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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har 
produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte 
minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i 
investeringarna mattas av. Också utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger 
det en BNP-ökning på 3,1 %. Färre arbetsdagar jämfört med i fjol försvagar tillväxten ett par tiondelar. I 
kalenderkorrigerade termer beräknas BNP i år växa med 3,3 %, vilket kan jämföras med en ökning på 
2,9 % i fjol. Nästa år beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 %. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget 
fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i 
år ner mot 6,5 %. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 %, men en starkare krona gör att inflationen 
pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja 
styrräntan till nästa höst 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i augusti 

Varas förutsättningar framöver 

Under 2016 ökade antalet invånare i Vara kommun med 126 invånare. Fram till halvårsskiftet 2017 har 
antalet i Vara kommun ökat med ytterligare 142 personer och uppgår till 15 930 invånare. Enligt 
befolkningsprognosen skulle Vara öka med 89 personer mellan 2016 och 2020. Redan nu har kommunen 
ökat med 268 invånare. 

Prognoserna för skatteintäkterna har legat stabilt över hela året, 872 mkr, vilket är ca 2 mkr mer än 
budgeterat. 

Både bildningsnämnden och socialnämnden har svårt att hålla budget. För bildningsnämnden ligger  
underskottet främst hos skolverksamheten. För socialnämnden ligger underskotten inom individ- och 
familjeomsorgen samt inom omsorg kring personer med funktionsnedsättning. 

 

Årets viktigaste händelser 

Mycket händer i en kommun under åtta månader. Här är några av de viktigaste: 

 Kommunfullmäktige har antagit detaljplanerna för Sprinten 1, 2 och del av Vara 25:1, för 
fortsättning på kvarteret Ritaren samt för Brinkeskogen, fortsättning av kvarteret Aspen och Vara 
29:1 m.fl. 

 Vara kommun blev utsedd till "Årets superkommun" i kategorin landsbygd av tidningen Dagens 
Samhälle. Utmärkelsen utgår från hur väl de 290 kommunerna är rustade inför framtiden genom 
att granska tio framgångsfaktorer, bl.a. ekonomi, resultat i skolan, inflyttning, kultursatsningar och 
antal företag i kommunen. Umeå blev årets tätortskommun och Sundbyberg blev årets 
storstadskommun. 

 Kommunfullmäktige beslutade att ansöka om inträde i Kommunalförbundet Göliska, en 
gemensam IT-verksamhet, vilken består av kommunerna Lidköping, Skara, Götene, Grästorp och 
Essunga.  

 Första spadtaget för till- och ombyggnationen av Torsgårdsskolan togs i slutet av maj. Inflyttning 
sker vårterminen 2019. 
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 Götene, Gullspång, Mariestad, Vara och Lidköping har i sin gemensamma avsiktsförklaring skrivit 
om varför Skaraborg behöver en utveckling av Kinnekullebanan. De fem kommunerna ska nu 
försöka påverka berörda parter om en satsning på järnvägen. I förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 nämns för första gången Kinnekullebanan vid namn och att åtgärder 
ska genomföras under planperiodens första halva.  

 Byggandet av Sprinten - ett kluster inom bildning och kultur - har påbörjats. Syftet är att 
tillhandahålla lokaler för kulturverksamhet, utbildning och ha allmänna mötesplatser m.m. 

 Kommunfullmäktige beslutade att köpa tomten Vara 27:1, Sveviatomten, då den utgör ett 
strategiskt område för såväl Lagmansgymnasiets som Konserthusets och hela "Sprintenområdets" 
möjliga tillväxt. Köpet genomfördes i augusti. 

 Kommunens alla anställda åker i tre dagar under augusti-oktober på verksamhetsutveckling till 
Sundvollen i Norge där temat är "Vi gör varandra bra". 

 Det var 169 elever som började på Lagmansgymnasiet vid höstterminens start, i jämförelse med 
146 året innan. Friskolan Academy of Music and Business (AMB) startade också med sin första 
klass i Vara. 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen har beviljat 96 bygglov under årets första månader, varav 12 är 
för lägenheter. 

Övergripande måluppfyllelse 

Vara kommun har 1 övergripande mål, 11 inriktningsmål, 15 effektmål och 22 indikatorer. Många av 
målen mäts i en medborgarundersökning som kommer att genomföras under hösten. Redovisning sker i 
årsredovisningen. 

Utfall i förhållande till mål: 
100 % = grönt (uppnått) 
85 - 99 % = gult (delvis uppnått) 
0 - 84 % = rött (inte uppnått) 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo. 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo 

De två översta indikatorerna följs upp i medborgarundersökningen som görs under hösten 2017. 
Resultatet presenteras i årsredovisning 2017. Antalet invånare har under årets sex första månader ökat med 
142 personer. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

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

-  75 

  
Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din 
kommun?, %. 

-  75 

  Invånarantalet ökar. 15 788 15 930 

 

Vara kommuns alla verksamheter präglas av en helhetssyn på det kommunala uppdraget. 

Såväl politiker som chefer inom organisationen arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper. 

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen, som görs vartannat år. Nästa undersökning görs 2018. 
Frågan var inte med i arbetsklimatundersökningen 2016. Trolig orsak: miss vid överlämning från tidigare 
ansvarig som slutat. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper, %. - - - 

15 789 
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Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. 

Indikatorn följs upp i arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år. 2016 års resultat visar ett nuläge. 
Skalan har ändrats från skala 1 - 4 till skala 1- 5. Målet är satt på skala 1 - 4. Jämförelse blir möjlig först 
2018. Skaländringen ger Vara kommun möjlighet att jämföra sig med andra kommuner, vilket inte var 
möjligt tidigare. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt, %. 86 - - 

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. 

Enligt prognosen uppgår resultatet till 9 mkr vid årsskiftet, vilket motsvarar 1,0 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag enligt redovisning med fullfonderingsmodellen för pensioner. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %. 4,7 1,0 2,0 

Vara kommuns upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, samverkan och 

helhetssyn. 

Antal ramavtalsområden ska öka 

Antalet ramavtalsområden är 88 i augusti 2017, vilket är samma antal som i bokslutet 2016. Avtalet om 
upphandlingsstöd har upphört och ingår nu i Lidköping kommuns avtal då upphandlingsenheten har 
övergått dit. Under året har ett avtal tillkommit, inköp av vägsalt. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Antal ramavtalsområden ska öka, st. 88 88 86 

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 

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen, som görs vartannat år. Nästa undersökning görs 2018. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Nöjd-Medarbetar-Index 66 - - 

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

Totala sjukfrånvaron under första halvåret är 8,6 %, att jämföras med 8,0 % första halvåret 2016. 
Sjukfrånvaron var som högst i början av året (januari 9,8 %) men har stadigt sänkts månad för månad. I 
juni var frånvaron 7,4 %. Målet för sjukfrånvaron för 2017 är mindre än 5 %. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Sjukfrånvaro, %. 8,0 8,6 < 5,0 
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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 

Indikatorerna följs upp i medborgarundersökningen som görs under hösten 2017. Resultatet presenteras i 
årsredovisning 2017. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

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

-  75 

  Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i kommunen -  75 

Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva kommunikationsinsatser internt 

och externt 

Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter 

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen, som görs vartannat år. Nästa undersökning görs 2018. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  
Jag har kännedom om de kommunala förvaltningarnas 
verksamheter, %. 

48 - - 

Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter 

Indikatorn följs upp i medborgarundersökningen som görs under hösten 2017. Resultatet presenteras i 
årsredovisning 2017. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  
Jag är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess 
verksamheter, %. 

-  75 

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats 

Indikatorn följs upp i medborgarundersökningen som görs under hösten 2017. Resultatet presenteras i 
årsredovisning 2017. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Jag är nöjd med kommunens webbplats, %. -  75 

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. 

Indikatorn följs upp i medborgarundersökningen som görs under hösten 2017. Resultatet presenteras i 
årsredovisning 2017. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet, %. -  75 
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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 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  
Andelen företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen 16-
74 år, %. 

16,7 16,4 16,4 

  
Andelen företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen 16-25 
år,%. 

7,0 7,0 8,2 

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 

Indikatorn följs upp i medborgarundersökningen som görs under hösten 2017. Resultatet presenteras i 
årsredovisning 2017. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Jag känner mig som en världsmedborgare, %. -  75 

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 

Frågan om hälsotillstånd kommer inte med i SCB:s medborgarundersökning 2017. Detta p.g.a. att 
Datainspektionen fattade ett beslut hösten 2016 om att SCB ska avbryta insamling för en undersökning 
om hälsa då det anses att SCB inte har lagstöd att sambearbeta dessa uppgifter. 

Enkätundersökning om antal elever i årskurs 9 som aldrig rökt görs under hösten 2017, presenteras i 
årsredovisning 2017. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  
Andel av befolkningen som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som 
gott/mycket gott, %. 

-  75 

  Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt, %. 84  65 

Miljö - Vara kommun ska ta 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 

Närtrafik, antal resenärer per år. Totalt har 978 resenärer valt att använda sig av Närtrafik mellan januari- 
juli 2017. En liten ökning jämfört med januari- juli 2016 då 922 resenärer använde sig av Närtrafik. 

Målet placering i Miljöaktuellts ranking uppfylls inte. Vara kommun hamnar på plats 148 av 290 i 2017 års 
ranking. Det är en förbättring jämfört med plats 183 (+35) år 2016. För att förbättra resultatet behöver 
kommunen bl.a. arbeta fram planer och strategier då det efterfrågas i flera av frågorna. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

  Närtrafik, antal resenärer per år. 1 556 978 2 700 

  Placering i Miljöaktuellts ranking. 183 143 60 
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Personalekonomisk redovisning 

Den årliga personalekonomiska redovisningen innehåller uppföljningar och statistik som mestadels endast 
tas fram på helårsbasis. Till delårsbokslutet redovisas inte detta siffermaterial, utan endast antal anställda 
per 2017-06-30. 

Antal tillsvidareanställda  

 Antal tillsvidareanställda Tillsvidareanställda årsarbetare 

Heltid 847 847 

Deltid 462 351 

Totalt 1 306 1 198 

Antal anställda är något högre 2017-06-30 än vid årsskiftet. Vid årsskiftet 2016 var antalet 
tillsvidareanställda 1 300 och tillsvidareanställda årsarbetare 1 185. Siffrorna visar att den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden har ökat med 0,5 procentenheter. 

Sjukfrånvaro 

Totala sjukfrånvaron under första halvåret är 8,6 %, att jämföras med 8,0 % första halvåret 2016. 
Sjukfrånvaron var som högst i början av året (januari 9,8 %) men har stadigt sänkts månad för månad. I 
juni var frånvaron 7,4 %.  Målet för sjukfrånvaron för 2017 är <5 %. 

Långtidssjukfrånvaron på 4,4  % är på samma nivå som både hel- och halvår 2016 (4,5 % resp 4,4 %). 

Parametrar som påverkar långtidssjukfrånvaron är svåra sjukdomar samt en ökning av psykosociala besvär 
som både är relaterat till arbete och privatliv. 

Analys: 

Kommunen ska stärka sina chefer och säkra kompetensökning hos dem vad gäller arbetsmiljöfrågor. 

Kommunen behöver stärka samarbetet med försäkringskassan och sjukskrivande läkare. 

Under våren har mycket arbete lagts för att minska sjukfrånvaron. Den har under halvåret minskat och 
förhoppningen är att den under andra halvåret ska minska ytterligare. Normalt är att sjukfrånvaron är 
högre första halvåret än andra. 

Frisknärvaro 

Mäts endast på helårsbasis. 
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God ekonomisk hushållning 

Vara kommuns definition av stark ekonomi (god ekonomisk hushållning) 

Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 

 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. 

Bra resultat, bra soliditet och låg nettokostnadsutveckling är centrala begrepp när kommunen pratar om en 
stark ekonomi. Dessa nyckeltal hänger ihop; har kommunen ett positivt resultat så förbättras ofta 
soliditeten och då är också utvecklingen av nettokostnader lägre än utvecklingen av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Med bra soliditet avser kommunen att detta nyckeltal inte understiger 25 %. 

Vara kommuns mål 

Effektmålet för kommunen är: "Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska 
uppgå till två procent plus minus två procent". 

Uppfyllelse god ekonomisk hushållning 

Vara kommun har en årsprognos på 9 mkr enligt fullfonderingsmodellen, vilket motsvarar 1,0 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt blandmodellen uppgår resultatet till 1 mkr, vilket motsvarar 
0,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att Vara kommun uppfyller kriterierna 
för god ekonomisk hushållning ur ett ekonomiskt perspektiv. Verksamhetsmålen är svåra att bedöma då 
många av dem följs upp på helårsbasis.  

Delårsbokslut 

Vara kommun redovisar per sista augusti ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 38 mkr, vilket 
motsvarar 6,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Motsvarande resultat för samma period under 
2016 uppgick till 17 mkr. Det innebär att det löpande driftresultatet för kommunen tertial två var 21 mkr 
bättre än jämförande period föregående år. Orsaken till det stora positiva delårsresultatet beror till största 
delen på att endast en liten del av löneökningarna för 2017 finns med i redovisningen än. Större delen av 
löneökningarna kommer att redovisas från september till december. Soliditeten per sista augusti är 38 %. 
Från januari till augusti uppgår investeringarna till 42 mkr. 

Prognosen för årets resultat är 9 mkr, vilket motsvarar 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det finansiella målet för kommunen är att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skatter och generella 
statsbidrag. Då budgeten för 2017 är 5 mkr är resultatet ett överskott på 4 mkr. Avvikelsen består av: 
nämnderna -2,6 mkr, finansförvaltningen 1,7 mkr, skatter och generella statsbidrag 2,3 mkr och 
finansnetto 2,5 mkr. Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är hög, 9,9 %, där bl.a. 
verksamhetsutvecklingen med 9 mkr påverkar med ca 1,1 %. 

Årsprognosen för nettoinvesteringar är 118 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 45 mkr för året. 
Jämfört med bokslut 2016 beräknas soliditeten öka med 1 procentenhet till 33 %. 
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Årets resultat 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Prognos 2017 

FULLFONDERINGSMODELL    

Årets resultat, mkr 26 39 9 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

3,3 4,7 1,0 

BLANDAD MODELLL    

Årets resultat, mkr 14 26 1 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

1,7 3,1 0,1 

BALANSKRAVSUTREDNING, mkr    

Resultat enligt resultaträkningen 26 39 9 

Samtliga realisationsvinster 0 0 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -12 -13 -8 

Årets resultat efter balanskravsjustering 14 26 1 

Reservering av medel till resultatutj.reserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutj.reserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 14 26 1 

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja 

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens resultat måste överstiga noll 
kronor. För att upprätthålla kravet på god ekonomiskt hushållning är det en tillräcklig resultatnivå. I 
balanskravsutredningen görs justering för realisationsvinster/ -förluster och kostnader på pensioner 
intjänade före år 1998. 

Finansiella nyckeltal 

Finansiella nyckeltal 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Prognos 

2017 

Årets resultat, mkr -3 -10 26 39 9 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

-0,4 -1,3 3,3 4,7 1,0 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mkr 16 38 19 55 9 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag exkl. jämförelsestörande poster, % 

2,1 5,1 2,4 6,7 1,0 

Förändring verksamhetens nettokostnader, % 4,2 9,6 -1,9 2,4 9,9 

Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag, % 3,1 2,7 3,1 4,7 5,5 

Soliditet, % 30 28 29 32 33 

Nettoinvesteringar, mkr 109 105 45 55 118 

Långfristig skuld, mkr 11 12 14 15 16 

Pensionsskuld, mkr 440 425 413 404 398 
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Diagram - finansiella nyckeltal 
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Budgetavvikelse  

mkr 

Budgeterat resultat 4,8 

Nämnderna -2,6 

Finansförvaltning 1,7 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 2,3 

Finansnetto 2,5 

Prognos helårsresultat 8,7 

  

Avvikelse mot budget 3,9 

Nämndernas avvikelse budget/prognos 

Nämndernas avvikelse budget/prognos innevarande år, mkr 

Vara kommuns revisorer 0,0 

Kommunstyrelsen 2,5 

Räddningsnämnden 0,3 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,7 

Bildningsnämnden -3,8 

Socialnämnden -2,3 

Summa -2,6 

Driftsredovisning 

mkr 
Redov. 
160831 

Redov. 
170831 

Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Budget/Prognos 

2017 

NETTKOSTNADER       

Vara kommuns revisorer 382 394 926 923 923 0 

Gemensam räddningsnämnd 6 348 6 519 9 522 10 053 9 779 274 

Kommunstyrelsen 59 246 56 544 98 635 135 097 132 569 2 528 

- varav förvaltning utveckling och 
service 

49 390 454 183 76 114 113 204 114 947 -1 743 

- varav teknisk förvaltning 9 853 2 361 22 521 21 893 17 622 4 271 

Miljö- och byggnadsnämnden 2 085 937 2 263 3 389 2 702 687 

Bildningsnämnden 242 981 253 741 362 309 375 293 379 098 -3 805 

Socialnämnden 216 373 222 954 306 229 335 838 338 104 -2 266 

SUMMA NETTOKOSTNADER 527 421 541 089 779 884 860 593 863 175 -2 582 

  

 Kommunstyrelsen 2,5 mkr:  

 Förvaltning utveckling och service, -1,7 mkr:  IT-avdelningens årsprognos är -4 600 tkr. 
Underskottet beror på högre kapitalkostnader (900 tkr), för tidigare investeringar, än beräknat. 
3 300 tkr beror på konsultkostnader för Cygateprojektet, vilket inte var budgeterat. En 
genomlysning av IT:s anläggningstillgångar pågår inför övergången till Göliska, som kommer att 
bli resultatpåverkande. Stab och politisk verksamhet prognosticerar ett överskott om drygt 950 tkr, 
vilket beror på ej nyttjade anslag för utveckling- och utredningskontot. HR-avdelningen räknar 
med ett överskott på drygt 900 tkr, vilket främst beror på en felbudgetering för personalpoolen 
med närmare 500 tkr. Tillväxt- och utvecklingsavdelningen visar på ett överskott på nästan 850 tkr, 
främst beroende på vakanta/föräldralediga tjänster samt högre planavgifter än budgeterat. 
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 Teknisk förvaltning, +4,3 mkr:  Fastighetsverksamheten samt markförvaltning prognosticeras ge 
ett överskott på 4 900 tkr. Orsaken till överskottet är i huvudsak att fler åtgärder investeringsförs 
(underhållsinvestering) samt att marknadsläget gör att det är svårt att få arbete utfört i den 
omfattning som planerats. Parkenhetens ekonomiska utfall prognostiseras bli ett överskridande 
med ca 600 tkr. Orsaken är framförallt högre kostnader än budgeterat för fordon, belysning, inköp 
av material samt personal. 

 Bildningsnämnden -3,8 mkr: Bildningsnämndens årsprognos visar ett underskott på 3 805 tkr. I 
prognosen är hänsyn tagen till att bildningsnämnden efter avstämning mot den centrala 
resursfördelningsmodellen fått ett tillskott på 4 770 tkr. Underskottet ligger främst på 
skolverksamheten och det är Tråvad/Larv, 1 000 tkr, och Nästegårdsskolan, 974 tkr, som avviker 
mest. För Tråvad/Larv beror underskottet på elev i behov av särskilt stöd och små klasser. För 
Nästegårdsskolan beror underskottet på höga personalkostnader för att täcka upp för klasser med 
särskilda behov. Även Levene skola, 600 tkr, och Västra/Park skolan, 447 tkr, avviker och i 
Levenes fall beror det på för stor bemanning under vårterminen och för Västra/Park beror det på 
elever i behov av särskilt stöd. Särskolan, 700 tkr, avviker också från budget och där är orsaken att 
det tillkommit fler elever än beräknat. 

 Socialnämnden -2,3 mkr: I prognosen är hänsyn tagen till att nämnden återlämnat 6 434 tkr i den 
centrala resursfördelningsmodellen. För nämnd och administration beräknas årsprognosen till ett 
överskott med 1 500 tkr. Överskottet beror på att tjänsten som utredare/utvecklare och socialchef 
inte har varit tillsatt under hela året. Individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
Arbetsmarknadsenheten (AME) redovisar ett prognostiserat underskott med 3 101 tkr för året. 
AME redovisar för sin del ett prognostiserat överskott med 442 tkr och IFO ett underskott med 
1 000 tkr. I resultatet är det beräknat att försörjningsstödet ligger något lägre än budgeterat. 
Däremot beräknas det i prognosen bli ett underskott på placeringar av barn och unga. Omsorg 
kring personer med funktionsnedsättning (OF) redovisar ett prognostiserat underskott med 
4 365 tkr. Här visar de flesta enheterna underskott i varierande storlek. Äldreomsorgen visar en 
årsprognos med ett överskott med 7 500 tkr, där de flesta enheter har budgetbalans. Kostenheten 
redovisar en årsprognos med ett överskott med 200 tkr. 

Nämndernas delårsrapporter för augusti 2017 finns på intranätet under ekonomi/ekonomirapporter. 

Investeringsredovisning - översikt 

Nämnd, tkr 
Redov. 
170831 

Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Budget/prognos 

2017 

NETTOINVESTERINGAR      

Kommunstyrelsen 39 007 47 309 156 305 112 955 43 350 

- varav förvaltning utveckling och service 7 332 7 782 15 386 9 170 6 216 

- varav teknisk förvaltning 31 675 39 526 140 919 103 785 37 134 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 297 0 297 

Bildningsnämnden 3 025 7 760 5 800 5 000 800 

Socialnämnden 0 203 1 150 450 700 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 42 032 55 271 163 552 118 405 45 147 

Investeringsredovisning - projekt i kommunstyrelsen 

Projekt, tkr 
Budget t.o.m. 2017 Budget 2017 inkl. 

omb. från 2016 
Årsprognos 2017 Avvikelse prognos 

Sprinten - Förändring konserthus-
gymnasieskola 

60 000 50 000 27 000 23 000 

Grundskola Torsgårdsskolan 46 639 18 030 18 000 30 

Renovering VA- och avloppsledningar 20 500 10 500 10 500 0 



Kommunfullmäktige, Delår augusti 2017 14(22) 

Projekt, tkr 
Budget t.o.m. 2017 Budget 2017 inkl. 

omb. från 2016 
Årsprognos 2017 Avvikelse prognos 

Markexploatering 7 000 7 000 7 100 -100 

Dagvattenledning Arentorp 6 000 5 958 5 000 958 

Dagverksamhet Vårdcentralen 5 000 4 971 4 000 971 

Exploatering kvarteret Ritaren 4 800 4 800 3 600 1 200 

Alléskolans lokaler 2 700 2 654 2 654 0 

Cykelväg Arentorp idrottsplats 2 426 2 274 2 274 0 

NO-salar Lagman 3 000 2 243 2 243 0 

Nyanläggning Stallgatan etapp 3 1 745 1 745 1 745 0 

Cykelväg Emtunga-Önums skola 2 000 1 282 1 500 -218 

E20-skyltar 1 500 1 500 1 500 0 

Lyskraft Vara 9 999 236 1 462 -1 226 

Bad Vara Kvänum 137 790 9 696 1 054 8 642 

VA-sanering Kvänum (bräddvatten) 3 344 1 500 1 000 500 

Omb Alléhall inkl fd Allébad 10 000 0 500 -500 

Cykelväg Tingshusgatan 3 000 7 270 -263 

Gemensamma datakostnader  4 450 70 4 380 

Cykelväg Stora torget 1 800 1 800 0 1 800 

Ärendehanteringssystem 1 586 1 586 0 1 586 

Övriga projekt  24 073 21 483 2 590 

SUMMA  156 305 112 955 43 350 

Sprinten: Upphandling har genomförts och entreprenadarbeten för byggnation av lokaler för Academy of 
Music and Business har påbörjats samtidigt som planering för övriga delar pågår parallellt. Projektet 
omfattar utbyggnad av konserthuset, gymnasiet och AMB, med en total budget om 150 000 tkr. Två NO-
salar har byggts på Lagmansgymnasiet, för att kunna flytta ut från NO-salarna på Torsgårdsskolan. Övre 
delen av biblioteket har byggts om till två konferensrum, som kommer att användas som lektionssalar för 
AMB läsåret 2017/18. 

Grundskola Torsgårdsskolan, om- och tillbyggnad: Avtal har tecknats med entreprenör, Vara 
Entreprenad AB. Färdigställandetiden är beräknad till slutet av oktober 2018 och verksamhetsstart blir till 
vårterminen 2019. Moduler för två förskoleavdelningar har installerats vid Torsgårdens förskola som 
ersättning för Ritarens förskola. Utemiljön på Torsgårdens förskola har utökats och kompletterats för att 
klara ökat antal förskolebarn. 

Renovering VA- och avloppsledningar: Består av investering i Lassagårdens nya kontor 3 000 tkr, 
grävmaskin 2 000 tkr, vattenledningar ca 1 500 tkr, renovering reningsverk och pumpstation 1 200 tkr, 
spillvattenledningar 1 100 tkr och Norra Vångas biodamm 1 000 tkr m.m. 

Markexploatering: Sveviatomten, som ligger alldeles i anslutning till Lagmansgymnasiet och Vara 
Konserthus, har inköpts för 7 000 tkr då den utgör ett strategiskt område för hela "Sprintenområdets" 
möjliga tillväxt. 

Dagverksamhet vårdcentrum: Ombyggnation av dagverksamhetens gamla lokaler pågår, och den nya 
delen är invigd. Åtgärder för ökad säkerhet vidtas för socialförvaltningen. 

Lyskraft Vara: Ombyggnad av Badhusparken är avslutad. 

Bad i Vara och Kvänum: Planering pågår för upphandling av utbyggnad av omklädningsrum på Vara 
Badhus. Samråd med Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) är klart. Inga ytterligare åtgärder 
planeras för Nästegårdsbadet. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

mkr 
Redov. 
160831 

Redov. 
170831 

Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Not 

Verksamhetens intäkter 147 156 266 349 275 1 

Verksamhetens kostnader -643 -663 -1 002 -1 154 -1 085 2 

- varav jämförelsestörande kostnader -4 0 -9 0 0 3 

Avskrivningar -26 -29 -40 -48 -43  

Verksamhetens nettokostnader -522 -536 -776 -852 -853  

Skatteintäkter 409 441 616 656 659 4 

Generella statsbidrag 140 142 211 214 213 5 

Finansiella intäkter 1 1 1 1 2 6 

Finansiella kostnader -12 -10 -13 -14 -12 7 

- varav jämförelsestörande kostnader -7 0 -7 0 0  

Resultat före extraordinära poster 17 38 39 5 9  

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0  

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0  

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 17 38 39 5 9  
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Balansräkning 

mkr 
Redov. 
160831 

Redov. 
170831 

Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Not 

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0  

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, inventarier och finansiella anläggningstillgångar 775 797 783 976 839  

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 775 797 783 976 839  

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd och exploateringsfastigheter 4 4 4 3 4  

Kortfristiga fordringar 47 22 79 60 23  

Likvida medel 91 103 104 0 110  

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 142 129 187 63 137  

SUMMA TILLGÅNGAR 917 926 970 1 039 976  

       

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL       

Ingående eget kapital 273 312 273 263 312 8 

Periodens/årets resultat 17 38 39 5 9 8 

SUMMA EGET KAPITAL 290 350 312 268 321  

       

AVSÄTTNINGAR       

Avsättningar pensioner 405 403 404 392 398  

Andra avsättningar 52 48 48 52 48  

SUMMA AVSÄTTNINGAR 457 451 452 444 446  

       

SKULDER       

Långfristiga skulder 15 15 15 48 16  

Kortfristiga skulder 155 110 190 279 193  

SUMMA SKULDER 170 125 206 327 209  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 917 926 970 1 039 976  

       

Notanvisningar Vara kommun 

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Försäljningsmedel 11 11 18 

Taxor och avgifter 42 45 64 

Hyror och arrenden 19 19 29 

Bidrag 63 71 135 

Övriga intäkter 12 10 20 

Summa 147 156 266 
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Not 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Personalkostnader 411 429 631 

Bidrag 32 30 52 

- varav försörjningsstöd 7 8 12 

- varav Vara Hästsportklubb 0 0 9 

Köp av verksamhet 90 97 142 

Fastigheter och inventarier 63 57 102 

Tjänster, transporter m.m. 47 50 75 

Summa 643 663 1 002 

Not 3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Jämförelsestörande kostnader    

Bidrag Vara Hästsportklubb 4 0 9 

Finansiell kostnad 0 0 7 

Summa jämförelsestörande kostnader 4 0 16 

Not 4. SKATTEINTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Preliminär skatteinbetalning 409 443 620 

Preliminär slutavräkning innevarande år 0 -4 -3 

Slutavräkning differens föregående år 0 2  

Summa 409 441 616 

Not 5. GENERELLA STATSBIDRAG 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Inkomstutjämningsbidrag 118 122 177 

Utjämning LSS-kostnad 0 -1 0 

Fastighetsavgift 18 18 27 

Regleringsbidrag 0 0 -1 

Strukturbidrag 0 0 0 

Kostnadsutjämningsavgift 2 -1 3 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 3 4 5 

Särskild kompensation arbetsgivaravgift 0 0 0 

Summa 140 142 211 

Not 6. FINANSIELLA INTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Ränteintäkter 0 0 1 

Övriga finansiella intäkter 1 1 1 

Summa 1 1 1 



Kommunfullmäktige, Delår augusti 2017 18(22) 

Not 7. FINANSIELLA KOSTNADER 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Räntekostnader 0 0 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 5 10 6 

Avskrivning långfristig fordran 7 0 0 

Övriga finansiella kostnader 0 0 7 

- varav jämförelsestörande finansiell kostnad:    

Nedskrivning långfristig fordran Levene Arena AB 5 0 5 

Nedskrivning långfristig fordran Vara Konstgräs AB 2 0 2 

Summa 12 10 13 

Not 8. PERIODENS/ÅRETS RESULTAT EGET KAPITAL 

Belopp i mkr Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 273 312 273 

Periodens/årets resultat 17 38 39 

Utgående eget kapital 290 350 312 
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Bolagens redovisning 

Vara Koncern AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 Prognos 2017 

Nettoomsättning, mkr 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster, tkr -126 -51 -168 -20 

Balansomslutning, mkr 24 24 24 24 

Soliditet, % 99 100 100 100 

Förvaltningsberättelse 

Vara Koncern ägs till 100 % av Vara kommun och utgör moderbolag till Vara kommuns helägda bolag. 
Bolagets syfte är att optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Vara 
kommun. Det innebär att säkerställa att den av kommunfullmäktige fastlagda strategiska planen får 
genomslag i bolagens verksamheter samt att övervaka koncernens risknivå som helhet. Bolaget ska 
samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga kommunala bolag i Vara 
koncern. Moderbolagets dotterbolag är Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB, Vara 
Konserthus AB och Destination Vara AB. 

Under året har den nya styrprocessen implementerats. Dialogdagen inledde årets styrprocess. 
Budgetarbetet pågick under våren och uppföljningsberedningen sker under hösten. Årsredovisning sker i 
enlighet med tidigare rutin. Koncernens styrelse samt ledamöter från övriga bolagsstyrelser i koncernen 
gav i början av året VD i uppdrag att se över hur samverkan kan ske inom följande områden; ekonomi, 
HR, besöksnäring, fastighetsförvaltning, kanslitjänster och kommunikation. 

Vara koncern AB har under året påbörjat en gemensam policy/riktlinje för tillgångs- och skuldförvaltning 
samt likviditetsförvaltning, samt controllerfunktion. Ett ärende kommer att överlämnas till KF för beslut 
under hösten 2017 som omfattar uppbyggnad av en koncernbank och risknivåer för koncernen. Från och 
med 2018 kommer HR, kansli, juridik och kommunikationstjänster att kunna avropas från respektive 
bolag på en fastställd prislista. Ett arbete kring en gemensam kommunikationsstrategi har inletts. Övriga 
delar kvarstår att arbeta vidare med. 

Vara Bostäder AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 Prognos 2017 

Nettoomsättning, mkr 24 25 35 38 

Resultat efter finansiella poster, tkr 3 054 2 687 -27 016 1 500 

Balansomslutning, mkr 264 324 317 325 

Soliditet, % 6,3 16,9 16,6 16,2 

Förvaltningsberättelse 

Vara Bostäder AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Syftet med 
bolagets verksamhet är att utifrån det kommunala ägardirektivet främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Nyproduktion av 15 lägenheter i kvarteret Ritaren färdigställdes i juli där samtliga lägenheter har hyrts ut. 
Kommunen som hyresgäst varslade under våren om förändrad verksamhet i kvarteret Renen 3, Kvänum 
innebärande behov av omfattande ombyggnadsarbeten. Dessa har nu projekterats och på väg att utföras. 



Kommunfullmäktige, Delår augusti 2017 20(22) 

Byte av ett större antal fönster har påbörjats efter sommaren. Detaljplanen avseende den s.k. Brinkeskogen 
antogs i kommunfullmäktige i juni och förprojektering har inletts. En lägenhetsbrand med tragisk utgång 
skedde under sommaren i Vedum. Sanerings och återuppbyggnad har inletts. Vid periodens slut finns inga 
outhyrda lägenheter förutom de där underhåll genomförs i samband med byte av hyresgäst samt sex 
vakanssatta lägenheter i kvarteret Hunden, Kvänum för att ha som evakueringslägenheter vid 
ombyggnaden. Med anledning av övergången till K3-redovisning och därmed det höjda fastighetsvärdet 
ökar de årliga avskrivningarna med 2 243 tkr, vilket direkt påverkar årets resultat. 

Vara Industrifastigheter AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 Prognos 2017 

Nettoomsättning, mkr 2 2 3 4 

Resultat efter finansiella poster, tkr 512 268 221 400 

Balansomslutning, mkr 15 20 16 20 

Soliditet, % 55 41 51 40 

Förvaltningsberättelse 

Vara Industrifastigheter AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. 
Bolagets uppgift är att uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till industrier och övrig 
näringsverksamhet, och på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning i 
kommunen. 

Avseende Konstruktören 2 (f.d. GMM) som förvärvades i början av året har projektering gjorts i februari 
för att inrymma den fordons- och transportutbildning som kommunen önskat förlägga dit, besked 
avvaktas. Tillfälliga uthyrningar har skett under våren och sommaren. Om- och tillbyggnadsarbeten i 
enlighet med hyresgästens önskemål har skett på Dalripan 1, Kvänum. Etapp ett, utbyggnad kontor är 
färdigställd. Detsamma gäller utbyte av ventilationsaggregat där Caverion Ventilation utfört en tidigare 
beställd totalentreprenad. En större hyresgäst på Plåtslagaren 1 (Kenta-huset) flyttar sin verksamhet till 
annan ort och har därmed sagt upp sitt hyreskontrakt per 2017-12-31. Diskussion med nya potentiella 
hyresgäster pågår. 

Vara Konserthus AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 Prognos 2017 

Nettoomsättning, mkr 9 9 19 16 

Resultat efter finansiella poster, tkr 2 045 1 864 554 1 632 

Balansomslutning, mkr 18 15 20 18 

Soliditet, % 25 29 17 25 

Förvaltningsberättelse 

Vara Konserthus AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Vara 
Konserthus AB har ett uppdrag och ett årligt verksamhetsbidrag från Vara kommun, och ska erbjuda 
kommunens invånare kulturella upplevelser inom alla scenkonstområden för medborgare i alla åldrar, samt 
att samverka med det lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet för att stärka kulturens roll i Vara 
kommun. 

Vara Konserthus har under årets åtta första månader haft 71 konserter och föreställningar i en mängd 
olika genrer med närmare 23 500 besökare. Under samma period har 124 möten och konferenser 
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genomförts med ca 7 500 deltagare. Bohuslän Big Band har hittills i år haft 35 konserter i sin turnerande 
verksamhet för en sammanlagd publik om 8 500 personer. 

VaraNet AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 Prognos 2017 

Nettoomsättning, mkr 1 1 2 3 

Resultat efter finansiella poster, tkr 14 47 186 110 

Balansomslutning, mkr 15 15 15 15 

Soliditet, % 41 43 41 40 

Förvaltningsberättelse 

VaraNet AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Syftet med bolagets 
verksamhet är att bygga, äga och förvalta ett stamnät för elektronisk kommunikation inom Vara kommun. 

Under våren har i samarbete med Larv-Längjum fiberförening utbyggnad skett för att ansluta bl.a. Larvs 
skola. Ett antal förfrågningar gällande anslutning till telekom-master har behandlats och förmedlats till 
berörda fiberföreningar Anslutning mellan Vara kommun och Lidköping kommun via Järpås har 
projekterats. Genomförandet är fördröjt p.g.a. Trafikverkets handläggningstider gällande tillstånd att 
passera under och intill järnväg. Anslutning mot Essunga kommun via Tumleberg började utredas under 
juni månad. Från och med årsskiftet sker särredovisning av drift och underhåll gällande föreningsnäten. 

Destination Vara AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 160831 Redov. 170831 Bokslut 2016 Prognos 2017 

Nettoomsättning, mkr 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster, tkr 117 -52 217 -50 

Balansomslutning, mkr 0,2 0,3 0,1 0,2 

Soliditet, % 89 74 52 92 

Förvaltningsberättelse 

Destination Vara AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Syftet med 
bolagets verksamhet är att marknadsföra, leda, samordna och utveckla Vara kommun som besöks-, mötes- 
och evenemangsplats. Målen för 2017 är bl.a. att göra bolaget synligt och känt för mötessamordnare i och 
utanför upptagningsområdet samt att öka andelen övernattande mötesevent. 
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Vara kommun följer RKR:s rekommendation 22, Delårsrapport (Rådet för kommunal redovisning). 

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkningen, balansräkningen samt drift- 
och investeringsredovisningen. Den finansiella analysen görs enligt den s.k. RK-modellen. RK-modellen 
bygger på fyra perspektiv: det finansiella resultatet, kapacitet, riskförhållanden samt kontroll. 

I den finansiella analysen görs en avstämning mot de finansiella målen. 

Vara kommun tillämpar sedan år 2003 den s.k. fullfonderingsmodellen som redovisningsmodell. Det 
innebär att kostnader för pensionsförmåner intjänade innan år 1998 belastar resultatet och att intjänade 
pensioner tas upp som avsättning i balansräkningen. 

Från och med år 2000 gäller det s.k. balanskravet. Enligt balanskravet ska kommunens intäkter överstiga 
kostnaderna. Vara kommun gör en avstämning gentemot balanskravet enligt den blandade 
redovisningsmodellen. 

Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponentavskrivning. För övrigt används samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 

  


