1 014 

25-44 3 411 3 378 3 363 3 373 3 360 3 348 3 349 3 357 3 346 3 342 

45-64 4 261 4 299 4 289 4 246 4 222 4 219 4 191 4 176 4 169 4 187 

65-79 2 706 2 722 2 763 2 782 2 833 2 860 2 870 2 880 2 899 2 857 

80-100 983 992 1 001 1 035 1 038 1 053 1 093 1 118 1 145 1 204 

Totalt 15 675 15 687 15 710 15 742 15 782 15 826 15 875 15 927 15 982 16 040 

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet kommuninvånare i Vara kommun att öka med 
drygt 300 personer under en 10-årsperiod. Detta innebär att skatteunderlaget ökar och kommunen har 
bättre möjlighet att erbjuda den service som medborgarna har behov av än om medborgarantalet minskar. 
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Sveriges Kommuner och Landstings prognos. Procentuell förändring. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP 3,8 3,3 2,4 1,6 1,6 

Timlöner, konjunkturlönestatistiken 3,2 3,4 3,6 3,7 3,7 

KPI 0,9 2,0 3,4 3,5 3,5 

Förutsättningar ramberäkning 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånarantal 15 675 15 687 15 710 15 742 15 782 

Skattesats, % 21:27 21:77 21:77 21:77 21:77 

Skatteunderlag, % 2,1 1,8 1,5 1,2 1,2 

Kompensation lönekostnadsutveckling, % *) 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inflationskompensation, % 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Internränta, % 2,4 1,75 1,75 1,75 1,75 

Po-pålägg, % 40,33 38,33 38,33 38,33 38,33 

*) Kompensation för lönekostnadsutveckling har lagts centralt på KS för fördelning till nämnderna när avtalen är klara. Uppräkning har gjorts med 3,4 % för 
2017, 3,6 % för 2018 och med 3,7 % för 2019 och 2020. 

Ramberäkning 

Bildningsnämndens och socialnämndens ramar är beräknade enligt Varamodellen, där 2013 års à-priser är 
bas och som räknats upp till 2017 års nivå.. Resursfördelningsmodellens beräkning baseras på volym och 
à-priser (rörlig del) som omfattas av personalkostnader samt en fast del som räknas upp med inflation. 
Den centrala resursfördelningsmodellen omfattar följande verksamheter: 

Bildningsnämnden: förskolan, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan. 

Socialnämnden: äldreomsorg, LSS. 

Övriga verksamheter inom bildningsnämnden och socialnämnden samt övriga nämnders ramar är 
uppräknade utifrån budget 2016 till 2017 års prisnivå med olika tillägg och avdrag som redovisas i 
sammanställning på sidan 15 -17 i detta dokument. 

Volym 

Resursfördelningen för bildningsnämnden och socialnämnden bygger på antal brukare och elever. 
Förändringar utgår ifrån befolkningsprognosen. 
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Elever efter ålder 

Ålder/år 2016 2017 Förändr 2018 Förändr 2019 Förändr 2020 Förändr 

0 160 153 -7 153 0 153 0 154 0 

1 163 157 -6 157 0 157 0 157 0 

2 156 167 11 161 -6 161 0 161 0 

3 175 158 -17 170 11 164 -6 165 0 

4 175 191 16 162 -29 173 11 168 -5 

5 165 180 15 193 13 165 -28 176 11 

6 182 173 -9 183 11 195 12 169 -27 

7 190 183 -7 176 -7 186 10 198 12 

8 163 196 33 185 -10 178 -7 188 10 

9 165 164 -1 197 33 187 -10 180 -7 

10 183 168 -15 166 -3 198 32 189 -10 

11 151 186 35 171 -16 168 -3 200 32 

12 175 153 -22 188 35 173 -15 170 -2 

13 181 184 3 156 -28 190 34 175 -15 

14 166 187 21 186 0 159 -27 193 33 

15 186 169 -17 189 20 189 0 162 -26 

16 149 193 44 171 -22 190 19 190 0 

17 172 153 -19 194 41 172 -21 191 18 

18 175 166 -9 154 -13 191 38 172 -19 

Totalt 3 232 3 280 48 3 310 30 3 351 41 3 357 6 

Folkmängd efter ålder - kvinnor 

Ålder/år 2016 2017 Förändr 2018 Förändr 2019 Förändr 2020 Förändr 

65-69 497 472 -25 472 0 495 23 502 7 

70-74 445 454 9 473 19 469 -4 458 -11 

75-79 355 363 8 361 -2 366 5 391 25 

80-84 279 275 -4 278 3 285 7 288 3 

85-89 228 195 -33 192 -3 199 7 188 -11 

90+ 156 129 -27 132 3 130 -2 135 5 

Totalt 1 960 1 888 -72 1 908 20 1 944 36 1 962 18 

Folkmängd efter ålder - män 

Ålder/år 2016 2017 Förändr 2018 Förändr 2019 Förändr 2020 Förändr 

65-69 571 546 -25 553 7 543 -10 552 9 

70-74 508 520 12 517 -3 532 15 509 -23 

75-79 317 367 50 388 21 378 -10 422 44 

80-81 214 211 -3 218 7 237 19 239 2 

85-89 137 114 -23 115 1 121 6 125 4 

90+ 89 68 -21 65 -3 62 -3 61 -1 

Totalt 1 836 1 826 -10 1 856 30 1 873 17 1 908 35 
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Kompensation för lönekostnadsökningen är borttagen från nämndernas ramar från 2017 och ligger istället 
som en post hos kommunstyrelsen. Efter att avtal och prioriteringar är fastställda fördelas resurser ut efter 
utfallet. Detta för att kunna bedriva en aktiv lönepolitik och fördela resurserna på bästa sätt. Det 
beräknade centrala anslaget för lönekostnadsökningar består av uppräkning av löner med 3,4 % för 
2017, 3,6 % för 2018 samt 3,7 % för 2019-2020. 

Inflationskompensation utgår till nämnderna om 2,0 % för 2017-2020. 

Vara kommun kommer att få 9,5 mkr (preliminärt) från staten i extra statsbidrag för integration. 4,5 mkr 
av dessa medel fördelas ut till nämnderna; 2 600 tkr till bildningsnämnden, 750 tkr till kommunstyrelsen 
och 150 tkr till miljö-och byggnadsnämnden. Av dessa pengar får även bildningsnämnden 1 000 tkr för 
utökade föreningsbidrag. 3 mkr lägg som ett centralt anslag på finansen. Socialnämnden får inte del av 
dessa pengar då de har ett uppbyggt överskott från denna verksamhet om 6,6 mkr som ska användas i 
första hand och ska användas under två år. Det extra statsbidraget är nu fastställt till 10,3 mkr för 2017. 

Ordinarie arbetsgivaravgifter för en kommun uppgår till 38,33 %. Vara kommun har tidigare lagt ut ett 
extra po-pålägg på först 1,5 % men från 2016 på 2,0 %, d.v.s. totalt 40,33 % till nämnderna. Detta för att 
täcka kostnader för företagshälsovård, friskvård, personalbefrämjande åtgärder och sjukskrivningsarbete 
m.m. som handläggs på HR-avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. I budget 2017 och plan 2018-
2020 görs en justering av nämndernas ramar med dessa extra 2 % och ramen läggs till avdelningen på 
kommunstyrelsen, sammanlagt 8,4 mkr. Då po-pålägget sänks är detta ingen ramminskning för nämnderna 
utan bara en justering. 

Internräntan uppgick 2016 till 2,4 %, men sänks till 1,75 % från 2017 enligt rekommendation från SKL. 
Mellanskillnaden, 4,8 mkr har reducerat nämndernas ramar för 2017. Då internräntan blir lägre är detta 
ingen ramminskning utan bara en justering. Justering har gjorts mot internränta på finansen. 

Skatteintäkter 2017-2020 

(Miljoner kronor) 2017 2018 2019 2020 

Skatteintäkter 655,6 675,3 696,0 712,5 

Inkomstutjämnings-
bidrag 

183,1 182,7 187,0 195,8 

Kostnadsutjämning -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Regleringsbidrag/avgift 0,1 -2,6 -4,2 -6,1 

LSS-utjämning -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 

Fastighetsavgift 26,9 26,9 26,9 26,9 

Extra statsbidrag 7,0 7,0 5,0 3,0 

Summa: 869,9 886,5 907,9 929,3 

Skatteprognoserna som kom i april och augusti var kraftigt nedreviderade jämfört med den prognos som 
publicerades i februari. Prognoserna för april och augusti innebar försämringar om sammanlagt 15 mkr för 
2017, 19 mkr för 2018, 17 mkr för 2019 och 9 mkr för 2020 jämfört mot tidigare prognoser. Den senaste 
prognosen, som kom i oktober, förbättrades något. 

I skatteintäkterna ovan har en skattehöjning om 50 öre räknats in och en ökning av antalet invånare, då 
befolkningsantalet ökat under första halvåret 2016. Skatteökningen på 50 öre ger 15,2-16,3 mkr i ökade 
skatteintäkter för 2017-2020 och det ökade antalet invånare ger 2,8-3,3 mkr för 2017-2020. 

I prognosen ingår det totala statsbidraget för flyktingmottagning på 10,3 mkr för 2017 och 2018 för att bli 
10,5 mkr 2019 och 10,8 mkr för 2020, istället för de preliminära 9,5 mkr som tidigare har aviserats. 
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Ekonomiska utvecklingen i Vara kommun 

Vara kommun har i grunden en stark ekonomi, men med kraftigt nedreviderade skatteprognoser i april 
och augusti tvingas kommunen att höja skatten med 50 öre. Årets resultat för 2017 uppgår då till 4,8 mkr, 
vilket motsvarar 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2018-2020 är det negativa resultat 
om -4,4 mkr, -14,2 mkr respektive -23,5 mkr. Resultatet för 2017 uppfyller kommunfullmäktiges mål att ha 
ett resultat på +/- 2 % av skatteintäkterna, men inget utav resultaten uppfyller balanskravet under 
perioden. Det demografiska trycket är kännbart under hela planperioden. 

År 2017 ökar verksamhetens nettokostnader med 8,9 % jämfört med budget 2016, medan skatteintäkterna 
och de generella statsbidragenbara ökar med 6,1 %. Den stora ökningen beror på ökade anslag till 
nämnderna, 8,2 %. 

Då kommunen vill ha en rättvisande redovisning redovisas pensioner enligt fullfonderingsmodellen. Trots 
negativa resultat i planperioden har Vara kommun ett gynnsammare läge än många andra kommuner 
genom att avsättningen för pensioner intjänade före 1998 som per 2015-12-31 uppgick till 375 mkr, redan 
är kostnadsförd. Från 2018 kommer troligtvis fullfonderingsmodellen gälla för alla kommuner och 
landsting. 

Vara kommun fick 65 nya kommuninvånare under 2015 och under första halvåret 2016 ökade 
befolkningen med ytterligare 70 invånare. De senaste befolkningsprognoserna ser bättre ut än tidigare, då 
befolkningen i fortsättningen ökar. Detta innebär ändå att budgetförutsättningarna förbättras, jämfört om 
antalet invånare hade minskat. I befolkningsprognoserna ingår inte migrationen, då den är svårbedömd. 

Det har varit och är mycket höga budgeterade investeringsnivåer; en budget på 172 mkr för 2017. 
Investeringsnivån kommer att vara fortsatt hög framöver under planperioden. Samtidigt har 
investeringarna en tendens att genomföras senare än planerat. Ett stort investeringsprojekt är Projekt 
Sprinten, som är en byggnation av ett utbildnings- och kulturkluster för 150 mkr i anslutning till 
Konserthuset och Lagmansgymnasiet. År 2017 är investeringarna budgeterade till 172 mkr, 135 mkr för 
2018, 83 mkr för 2019 och 98 mkr för 2020. Om investeringstakten blir enligt budgeterat behöver 
checkräkningskrediten på 100 mkr användas under hela perioden och de långfristiga låneskulderna 
kommer att uppgå till 233 mkr i slutet av perioden. 

På grund av den höga investeringsnivån, med lån som följd och de låga resultatnivåerna kommer 
soliditeten (den långfristiga betalningsstyrkan = Eget kapital/Totalt kapital) sjunka från 26 % i budget 
2016 till 19 % i planen för 2020. I styrdokumenten står att kommunen ska ha en stark ekonomi och att 
soliditeten inte ska understiga 25 %. 

Andra utmaningar som kommunen står inför är integration av de asylsökande och de ensamkommande 
barn som har kommit till kommunen. Ytterligare en utmaning är kompetensförsörjning, att ha personal 
och chefer som kan utveckla arbetet i kommunen. 
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Finansiella nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Årets resultat fullfondering, mkr 30,3 4,8 -4,4 -14,2 -23,5 

Årets resultat blandad modell, mkr 21,2 -1,3 -8,9 -14,5 -25,9 

Årets resultat 
fullfondering/skatteintäkter,generella 
statsbidrag, % 

3,7 0,6 -0,5 -1,6 -2,5 

Årets resultat blandmodell/skatteintäkter, 
generella statsbidrag, % 

2,6 -0,1 -1,0 -1,6 -2,8 

Nettokostnadsutveckling, % 0,6 8,9 2,4 3,5 3,3 

Utveckling skatteintäkter, generella 
statsbidrag, % 

3,3 6,1 1,9 2,4 2,4 

Finansnetto, mkr -7 -13 -18 -19 -20 

Låneskuld, mkr 48 133 230 268 332 

Soliditet, % 28,4 25,8 23,4 21,4 18,6 

Pensionsskuld, mkr 400 392 389 396 400 

Nettoinvesteringar, mkr 124 172 135 83 98 

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 272 360 266 157 181 

Budgetramar 

Nämndernas driftbudget/plan, netto 

Tkr i löpande pris 2 016 2017 2018 2019 2020 

Vara kommuns 
revisorer 

897 923 950 979 1 009 

Räddningsnämnden 
Västra Skaraborg 

9 716 10 053 10 405 10 767 11 165 

Kommunstyrelsen 100 270 121 196 116 364 116 649 117 449 

Central lönepott 0 19 297 38 925 60 339 80 518 

Totalt 
kommunstyrelsen 

100 270 140 493 155 289 176 988 197 967 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

3 116 3 369 3 114 3 054 2 993 

Bildningsnämnden 349 293 365 052 368 485 371 205 375 277 

Socialnämnden 331 915 340 368 342 775 344 875 348 018 

Integration soc 0 3 300 3 300   

Summa 
nettobudget 

795 207 860 258 881 018 907 868 936 429 

Nämndernas investeringsbudget/plan 

Tkr i löpande pris 2016 2017 2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen 119 788 165 126 128 400 75 779 90 780 

- varav tekniskt utskott 105 400 159 826 123 200 70 579 85 580 

Miljö- och byggnadsnämnd 297 50 50 50 50 

Bildningsnämnd 3 200 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnd 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa nettobudget 124 435 172 126 135 400 82 779 97 780 
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Förändringar i nämndernas nettobudget 

Belopp i 2017 års nivå fasta priser, tkr 

Kommunstyrelsen 2017 2018 2019 2020 

Utveckling, inkl verksamhetsutveckling 15 000 5 000 5 000 5 000 

Bidrag Vara Konserthus AB 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ackumulerat överskott till ramen/tillskott til ramen 2 000 2 000 2 000 2 000 

Bidrag till Destination Vara AB 750 500 0 0 

Bidrag till Vara Koncern AB 110 0 0 0 

Ökade kostnader upphandling V6 200 200 200 200 

Inrättade tjänster 1 000 1 000 1 000 1 000 

Extra statsbidrag inkludering 750 750 750 600 

Sänkt internränta från 2,4 % till 1,75 % -4 527 0 0 0 

Sänkt internhyra p.g.a. sänkt internränta för SOC, BIN 2 659 0 0 0 

Justering hyra mot SOC och BIN, komponentavskrivning 2 900 2 900 2 900 2 900 

Överföring badplatsbidrag till BIN -323 -323 -323 -323 

Justering PO-pålägg till KS -1 207 -1 207 -1 207 -1 207 

Justering PO-pålägg till KS från nämnderna 8 357 8 357 8 357 8 357 

Sänkt kompensation löneökningskostnad till centralt anslag -2 881 -5 455 -8 493 -11 641 

Ökad ram för lönesatsning 5 000 5 000 5 000 5 000 

Flytt landsbygdsutveckling till BIN -150 -150 -150 -150 

Centralt anslag kompensation löneökningskostnader från nämnderna 19 297 38 925 60 339 80 518 

Tillskott Vara Koncern (Destination Vara AB), KF 2016-11-28 200 0 0 0 

Besparing, KF 2016-11-28 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Reducering verksamhetsutveckling, KF 2016-11-28 -6 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Summa kommunstyrelsen 43 135 55 497 73 373 90 254 

 

Bildningsnämnden 2017 2018 2019 2020 

Central resursfördelning, volym 2 677 2 124 1 164 1 295 

Ackumulerat överskott till ramen/tillskott till ramen 5 000 5 000 5 000 5 000 

Strukturbidrag gymnasiet 6 000 3 000 3 000 3 000 

Tillskott 1:1-satsningen 3 000 3 000 3 000 3 000 

Justering hyror Lagmansgymnasiet fr finansen 4 000 4 000 4 000 4 000 

Justering hyror gentemot KS/TU, komponentavskrivning -2 370 -2 370 -2 370 -2 370 

Tillskott modul byggnation Torsgårdsskolan 1 350 1 012 0 0 

Sänkt internränta från 2,4 % till 1,75 % -99 0 0 0 

Sänkt internhyra p.g.a. sänkt internränta -2 068 0 0 0 

Överföring badplatsbidrag från TU 323 323 323 323 

Utökat badplatsbidrag till Vara utomhusbad 200 200 200 200 

Extra anslag statsbidrag inkludering, utökade föreningsbidrag 1 000 1 000 1 000 1 000 

Extra anslag statsbidrag inkludering 2 600 2 600 2 600 2 600 

Justering PO-pålägg till KS -2 887 -2 887 -2 887 -2 887 

Kompensation löneökningskostnader till centralt anslag -7 365 -15 748 -24 740 -31 894 

Överföring landsbygdsutveckling från KS 150 150 150 150 

Tillskott, KF 2016-11-28 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa bildningsnämnden 16 511 6 404 -4 560 -11 583 
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Belopp i 2017 års nivå fasta priser, tkr 

 

Socialnämnden 2017 2018 2019 2020 

Central resursfördelning, volym -4 798 1 843 2 054 2 058 

Förstärkning socialnämnden 6 000 6 000 6 000 6 000 

Förstärkning dagverksamhet 1 000 1 000 1 000 1 000 

Justering hyror gentemot KS/TU, komponentavskrivning -530 -530 -530 -530 

Sänkt internränta från 2,4 % till 1,75 % -43 0 0 0 

Sänkt internhyra p.g.a. sänkt internränta -591 0 0 0 

Justering PO-pålägg till KS -4 169 -4 169 -4 169 -4 169 

Kompensation löneökningskostnader till centralt anslag -8 840 -17 280 -26 418 -36 039 

Tillskott, KF 2016-11-28 15 000 13 000 11 000 10 000 

Summa socialnämnden 3 029 136 -11 063 -21 680 

     

Miljö- och byggnadsnämnd 2 017 2 018 2 019 2 020 

Ackumulerat överskott till ramen/tillskott till ramen 600 600 600 600 

Sänkt internränta från 2,4 % till 1,75 % -4 0 0 0 

Extra anslag statsbidrag inkludering 150 150 150 150 

Justering PO-pålägg till KS -89 -89 -89 -89 

Kompensation löneökningskostnader till centralt anslag -211 -442 -688 -944 

Tillskott, KF 2016-11-28 200 0 0 0 

Summa miljö- och byggnadsnämnden 646 219 -27 -283 

 

Finansen 2 017 2 018 2 019 2 020 

Strukturpengar löner 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ökad ram för kompensation löneökningar 3 000 3 000 3 000 3 000 

Flytt av ram för kompensation lönekostnader till KS -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Justering hyra Lagmansgymnasiet, till BIN -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Extra anslag statsbidrag inkludering 3 000 3 000 3 000 3 000 

Minskad internränta från 2,4 % till 1,75 % -5 000 0 0 0 

Utökade kostnader Sprinten, KF 2016-11-28 0 2 000 2 000 2 000 

Summa finansen -6 000 1 000 1 000 1 000 

Förändringar i kursiv stil är satsningar som var med sedan tidigare år, men som kvarstår även i denna budget. 
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Finansiell analys 

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Vara kommun används en finansiell 
analysmodell som benämns RK-modellen. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella 
finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god 
ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Aspekterna resultat – kapacitet och 
risk – kontroll utgör hörnstenar i modellen. 

RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning 

Resultat 

Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? 

Kapacitet 

Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? 

Kontroll 

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? 

Risk 

Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? 

Det finansiella resultatet 

Årets resultat och dess orsaker kartläggs. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger 
intäkterna eller att en rörelseriktning mot obalans sker, är en varningssignal. Under detta perspektiv 
analyseras också investeringar och deras utveckling. 

Kapacitet 

Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell 
motståndskraft kommunen har på lång sikt. 

Riskförhållanden 

Med tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning 
innefattar att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 
möta finansiella problem. Här analyseras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 

Kontroll 

Med den fjärde aspekten kontroll avses hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god 
följsamhet mot budget är uttryck för god ekonomisk hushållning. 

Finansiella nyckeltal 

Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa 
ställning och utveckling inom de fyra perspektiven. 
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Finansiella mål 

Resultatmål 

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 2 %. 

Resultat och kapacitet 

Intäkter och kostnader 

 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Nettokostnadsutveckling, % 8,9 2,4 3,5 3,3 

Skatte-och statsbidragsutveckling, % 6,1 1,9 2,4 2,4 

Beräknat invånarantal 15 687 15 710 15 742 15 782 

Kommunal utdebitering, % 21,77 21,77 21,77 21,77 

Nettokostnadsutvecklingen för år 2017 är 8,9 % jämfört med 2016. Att nettokostnaderna ökar så mycket 
beror främst på större utdelning till nämnderna, 8,2 %.  Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 
6,1 % mellan 2016 och 2017. Att ökningen är så stor beror på skattehöjningen om 50 öre, som blir 1,7 %, 
på det extra statsbidrag för inkludering på 10,3 mkr, 1,2 %, och ökningen av befolkningen, 0,3 %. Bortser 
man från dessa tre faktorer ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 2,9 %. 

Kostnadsandel 

% Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Nettokostnadsandel 98,0 98,5 99,5 100,4 

Driftskostnadsandel 99,4 100,5 101,6 102,5 

Nettokostnader som andel av skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur stor andel av 
kommunens intäkter som förbrukas av löpande driftsverksamhet. Generellt brukar en nettokostnadsandel 
under 98 % betraktas som god ekonomisk hushållning, då sett över en längre tidsperiod, bedöms kunna 
finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. Nettokostnadsandelen för Vara kommun 
uppgår till 98-100 % under perioden. 

Driftskostnadsandelen, där även de finansiella posterna ingår, uppgår till 99-103 % under perioden. 

Årets investeringar 

 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Nettoinvesteringar, mkr 172,1 135,4 82,8 97,8 

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 360 267 157 180 

Nettoinvesteringarna, inklusive ombudgeteringar från år 2016, beräknas till 234 mkr år 2017, vilket 
motsvarar 488 % av avskrivningarna. Kommunen beräknar att investera för totalt 514 mkr under perioden 
2017-2020. Oftast är det dock en förskjutning i tiden för investeringarna. 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna 

% Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Skattefinansieringsgrad 31 34 47 31 

Skattefinansieringsgrad: Årets resultat samt avskrivningar/nettoinvesteringar. Då skattefinansieringsgraden 
understiger 100 % alla fyra år får likvida medel användas för att finansiera investeringarna men även 
checkräkningskrediten beräknas användas med maximalt 100 mkr alla åren och långfristiga lån beräknas 
tas upp med som mest 232 mkr i slutet av perioden. 
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Årets resultat 

 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

FULLFONDERINGSMODELL     

Årets resultat, mkr 4,8 -4,4 -14,2 -23,5 

Årets resultat/skatteintäkter 
och generella statsbidrag, % 

0,6 -0,5 -1,6 -2,5 

     

BLANDAD MODELL     

Årets resultat, mkr -1,3 -8,9 -14,5 -25,9 

Årets resultat/skatteintäkter 
och generellt statsbidrag, % 

-0,1 -1,0 -1,6 -2,8 

För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning är tumregeln att resultatet ska uppgå till ca 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

År 2017 är resultatet budgeterat till 4,8 mkr och år 2018-2020 till -4,4 mkr, -14,2 mkr och -23,5 mkr enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär att kommunen inte uppfyller fullmäktiges mål eller balanskravet för 
2018-2020. Enligt blandmodellen uppfylls inte balanskravet någon gång under perioden. 

Soliditet 

% Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Soliditet 25,8 23,2 21,4 18,6 

Soliditeteten (eget kapital/totala tillgångar) som mäter den långsiktiga betalningsstyrkan försämras från år 
2017 till år 2020 med 7,2 procentenheter. Enligt kommunens styrdokument definieras stark ekonomi där 
soliditeten inte ska understiga 25 %. 

Skuldsättningsgrad 

% Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Total skuldsättningsgrad 74 77 79 81 

- varav avsättningsgrad 43 39 38 37 

- varav kortfristig 
skuldsättningsgrad 

27 25 25 24 

- varav långfristig 
skuldsättningsgrad 

5 13 16 20 

Kommunens skuldsättningsgrad ökar från 74 % till 81 % under perioden 2017-2020. 

Kommunalskatt 

 Vara kommun2016 Västra Götaland Riket 2016 

Kommunens skattesats 21,77 21,27 20,75 

Regionens skattesats 11,48 11,48 11,35 

Total skattesats 33,25 32,75 32,10 

Kommunens utdebitering på 21,27 höjs från 2017 med 50 öre och uppgår då till 21,77, vilket är 50 öre 
mer än genomsnittet i kommunerna i Västra Götalands län och 1,02 kr högre än genomsnittet i alla 
kommunerna i Sverige. Vara kommun höjde senast sin skattesats år 2012 med 50 öre. 
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Risk - Kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Likvida medel, mkr 0 0 0 0 

Balanslikviditet, % 23 24 25 27 

Rörelsekapital, mkr -216 -215 -214 -213 

Likviditeten för kommunen är 0 mkr under hela perioden p.g.a. höga investeringsnivåer. Kommunen har 
en checkkredit på 100 mkr som kommer användas fullt ut under hela perioden. 

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är balanslikviditet. Om måttet är 100 % 
innebär det att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. 

Att rörelsekapitalet är så lågt beror på låg likviditet då checkräkningskrediten får användas. Utav de 
kortfristiga skulderna är semesterlöneskulden till personalen ca 40 mkr, vilken inte betalas ut på kort sikt. 

Pensionsåtagande 

(mkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Total pensionsskuld 392 389 396 400 

Pensionsskuld intjänad 
innan 1998 

356 351 351 349 

Pensionsskuld intjänad 
fr.o.m. 1998 

36 38 45 51 

Den totala pensionsskulden ökar med 8 mkr under budgetperioden. Pensionsskulden som är intjänad före 
1998 minskar med 7 mkr medan pensionsskulden som intjänats och intjänas efter 1998 ökar med 15 mkr. 

Sammanfattande kommentarer 

 Årets resultat år 2017 är budgeterat till 4,8 mkr, vilket motsvarar 0,6 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Resultatet ligger därmed inom kommunfullmäktiges beslutade målintervall, 0-
4 %. Resultaten för 2018-2020 är negativa. 

 Soliditeten (den långsiktiga betalningsstyrkan) försämras från 2017 till 2020, från 26 % till 19 %, 
vilket ligger under det som Vara kommun definierar som stark ekonomi. 

 Nettoinvesteringarna uppgår till 172 mkr år 2017 men sjunker sedan under planperioden 2018-
2020. 

 Likviditeten är låg och checkräkningskrediten behöver användas under hela planperioden, 
100 mkr. Den långfristiga låneskulden kommer i slutet av perioden att uppgå till 233 mkr. Totala 
låneskulden uppgår då till 333 mkr. 

 Pensionsförpliktelserna ökar med 15 mkr under perioden. Hela pensionsskulden är upptagen som 
avsättning i balansräkningen och har återlånats i sin helhet. 
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Diagram 
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Budget- och redovisningsmodell 

Kommunens budgetmodell består av driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsbudget 
samt balansbudget 

Resultatbudget 

Resultatbudgetens uppgift är att beskriva och förklara det planerade ekonomiska resultatet för kommunens 
samlade verksamhet. Resultatbudgeten utmynnar i förändringen av kommunens egna kapital eller vad som 
inom den privata sektorn kallas för årets "vinst" eller "förlust". 

Kassaflödesanalys/Finansieringsbudget 

Kassaflödesanalysen, som visar vilka medel som tillförs från den löpande verksamheten, hur 
investeringsverksamheten har finansierats och hur finansieringsverksamheten har skett, resulterar i 
förändring av likvida medel. 

Driftbudget och investeringsbudget 

Driftbudgeten och investeringsbudgeten är de två huvuddelarna i den interna budgeten. I denna beskrivs 
de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder och styrelser, för olika verksamhetsområden samt för 
de interna resultatenheterna. 

I driftbudgeten budgeteras de olika verksamheternas kostnader och intäkter inkl interna kalkylmässiga 
kostnader. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna inkl beräknad ombudgetering. 

Externbudget 

Med externbudget avses de andra delarna i modellen, resultatbudgeten, finansieringsbudgeten och 
balansbudgeten. Dessa syftar till att utåt ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och 
planerade utveckling. 

Balansbudget 

Medan resultatbudgeten och finansieringsanalysen beskriver vad som planeras hända under året visar 
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balansräkningen den ekonomiska ställningen vid årets utgång. Balansräkningen visar vilka tillgångar 
kommunen förfogar över och hur dessa finansierats antingen med eget kapital eller externt kapital i form 
av skulder. 

 

Finansiella rapporter 

Driftbudget 

Driftbudget, tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

    

KOSTNADER    

Vara kommuns revisorer 880 897 923 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

9 434 9 716 10 053 

Kommunstyrelsen 323 778 294 750 335 885 

Miljö- och byggnadsnämnden 7 696 7 526 7 867 

Bildningsnämnden 407 061 380 030 397 301 

Socialnämnden 395 741 373 131 382 406 

SUMMA KOSTNADER 1 144 590 1 066 050 1 134 435 

    

INTÄKTER    

Vara kommuns revisorer 0 0 0 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

0 0 0 

Kommunstyrelsen 221 690 194 479 195 392 

Miljö- och byggnadsnämnden 5 234 4 410 4 498 

Bildningsnämnden 57 114 30 737 32 250 

Socialnämnden 78 949 41 216 42 038 

SUMMA INTÄKTER 362 987 270 842 274 178 

    

NETTOKOSTNADER    

Vara kommuns revisorer 880 897 923 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

9 434 9 716 10 053 

Kommunstyrelsen 102 090 100 270 140 493 

Miljö- och byggnadsnämnden 2 462 3 116 3 369 

Bildningsnämnden 349 947 349 293 365 052 

Socialnämnden 316 792 331 915 340 368 

SUMMA NETTOKOSTNADER 781 605 795 207 860 258 
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Resultatbudget/plan 

Driftbudget/plan 
2016-2019, mkr 

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Verksamhetens 
intäkter 

214,4 266,3 272,6 279,7 287,8 297,1 

Verksamhetens 
kostnader 

-931,9 -1 003,1 -1 076,9 -1 101,8 -1 138,5 -1 176,2 

Avskrivningar -39,9 -45,7 -47,8 -50,8 -52,8 -54,2 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-757,4 -782,5 -852,1 -872,9 -903,5 -933,3 

 

Skatteintäkter 597,9 618,5 655,6 675,3 696,0 712,5 

Generella statsbidrag 
mm 

192,4 201,2 214,3 211,2 211,9 216,8 

Finansiella intäkter 1,3 0,5 1,2 1,4 1,6 1,8 

Finansiella kostnader -8,3 -7,5 -14,2 -19,4 -20,2 -21,3 

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA 
POSTER 

25,9 30,3 4,8 -4,4 -14,2 -23,5 

 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära 
kostnader 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ÅRETS RESULTAT 25,9 30,3 4,8 -4,4 -14,2 -23,5 
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Kassaflödesbudget/plan 

Kassaflödesbudget/
plan 2016-2019, mkr 

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 25,9 30,3 4,8 -4,4 -14,2 -23,5 

Justering för av- och 
nedskrivningar 

39,9 45,7 47,8 50,8 52,8 54,2 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande 
poster 

-1,4 -20,1 26,4 -0,2 6,7 0,5 

Medel från 
verksamheten före 
förändring av 
rörelsekapital 

64,4 55,9 79,0 46,2 45,3 31,2 

Ökning/minskning 
kortfristiga fordringar 

2,9 -3,8 -21,3 -4,5 -4,6 -4,8 

Ökning/minskning 
förråd och varulager 

0,2 -0,1 -1,6 -0,1 -0,1 -0,1 

Ökning/minskning av 
kortfristiga skulder 

19,5 42,6 65,3 3,6 3,7 3,7 

Medel från den 
löpande 
verksamheten 

87,0 94,6 121,4 45,2 44,3 30,0 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella 
anläggningstillg. *) 

-44,9 -90,7 -172,1 -135,4 -82,8 -97,8 

Försäljning av 
materiella 
anläggningstillgångar 

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

-22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av 
finansiella 
anläggningstillgångar 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från 
investeringsverksa
mheten 

-67,6 -90,7 -172,1 -135,4 -82,8 -97,8 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Ökning av långfr 
skuld 

2,5 0,0 44,7 90,2 38,5 67,6 

Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning av långfristiga 
fordringar 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minskning av 
långfristiga fordringar 

10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från 
finansieringsverksa
mheten 

13,2 0,0 44,7 90,2 38,5 67,6 

 

ÅRETS 
KASSAFLÖDE 

32,6 3,9 -6,0 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid 
årets början 

58,1 2,1 6,0 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid 
årets slut 

90,7 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Balansbudget/plan 

Balansbudget/plan 
2016-2019, mkr 

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Anläggningstillgångar 776,3 878,9 976,1 1 060,7 1 090,7 1 134,3 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTILL
GÅNGAR 

776,3 878,9 976,1 1 060,7 1 090,7 1 134,3 

 

Förråd 3,4 1,9 3,5 3,5 3,6 3,7 

Kortfristiga fordringar 58,3 38,2 59,5 64,0 68,5 73,2 

Likvida medel 90,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTILL
GÅNGAR 

152,5 46,1 63,0 67,5 72,1 76,9 

 

SUMMA 
TILLGÅNGAR 

928,8 925,0 1 039,2 1 128,3 1 162,8 1 211,2 

 

EGET KAPITAL 273,1 263,1 267,9 263,5 249,3 225,7 

varav årets resultat 25,9 30,3 4,8 -4,4 -14,2 -23,5 

 

Avsättningar 
pensioner 

413,3 400,0 391,8 389,1 396,2 399,8 

Andra avsättningar 52,6 48,0 52,6 48,0 48,0 48,0 

AVSÄTTNINGAR 465,9 448,0 444,4 437,1 444,2 447,8 

 

Långfristiga skulder 14,3 0,0 47,8 145 183,1 247,7 

Kortfristiga skulder 175,5 213,8 279,1 282,7 286,3 290,1 

SKULDER 189,8 213,8 326,9 427,7 469,4 537,8 

 

SUMMA SKULDER 
OCH EGET 
KAPITAL 

928,9 925,0 1 039,2 1 128,3 1 162,8 1 211,2 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Verksamhetens intäkter 363,0 270,8 274,2 

Interna hyror -66,0 -61,2 -59,4 

Övriga interna intäkter -82,6 56,7 57,8 

NÄMNDERNAS INTÄKTER 
ENL. RESULTATRÄKNINGEN 

214,4 266,3 272,6 
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Not 2 Verksamhetens kostnader 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Verksamhetens kostnader enl. 
driftbudgeten 

1 144,0 1 066,0 1 134,4 

Kapitalkostnader -57,9 -65,8 -62,6 

Avskrivning långfrist fordran 
Levene Arena AB 

0,3 0,0 0,0 

Avskrivning långfrist fordran 
Vara konstgräs AB 

0,2 0,0 0,0 

Personalkostnadsförändring 0,0 2,0 0,0 

Centralt anslag hyresförluster 5,0 5,0 1,0 

Centralt anslag statsbidrag 
inkludering 

0,0 0,0 3,0 

Verkliga personalomkostnader 120,5 148,0 153,1 

Kalkylerade 
personalomkostnader 

-132,1 -150,0 -155,1 

Kalkylerad personalförsäkring -25,2 -28,0 -29,0 

Pensionsutgifter inklusive 
löneskatt 

46,5 44,0 47,8 

Förändring semesterlöneskuld 3,0 1,0 1,0 

Avsatt till pensioner -15,5 -11,7 -12,2 

Avsättning för särskild löneskatt -3,8 -2,8 -3,0 

Realisationsvinst/förlust 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsskatt och försäkring 0,0 0,0 0,0 

Interna hyror -66,0 -61,2 -59,4 

Övriga interna hyror -87,1 56,6 57,8 

Nämndernas kostnader enligt 
resultaträkningen 

931,9 1 003,1 1 076,8 

Not 3 Avskrivningar 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Planenliga avskrivningar 39,9 45,7 47,8 

Summa avskrivningar 39,9 45,7 47,8 

Not 4 Skatteintäkter 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Allmän kommunalskatt 598,5 619,8 660,3 

Slutavräkning -0,6 -1,3 -4,8 

Summa skatteintäkter 597,9 618,5 655,5 
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Not 5 Generella statsbidrag 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Inkomstutjämningsbidrag 163,6 172,3 183,1 

Utjämning LSS 1,6 -0,6 -1,7 

Fastighetsavgift 26,5 26,7 26,9 

Regleringsavgift -0,6 -0,5 0,1 

Strukturbidrag 2,0 0,0 0,0 

Konjunkturstöd 1,2 0,0 0,0 

Statsbidrag inkludering 0,0 0,0 7,0 

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -1,9 3,3 -1,1 

Summa generella statsbidrag 192,4 201,2 214,3 

Not 6 Finansiella intäkter 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,6 

Övriga finansiella intäkter 1,2 0,4 0,6 

Summa finansiella intäkter 1,3 0,5 1,2 

Not 7 Finansiella kostnader 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Räntekostnader 0,0 0,3 0,8 

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,8 0,9 

Avskrivning fordringar bolag 0,4 0,5 0,0 

Sänkt diskonteringsränta 
pensioner 

0,0 0,0 0,0 

Finansiell kostnad 
pensionsskuld 

7,7 5,9 12,5 

Summa finansiella kostnader 8,3 7,5 14,2 

Not 8 Anläggningstillgångar, mark och inventarier 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Ingående planenligt restvärde 759,4 833,9 851,8 

Årlig förändring 16,9 45,0 124,3 

Årets köp och försäljning 67,5 90,7 172,1 

Årets avskrivningar -39,9 -45,7 -47,8 

Minskade långfr fordringar -10,7 0,0 0,0 

Utgående balans 776,3 878,9 976,1 

Not 9 Förråd och varulager 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Förråd 1,5 1,9 1,6 

Exploateringsfastigheter 1,9 0,0 1,9 

Summa förråd och varulager 3,4 1,9 3,5 
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Not 10 Kortfristiga fordringar 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Kundfordringar 9,3 13,5 9,5 

Övriga fordringar 49,0 24,7 50,0 

Kortfristiga fordringar 58,3 38,2 59,5 

Not 11 Kassa och bank (Likvida medel) 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Likvida medel 1/1 58,1 2,1 6,0 

Årlig förändring 32,7 3,9 -6,0 

Likvida medel 31/12 90,8 6,0 0,0 

Not 12 Avsättningar till pensioner 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Pensioner intjänade före 1998 301,7 294,2 286,5 

Pensioner ÖK-SAP 27,2 0,8 28,8 

Pensioner exkl ÖK-SAP 1,5 26,9 0,0 

Pensioner förtroendevalda 2,2 0,0 0,0 

Summa pensionsskuld 332,6 321,9 315,3 

Löneskatt 80,7 78,1 76,5 

SUMMA PENSIONSSKULD 
INK LÖNESKATT 

413,3 400,0 391,8 

Not 13 Kortfristiga skulder 

mkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Leverantörsskulder 16,3 22,3 16,6 

Personalskatter 9,6 10,4 9,8 

Interimsskulder 39,3 34,0 40,1 

Tillfälliga lån 0,0 47,7 100,0 

Momsskuld 0,0 1,0 0,0 

Kortfristig skuld VA 0,7 0,6 0,7 

Upplupna sociala avgifter 10,6 11,0 10,8 

Upplupen semesterlön 40,0 36,6 40,8 

Upplupna löner, okomp övertid 7,5 6,6 7,7 

Upplupen pensionsskuld 
individuell del 

20,2 18,5 20,6 

Upplupen särskild löneskatt 
individuell del 

5,0 4,0 5,1 

Skulder till bolagen 19,4 20,2 19,8 

Förutbetalda skatteintäkter 5,6 0,0 5,7 

Övriga skulder 1,3 0,9 1,4 

Kortfristiga skulder 175,5 213,8 279,1 
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Investeringsbudget 

tkr Bokslut 2015 Prognos 2016 
Ombudget 

Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Kommunstyrelsen 34 069 60 472 165 126 128 400 75 779 90 780 

- varav TU 27 902 57 323 159 826 123 200 70 579 85 580 

Miljö-och 
byggnadsnämnden 

55 197 50 50 50 50 

Bildningsnämnden 9 372 0 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnden 1 169 800 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa 
nettoinvesteringar 

44 665 61 469 172 126 135 400 82 779 97 780 

Investeringsbudget/plan sammandrag 

mkr Ombud 
från 2016 

Ny 
budget 

2017 

Total budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Summa 
2017-2020 

        

KS/Tekniska utskottet        

Ordinarie ramtilldelning 768 6 500 7 268 6 500 6 500 6 500 26 768 

Vårdcentral ombyggnad -500 0 -500 0 0 0 -500 

GP-byns förskola -1 557 0 -1 557 0 0 0 -1 557 

Grundskola Torsgårdsskolan 26 805 14 030 40 835 0 0 0 40 835 

Alléskolan, lokaler, inventarier 2 600 0 2 600 0 0 0 2 600 

Alléhallen, inkl Allébadet 9 861 15 000 24 861 0 0 0 24 861 

Bad Vara Kvänum 9 178 0 9 178 0 0 0 9 178 

Bildnings- och kulturkluster Sprinten 8 900 80 000 88 900 60 000 0 0 148 900 

Evenemangsparkering Aspen -353 0 -353 0 0 0 -353 

Vårdcentralen dagverksamhet 1 900 2 975 4 875 0 0 0 4 875 

Äldreboende 0 0 0 0 1 000 29 000 30 000 

Särskilda åtgärder fastigheter        

Renov/nybyggn fastigheter BIN 0 10 000 10 000 20 000 20 000 20 000 70 000 

Renov/nybyggn fastigheter SOC 0 0 0 10 000 10 000 10 000 30 000 

Underhåll fastigheter -1 022 3 000 1 978 3 000 3 000 3 000 10 978 

Utsmyckning yttre miljöer 70 1 000 1 070 1 000 1 000 1 000 4 070 

Tomtområde exploatering 100 1 000 1 100 0 1 000 0 2 100 

Ny- och ombyggn gator och vägar 2 218 5 100 7 318 3 200 4 000 2 000 16 518 

Lyskraft Vara -3 524 4 221 697 0 0 0 697 

Tätortsvandring 794 1 000 1 794 1 000 1 000 1 000 4 794 

Omläggning Torggatan o Storgatan 0 0 0 5 000 10 000 0 15 000 

Vatten- och avlopp        

VA, renovering av befintliga anläggn -915 2 000 1 085 3 500 7 000 7 000 18 585 

Avloppsledning Kvänum 0 10 000 10 000 10 000 6 079 6 080 32 159 

Dagvattenledning Arentorp 2 000 4 000 6 000 0 0 0 6 000 

SUMMA KS/TEKNISKA UTSKOTTET 57 323 159 826 217 149 123 200 70 579 85 580 496 508 
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mkr Ombud 
från 2016 

Ny 
budget 

2017 

Total budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Summa 
2017-2020 

KOMMUNSTYRELSEN        

Ordinarie ramtilldelning 1 403 350 1 753 350 350 350 2 803 

IT-investeringar 0 4 450 4 450 4 850 4 850 4 850 19 000 

Ärendehanteringssystem 1 586 0 1 586 0 0 0 1 586 

E-arkiv 160 500 660 0 0 0 660 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 3 149 5 300 8 449 5 200 5 200 5 200 24 049 

        

SUMMA KS/TEKNISKA UTSKOTTET 60 472 165 126 225 598 128 400 75 779 90 780 520 557 

        

BILDNINGSNÄMNDEN        

Ordinarie ramtilldelning 0 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 10 400 

Datorer 1:1 skolan 0 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 12 800 

SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN 0 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 23 200 

        

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN        

Ordinarie ramtilldelning 50 50 100 50 50 50 250 

Webbaserat kartsystem 63 0 63 0 0 0 63 

Digitalt bygglovarkiv 84 0 84 0 0 0 84 

SUMMA MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMNDEN 

197 50 247 50 50 50 397 

        

SOCIALNÄMNDEN        

Ordinarie ramtilldelning 800 1 150 1 950 1 150 1 150 1 150 5 400 

SUMMA SOCIALNÄMNDEN 800 1 150 1 950 1 150 1 150 1 150 5 400 

        

SUMMA INVESTERINGAR TOTALT 61 469 172 126 233 595 135 400 82 779 97 780 549 554 
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Kommunstyrelsen 

Ordförande: Fredrik Nelander 

Förvaltningschefer: Anna Cederqvist, Teresa Kalisky 

Andel av nettodriftskostnad 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 221 689 200 454 215 196 200 078 

Verksamhetens 
kostnader 

-323 777 -300 724 -320 317 -340 571 

varav personalkostnader -94 613 -99 510 -105 156 -135 858 

Nettokostnader -102 088 -100 270 -105 121 -140 493 

 

Budgetanslag 104 245 100 270 100 270 140 493 

Över-/underskott 2 157 0 -4 851 0 

Balanserat över-
/underskott 

30 646 28 646 23 795 21 795 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 34 277 119 788 59 316 196 377 

Inkomster 208 0 0  

Nettoinvesteringar 34 069 119 788 59 316 196 377 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Nettodriftskostnad per 
invånare 

6 530 6 374 6 682 8 956 

Andel av nettodriftskostnad % 13,1 12,7 12,9 16,3 
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Sammandrag av driftskostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad för 2017 (inkl. 
kapitalkostnader och 
internhyra) 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

AVDELNINGAR 

Tillväxt och utvecklingsavd 12 669 655 12 014 

Stab 59 587 10 59 577 

Kansliavdelning 8 645 1 063 7 582 

Kommunikationsavdelning 3 111 128 2 983 

IT avdelning 21 321 7 467 13 854 

HR-avdelning 17 897 2 356 15 541 

Ekonomiavdelning 7 671 605 7 066 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Teknisk administration 3 214 200 3 014 

Mark-och fastighetsförvaltning 94 297 92 814 1 483 

Anläggning/underhåll av gator 
och vägar 

17 814 7 789 10 025 

Parker, grönområden och 
lekplatser 

8 130 1 610 6 520 

Vatten- och avlopp 25 984 25 984 0 

Kostavdelning 37 435 36 517 918 

Avfallshantering 12 134 12 134 0 

Lokalvårdsenhet 10 712 10 796 -84 

Nämnden totalt 340 621 200 128 140 493 

Enligt budgetram 340 621 200 128 140 493 

Investeringar sammandrag, netto per verksamhet 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ny budget 2017 

Gemensamt kommunhus 77 0 0 0 

Kommunstyrelsen övrigt 0 350 350 350 

Markexploatering -125 0 97 0 

Planverksamhet 0 0 0 0 

Datautrustning 5 969 10 642 10 642 4 450 

Arkiv 0 500 340 500 

Gemensam adm FUS 205 1 395 -191 0 

Näringslivsbefrämjande åtg 40 1 500 0 0 

Mark- och fastighetsförvaltning 15 332 61 964 15 741 47 505 

Lyskraft 778 5 000 8 524 4 221 

Sprinten bildnings- och 
kulturkluster 

0 10 000 1 100 80 000 

Ny- och ombyggnad gator och 
vägar 

4 827 13 393 10 168 9 600 

Parker, grönområden, 
lekplatser 

2 301 3 044 1 630 2 500 

Vatten -och avloppshantering 4 665 12 000 10 915 16 000 

Nettoinvesteringar 34 069 119 788 59 316 165 126 
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Driftsammandrag, netto. Förvaltningen för utveckling och service 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 19 568 19 331 21 911 12 309 

Verksamhetens 
kostnader 

-89 884 -94 640 -102 848 -130 926 

varav personalkostnader -42 991 -42 812 -44 633 -76 767 

Nettokostnader -70 316 -75 309 -80 937 -118 617 

 

Budgetanslag 72 451 75 309 75 309 118 617 

Över-/underskott 2 135 0 -5 628 0 

Balanserat över-
/underskott 

15 255 13 255 7 627 5 627 

Investeringssammandrag, netto. Förvaltningen för utveckling och service 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ny budget 2017 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 6 338 14 387 11 238 5 300 

Inkomster 172 0 0 0 

Nettoinvesteringar 6 166 14 387 11 238 5 300 

Driftsammandrag, netto. Tekniska förvaltningen exkl. VA 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 175 965 159 910 168 470 161 860 

Verksamhetens 
kostnader 

-207 737 -184 871 -192 654 -183 736 

varav personalkostnader -47 090 -52 392 -53 065 -54 187 

Nettokostnader -31 772 -24 961 -24 184 -21 876 

 

Budgetanslag 31 794 24 961 24 961 21 876 

Över-/underskott 22 0 777 0 

Balanserat över-
/underskott 

15 393 15 393 16 170 16 170 

Investeringssammandrag, netto. Tekniska förvaltningen exkl. VA 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ny budget 2017 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 27 939 93 401 37 163 143 826 

Inkomster 36 0 0 0 

Nettoinvesteringar 27 903 93 401 37 163 143 826 
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Driftsammandrag, netto. Vatten och avlopp 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 26 156 26 581 24 815 25 984 

Verksamhetens 
kostnader 

-26 156 -26 581 -24 815 -25 984 

varav personalkostnader -4 532 -4 306 -4 485 -4 904 

Nettokostnader 0 0 0 0 

 

Budgetanslag 0 0 0 0 

Över-/underskott 0 0 0 0 

Balanserat över-
/underskott 

0 0 0 0 

Investeringssammandrag, netto. Vatten och avlopp 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ny budget 2017 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 4 665 12 000 10 915 16 000 

Inkomster  0   

Nettoinvesteringar 4 665 12 000 10 915 16 000 

Styrelsens ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet kännetecknas av strategisk inriktning och 
helhetsperspektiv och sker direkt mot nämnderna bolagen. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bl.a. att leda och samordna 

- utvecklingen av den kommunala demokratin 

- informationsverksamheten 

- den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser 

- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att 
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

- infrastruktur inkl. datakommunikation 

- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att effektivisera administrationen 

- kvalitetsarbetet 

- utvecklingen av brukarmedverkan 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor. 

- informations- och kommunikationstekniken (IKT) 

- teknisk verksamhet 

- personalpolitiken 
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- ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär. 

Kommunen har fr.o.m. 2015 omstrukturerat kommunens bolag i syfte att inkludera samtliga bolag i en 
sammanhållen koncern för att åstadkomma en samordning av bolagen. Koncernen, med moderbolaget 
Vara Koncern AB, består av Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB, 
VaraNet AB samt Destination Vara AB. 

Styrelsens uppgift/uppdrag 

Inom kommunstyrelsen finns förvaltning för utveckling och service samt tekniska förvaltningen. 
Förvaltningen för utveckling och service ska stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess 
ledande roll. Det betyder att ta fram väl genomarbetande förslag inför beslut och att effektivt verkställa 
tagna beslut. 

Förvaltningarna ska bistå andra förvaltningar och enheter med olika typer av tjänster. De produkter och 
tjänster som erbjuds ska vara prisvärda och av hög kvalitet och de som utnyttjar tjänsterna ska uppleva att 
de bemöts på ett positivt sätt. 

Styrelsen har som uppgift och övergripande mål att ta ett politiskt samlat grepp över strategiska frågor 
inom områdena organisation och personal. Genom policyskapande beslut ska grunden läggas för en 
framgångsrik personalpolitik som ger förutsättningar för kommunens medarbetare att trivas i sitt arbete, 
utvecklas i sin yrkesroll och uppleva kommunen som en bra arbetsgivare. 

Styrelsen ska planera, samordna och verkställa kommunens husbyggnadsverksamhet samt förvalta 
kommunens fastigheter. Styrelsen ska verkställa extern in- och uthyrning av lokaler. Anläggning, drift och 
underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser, gatubelysning, VA-nät, pumpstationer, reningsverk 
samt vattenverk ingår också. Framställa mat och distribuera denna till äldreomsorgen och skolan är en 
annan uppgift. I uppdraget ingår också stöd till väghållning, energiförsörjning samt trafiksäkerhetsärenden. 
Den administrativa personalen svarar för försäljning av fastigheter åt kommunstyrelsen enligt gällande 
taxor. 

 

Effektmål 

Kommunstyrelsens verksamheter uppfattas som serviceinriktade och kundfokuserade 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt (%) -- 75 -- 75 

Det är lätt att få tag på rätt person när man kontaktar 
Vara kommun (%) 

-- 75 -- 75 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt 

näringslivsklimat 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det 
lokala företagsklimatet (betyg) 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg) 3,0 3,0 3,0 3,0 

Nyföretagande (antal företag per 1000 invånare) 5,8 5,8 5,8 5,8 
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Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för det goda livet, vilket bland annat 

innefattar tilltalande offentliga utomhusmiljöer 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Tilltalande utomhusmiljö (%) -- 75 -- 75 

Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen 
(%) 

-- 75 -- 75 

Tillgången till parker, grönområden och natur (%) -- 75 -- 75 

Känslan av trygghet i vardagen (%) -- 75 -- 75 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kommunens lyskraft ökar. Statusen som 

reseanledning och mötesplats i regionen stärks liksom serviceutbudet för invånarna 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Konserthusbesökare (st) 65 000 65 000 90 000 100 000 

Antal gästnätter (st) 26 500 26 500 32 000 33 000 

Handelsindex, totalt 74 75 76 77 

Kommunstyrelsens verksamheter stimulerar till ett ökat utbyte med omvärlden och till ett globalt 

etiskt ansvar 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal pågående och under året avslutade 
internationella projekt/utbyten inom kommunen (st) 

55 55 55 55 

Andel etiskt märkt kaffe (%) 15 20 25 30 

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för medborgarna att utvecklas med 

betoning på utbildning, arbete och kommunikationer 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Kvaliteten på fiber (%) -- 75 -- 75 

Tillgång till eftergymnasial utbildning inom 
rimligt avstånd (%) 

-- 75 -- 75 

Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene (st) 26 000 26 350 26 700 27 000 

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för tilltalande och inkluderande boenden 

för olika målgrupper 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Utbudet av olika typer av boendeformer (%) -- 75 -- 75 

Nybyggnation av lägenheter (st) 60 60 60 60 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att förebygga olyckor och kriser 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar (%) 1 1 1 1 

Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun 
(%) 

-- 75 -- 75 
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Styrelsens servicedeklarationer 

Ledning och administration 

Vi åtar oss att: 

 den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person 
eller till någon annan inom samma funktion för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska 
information erhållas om när den sökta personen anträffas. 

 inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem 
arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges. 

 förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med 
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef. 

 vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den 
information som efterfrågas tillhandahålls inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med 
intressenten. Hålls inte tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse. 

 samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet ”Axet” sex till tio gånger 
per år. 

Fastigheter (interna) 

Vi åtar oss att: 

 sammanställning över noterade underhållsbehov sammanställs och delges verksamhetsansvarig. 

 ett jämt och bra inomhusklimat ska hållas. 

 fel och brister avhjälps snarast efter felanmälan i kommunens felanmälanssystem. 

 åtgärdade fel och brister återrapporteras (när så begärts i kommunens felanmälanssystem). 

Väghållning, underhåll och reparation 

Vi åtar oss att: 

 snöröjningen inleds då snöfallet upphört och vid ett snödjup av nio centimeter. Vid blötsnö och 
vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare. GC-banor plogas vid fem centimeters snödjup. 

 borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen och busshållplatser ska påbörjas efter fyra 
till sex timmar, beroende på hur mycket snö som kommit. 

 plogning i bostadsområden inleds sent dag ett eller under dag två. 

 sandupptagning från gång- och vägbanor ska ske i alla tätorter och vara slutförd före 10:e maj i 
Vara, Vedum och Kvänum. I övriga orter senast 15:e maj. 

Parker, grönområden och lekplatser 

Vi åtar oss att: 

 där det finns kortklippt gräs ska gräset klippas då det uppnått en höjd av 12 centimeter. 

 skötsel av skogarna ska vara inriktad på rekreation och trivsel och att markskador ska minimeras. 

 ovanliga träd och buskar ska gynnas på bekostnad av de vanliga. 

 besiktning på kommunala lekplatser ska utföras en gång om året och reparation av anmärkningarna 
utförs. 

 en höstgenomgång med sandpåfyllning ska utföras före 1:a augusti varje år. 

 trasiga lekredskap som äventyrar säkerheten ska repareras senast tre dagar efter att vi fått vetskap 
om felet. 

 översyn, alternativt tömning av papperskorgar, ska ske en gång per vecka. Intilliggande ytor ska då 
städas. 
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Vatten och avlopp 

Vi åtar oss att: 

 inställelse vid beredskap är högst en timma. 

 vid planerade reparationer ska kunder meddelas minst två dagar innan reparationen påbörjas. 

 beställning av servicekartor och annat material levereras inom tre dagar 

 vattenmätaren ska avläsas av kommunens VA-personal minst en gång vart tionde år (byte av 
mätare är ett lagkrav). 

Avfallshantering 

För avfallshantering gäller sedan år 2001 renhållningsordningen. 

Framtiden 

 Aktivt arbete för att återställa ekonomin i balans för kommunen. 

 Arbeta för näringslivsutveckling och utveckling av Vara som destination. 

 Ledningsgruppen kommer under 2017 genomföra ett utvecklingsprogram. 

 Verksamhetsutveckling genomförs hösten 2017. 

 Arbete med att verkställa besluten inom Sprintens bildnings- och kulturkluster. 

 Ny förvaltningsorganisation inom FUS. 

 Varumärkesplattform, Visit Vara - en del av Västsverige. 

 Utveckla nära samverkan med Destination Vara. 

 Start kring Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

 Översyn av HR:s (human resources)organisation, ansvarsfördelning och arbetssätt. 

 Utredningen och beslut om ev. gemensamt lönekontor i V6-regionen. 

 Utredning och beslut om IT-verksamheten. 

 Kvalitet och kommunjuridik kommer organiseras hos tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
respektive kansliet. 

 Ekonomiavdelningen kommer arbeta mer strategiskt med budget-, finansierings- och bolagsfrågor, 
bl.a. ska en ny styrprocess arbetas fram. 

 Utredning om ett samarbete med Lidköpings kommun avseende avfallshantering och reningsverk. 

 Under perioden kommer ett omfattande renoverings- och moderniseringsarbete genomföras i de 
fastigheter som bildnings- och socialförvaltningarna disponerar. 

 En långsiktig plan för kommunens lokalförsörjning behöver upprättas. 
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Nyckeltal 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Snöröjning kr/kvm, exkl. 
kapitalkostnad 

1,21 2,02 2,12 2,48 

Distribuerad vattenmängd kbm 898 000 1 000 000 1 088 901 1 000 000 

Försåld vattenmängd kbm 786 314 890 000 795 000 800 000 

Täckningsgrad % VA 100 100 100 100 

Bidrag till statsbidragsvägar 
kr/m 

2,62 3,00 2,65 2,7 

Bidrag till framfartsvägar kr/m 1,40 1,40 1,40 1,40 

Bidrag per ljuspunkt till 
belysningsföreningar 

292 292 292 292 

Långtidssjukfrånvaro i % av 
schemalagd tid 

4,8 3.0 4,7 4,5 

Långtidsfriska i % av antal 
anställda 

33,9 45.0 35 40 

Antal betalda 
leverantörsfakturor 

31 691 31 000 31 500 32 000 

- varav e/SVE-fakturor 16 756 19 000 17 500 19 000 
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Bildningsnämnden 

Ordförande: Carl-Uno Olsson 

Förvaltningschef: Yvonne Kjell 

Andel av nettodriftkostnad 

  

 Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 57 114 53 090 61 159 59 486 

Verksamhetens 
kostnader 

-407 061 -406 951 -422 693 -424 538 

varav personalkostnader -200 798 -205 613 -213 012 -215 224 

Nettokostnader -349 947 -353 861 -361 534 -365 052 

 

Budgetanslag 349 525 353 861 353 861 365 052 

Över-/underskott -422 0 -7 673 0 

Balanserat över-
/underskott 

12 138 7 138 -535 -535 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ny budget 2017 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 9 372 3 200 7 400 5 800 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 9 372 3 200 7 400 5 800 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Nettodriftskostnad per 
invånare 

22 385 22 493 22 981 23 271 

Andel av 
nettodriftskostnad % 

44,8 44,8 44,3 42,4 



Kommunfullmäktige, Budget 2017 47(69) 

Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad för 2017 (inkl. 
kapitalkostnader och 
internhyra) 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Nämnd och central adm. 4 604 0 4 604 

Barnomsorg 108 625 18 026 90 599 

Skolskjutsar 12 363 160 12 203 

Kostenheten 18 378 300 18 078 

Grundskola 139 194 19 796 119 398 

Gymnasieskola 81 121 10 744 70 377 

Vuxenutbildning 3 047 0 3 047 

Särskola 11 453 922 10 531 

Kulturskola 5 083 530 4 553 

Idrotts- o fritidsanläggningar 2 764 1 144 1 620 

Badanläggningar inomhus 18 801 5 750 13 051 

Fritidsgårdar 2 851 745 2 106 

Övrig fritidsverksamhet 4 234 30 4 204 

Biblioteksverksamhet 9 380 1 099 8 281 

Allmänkulturell verksamhet 2 640 240 2 400 

Nämnden totalt 424 538 59 486 365 052 

Enligt budgetram 424 538 59 486 365 052 

Investeringar sammandrag, netto per verksamhet 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Bildning centralt    5 800 

Alléskolan 2 621 250 565  

Park/Västra skolan 1 207 716 1 469  

Kvänum/Tråvad förskola 42 143 234  

Arentorp skola/barnomsorg 797 341 587  

Levene skola/barnomsorg 415 331 607  

Nästegårdsskolan 2 170 560 1 017  

Larv/Tråvad skola 924 208 428  

Vedum skola/barnomsorg 159 387 875  

Lagmansgymnasiet 501  50  

Kulturskolan 17  9  

Torsgården/Frejgården 
förskola 

15 216 355  

Elevhälsan 16    

Gymnastiksalar/idrottshallar 36  12  

Slöjdsalar 111  50  

Kostenheten     

Biblioteken 133  1 053  

Fritidsgårdarna     

Baden     

Särskolan 208 48 89  

Nettoinvesteringar 9 372 3 200 7 400 5 800 
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Investeringsbudgeten för 2017 fördelas efter att alla resultatenheter fått äska sina behov för 2017. Denna 
process sker i början av 2017 så därför är det inte fördelat per resultatenhet i detta dokument. 

Nämndens ansvarsområde 

Nämndens ansvarsområden är: barnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kulturskola, kostenheten (som organisatoriskt tillhör 
kommunstyrelsen), skolskjuts, fritidsgårdar, bad, bibliotek, idrotts- och fritidsanläggningar, allmänkultur, 
övrig fritidsverksamhet, skolformsövergripande verksamhet samt gemensam administration. 

Nämndens uppgift/uppdrag 

Alla nämnder/styrelser har under perioden i uppdrag att formulera på vilket sätt de arbetar under 
mandatperioden för att uppnå kommunens strategiska plan. 

En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verksamhet utgår 
från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft. 
En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av 
hög kvalitet. Nämnden behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att 
kommunicera med kommuninvånare och kunder/brukare. 

Bildningsnämndens verksamhetsområden skapar förutsättningar att ge människor ett rikare liv. Nämndens 
arbete ska uppmuntra barn och ungdomar till att vara delaktiga i samhället och uppmuntra samhället till att 
vara en del av de ungas lärande. 

Bildningsnämndens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev 
och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett 
gott liv. I Vara kommun ska alla elever vara behöriga till gymnasiet. 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Bildningsnämnden erhåller sin budgetram från kommunstyrelsen. För verksamheterna förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola finns det en 
resursfördelningsmodell som baseras på en befolkningsprognos. Resterande verksamheter räknas upp med 
löneökning och eventuell inflation. 

Ökade rättigheter kring skolskjuts för barn till separerade föräldrar samt för friskolelever är ett exempel på 
en fördyring för nämnden. Hänsyn är inte heller tagen till ökad vistelsetid på förskola/fritidshem då 
ersättning utgår från antal barn. 

De utökade uppdragen enligt den nya skollagen innebär bl.a. större krav på huvudman att tillse att varje 
barn/ungdom får det stöd hon/han är i behov av för att nå betyget godkänt, vilket i många fall kräver 
extra personella resurser. En ökad möjlighet för brukare att överklaga beslut taget av nämnd eller delegat 
kräver nya klagomålsrutiner inom förvaltningen som ska vara första utredande instans innan ärenden går 
vidare till skolinspektionen eller annan rättsinstans. Skadestånd kan utdömas som påföljd. Målsättningen 
måste vara att ha verksamheter med god kvalitet, där fokus och tid läggs på utveckling för att nå en högre 
måluppfyllelse. 

Utökningar har genomförts för att tillgodose skyldigheten gällande elevers rätt till stöd enligt skollagen 
inom befintlig ram. Verksamhet i förberedelseklass, modersmålsundervisning samt Svenska som 
andraspråk tillgodoses utan utökad ram. Behoven för dessa elever ökar hela tiden. Kraven på tillgång till 
modersmålsundervisning i olika språk ökar och enligt ny lagstiftning ska även barn i förskolan erbjudas 
modersmålsundervisning. 
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Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget 

Nämnden erhåller 5,8 mkr till investeringar för 2017. Av dessa är 3,2 mkr avsatt för 1:1 satsningen på 
datorer. 2,6 mkr är för inventarieinköp. 

Effektmål 

Barnomsorg 

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) vårdnadshavare som upplever att de har 
inflytande på verksamhetens anpassningar utifrån 
barnets bästa. 

100 100 100 100 

Andel (%) pedagoger som upplever att de har kunskap 
och förutsättning att anpassa verksamheten utifrån 
barnens bästa. 

100 100 100 100 

Grundskola inkl. förskoleklass 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) elever som nått kravnivån i genomförda NÄP 
årskurs 3 

100 100 100 100 

Andel (%) elever i årskurs 6 som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen 

100 100 100 100 

Meritvärde årskurs 9 215 215 215 215 

Andel (%) elever som är behöriga till gymnasiet 100 100 100 100 

Andel (%) elever som uppger att de får hjälp och stöd vid 
behov 

100 100 100 100 

Alla verksamheter ska ge möjlighet till inflytande för barn, elev och vuxen 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) elever som känner att de har inflytande i sin 
lärsituation. 

100 100 100 100 

Andel (%) pedagoger som upplever att de har kunskap 
och förutsättning att ge elever inflytande i 
undervisningen 

100 100 100 100 

Gymnasieskola 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) elever med gymnasieexamen efter tre år 
(Elever från Vara kommun) 

100 100 100 100 

Andel (%) elever som slutfört gymnasieutbildningen 
inom fyra år (examen eller studiebevis 2500p) (Elever 
från Vara kommun) 

100 100 100 100 

Andel (%) elever som uppger att de får hjälp och stöd vid 
behov (Elever från Lagmansgymnasiet) 

100 100 100 100 
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Alla verksamheter ska ge möjlighet till inflytande för barn, elev och vuxen 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) elever som känner att de har inflytande i sin 
lärsituation 

100 100 100 100 

Andel (%) pedagoger som upplever att de har kunskap 
och förutsättning att ge elever inflytande i 
undervisningen 

100 100 100 100 

Särskola 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) elever som nått kravnivån i genomförda NÄP 
årskurs 3 

100 100 100 100 

Andel (%) elever i årskurs 6 som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen 

100 100 100 100 

Meritvärde årskurs 9 215 215 215 215 

Andel (%) elever som är behöriga till gymnasiet 100 100 100 100 

Andel (%) elever som uppger att de får hjälp och stöd vid 
behov 

100 100 100 100 

Alla verksamheter ska ge möjlighet till inflytande för barn, elev och vuxen 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) elever som känner att de har inflytande i sin 
lärsituation 

100 100 100 100 

Andel (%) pedagoger som upplever att de har kunskap 
och förutsättning att ge elever inflytande i 
undervisningen 

100 100 100 100 

Kulturskola 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal elever inskrivna på kulturskolan 470 470 470 470 

 

Badanläggningar inomhus 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal besökare på Vara badhus 95 000 95 000 95 000 95 000 

Antal besökare på Nästegårdsbadet 12 000 12 000 12 000 12 000 

 

Fritidsgårdar 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal besökare på fritidsgårdarna 30 000 30 000 30 000 30 000 
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Övrig fritidsverksamhet 

Alla verksamheter ska ge möjlighet till inflytande för barn, elev och vuxen 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) barn och ungdomar/barnfamiljer som känner 
att de kan nyttja de kulturaktiviteter som de vill 

70 70 70 70 

Andel (%) unga vuxna (ålder 18-25) som känner att de 
kan nyttja de kulturaktiviteter som de vill 

50 50 50 50 

Andel (%) personer (ålder 25-65) som känner att de kan 
nyttja de kulturaktiviteter som de vill 

50 50 50 50 

Andel (%) pensionärer (ålder 65+) som känner att de 
kan nyttja de kulturaktiviteter som de vill 

70 70 70 70 

Bibliotek 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal utlåningar via biblioteken av media 85 000 85 000 85 000 85 000 

Antal utställningar på biblioteken 18 18 18 18 

 

Allmänkultur 

Alla verksamheter ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal studiecirklar och annan gruppverksamhet genom 
studieförbunden 

360 360 360 360 

 

Nämndens servicedeklarationer 

Bildningsnämnd och administration 

Vi åtar oss att: 

 besvara inkomna ärenden skyndsamt men senast inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre 
handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet. 

Barnomsorg 

Vi åtar oss att: 

 ge er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjligheter. 

 kontakta er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. 

 erbjuda er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är 
den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. 

 ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet ert/era barn vistas. 

 ha utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år. 
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Grundskola 

Vi åtar oss att: 

 utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en 
gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande 
utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid 
samtalet. 

 elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg erbjuds möjlighet till extra stöd. 

Kosten 

Vi åtar oss att: 

 du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger en tredjedel 
av dagsbehovet av näring och energi. 

 vid medicinska, etiska eller religiösa skäl servera specialkost. 

 på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 %, lunchen ca 25 % samt mellanmålet ca 15-
20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen. 

Skolskjuts 

Vi åtar oss att: 

 elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 6 inte behöver gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp 
av vuxen. 

 minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass. 

 hämtning/lämning med skolbuss inte ska ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive 
skolslut för elever i förskoleklass – år 6. 

Baden 

Vi åtar oss att: 

 ordningsregler följs och ha en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och 
kompetent personal. 

 vattentemperaturen i badbassängen är 28 grader, en dag i veckan 32 grader i Kvänumsbadet och att 
bastun håller en temperatur på minst 80 grader. 

 lokalerna är hygieniska och välstädade. 

 simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är 
tillräckligt. 

 förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar p.g.a. speciella arrangemang meddelas 
föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg. 

Fritidsgårdar 

Vi åtar oss att: 

 du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid ska bli bemött på ett positivt sätt, präglat av 
respekt och förståelse. 

 vi ska finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker. 

 du vid minst tre tillfällen per termin ska erbjudas ”live”-upplevelser som t.ex. konsert, teater, 
idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna. 

 vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna ska vara drogfri och fri från 
våldstendenser. I förebyggande syfte ska någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande 
evenemang varje termin. 
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Bibliotek 

Vi åtar oss att: 

 alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den 
personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning. 

 expediering av privatpersons förfrågan ska påbörjas inom tre arbetsdagar. 

 alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i 
förskoleklass i Vara kommun. 

 alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek, via 
kontakt med hemmet förmedlad av skolan. 

 ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokratiska och etiska 
värderingar ska erbjudas på alla enheter. 

Kultur Vara 

Vi åtar oss att: 

 vi besvarar inkomna ärenden skyndsamt men senast inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver 
längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller inte 
fasta bidrag). 

 all behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista 
ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar 
inkommit i tid. 

 omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under 
förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget. 

 minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte. 

Framtiden 

Rekrytering av pedagoger och ledare är en utmaning och kommer att försvåras inom det närmsta som en 
följd av samhällets urbanisering samtidigt som det råder brist på önskade professioner. 

Bildningsförvaltningen arbetar med att utveckla organisationen för nyanlända inom skolverksamheterna. 
Detta är och kommer att vara en stor utmaning både organisatoriskt och kunskapsmässigt. 

För att lyckas skapa kvalité i undervisningen måste det finnas goda ledare och skickliga pedagoger som 
väljer att arbeta i Vara kommun. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs konkurrerande löner och goda 
förutsättningar till utveckling. Möjliga utvecklingsmöjligheter är deltagande i projekt, internationellt arbete, 
samverkan, forskning inom tjänsten samt olika karriärmöjligheter inom kommunen. Detta är en stor 
utmaning som förvaltningen måste arbeta kontinuerligt och strategiskt med. Utöver detta måste 
bildningsförvaltningen bli självförsörjande på de kompetenser där det ser ut att bli brist på framöver. Detta 
genom att erbjuda redan anställda i kommunen att läsa in den kompetens som saknas i deras tjänster. 

För att hålla hög kvalité i verksamheterna krävs ändamålsenliga lokaler. Detta är en stor utmaning för 
förvaltningen. I analyser av verksamhetens resultat landar det ofta i att lokalerna är ett hinder för maximal 
utveckling snarare än att de bidrar till den. Stor vikt måste läggas vid att starta processer i god tid så stabila 
beslut hinner fattas och mod krävs för att våga satsa framåt i linje med samhällets utveckling. 

En ständig utveckling behövs av det systematiska kvalitetsarbetet. Analys av resultaten ska vara 
utgångspunkten. Bevisat fungerande metoder och arbetssätt ska väljas med omsorg utifrån enhetens 
behov. Genom att utveckla detta arbete harmoniserar det med lagkravet om att all skolverksamhet ska vila 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att undervisningen i skolverksamheterna ska 
vara forskningsbaserad. Bildningsförvaltningen måste skapa möjligheter för det kollegiala lärandet i arbetet 
mot uppsatta mål. 
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Socialnämnden 

Ordförande: Ulf Genitz 

Förvaltningschef: Ann-Marie Brander 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 78 949 88 714 92 137 79 965 

Verksamhetens 
kostnader 

-395 741 -411 420 -427 593 -420 333 

varav personalkostnader -282 524 -319 148 -324 544 -327 178 

Nettokostnader -316 792 -322 706 -335 456 -340 368 

 

Budgetanslag 323 389 322 706 322 706 340 368 

Över-/underskott 6 597 0 -12 750 0 

Balanserat över-
/underskott 

1 972 1 972 -10 778 -10 778 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ny budget 2017 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 1 169 1 150 350 1 150 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 1 169 1 150 350 1 150 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Nettodriftskostnad per 
invånare 

20 264 20 513 21 384 21 697 

Andel av 
nettodriftskostnad % 

40,5 40,8 41,1 39,6 
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Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad för 2017 (inkl. 
kapitalkostnader och internhyra) 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Administration 10 035 0 10 035 

Individ- och familjeomsorg 66 627 10 085 56 542 

Omsorg kring personer med 
funktionsnedsättning 

144 605 55 896 88 709 

Äldreomsorg 189 157 13 984 175 173 

Kostenhet 9 909 0 9 909 

Nämnden totalt 420 333 79 965 340 368 

Enligt budgetram 420 333 79 965 340 368 

Investeringar sammandrag, netto per verksamhet 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Administration 0 250 100 250 

Individ- familjeomsorg 254 200 200 200 

Omsorg kring personer 
med 
funktionsnedsättning 

265 300 0 300 

Äldreomsorg 650 300 50 300 

Kostenhet 0 100 0 100 

Nettoinvesteringar 1 169 1 150 350 1 150 

Nämndens ansvarsområde 

Socialnämndens ansvar innefattar verksamhetsområdena, Individ- och familjeomsorg (IFO), Omsorg 
kring personer med funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorg (ÄO) samt förvaltningsledning; socialchef, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas), Procapita/IT-samordnare och två stycken utvecklare/utredare. 
Respektive verksamhetsområde omfattar ett antal resultatenheter. Kommunen har vidare ett hälso- och 
sjukvårdsansvar som hör till socialnämnden. 

Nämndens uppgift/uppdrag 

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten har lagstiftningsmässigt sin grund i socialtjänstlagen (SoL, 
2001:453). Därutöver finns det ett flertal andra lagar som reglerar verksamheten där de viktigaste är hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 
1993:387), samt tvångslagstiftningarna, lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52) 
och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870). I socialtjänstlagens 3 kap 1 § stadgas: "Till 
socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, -
medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar, 
enskilda främja goda miljöer i kommunen, -informera om socialtjänsten i kommunen, -genom uppsökande 
verksamhet och på annat sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, -svara för omsorg, 
service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 
behöver det." 

Bestämmelser om olika grupper inom nämndens ansvarsområde finns i 5 kap SoL. 

Socialtjänstens övergripande mål och grundläggande värderingar, som ska vara vägledande i socialtjänstens 
alla verksamheter anges i socialtjänstens s.k. portalparagraf: 
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Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas: 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktiva deltagande i samhällslivet 

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Socialnämnden står inför stora utmaningar år 2017. Flera av dessa är kända i nuläget och nya utmaningar 
tillkommer kontinuerligt, i en nämnd som är skyldig att vidta åtgärder för att de som vistas i kommunen 
inte far illa, oavsett målgrupp. Inflödet av personer som behöver insatser från socialnämndens sida är 
opåverkbart. När utredningar påvisar ett behov av att insatser föreligger har nämnden skyldighet att 
tillgodose behoven. Socialnämndens skyldighet kvarstår även om den ekonomiska ramen är otillräcklig. 

Ett känt faktum är att ett antal personer, i skrivande stund sex stycken, inom såväl OF som ÄO har behov 
av bostäder med särskild service eller särskilt boende. De har ansökt om och beviljats insatsen. Bistånds- 
och LSS handläggarna har vidare kännedom om att ett 15- tal personer har ansökt om boende enligt SoL 
eller LSS och flera av dessa har med stor sannolikhet rätt till insatsen. Det är också så att LSS-handläggarna 
har vetskap om unga vuxna som kommer att flytta till eget boende och behöver en bostad med särskild 
service. 

För socialnämndens del är det av största vikt att åtgärder för att kunna verkställa ovan nämnda beslut 
vidtas omgående. 

Ett annat redan känt faktum är de placeringar som varit nödvändiga att göra inom OF och IFO, utan att 
kostnaderna har kunnat inrymmas i socialnämndens ekonomiska ram. Notera att varje beslut om  
placering föregås av en utredning genomförd av professionella handläggare. 

Ytterligare ett känt faktum är den stora ökningen av brukare, inom nämndens samtliga 
verksamhetsområde som behöver insatser av olika slag från socialnämndens sida, i sina ordinära bostäder. 

Ovanstående visar på att socialnämnden har skyldigheter som överstiger vad som inryms i den 
ekonomiska ramen för 2017. 

Sammanfattningsvis konstateras socialnämnden att fullgörandet av nämndens åtagande kräver åtgärder 
som vida överstiger den ekonomiska ramen för 2017. Således erfordras ett ramtillskott i 2017 års budget 
för att nämnden ska kunna fullgöra sina åtaganden. 

  

Effektmål 

Mål 

Inriktning 
Socialnämnden ska verka för att alla människor ska bemötas med respekt utifrån sina behov, för sitt 
självbestämmande och sin integritet. Utgångspunkten är att stärka människors förmåga och de egna 
resurserna så att alla så långt som det är möjligt kan ta ansvar för sin egen livsföring. Insatser från 
socialnämnden ska utgå från bästa tillgängliga kunskap/forskning, professionens erfarenheter och 
kompetens samt den enskildes erfarenheter och önskemål. 

Socialnämnden ska inrikta sig på den enskilda människans delaktighet och inflytande över när och hur 
insatser från socialnämnden ska genomföras. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 
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 Brukaren i centrum 

Målet mäts genom resultatenheternas egna mätningar. 
För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) aktuella 
genomförandeplaner 

85 95 100 100 

Andel (%) enheter med 
minst ett 

förbättringsarbete som 
utgår från brukarnas 

synpunkter 

100 100 100 100 

Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård 

Målet följs genom Kvalitetsportalen. För att målet ska anses uppnått ska antalet indikatorer med förbättrat 
resultat överstiga antalet indikatorer med eventuellt försämrat resultat, med angivet värde: 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal indikatorer i 
Kvalitetsportalen med 
förbättrat resultat 

1 1 1 1 

Engagerade och delaktiga medarbetare 

Målet följs upp/mäts genom uppgift från resultatenheterna. 
För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Andel (%) enheter med 
minst ett för- 
bättringsarbete som 
utgår från 
medarbetarnas 
synpunkter 

100 100 100 100 

Ekonomi i balans 

Målet följs upp/mäts genom socialnämndens tertialrapporter. 
För att målet ska anses uppnått ska angivet värde ha nåtts. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Resultat inom tilldelad 
ram 

Ja Ja Ja Ja 

Nämndens servicedeklarationer 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Vi åtar oss att: 

 du senast 10 arbetsdagar efter inlämnad ansökan får ett beslut, förutsatt att alla handlingar som 
behövs finns med i ansökan. 
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Individ- och familjeomsorg 

Som sökande av försörjningsstöd i Vara kommun kan du förvänta dig att: 

 erbjudas en besökstid inom 10 arbetsdagar. 

 din kompletta ansökan prövas och att ett beslut fattas inom 10 arbetsdagar, vid 
tjänstemannabeslut. 

 träffa din handläggare på utsatt tid. 

 få uppgift om när och hur beviljat bistånd utbetalas. 

 få information om vart du kan vända dig med klagomål. 

 om du per telefon söker din handläggare, och vill bli kontaktad, ska du senast arbetsdagen efter bli 
kontaktad. Vid sjukdom, semester m.m. kontaktas du av annan person på enheten. 

Omsorg kring personer med funktionsnedsättning 

Grunden för servicedeklarationen är en individuell biståndsbedömning med insatser som beviljas enligt 
SOL, LSS eller enligt socialförsäkringsbalken kap 51 (SFB). 

Vi åtar oss att: 

 personlig kontakt tas inom 5 arbetsdagar efter det att ansökan inkommit om. 

-daglig verksamhet 

-avlastning/korttidsvistelse 

-personlig assistent 

-kontaktperson 

-boende med särskild service 

-ledsagarservice 

-boendestöd 

-trygghetslarm 

-korttidstillsyn 

Äldreomsorg 

Alla medarbetare inom kommunens äldreomsorg har ett eget ansvar för att värdighetsgarantierna/ 
servicedeklarationerna uppfylls. 

Lokala Värdighetsgarantier/servicedeklarationer gällande: 

Bemötande 

Vi åtar oss att: 

 du bemöts med artighet, hänsyn och respekt för den du är. 

 all personal i äldreomsorgen bidrar till att stärka ditt oberoende och din självständighet. 

 all personal i äldreomsorgen respekterar din bostad som din privata sfär. (Undantag är den 
enskildes personliga säkerhet och lagen om personalens arbetsmiljö.) 
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Biståndshandläggning 

Vi åtar oss att: 

 en biståndshandläggare kontaktar dig inom fem arbetsdagar efter att din ansökan har kommit in. 

 du får individuellt anpassad information efter att biståndshandläggaren fattat beslut utifrån din 
ansökan. 

 biståndshandläggare finns tillgänglig via kommunens växel telefonnummer 0512-31 000, under 
växelns öppettider. 

  

Legitimation och presentation 

Vi åtar oss att: 

 all ordinarie personal som gör hembesök kan uppvisa legitimation. 

 all ordinarie personal bär namnskyltar med namn och yrkestitel. 

Planering och utförande 

Vi åtar oss att: 

 du får en kontaktman utsedd inom tre veckor från att insatsen har påbörjats. Kontaktmannen 
värnar lite extra om dig och hjälper t.ex. till med kontakter som du behöver ta. 

 du tillsammans med din kontaktman inom två till tre veckor skriver en genomförandeplan, där ni 
planerar hur och när insatserna ska utföras. Dina behov och önskemål, inom ramen för 
biståndsbeslutet, tas tillvara så långt som möjligt. 

 insatserna, inom ramen för biståndsbeslutet, utformas utifrån dina resurser och förmågor. 

 du får information om tillfälliga förändringar av planerade insatser, t.ex. tidpunkt och dag. 

 någon av dina anhöriga/närstående inbjuds att involveras i din omsorg utifrån dina behov och 
önskemål. 

Äldreboende och demensboende 

Vi åtar oss att: 

 du får ett inflyttningssamtal inom tre veckor efter att du har flyttat in i äldre- eller demensboende. 
Dina anhöriga/närstående inbjuds att medverka utifrån dina behov och önskemål. 

 veckans aktiviteter finns synliga på anslagstavlor m.m. i de särskilda boendeformerna. 

 Uppföljning 

Du kan lämna dina synpunkter, såväl positiva som negativa, när det gäller de lokala värdighetsgarantierna/ 
servicedeklarationerna till kommunens synpunktshantering Bättre Vara. 

  Det gör du genom att fylla i blanketten TYCK TILL om bättre Vara eller skriva in dina 
synpunkter på www.vara.se, Bättre Vara. 

Behöver du hjälp med att skaffa eller fylla i blanketten eller skriva på kommunens hemsida, säg till 
personalen. 

Vi åtar oss att: 

 dina synpunkter registreras och behandlas av respektive enhet. 

Har du några frågor om detta - tag kontakt med resultatenhetschefen. 
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Framtiden 

Tendensen visar på att behoven av insatser från socialnämnden kommer att öka inom nämndens samtliga 
verksamhetsområden, med utgångspunkt i tillämplig lagstiftning. Exempelvis kan nämnas bostäder med 
särskild service och särskilt boende. 

Arbetet med ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet omfattar samtliga av socialnämndens 
verksamhetsområden. Detta arbete har påbörjats inom socialförvaltningen. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska arbetar med hälso- och sjukvårdsdelen, utredare/utvecklare och it- samordnare arbetar 
inledningsvis med socialtjänstens del. Fortsättningsvis kommer samtliga resultatenhetschefer att involveras 
i detta arbete, var och en för sin enhet. 

Arbetet med att minska kostnader för placeringar och kostnader för försörjningsstöd pågår kontinuerligt. 
Noteras bör svårigheten med påverkan av placeringskostnader, då specifika kompetens- och 
personalresurser erfordras vilka socialnämnden saknar möjligheter att tillhandahålla i egen regi. Vad gäller 
försörjningsstöd beviljas det endast i enlighet med socialnämndens riktlinjer. 

Inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning kommer målgruppen i flera enheter att öka, 
bl.a. med personer som har behov av boendestöd. En diskussion har förts om äldre personer med stora 
omsorgs- och omvårdnadsbehov som bor i gruppbostäderna. Diskussionen har gällt behovet av en 
specifik gruppbostad skulle inrättas för denna målgrupp. I en sådan gruppbostad kommer behov av 
kompetens inom såväl äldre- som funktionsnedsättningsområdet att finnas. 

Särskilda regler om bemanning på särskilda boenden (2001:937, 2 kap 3§) trädde i kraft 15 april 2016. 

Socialnämnden har sökt och beviljats stimulansmedel för bl.a. ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Kommunerna erhåller medel baserat på standardkostnaden för äldreomsorgen i det kommunala 
utjämningssystemet. Stimulansmedlen betalas ut under 4 år. Medlen kommer att användas för ett projekt 
avseende hemrehabilitering. 

För äldreomsorgen är det nödvändigt att ha en buffert då resurserna kan minska, på så sätt som skett de 
senaste åren, i och med att personer i de högre åldersgrupperna avlider. Detta medför att socialnämnden 
ska återlämna medel i enlighet med kommunens resursfördelningsmodell. Enligt befolkningsprognosen för 
Vara kommun kommer andelen äldre att öka på sikt. Sannolikt är då att behovet av vård och omsorg ökar, 
exempelvis finns säkra samband mellan hög ålder och demenssjukdom. Personer med demenssjukdom blir 
oftast i behov av särskilt boende när sjukdomen får stora konsekvenser. 

I jämförelse med fjolårets stora tillströmning av ensamkommande barn har ett fåtal barn kommit till och 
med augusti 2016. Eftersom osäkerheten kring tillströmningen är stor ställs det stora krav på en beredskap 
för ett eventuellt ökat mottagande i kommunen.  Dock kvarstår i dagsläget ett stort behov av 
utslussningslägenheter. 

Mot bakgrund av ovanstående samt vetskapen om att antalet bostadslösa ökar i kommunen är det 
angeläget med en kommunövergripande planering för dessa målgrupper. 

Beslut om insatser enligt SoL och LSS ska verkställas inom en tremånadersperiod. För beslut som inte har 
kunnat verkställas inom utsatt tid gäller en rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). IVO ansöker sedan hos förvaltningsrätten om att nämnden ska beläggas med sanktionsavgifter om 
tiden för verkställighet bedöms oskälig. I nuläget har förvaltningsrätten ansökt om sanktionsavgifter för 
icke verkställda beslut avseende kontaktpersoner. Det föreligger en risk att även beslut om boende enligt 
SoL och LSS blir föremål för sanktionsavgifter. 

Sammanfattningsvis är det av största vikt att beslut om bostäder för nämndens målgrupper fattas. Gäller 
såväl äldre som personer med funktionsnedsättning. Vidare är det angeläget att utarbeta en strategi för att 
möta det rekryteringsbehov som finns i nämndens verksamhetsområden. Det är av största vikt att 
socialnämnden tillförsäkrar chefer och medarbetare en hållbar arbetssituation. 
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Nyckeltal 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Antal placeringar av 
barn o ungdomar: 

    

-familjehem 29 31 34 34 

-hem för vård o boende 21 11 10 10 

Hemtjänst antal timmar i 
snitt per månad o 
ärende 

38 
37 

38 38 

Hemtjänst antal timmar i 
snitt per månad o år 

13 850 
13 343 

14 079 14 079 

Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget 

Nämndens investeringsbudget för 2017 kommer att användas till investeringar i de olika verksamheterna. 
Inköp av inventarier och installation av larm kommer att göras. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordförande: Peter Persson 

Förvaltningschef: Lina Alfredsson- Mihlzén 

Andel av nettodriftkostnad 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 5 234 5 282 5 238 5 321 

Verksamhetens 
kostnader 

-7 696 -8 398 -8 024 - -8 690 

varav personalkostnader -6 239 -7 263 -6 454 -6 734 

Nettokostnader -2 462 -3 116 -2 786 -3 369 

 

Budgetanslag 2 897 3 116 3 116 3 369 

Över-/underskott 435 0 330 0 

Balanserat över-
/underskott 

1 768 1 168 1 498 698 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ny budget 2017 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 55 297 100 50 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 55 297 100 50 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Nettodriftskostnad per 
invånare 

158 198 177 215 

Andel av 
nettodriftskostnad % 

0,3 0,4 0,3 0,4 
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Sammandrag av driftskostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad för 2017 (inkl. 
kapitalkostnader) 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Byggverksamheten 2 831 1 664 1 167 

Miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten 

4 108 3 397 711 

Ledning och övrig 
myndighetsutövning 

1 423 260 1 163 

Nämnd 328  328 

Nämnden totalt 8 690 5 321 3 369 

Enligt budgetram 8 690 5 321 3 369 

Nämndens ansvarsområde 

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för prövning och tillsyn enligt plan- 
och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Nämnden har också ansvar för 
myndighetsutövningen enligt alkohollagen, lotterilagen och tobakslagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lagen om animaliska biprodukter. Utöver de uppgifter som ryms inom 
myndighetsutövningen ansvarar nämnden för kommunens karthantering och energirådgivning ut till 
medborgare och små företag. 

Nämndens uppgift/uppdrag 

Nämndens övergripande mål är att genom sin myndighetsutövning och på andra sätt verka för att 
minimera riskerna för människors hälsa och miljö, samt för bevarande och vidareutveckling av en god 
byggd miljö. Nämnden ska verka för en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Miljö- och byggnadsförvaltningens driftbudget påverkas av en mängd yttre faktorer såsom arbetsmarknad, 
lagstiftning och rådande konjunktur. Dessa faktorer har en avgörande roll när det gäller att följa 
verksamhetsplanen samt uppsatta ekonomiska mål och krav på kvalité. 

Arbetsmarknad 
Inom byggverksamheten råder för tillfället stor efterfrågan på inspektörer i hela regionen. Det här gör att 
handläggare inom byggverksamheten är en svårrekryterad grupp. På grund av konkurrens med andra 
kommuner och näringsliv förmodas lönekostnaderna öka framöver. 

Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten är arbetsmarknaden i balans. Det är främst kringliggande 
kommuner som konkurrerar om personal. 

Byggkonjunkturen 
I kommunen finns ett utpekat behov av fler bostäder och då främst flerbostadshus. Kommunfullmäktiges 
mål om att bygga minst 60 lägenheter varje år under mandatperioden 2016-2019 påverkar nämndens 
verksamhet. Nämnden är utöver sitt eget verksamhetsområde med i framtagandet av nya detaljplaner, ett 
arbete som är ej debiterbar tid. 

Lagstiftning 
Inför 2017 förväntas inga större förändringar gällande varken plan- och bygglagstiftningen eller 
miljöbalken. Sedan den 1 juli 2016 ska fatta nämnden fatta beslut i ett anmälningsärende inom fyra veckor 
räknat från den dag ärendet är komplett. Den nya lagändringen medför att nämnden behöver ha en god 
uppföljning på ärendehantering, vilket i sin tur ställer högre krav på ärendehanteringssystemet. 

Nya åtgärdsförlag gällande vattendirektivet kan komma under 2017, vilket kan innebära ökade krav på 



Kommunfullmäktige, Budget 2017 64(69) 

nämnden när det gäller tillsyn enligt miljöbalken. Fokus i de föreslagna åtgärdsförslagen förväntas ligga 
främst på enskilda avlopp och lantbruk för att minska näringsläckagen till kommunens vattendrag, men 
även på tillsyn inom förorenade områden. 

Ökad självförsörjningsgrad 
Inför 2017 föreslås timfaktorn öka med 25 kronor för miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Timfaktorn 
för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel, tobakslagen samt lagen om 
animaliska biprodukter behöver ständigt ses över för att intäkterna ska kunna ökas och innebära en budget 
i balans. Nämnden behöver ständigt arbeta med att öka de debiterbara timmarna för att 
självförsörjningsgraden ska öka. Det är ett arbete som ständigt behöver fortskrida för att få en budget i 
balans. 

För att miljö- och byggnadsförvaltningens självförsörjningsgrad ska förbättras krävs det att det 
administrativa stödet är tillräckligt. Under 2016 anställdes en administrativ handläggare på 50 % vilket 
förbättrar stödet till handläggare. 

Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns handläggning som inte får debiteras, t.ex. tillsyn 
som rör ovårdade fastigheter och obefogade klagomål. Detta är områden som ofta anses viktiga men 
riskeras att prioriteras ned när de ekonomiska ramarna minskar. Ett annat växande problem är olika 
former av nedskräpning, också ett område som ofta anses viktigt, men som är svårt att få kostnadstäckning 
på nedlagd tid i ärendena.  

Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget 

Inom området växer möjligheterna till digitalisering av verksamheten.  Nämnden kommer att behöva möta 
behovet och göra investeringar inom kort. Närmast tillhand är att investera i uppdatering av det digitala 
arkivet. Sedan några år tillbaka har nämnden skannat in arkivhandlingar och för att kunna fortsätta 
behöver nämnden uppdatera nuvarande system. För att kunna göra en investering under 2017 krävs det att 
2016 års investeringsbudget flyttas över till 2017. 

Kommunens arbete med GIS (Geografiskt informationssystem) är i behov av utveckling för att möta 
framtiden och öppna för en enklare vardag för både medborgare och medarbetare. 

Inriktningsmål 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ge förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och 
kommande generationer ska tillförsäkras en i vid mening god miljö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska inrikta sig på att genom möjlighetsbaserad myndighetsutövning, god 
kommunikation och hög servicenivå stötta kommunens invånare och näringsliv att utveckla sina 
verksamheter och den egna fysiska miljön. 

Effektmål 

Miljö- och byggnadsnämndens kunder/brukare ska vara nöjda med verksamhetens information, 

stöd och bemötande 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Nöjd-medborgar-index 
avseende bemötande 
och tillgänglighet 
(%) 

-- 40 -- 55 

Nöjd-inflytande-index 
avseende information 
(%) 

-- 40 -- 55 

Antal 
informationsinsatser 

10 12 15 15 
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Målet mäts genom att räkna antalet informationsinsatser som genomförts per år. Som informationsinsats 
räknas informationsmöten, deltagande på mässor och temakvällar, artiklar i Axet och övrig publicitet i 
media. Målet följs även upp genom SCBs medborgarundersökningar som genomförs vart annat år. Under 
40 % betyder ”inte godkänt”, över 55 % ”nöjd”, över 75 % ”mkt nöjd”. 

Standarden på de små/enskilda avloppsanläggningarna ska öka. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal åtgärdade små/ enskilda avloppsanläggningar 250 300 300 300 

Målet mäts genom antalet hushåll som åtgärdat sina små avloppsanläggningar. Den här statistiken finns i 
miljö- och byggnadsnämndens ärendehanteringssystem. I målet räknas även de fastigheter som ansluter sig 
till det kommunala VA-nätet. 

Antal förorenade områden i kommunen ska minska. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Antal handlagda ärenden inom förorenade områden 3 4 4 4 

Målet mäts genom antalet fastigheter som genomfört efterbehandling. Den här statistiken finns i miljö- 
och byggnadsnämndens ärendehanteringssystem. 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ska främja en god boende- och inomhusmiljö.  

Indikator 2016 2017 2018 2019 

Inkomna OVK*-protokoll ska öka (%) 10 25 50 75 

* OVK= obligatorisk ventilationskontroll 

Målet mäts genom att antalet protokoll över obligatoriska ventilationskontroller, OVK, som skickats in till 
kommunen ska öka. 

Nämndens servicedeklarationer 

Nämndens servicedeklarationer omfattar handläggningstider för olika typer av ärenden. Vanligen utlovas 
kortare tider än de som är reglerade i lag. Enligt plan- och bygglagen ska exempelvis ett bygglovsärende 
vara behandlat inom tio veckor. I de allra flesta fall är nämndens behandling klar inom fyra- fem veckor. 

Inom miljöbalkens område ska en anmälan besvaras inom sex veckor efter det att ärendet är komplett, 
vanligtvis handläggs denna typ av ärenden inom tre- fyra veckor.  

Framtiden 

I verksamhetsplanen 2016-2019 kommer nämnden att arbeta med att utöka dialogen med medborgarna. 
Förvaltningen kommer att fokusera på att arbeta förebyggande med information. Det förebyggande 
arbetet är ett arbetssätt som sätter brukarna/kunderna i fokus men kräver resurser och kräver att ramarna 
inte minskar. 

Nämnden har en bred verksamhet som kräver hög kompetens hos förvaltningens medarbetare. För att 
vidareutveckla verksamheten, behålla rättssäkerheten och effektivisera handläggningen är det viktigt att 
medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling. Flera i arbetsgruppen är nya vilket gör att mycket tid 
kommer att läggas på att få ihop arbetsgruppen och sätta gemensamma spelregler och rutiner i vardagen. 

För att kunna öka självfinansieringsgraden i framtiden har nämnden ett behov av kompetent administrativt 
stöd för att kunna sätta rättssäkerheten i fokus vid myndighetsutövningen. Administrationen är en viktig 
del för att handläggningen ska fungera snabbt, enkelt, billigt och rättssäkert. Det är viktigt att förvaltningen 
ständigt arbetar med rutiner och effektivisering av handläggningen. Idag används ett äldre 
ärendehanteringssystem vilket inom snar framtid behöver bytas ut för att bland annat kunna möta 
digitaliseringen. 
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Det är viktigt att arbetet med kommunens GIS-verktyg fortskrider. Detta system är av vikt för ett flertal av 
kommunens enheter och pekades ut som ett utvecklingsområde av miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsplanering inför 2016-2019. 

Det kommunala bidraget för energirådgivning kommer att minska inför 2017. Den 1 juli trädde en ny 
förordning i kraft vilket innebär att Vara kommun får minskat bidrag. Under hösten 2016 kommer 
samverkan med västra Skaraborgs kommuner ses över. 
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Räddningsnämnden Västra Skaraborg 

Ordförande: Ulla Andersson 

Förvaltningschef: Fredrik Linusson 

Andel av nettodriftskostnad 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter     

Verksamhetens 
kostnader 

-9 434 -9 716 -9 522 -10 053 

Nettokostnader -9 434 -9 716 -9 522 -10 053 

 

Budgetanslag 9 509 9 716 9 716 10 053 

Över-/underskott 75 0 194 0 

Balanserat över-
/underskott 

34 34 228 228 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Nettodriftskostnad per 
invånare 

603 618 605 639 

Andel av 
nettodriftskostnad % 

1,2 1,2 1,2 1,2 
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Revision 

Ordförande: Onni Vehviläinen 

Andel av nettodriftskostnad 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter     

Verksamhetens 
kostnader 

-880 -897 -897 -923 

varav personalkostnader -339 -530 -530 -545 

Nettokostnader -880 -897 -897 -923 

 

Budgetanslag 885 897 897 923 

Över-/underskott 5 0 0 0 

Balanserat över-
/underskott 

464 464 464 464 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Nettodriftskostnad per 
invånare 

56 57 57 59 

Andel av 
nettodriftskostnad % 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Ansvarsområden 

För att granska kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utser kommunfullmäktige sex revisorer 
och lika många ersättare. Revisorernas uppgift är att årligen pröva om all verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisorerna är självständiga i sitt granskningsarbete. Alla granskningsinsatser sker på eget initiativ. Detta 
förhindrar dock inte revisorerna att i enlighet med god revisionssed ha en stödjande och rådgivande roll i 
förhållande till styrelsen och nämnderna. Revisorerna strävar att ha en ständig dialog med nämnderna för 
att utveckla den kommunala verksamheten. 

Revisionen sammanställer rapporter löpande. Dessa översändes till respektive nämnd och 
kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Revisorerna granskar hela den kommunala verksamheten, oavsett i vilken juridisk form den bedrivs, 
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således även de kommunala bolagen. Revisorernas granskning av kommunens bolag sker genom de 
lekmannarevisorer, som utses ur gruppen av revisorer. 

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens bestämmelser om revision, revisionsreglementet som 
fastställts av kommunfullmäktige samt god revisionssed i kommunal verksamhet. För det årliga 
revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan, där styrelsen och samtliga nämnder blir granskade varje 
år i den omfattning som är motiverat med hänsyn till väsentlighet och risk. 

Revisorernas uppgift/uppdrag 

 Revisorerna ska årligen granska all verksamhet inom nämnderna genom de revisorer eller 
lekmannarevisorer som utsetts i kommunens aktiebolag eller stiftelser.(KL 9 kap, 9 §) 

 Misstanke om förmögenhetsbrott ska anmälas till berörd nämnd (KL 9 kap, 9 §) 

 Kommunfullmäktige ska, ur kretsen revisorer som valts för granskning av nämnderna, utse minst 
en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. I de 
fall kommunen är delägare i juridiska personer ska kommunfullmäktige se till att den juridiska 
personen blir bunden av samma villkor med rimlig hänsyn tagen till andelsförhållanden m.m.(KL 3 
kap, 17-18 §) 

 Revisorerna ska biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som 
behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. (KL 9 kap, 8 §) 

 Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet berör granskningen av verksamheten i 
nämnden. (KL 4 kap, 17 §) 

 Revisorerna äger rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige om ärendet gäller förvaltning som 
har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen. (KL 5 kap, 23 §) 

 Revisorer i aktiebolag är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till förtroendevalda revisorer i 
kommunen. (ABL 10 kap, 18 §) 

Som ett led i den årliga granskningen av all verksamhet samt ansvarsprövningen träffar revisorerna 
företrädare för samtliga nämnder och kommunstyrelsen för en dialog om styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

 

 

 


