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Kommentar till årsredovisningens framsida:
Vara kommun blev utsedd till ”Årets superkommun” av Dagens
Samhälle i kategorin landsbygdskommun. Utmärkelsen utgår
från hur väl kommunen är rustad inför framtiden genom att
granska tio framgångsfaktorer, bl.a. ekonomi, skolresultat, in-
flyttning, kultursatsning och företagande.



Målgrupp och snabbfakta

                             

2013 2014 2015 2016 2017

Folkmängd 15 609 15 597 15 662 15 788 15 942
Primär skattesats, % 21,27 21,27 21,27 21,27 21,77

BRUTTOKOSTNAD  
Kommunen, mkr 862 924 932 1 002 1 047
Sammanställd redovisning, mkr 875 966 977 1 049 1 092

BALANSOMSLUTNING  
Kommunen, mkr 854 888 929 970 1 002
Sammanställd redovisning, mkr 984 1 137 1 186 1 215 1 255

ÅRETS RESULTAT  
Kommunen
– fullfonderingsmodell, mkr -3 -10 26 39 11
– blandad redovisningsmodell, mkr 25 -28 14 26 3

Koncernen
– fullfonderingsmodell, mkr -2 -8 25 19 15
– blandad redovisningsmodell, mkr 26 -26 13 6 6

NETTOINVESTERINGAR  
Kommunen, mkr 109 105 45 55 99
Sammanställd redovisning, mkr 116 131 60 66 131

SOLIDITET  
Kommunen, % 30 28 29 32 32
Sammanställd redovisning % 26 22 23 25 25

Snabbfakta

Målgrupp för årsredovisningen
Vara kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressen-
ter i form av kreditgivare och andra offentliga myndigheter. Års-

redovisningen produceras av ekonomiavdelningen för kom-
munstyrelsen.
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Sprinten tar form. Projekt Sprinten syftar till att skapa en kulturell mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar. Byggnationen är
till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus för att bättre kunna möta
elevernas behov och konserthusets besökare.
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Årsredovisningen delas upp i tre följande block:

Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala
redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I årsredovisningen beskrivs
väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet.

I förvaltningsberättelsen redovisas en översikt av kommunen, omvärldsanalys,
övergripande målavstämning och en sammanfattande finansiell analys av kommu-
nen och sammanställd redovisning.

I förvaltningsberättelsen återfinns också en redovisning av kvalitetsmått från
jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i korthet. Avslutningsvis redovisas avsnitt
om personalekonomi och riskanalys.

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrivits i Vara kommuns
nämnder och bolag under 2017.

Blocket delas upp i redovisning från nämnderna och de kommunala bolagen.
Inom varje nämnds område redovisas årets viktiga händelser, ekonomiskt resultat,
måluppfyllelse samt förändringar i framtiden.

Blocket inleds med en finansiell analys. Därefter redovisas räkenskapsrapporter,
finansiella nyckeltal, drift- och investeringsredovisning, redovisningsprinciper
samt finansiella profiler.

      Block 1.  Förvaltningsberättelse 

      Block 2.  Vara kommuns verksamhet  

      Block 3.  Vara kommun/koncern – finansiell analys och räkenskaper
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Övergripande kommentar och organisation
Kommunens organisation

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ
och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för verk-
samheterna. Kommunfullmäktige har också utvärderingsansvar.
Större verksamhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen
På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen ett över-
gripande ansvar för kommunens ekonomi, verksamheter och ut-
veckling. Kommunstyrelsen ska ge kommunfullmäktige underlag
för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens
ledningsorgan. Arbetet ska kännetecknas av strategisk inriktning
och helhetsperspektiv och sker genom direktiv och riktlinjer di-
rekt mot nämnderna och bolagens styrelse.

Nämnder
Nämnderna har stor frihet att utforma sin verksamhet inom
ramen för respektive verksamhetsplan och reglementen.

Vara kommuns organisation 2017-12-31

Valberedning

Valnämnd

Revision

Överförmyndare

Arbetsutskott

Personalutskott

Tekniskt utskott

Gemensam 
räddningsnämnd

Vara Bostäder AB

Kommun-
fullmäktige

Vara Industrifastigheter AB

Destination Vara AB

Vara Koncern AB

Bildningsnämnd Kommunstyrelse Socialnämnd Miljö- och 
byggnadsnämnd

Mandat i kommunfullmäktige 

15 okt 2014 – 14 okt 2018  
Majoritet:
Socialdemokraterna 16
Centerpartiet 5
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 1

Opposition:
Moderaterna 13
Liberalerna 2
Kristdemokraterna 1

Sverigedemokraterna 5
Totalt 45

100%

100%

100%

100%

Vara Konserthus AB
100%

VaraNet AB
100%
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Vara i världen
Vara kommun är en del av en större helhet. Världen-Europa-Sve-
rige-Vara. Det som händer och sker i världen påverkar oss i Vara
kommun, på gott och på ont.

Infrastruktur är viktig
Vara kommun har ett utbyggt bredband. Det är av stor vikt för
samhällsutvecklingen. Fysisk kommunikation är också oerhört vik-
tig för såväl transporter, handel, pendling till och från arbete/stu-
dier m.m. E20:s utbyggnad är bra för kommunen och vi fick ett
positivt besked angående Elingskorsningen från Trafikverket. De
tog till sig av den konstruktiva dialogen från alla berörda. Det är
ett stort engagemang från bygden som gjorde detta möjligt. Väg
47, med säkra på- och avfarter samt flödet, är frågor vi har jobbat
och jobbar med. Bostäder byggs och det är av stor vikt att det
byggs, behoven är stora och det inger framtidstro. Vi tror på en
levande landsbygd i hela vår kommun. 

3 F:n
Företagsamhet, föreningsliv, frivilligverksamhet. Jag vill passa på
att berömma vårt föreningsliv och frivilligverksamheten, ni gör ett
fantastiskt jobb och det är med stolthet jag ser på er verksamhet.
Företagen är navet i kommunen och ett starkt näringsliv är positivt
för alla i kommunen. Vi värnar våra företag och vi välkomnar nye-
tableringar.

Samarbete för framtiden
V6-samarbetet ett samarbete i mellan sex kommuner (Essunga,
Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara). Tillsammans är vi
ca 100 000 invånare. Centrala områden är:

u Framtidens välfärd

u Hur klarar vi att vara kostnadseffektiva med ett gott bemö-
tande och en hög tillgänglighet

u Hur kan vi producera mer och bättre tjänster utan att kost-
nadsutvecklingen blir för hög

Vi samarbetar i många olika konstellationer för att få ut så myc-
ket som möjligt; en vinn-vinn-situation.

Vara årets superkommun
I tuff konkurrens med Båstad och Åre vann Vara kommun priset
årets superkommun i kategorin landsbygd med motiveringen: ”Di
legger mett på schlätta, men gör möe för å va lite annevesare”.

Personal
Vi har duktig och proffsig personal som 2017 har genomfört en
verksamhetsutveckling med temat ”Vi gör varandra bra”. Ni gör
ett fantastiskt jobb alla dagar i veckan hela året, så ett stort tack
till er.

Torsgårdsskolan renoveras och ska vara klar våren 2019. Kom-
munfullmäktige beslutade att köpa in Svevia-t tomten, miljö- och
byggnadsnämnden beviljade 110 bygglov, varav 24 för lägenheter.
Kommunfullmäktige har antagit detaljplaner på kvarteret Ritaren
samt för Brinkeskogen och en fortsättning av kvarteret Aspen. Syf-
tet med detaljplanerna är att möjliggöra för fler och varierade bo-
städer. Kommunfullmäktige beslutade om att ansöka om inträde
i Göliska IT, som levererar service och IT-drift, och är ett kom-
munalförbund som ägs av kommunerna Lidköping, Skara, Gräs-
torp, Götene och Essunga.

Vara i februari 2018

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Fredrik Nelander – kommunstyrelsens ordförande
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Antalet invånare i Vara kommun ökar och vid årsskiftet fanns 15
942 invånare i Vara kommun, vilket är en ökning med 154 invå-
nare jämfört med året innan. Detta påverkar förstås vår kommuns
planering för verksamhet och inte minst planeringen för bostäder. 

Under året har planläggning för nya bostäder och produktionen
av dessa tagit fart. Allt i enlighet med kommunens bostadsförsörj-
ningsprogram som anger att det ska byggas 60 bostäder per år i
Vara kommun. Kommunfullmäktige har antagit flera detaljplaner
som möjliggör för fler och varierade bostäder för Vara kommun.
Ett exempel är fortsättningen på kvarteret Ritaren samt området
vid Brinkeskogen där planområdenas centrala läge i Vara tätort
ger stor potential för blandade bostadsformer med närhet till cent-
rum och kommunal service. Vara Bostäder AB planerar nu att
bygga ett 60-tal lägenheter i Brinkeskogen inom ett par år och en
privat entreprenör kommer att uppföra ett 20-tal lägenheter. Sam-
manlagt har 110 bygglov getts i Vara kommun under 2017, varav
24 är för lägenheter. 

… och fortsätter att växa och utvecklas
Kommunen köpte den s.k. Svevia-tomten, i anslutning till Lag-
mansgymnasiet under året. Det är 7 000 kvm i ett centralt läge,
där Lagmansgymnasiet med flera kan växa och utvecklas i kvarteret
Sprinten. I området pågår för närvarande ny- och ombyggnad av
gymnasieskolans lokaler, en nybyggnation av en s.k. blackbox för
konserthusets räkning samt lokaler för friskolan AMB:s etablering.
Under 2017 startade den första årskursen av friskolan AMB:s ut-
bildning (Academy of music and business). Glädjande nog kan
konstateras att antalet ansökningar till Lagmansgymnasiet nu är
högre än på många år. Och Vara Konserthus har ökat antalet be-
sökare. 

Destination Vara AB startade sin verksamhet 2016 och syftar
till att marknadsföra och utveckla Vara kommun som besöks-,
mötes- och evenemangsplats. Vi kan nu konstatera att det ger re-
sultat – allt fler besökare ser Vara som en mötes- och konferens-
destination.  

Varaborna har fått säga sitt 
Under 2017 genomfördes en medborgarundersökning, vars resul-
tat kommunen nu för första gången kan jämföra med andra kom-
muners resultat. Det finns en del att förbättra och mycket att vara
stolt över. Till exempel så anser 84 % av Varaborna att Vara är en
bra plats att leva och bo på – vilket är högt i jämförelse med övriga
kommuner. Det kan också konstateras att Vara kommun har en
hög sysselsättningsgrad, vilket är en avgörande förutsättning för
ett välmående samhälle. 

Vi gör varandra bra
Antalet medarbetare har under en femårsperiod ökat med ca 90,
till att idag omfatta 1 300 tillsvidareanställda medarbetare. Detta
beror på att kommunens volymer växer inom de största verksam-
heterna vård, skola och omsorg. Under 2017 har dock ökningen
avstannat. Under 2016 gjordes en medarbetarundersökning som
visar att medarbetarna trivs och vill utvecklas i Vara kommun.
Under 2017 har ingen mätning gjorts, utan sker först under 2018.

2017 genomfördes ett internat för samtliga av kommunens an-
ställda på temat ”Vi gör varandra bra”, en satsning som kommer
att arbetas vidare med i kommunens verksamheter. Uppföljningen
visar goda resultat och nu planeras för kommande aktiviteter där
vi göra varandra bra. Detta är även ett sätt att värna och utveckla
kommunens varumärke i ett rekryteringsperspektiv. 

Från kommun till koncern
Koncernens bildande innebär ett samlat grepp kring de kommu-
nala bolagens utveckling, ekonomi och riskhantering. Under året
har arbetet börjat med att forma strukturer för det arbete som ska
få de kommunala förvaltningarna och bolagen att kraftsamla för
att nå de mål som beslutats av kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige har under året beslutat om att inrätta en s.k. koncern-
bank, som syftar till att säkerställa likviditets- och finansiella risker
för hela koncernen. 

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 11 mkr för kommunen, vilket motsvarar
1,3 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. En-
gångsposter om totalt 26 mkr har påverkat årets resultat. Koncer-
nens resultat som även omfattar de kommunala bolagens resultat,
uppgår till 15 mkr 2017. 

Årets investeringar uppgick till 99 mkr. Några av de större ob-
jekten utgörs av Sprinten-området, ny och ombyggnad av Tors-
gårdsskolan samt VA-investeringar. 

Framtiden
Kommunens utmaningar är flera, inte minst den växande och åld-
rande befolkningen som kommer att innebära en större efterfrågan
inom vårdsektorn. Men även i yngre åldrar sker en ökning av an-
talet barn i närtid, vilket också ökar efterfrågan på förskola, grund-
skola och fritidshem. Men med en i grunden god ekonomi,
fantastiska medarbetare och framtidstro lägger vi nu år 2017 till
handlingarna. Vi går in i 2018 där vi tillsammans kommer att göra
var dagen lite bättre varje dag för de som bor i, verkar i och besöker
Vara. 

Vara i februari 2018

Anna Cederqvist – kommundirektör

Kommunen planerar och bygger för framtiden …
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Folkmängd 31 december 2017
In- Ut- Förän-

flytt- flytt- dring 
Invånare Totalt Födda Döda ning ning från 2016

Vara kommun 15 942 173 176 908 760            154

Jämförelsetal befolkning 2017-12-31
     Utrikes 

% Kvinnor Män 0-17 18-64 65 - födda

Vara kommun 48,8 51,2 20,0 56,7 23,3        10,0
Västra Götaland 49,7 50,3 20,8 59,9 19,3        18,3
Riket 49,8 50,2 21,0 59,2 19,8        18,5

Antal förvärvsarbetande efter sektor och kommun år 2016
     Procent Procent  

% Vara Män Kvinnor Vara Riket

Kommun 1 666 320 1 346 20,7        17,9
Landsting 140 34 106 1,7          5,4
Statlig förvaltning och affärsverk 10 10 0 0,1          5,2
Näringslivet 5 926 4 253 1 673 73,6        67,7
Övriga 305 132 173 3,9          3,8
Totalt 8 047 4 749 3 298 100,0     100,0

In- och utpendling Vara kommun 2012 - 2016
År 2012 2013 2014 2015 2016

Inpendling 2 844 2 680 2 528 2 699      2 836
Utpendling 2 326 2 357 2 357 2 424      2 523
Nettopendling 518 323 171 275        313

Vara  Genomsnitt  

% kommun Västra Götaland Riket

Utdebitering 33,25 32,78 32,12
– Därav kommun 21,77 21,30 20,75
– Därav landsting/region 11,48 11,48 11,36

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Vara
Arbetslösa i åldern 2013 2014 2015 2016 2017

16-64 593 552 475 444         390
18-24 164 142 121 89           61

2016 20172013 2014 2015

Folkmängd

   * Justering 9

Skattesatsen 2017

Kommunen har en skattesats på totalt 33,25, vilket i jämförelse
med Västra Götalands län är 47 öre högre. I jämförelse med snittet
i riket ligger Vara kommuns skattesats 1 krona och 2 öre högre på
kommunalskatten och 1 krona och 13 öre högre totalt när lands-
tingsskatten räknas med.

*
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Högkonjunktur 2017 och 2018
Svensk BNP växte inte så snabbt under 2017 som tidiga utfall och
prognoser indikerade. Men konjunkturen förstärktes ändå mar-
kant och även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. Den
något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade tim-
mar eller lönesumman. Sveriges Kommuner och Landstings pro-
gnos (SKL) innebär tvärtom en något starkare utveckling. Det
innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget
2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska ut-
vecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen.
Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten
under 2017. Även den höga investeringstakten har dämpats något,
vilket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med förväntning-
arna. Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en så hög nivå
att det är svårt att höja den ytterligare.

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognosticera. SKL:s skat-
teunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en rela-
tivt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en
markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019
och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbroms-
ningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kom-
muner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans
mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett lång-
samt växande skatteunderlag.

Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investe-
ringarna som är den komponent i försörjningsbalansen som växer
snabbast 2015 – 2018. Därutöver bidrar både hushållens och of-
fentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däre-
mot blir draghjälpen från utlandet inte heller framöver särskilt
stor. Den snabbare tillväxt som nu förväntas i Europa är ändå re-
lativt måttlig. SKL räknar med att BNP växte med 2,6 % både
under 2017 och 2018, d.v.s. något långsammare än under 2016.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneut-
vecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har
tillfälligt nått över 2 %, men en starkare krona gör att inflationen
pressas tillbaka under 2018. Den fortsatt svaga prisökningstakten
gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst.

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 in-
nebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare
än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 % 2019 samtidigt
som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar
något.

Överskottet i den offentliga sektorns sparande förväntas under
2017 motsvara 1,2 % av BNP. Under 2018 antar SKL emellertid
att överskottet blir lägre, vilket beror på att de förslag som lades i
Budgetpropositionen för 2018 försvagar sparandet med 40 mil-
jarder kronor.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i december 2017.

Viktiga händelser i Vara kommun
De största händelserna i Vara kommun under 2017 och under in-
ledningen av 2018:

u Befolkningen uppgick till 15 942 den 31 december 2017.
Det är en ökning med 154 jämfört med årsskiftet
2016/2017.

u  Kommunfullmäktige har antagit detaljplanerna för Sprinten
1, 2 och del av Vara 25:1, för fortsättning på kvarteret Rita-
ren samt för Brinkeskogen, fortsättning av kvarteret Aspen
och Vara 29:1 m.fl. Syftet med detaljplanerna är att möjlig-
göra för fler och varierade bostäder i Vara kommun. Planom-
rådenas centrala läge i Vara tätort ger stor potential till
blandade bostadsformer i närhet till centrum och kommunal
service.

u  Miljö- och byggnadsförvaltningen har beviljat 110 bygglov
under 2017, varav 24 är för lägenheter. Vara Bostäder AB
färdigställde 15 nya lägenheter under 2017.

u  Under 2017 har Vara Konserthus verksamhet nått ut till ca
152 000 personer, vilket är ca 27 000 fler än under 2016.

u  Kommunfullmäktige beslutade att köpa tomten Vara 27:1,
Sveviatomten, då den utgör ett strategiskt område för kom-
munens utveckling.

u  Första spadtaget för om- och tillbyggnationen av Torsgårds-
skolan togs i slutet av maj. De nya lokalerna är klara för in-
flyttning vårterminen 2019.

u  En ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning
startades på Götgatan i Kvänum. Inflyttningen skedde i de-
cember.

u  Vara kommun blev utsedd till "Årets superkommun" i kate-
gorin landsbygd av tidningen Dagens Samhälle. Utmärkelsen
utgår från hur väl kommunen är rustad inför framtiden
genom att granska tio framgångsfaktorer, bl.a. ekonomi,
skolresultat, inflyttning, kultursatsningar och företagande.

u  Kommunfullmäktige beslutade att ansöka om inträde i Gö-
liska IT, ett kommunalförbund som ägs av kommunerna
Lidköping, Skara, Götene, Grästorp och Essunga. Göliska IT
levererar service och IT-drift till medlemskommunerna.

u  Kommunens alla anställda åkte under tre dagar i augusti-ok-
tober på verksamhetsutveckling till Sundvollen i Norge där
temat var "Vi gör varandra bra".

u  Efter den första sökperiodens slut, 1 februari 2018, har 129
elever angett ett program på Lagmansgymnasiet som sitt
förstahandsval. Detta kan jämföras med 125 elever år 2017.
Då årets kull av elever i årskurs 9 dessutom är färre har Lag-
mansgymnasiet relativt sett tagit en något större andel.

u  Friskolan Academy of Music and Business (AMB) etablerade
sig i Vara och startade med den första årskursen för musik-
och produktionsutbildningen med riksintag.

Ekonomisk omvärldsanalys
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Modell målstyrning och uppföljning
Kommunen bedriver en stor och mångfacetterad verksamhet. För
att nå en effektiv verksamhet av hög kvalitet, krävs att kommunen
kontinuerligt följer upp och värderar de insatser som görs.

Förtroendevalda ska under mandatperioden utvärdera, ge syn-
punkter på verksamhetens arbete och ge direktiv till förvaltning-
arna. Utvärdering och uppföljning ska ske såväl övergripande på
fullmäktige- och kommunstyrelsenivå som på nämnds- och verk-
samhetsnivå. Uppdrag om uppföljning och utvärdering ska på alla
nivåer ges med ett uttalat syfte och målsättning.

Förvaltningarna har till uppgift att svara för uppföljning av
verksamheter, vilket sker mot planer och budget. Uppföljning syf-
tar till kontroll, lärande och utveckling. Ur demokratisk synvinkel
är det viktigt att förvaltningarnas uppföljningar kompletteras med
förtroendevaldas utvärdering av medborgarnas och brukarnas upp-
levelser och attityder, främst med syfte att fördjupa dialogen, det
politiska samtalet.

Som målstyrningsdokument finns i kommunen ett lednings-
system, vars grund är den strategiska planen. Utöver denna finns

ett antal lednings- och styrdokument, sektorsprogram, verksam-
hetsplaner och arbetsplaner. Det är av betydande vikt att samtliga
verksamheter präglas av ett helhetstänkande, d.v.s. att Vara kom-
muns bästa är överordnat de enskilda verksamheternas behov. I
kommunens ledningssystem finns därför en tydlig koppling mel-
lan övergripande mål, sektorsmål, verksamhetsmål samt finansiella
mål.

Strategiska planen och övriga lednings- och styrdokument
anger riktningen av arbetet. Sektorsprogrammen tydliggör allas
ansvar i tvärgående frågor. Verksamhetsplanerna ger ett tydligt
uppdrag till respektive nämnd. I arbetsplanen ska varje resultaten-
het redovisa hur målen i verksamhetsplan och sektorsprogram ska
nås. Arbetsplanerna är ettåriga med ett fyraårsperspektiv.

Målstyrning utövas av kommunfullmäktige genom antagande
av strategisk plan jämte lednings- och styrdokument, reglementen,
sektorsprogram och verksamhetsplaner för respektive nämnd. Hä-
rigenom skapas en helhetssyn och en tydlig inriktning av verksam-
heterna för mandatperioden.

Mål och visionsstyrning
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Vara kommun har 1 övergripande mål, 11 inriktningsmål, 15

effektmål och 22 indikatorer. Av de 22 indikatorerna har 8 upp-
fyllts helt (36%), 4 uppfylls delvis (18 %), 5 uppfylls inte (23 %)
och 5 besvaras inte (23 %). Under 2017 har arbetsklimatunder-
sökningen inte genomförts, då den bara görs jämna år. Detta med-
för att 4 indikatorer inte har besvarats av denna anledning. Nästa
arbetsklimatundersökning görs hösten 2018.

Under hösten 2017 har Vara kommun deltagit i SCB:s med-
borgarundersökning för första gången. Tidigare har medborgar-
undersökning gjorts i egen regi. SCB:s undersökning är en
attitydundersökning och ger Vara möjlighet att jämföra sig med
andra kommuner. Medborgarundersökningen görs vartannat år
(ojämna år), därför inget utfall för 2016. Undersökningen genom-
fördes mellan den 16 augusti och 27 oktober. 1 200 slumpvis ut-
valda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år tillfrågades om Vara
kommuns verksamheter och hur de ser på möjligheten att påverka.
45 % av de tillfrågade besvarade enkäten. Totalt deltog 131 kom-
muner i undersökningen 2017. Medelvärdet på svarsfrekvensen
för deltagande kommuner är 40,67 %.

Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information
om undersökningen och dess syfte. I förbrevet fanns inloggnings-
uppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via internet.

På webben fanns enkäten tillgänglig på svenska, engelska, finska
och spanska. Efter förbrevet skickades enkät och informationsbrev
ut. Pappersenkäten fanns även tillgänglig på arabiska att beställa
från SCB. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll
en ny enkät.

Frågorna i SCB:s medborgarundersökning besvaras på en 10-
gradig skala där 1 utgör lägsta betyg och 10 utgör högsta betyg.
Betygen räknas därefter om till betygsindex. Det innebär att re-
sultaten omvandlas till en ny skala som sträcker sig från 0 till 100.
Ju högre indexvärde desto nöjdare är man med frågeområdet.

Övergripande måluppfyllelse

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?, %. - 84 75

                                 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?, %. - 74 75

                                 Invånarantalet ökar. 15 788 15 942 15 789

Den första och andra indikatorn mäts i SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år (ojämna år). Resultat för ”hur nöjd
är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på” är 84 %. Målet är därmed uppfyllt. Resultatet för ”kan du 
rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun” är 74 %. Målet är därmed delvis uppfyllt. Invånarantalet för 2017-
12-31 var 15 942, en ökning med 154 invånare. Målet är därmed uppfyllt.

I Vara kommun trivs alla att leva och bo

Indikatorn följs upp i arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år.  Frågan var inte med i undersökningen 2016. Trolig orsak
är miss vid överlämning från ansvarig som avslutade sin anställning under 2016. Nästa undersökning görs hösten 2018.

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

1.  I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

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

100 % = grönt (uppfyllt).

85 % - 99 % = gult (delvis uppfyllt).

0 - 84 % = rött (ej uppfyllt).

utfall i förhållande till mål:

Vara kommun har:
1 övergripnde och 11 inriktningsmål15 effektmål 
22 indikatorer

Övergripande mål, effektmål och sektorsprogrammens inriktning

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper, %. - - -
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3.  Vara kommun ska ha en stark ekonomi med bra resultat och soliditet.

4.  Vara kommuns upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, 
      samverkan och helhetssyn.

Resultatet för 2017 uppgår till 11 mkr, vilket motsvarar 1,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt redovisning med full-
fonderingsmodellen för pensioner. Kommunens mål är att detta nyckeltal ska uppgå till 2 %, + – 2 %, d.v.s. ska uppgå till 0-4 %.
Målet är därmed uppfyllt.

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till två procent plus minus två procent.

5.  Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har 
      kunden/brukaren i fokus.

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

Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun.

Antalet ramavtalsområden uppgick till 83 vid årsskiftet 2017/2018, vilket är en minskning med fem avtal sedan årsskiftet
2016/2017. Avtalet om upphandlingsstöd har upphört och ingår nu i Lidköping kommuns avtal då upphandlingsstaben har över-
gått dit från 2017-01-01. Två avtal har upphört/sagts upp då de är tredjemansavtal, vilka gäller avtal om fotvård och skolfotografe-
ring. Avtalet om trafiklinjemålning ingår numera i avtalet om asfaltläggning. Då antalet ensamkommande barn har minskat
förlängdes inte avtalet med bemanningstjänster för boendehandledare för denna grupp ungdomar. Under året har ett avtal tillkom-
mit, inköp av vägsalt.

Samtidigt har ett tiotal avtal som gick ut under 2017 upphandlats tillsammans med kommuner i V6-området (Grästorp, Es-
sunga, Lidköping, Skara och Götene). Det gäller utskriftstjänster, VA-material, tidningar och tidskrifter, fordon, efterbevaknings-
tjänster/inkasso, biblioteksböcker, asfalt, arbetskläder och skor, maskindiskmedel och vinterväghållning.

Enskilda upphandlingar, som inte är ramavtal, som har upphandlats enbart för Varas del är ett 15-tal; projektledare för Sprinten,
kylservice, revisionstjänster bolag, sopmaskin, turnébussar, skolmoduler Park/Alléskolan, förskolemoduler Räfsan Kvänum, partne-
ring Sprinten, verksamhetsutveckling till Norge, redskapsbärare, sanering VA, grävmaskin, tekniska konsulttjänster samt GC-väg
Arentorp.

Målet är därmed delvis uppfyllt.

Antal ramavtalsområden ska öka.

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %. 4,7 1,3 2

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Antal ramavtalsområden ska öka, st. 88 83 86

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Nöjd-Medarbetar-Index, %. 66 - -

Indikatorn följs upp i arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år. Nästa undersökning görs hösten 2018.
Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt.

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt, %. 86 - -
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Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 45 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 33 % ger höga betyg 
(8-10). Tillsammans ger det resultatet 78 % för 2017. Målet är därmed uppfyllt.

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

Totala sjukfrånvaron under första halvåret var 8,6 %. 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 2017 är att sjukfrånvaron är mindre än 5 %. Målet är därmed ej
uppfyllt.

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

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

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäts i SCB:s medborgarundersökning och visar på hur medborgarna ser på Vara kommuns verksamhe-
ter. Resultatet för Vara är 75 %. Målet är därmed uppfyllt.
Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäts i SCB:s medborgarundersökning och visar på hur medborgarna bedömer möjligheten till inflytande i
Vara kommun. Resultatet för Vara är 57 %. Målet är därmed ej uppfyllt.

Vara kommuns medborgare är nöjda med kommunens sätt att bedriva sina verksamheter och det inflytande de har över detta

7.  Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva kommunikations-
      insatser internt och externt.

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

Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter.

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Medborgarna om kommunens verksamheter, %. - 75 75

                                 Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i kommunen, %. - 57 75

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Jag har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, %. 48 - -

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Jag är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, %. - 78 75

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 44 % av respondenterna mellanbetyg (5-7) och 35 % ger höga betyg 
(8-10). Tillsammans ger det resultatet 79 % för 2017. Målet är därmed uppfyllt.

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats.

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Jag är nöjd med kommunens webbplats, %. - 79 75

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Sjukfrånvaro, %. 8,0 8,1 < 5
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9.  Entreprenörskap – Vara kommun ska uppmärksamma och agera på möjligheter. 
      Entreprenörskap skapar värden – finansiellt, kulturellt och samhälleligt - och stärker 
      konkurrenskraften.

Resultatet för båda indikatorerna hämtas från Svenskt Näringslivs årliga mätning av andelen företagsamma individer respektive 
företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen. Resultaten baseras på data från 2016.
Utfallet för den första indikatorn är 16,4 %. Motsvarande resultat för rikets genomsnitt är 12,3 %. Målet är därmed uppfyllt.
Utfallet för den andra indikatorn är 7,3 %. Motsvarande resultat för rikets genomsnitt är 5,5 %. Målet är därmed delvis uppfyllt.

I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft.

10. Internationalisering – Vara kommun ska skapa förutsättningar för samarbete och 
      förståelse mellan människor och organisationer i olika nationer. Internationellt arbete 
      utvecklar hela kommunen.

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 32 % av de svarande ger mellanbetyg (5-7) och 28 % ger höga betyg 
(8-10). Tillsammans ger det resultatet 60 % för 2017. Målet är därmed ej uppfyllt.
Under de två senaste åren har den kommunala tjänstemannaorganisationen varit i en omställningsfas med nyrekryteringar på flera
chefsnivåer samt inom vissa personalgrupper. För att arbeta i projektform i allmänhet och med internationella projekt i synnerhet
behövs en högre grad av kontinuitet i organisationen.

Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare.

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Jag känner mig som en världsmedborgare, %. - 60 75

2016         2017 Indikatorer 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 7,3 8,2

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 34 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 36 % ger höga betyg (8-
10). Tillsammans ger det resultatet 70 % för 2017. Målet är därmed delvis uppfyllt.

8.  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.

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet, %. - 70 75
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11. Folkhälsa – Vara kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för en bra start i livet 
      och för en god och jämlik hälsa genom hela livet.

Andel i befolkningen i Vara som upplever sitt hälsotillstånd som gott/mycket gott var 69 % 2016. Det finns inget resultat i SCB:s
medborgarundersökning för 2017 då indikatorn utreds av SCB.
Andel elever i åk 9 som aldrig rökt är 77,6 %. Resultat från drogvaneundersökning gjord på Nästegårdsskolan och Alléskolan i 
september 2017. Målet är därmed uppfyllt.

Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras.

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 69 - 75

                                 Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt, %. 84 78 65

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

12. Miljö – Vara kommun ska ta globalt ansvar. Miljöarbetet ska skapa förutsättningar för 
      en effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan.

Målet mäts genom årsstatistik från Västtrafik och tidningen Miljöaktuellts årliga ranking över kommuners miljöarbete.
Antal resenärer i Närtrafiken har ökat från 1 556 till 1 678 mellan 2016 och 2017.  Målet för 2017 är 2 700 resenärer. Målet är
därmed ej uppfyllt.
Vara kommun har klättrat från 183 till 148 i placering i Miljöaktuellts ranking. Målet för 2017 är placering 60. Målet är därmed ej
uppfyllt.

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

2016         2017 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                 Närtrafik, antal resenärer per år. 1 556 1 678 2 700

                                 Placering i Aktuell hållbarhets ranking. 183 148 60



Den finansiella analysen som redovisas nedan ska ses som
en sammanfattning av den finansiella utveckling och ställ-
ning i kommunen och koncernen (sammanställd redovis-
ning). Djupare analyser finns under ”Finansiell Analys” i
årsredovisningen.                                                                                                        

Ekonomiskt resultat
Vara kommun redovisade 2017 ett resultat enligt fullfonderings-
modellen på 11 mkr inklusive jämförelsestörande poster. Enligt
den blandade modellen var resultatet 3 mkr. Motsvarande resultat
under 2016 uppgick till 39 mkr respektive 26 mkr. När resultatet
analyseras är det viktigt att eliminera engångsposter av olika slag
för att få fram det underliggande driftresultatet. De jämförelses-
törande posterna för 2017 består av viss nedskrivning av Alléhallen
och Nästegårdsbadet, totalt 4,5 mkr och nedskrivning av IT-in-
ventarier om 6,4 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att medfi-
nansiera en sporthall, ett bidrag om 5,3 mkr. Som jämförelse-
störande post räknas också verksamhetsutvecklingen i Norge för
all personal med 9,4 mkr. Sammanlagt 25,6 mkr i jämförelsestö-
rande poster, vilket ger ett resultat om 36,7 mkr exklusive dessa
poster för 2017. De jämförelsestörande posterna under 2016 var
nedskrivning av fordran på Levene Arena AB och Vara Konstgräs
AB, totalt 7,3 mkr, vilket redovisades under finansiella poster. Vara
kommun gav också ett bidrag till Vara Hästsportklubb på 8,8 mkr
till nybyggnation av ridanläggning och hästinvestering. Samman-
lagt jämförelsestörande poster om 16 mkr, vilket gav ett resultat
om 55 mkr för 2016.

God ekonomisk hushållning
Relateras resultatet enligt fullfonderingsmodellen inklusive jäm-
förelsestörande poster till skatteintäkter och generella statsbidrag
redovisade kommunen under 2017 ett resultat på 1,3 %. Resul-
tatnivån ligger därmed inom intervallet för kommunens finansiella
mål som anger att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Under den senaste femårsperioden har
Vara kommun redovisat ett snitt på 1,5 % (2013-2017).

Med den blandade redovisningsmodellen inklusive jämförel-
sestörande poster uppgår resultatnivån till 0,3 %, och genomsnit-
tet de senaste fem åren är 1,0 % (2013-2017).

Investeringar uppgick till 99 mkr
Vara kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2017
till 99 mkr, vilket var en ökning med 44 mkr jämfört med 2016.
Skattefinansieringsgraden av investeringarna uppgick 2017 till 63
%, vilket innebar att investeringar under året kunde finansieras
med egna medel från den löpande verksamheten till 63 %. Reste-
rande kunde finansieras genom ökade kortfristiga skulder och an-
vändandet av likvida medel.

Soliditet
Kommunens soliditet inklusive pensioner intjänade före 1998 har
legat stabilt kring 30 % de senaste åren, och 2017 var soliditeten
32 %. Soliditeten exklusive pensioner intjänade före 1998 är
69 %.

Sammanställd redovisning koncernen
Koncernen Vara kommun redovisade 2017 ett resultat på 15 mkr.
Det är 4 mkr lägre än året innan. Liksom 2016 så har Vara Bostä-
ders uppskrivningar eliminerats vid konsolideringen i sin helhet
då den kommunala redovisningslagen inte medger uppskrivning
av anläggningstillgångar. Däremot har nedskrivning av de fastig-
heter som hade ett lägre värde räknats med i koncernens resultat.
Koncernens investeringar uppgick 2017 till 131 mkr. Det var en
ökning med 65 mkr jämfört med 2016. Soliditeten inklusive an-
svarsförbindelser uppgick till 25 %.

Vara Koncern AB utgör moderbolag till Vara kommuns helägda
bolag. Bolagets syfte är att optimera och samordna verksamheterna
i de kommunala bolagen inom Vara kommun.

Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB har som syfte
att hyra ut bostäder och lokaler för att främja bostadsförsörjningen
samt för att underlätta lokal- och markanskaffning. Både Vara Bo-
städer AB och Vara Industrifastigheter har haft en mycket liten del
outhyrda lägenheter och lokaler.

VaraNet AB:s syfte är att i samarbete med ett antal fiberför-
eningar erbjuda både privatpersoner och företag på landsbygden
tillgång till fibernät.

Bolaget Destination Vara AB ska verka för att hela kommunen
utvecklas som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka flödet
av besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels- och ser-
vice utbud. Bolaget ska också arbeta för att öka kommunens at-
traktionskraft och bedriva platsmarknadsföring för att stärka
bilden av Vara med omnejd.

De olika företagens resultat och verksamhet beskrivs mer ut-
förligt i avsnittet ”Vara kommuns bolag”.

Årsredovisning 2017
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Driftredovisningens avvikelser mot budget
mkr 2015 2016 2017

Nämndernas verksamhet 9 15               -2
Finansförvaltningens verksamhet 11 -8                0
Skatteintäkter -3 -2                7
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 0 9               -1
Finansnetto 3 -5                2
SUMMA AVVIKELSE MOT BUDGET 19 9               6

Balanskravsutredning
mkr 2015 2016 2017

Årets resultat enligt resultaträkning 26 39              11
Avgår realisationsvinster 0 0                0
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -12 -13               -8
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14 26               3

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0                0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0                0
Balanskravsresultat 14 26               3

Balanskravet uppfyllt Ja Ja               Ja

Finansiella nyckeltal, Vara kommun
    2015 2016 2017

Årets resultat, mkr 26 39              11
Bruttokostnad, mkr 932 1 002         1 047
Driftskostnadsandel, % 97 95              99
Nettoinvesteringar, mkr 45 55              99
Skattefinansieringsgrad av investeringar, % 144 139              63
Balansomslutning, mkr 929 970         1 002
Soliditet, % 29 32              32
Balanslikviditet, % 87 98              84
Rörelsekapital, mkr -23 -4             -34
Långfristiga skulder, mkr 14 15              21
Finansiella nettotillgångar, mkr 9 19             -17

Finansiella nyckeltal, koncernen
    2015 2016 2017

Årets resultat, mkr 25 19              15
Bruttokostnad, mkr 977 1 049         1 092
Nettoinvesteringar, mkr 60 66            131
Balansomslutning, mkr 1 186 1 215         1 255
Soliditet, % 23 25              25
Balanslikviditet, % 75 93              73
Långfristiga skulder, mkr 249 262            268

Vara kommun

Sammanställd redovisning – koncernen
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Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning
Projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”                                                            

Vara kommun ingår sedan 2007 i projektet ”Kommunfull-
mäktiges kvalitetsredovisning” som Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) håller i. Syftet med projektet är att få
fram kvalitetsredovisning för kommunen med fokus på
mått som ska visa på kvalitet utifrån ett medborgar -
perspektiv.                                                                                                        

Inom följande områden tas 
kvalitetsmåtten fram:

˝ Tillgänglighet
En kommun som för medborgare, brukare och näringsliv är lätt
att nå för kontakt skapar ett större förtroende och tillit till den of-
fentliga servicen och dess företrädare. En tillgänglig kommun ger
också medborgare och brukare större möjlighet att delta i och en-
gagera sig i kommunens utveckling och där så är möjligt göra med-
vetna val.

˝ Trygghet
En kommun som i samarbete med andra arbetar för ett tryggt
samhälle för sina medborgare skapar tillit till samhällsorganisatio-
nen. En kommun som i sina kontakter med medborgarna säker-
ställer en rättvis och rättssäker hantering utgör grunden för
legitimiteten för den offentliga verksamheten.

˝ Delaktighet och information 
En kommun som strävar efter att göra medborgarna och brukarna
delaktiga i kommunens arbete och framtid stärker den represen-
tativa demokratin. Delaktighet för medborgarna kan både inne-
bära att medborgarna får större kunskaper och förståelse för
kommunens komplexa verksamhet och ge förtroendevalda bättre
underlag för beslut.

˝ Kostnadseffektivitet 
En kommun som är kostnadseffektiv, hanterar kommunens resur-
ser på ett sätt som ger bästa kvalitativa värde för de tillgängliga re-
surserna utifrån ett medborgarperspektiv. Det kräver ett aktivt
ansvarstagande för ekonomiska resurser, personella resurser och
prioriteringar utifrån kvalitativa aspekter. En kommun som kan
visa att den är kostnadseffektiv skapar legitimitet hos medbor-
garna.

˝ Samhällsbyggnad
En kommun som arbetar aktivt för att utveckla ett gott samhälle
att leva och verka i skapar livskvalitet för sina medborgare. Det in-
nebär att kommunen arbetar och samarbetar med andra för att
öka attraktiviteten för att leva och bo i kommunen. Kommunen
engagerar sig i utvecklingen av näringslivet, ansvarar för miljön
och för att skapa ett hälsosamt samhälle för sina medborgare.    

Grön markering = Bättre än genomsnittet.

Gul markering = Lika med genomsnittet.

Röd markering = Sämre än genomsnittet.

grön, gul och röd markering

Varas kvalitet i korthet

˝ Tillgänglighet i Vara kommun

Måttstock

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via
e-post får svar inom två arbetsdagar?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommu-
nen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott be-
mötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och
återvinningscentralen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksam-
heten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Indikatorer

Andel, %

Andel, %

Andel, %

Antal timmar/vecka

Andel, %

Resultat
Vara 2017

80

50

81

50

100

Resultat
Vara 2016

Ingen 
mätning

Ingen 
mätning

Ingen 
mätning

52

100

Genomsnitt
Nätverk 2017

86

51

81

58

60
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˝ Trygghetsaspekter i vara kommun

Måttstock

Hur trygga är eleverna i skolan (åk 9)?

Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens 
förskolor (planerad)?

Indikatorer

%

Antal barn/personal

Resultat
Vara 2017

86

5,6

Resultat
Vara 2016

86

5,6

Genomsnitt
Nätverk 2017

83

5,2

˝ Delaktighet och information i Vara kommun

Måttstock

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

Indikatorer

Procent av maxpoäng

Procent av maxpoäng

Resultat
Vara 2017

69

46

Resultat
Vara 2016

63

46

Genomsnitt
Nätverk 2017

79

57

˝ Kostnadseffektivitet i Vara kommun

Måttstock

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen (andelen 
elever som har fått godkänt i alla ämnen i årskurs 6)?

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella
proven?

Andelen behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet?

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9.

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9.

Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i 
kommunen.

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram.

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende.

Indikatorer

Tusental kronor/år

Andel, %

Andel, %

Andel, %

Andel, %

kronor

Andel, %

Tusental kronor/elev

Tusental kronor/år

Andel, %

Resultat
Vara 2017

128

82

71

84

55

374

73

150

922

82

Resultat
Vara 2016

125

85

65

90

55

321

63

132

938

85

Genomsnitt
nätverk 2017

142

76

69

84

70

440

72

128

898

83
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˝ Vara kommun som samhällsutvecklare

Måttstock

Andelen förvärvsarbetare i kommunen?

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare?

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hus-
hållsavfall?

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala
antal bilar?

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Indikatorer

Andel, %

Andel, %

Antal/1000 invånare

Dagar/år

%

Andel, %

Andel, %

Resultat
Vara 2017

80,5

3,4

4,7

15,8

23

45,9

22

Resultat
Vara 2016

79,7

3,4

5,5

14,5

23

41,9

17

Genomsnitt
Nätverk 2017

79

4,2

5,2

12,1

39

34

28

˝ Kostnadseffektivitet i Vara kommun forts.

Måttstock

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen?

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.

Indikatorer

Tusental kronor/år

Andel, %

Resultat
Vara 2017

237

94

Resultat
Vara 2016

221

90

Genomsnitt
Nätverk 2017

268

92
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Andel av årsarbetarna Könsfördelningen i kommunen per förvaltning

Inledning
Den personalekonomiska redovisningen består av de obligatoriska
nyckeltal avseende hälsobokslut/sjukfrånvaro som måste finnas
med i en årsredovisning. Uppföljningen av de personalpolitiska
målen görs i den övergripande måluppfyllelsen.

Vara kommun ställer tydliga krav på och sätter tydliga mål för
kommunens chefer och medarbetare och ger goda förutsättningar
för att uppnå ett gott ledarskap och målen för verksamheten.
Kommunens inriktningsmål är ”Vara kommun ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har kunden/ bru-
karen i fokus”. Ytterligare ett antal effektmål finns angivna i
lednings- och styrdokument för 2016-2019.

Kommunens personal
Nedan redovisas antal årsarbetare i kommunen de senaste åren.
2017-12-31 hade kommunen 1 297 tillsvidareanställda, vilket kan
omräknas till 1 195 årsarbetare.

Antalet tillsvidareanställda är oförändrat mellan 2016 och
2017. Antalet årsarbetare har ökat med 10 årsarbetare vilket in-
nebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat från 91
% till 92 % under samma period. Av kommunens 1 297 tillsvi-
dareanställda arbetar 862 personer heltid, d.v.s. 66 %. Högsta an-
delen heltidsanställda finns inom miljö- och byggnads-
förvaltningen där alla arbetar heltid. Lägsta andelen heltidsan-
ställda finns inom socialförvaltningen där 58 % arbetar heltid.

Det är främst männen som arbetar heltid och kvinnorna som
arbetar deltid. Av kommunens 218 män är 87 % heltidsanställda
medan endast 62 % av de 1 079 kvinnorna arbetar heltid. Antal
kvinnor som väljer heltid har under året ökat med 3 procenten-
heter (59 % 2016).  Lägst andel heltidsarbetande kvinnor uppvisar
socialförvaltningen, där endast 53 % av kvinnorna valt en heltids-
tjänst, motsvarande andel för bildningsförvaltningen är 77 %.

Vara kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad inom soci-
alförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92
%. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor är 91 % och för
män 96 %. Nedanstående tabell visar att majoriteten, 1 079, av
de totalt 1 297 anställda är kvinnor, vilket är 83 %.

Tekniska förvaltningen är den mest jämställda förvaltningen.
Här är förhållandet 65 % kvinnor och 35 % män.

Medelåldern i kommunens förvaltningar är 47 år. Andelen an-
ställda över 60 år har ökat från 8 % år 2000 till 14 % år 2017.
Inom bildningsförvaltningen har andelen över 60 år ökat från 6
% till 16 % av personalstyrkan, vilket innebär 71 personer. Soci-
alförvaltningen och förvaltningen för utveckling och service har
båda 12 % av sina anställda som är över 60 år och tekniska för-
valtningen 23 %. Lägst andel anställda över 60 år har miljö- och
byggnadsförvaltningen med 9 %.

Antal tillsvidareanställda 
Tillsvidareanställda   Antal  

År årsarbetare tillsvidareanställda

2013 1 092 1 208
2014 1 098 1 207
2015 1 113 1 222
2016 1 185 1 300
2017 1 195 1 297

Fördelning av heltid respektive deltidstjänster kvinnor/män.

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 672 407         1 079
Män 190 28            218
Summa 862 435        1 297

Förvaltning

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

Anställda0 100 200 300 400 500 600

Kvinnor Män

• Miljö- och byggnadsförvaltningen . .1 %

• Utveckling och service  . . . . . . . . . . . . 7 %

• Teknisk förvaltning  . . . . . . . . . . . . 10 %

• Bildningsförvaltning  . . . . . . . . . . . 34 %

• Socialförvaltning  . . . . . . . . . . . . . . 48 %

Personalekonomisk redovisning



Åldersstrukturen i kommunen per förvaltning

Under 2017 gick 36 anställda i pension och 118 slutade av
annan orsak. Antalet nyanställda uppgick till 139 personer. Till
detta tillkommer vikarier som fått tillsvidareanställning enligt LAS
§ 5 (Lagen om anställningsskydd).

Tidsanvändning
Arbetad tid räknas fram genom att summera schemalagd tid och
övertid minskat med frånvarotid. Semestern finns i arbetad tid.

Fullgjord övertid och fyllnadstjänst motsvarar 7,9 årsarbetare
för 2017. 2016 var motsvarande siffra 7,7 årsarbetare och 2015
7,4 årsarbetare.

Bildningsförvaltningen har lägst andel tillsvidareanställda, 76,8
% (2016 75,7%). Högst andel har miljö- och byggnadsförvalt-
ningen med 94,4 % (2016 87,5 %).

Vakansförmedlingen
Vakansförmedlingen hjälper socialförvaltningen och barnomsor-
gen med vikarietillsättning. Antalet lösta vakanser inom socialför-
valtningen var totalt 18 561 år 2017 (varav omsorg kring personer
med funktionsnedsättning, OF, 6 183) jämfört med 19 467 (varav
OF 6 638) år 2016. Barnomsorgens lösta vakanser för 2017 var 4
062 jämfört med 3 882 år 2016. Vakanserna löses i första hand
med de tillsvidareanställda och därefter med timavlönad personal.
Under 2017 har användandet av timavlönad personal minskat
med 16 årsarbetare jämfört med 2016.

Ålder

Antal

Arbetad tid omräknat till årsarbetare
Anställningsform 2015 2016 2017

Tillsvidare 872 911            963
Visstid 116 141            140
Timavlönade 95 89              73
Summa 1 083 1 141        1 176

Arbetstid per förvaltning omräknat till årsarbetare

Antal FUS 1) MBN2) TF 3) Bildn 4) Soc 5)

Tillsvidare                     70,9               9,5       118,3         315,2        449,0
Visstid                            6,3               0,3           8,2           74,4          51,1
Timavlönade                  1,9               0,2           4,6           20,6          45,9
Summa                      79,1            10,0       131,1        410,2        546,0

1) Förvaltning för utveckling och service
2) Miljö- och byggförvaltning
3) Teknisk förvaltning
4) Bildningsförvaltning
5) Socialförvaltning

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

64-<24 25-29 30-34 33-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-63

Möjliga pensioneringar inom 10 år. Tillsvidareanst. födda 1950-1960

Förvaltning Kategori Antal

Förvaltningen för utveckling och service 22
Miljö- och byggnadsförvaltningen 1
Tekniska förvaltningen Kostenheten 24

Övriga 36
Bildningsförvaltningen Lärare 53

Förskollärare/fritidspedagoger 30
Övriga 48

Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden 84
Sjuksköterskor/distriktssköterskor 11
Övriga 77

Summa 386
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Frånvaro (% av schemalagd tid)
Orsak 2015 2016 2017

Föräldraledighet 5,8 5,6             6,0
Studier 0,8 1,0             1,3
Tjänstledighet 3,0 3,9             2,9
Sjukdom 8,0 8,0             8,1
Övrig frånvaro 0,2 0,2             0,2

Av tabellen ovan framgår att fyra av sju nyckeltal för sjukfrån-
varo är lika eller liten förändring mellan 2016 och 2017. Det nyc-
keltal som ökat mest är andelen över 60 dagar (2,8 procent-
enheter). Dessutom har sjukfrånvaron för män och medarbetare
upp till 29 år ökat med 0,7 resp. 0,6 procentenheter.

Kommunen hade som mål att den totala sjukfrånvaron skulle
vara 5 % år 2017. Trots stora insatser för att minska sjukfrånvaron
har inte insatserna räckt till.

Socialförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro jämfört med 2016
medan sjukfrånvaron på övriga förvaltningar har minskat. Lång-
tidssjukfrånvaron har ökat i flera förvaltningar.

Mätperioden för långtidsfrisk mäts över två år. Sjukfrånvaron
får uppgå till max 2 % av schemalagd tid. Två procent motsvarar
två veckors sjukfrånvaro under tvåårsperioden.

Det är fler personer som varit långtidsfriska under perioden
2016-2017 än under förra mätperioden. Siffrorna är dock låga vil-
ket beror på våra höga sjuktal.

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar
År 2015 2016 2017

Långtidssjuka, % 4,8 4,5             4,8

Antal långtidssjukskrivna medarbetare 31/12 respektive år
År 2013 2014 2015 2016 2017

Sjukskrivningar               
>90 dagar 7 20 22 15          15
>180 dagar 19 18 20 16          19
>365 dagar 25 25 26 37          38
Sjukersättning 0 0 0 0            0
Summa 51 63 68 68         72

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
År 2013 2014 2015 2016 2017

Total sjukfrånvaro 6,3 7,3 8,0 8,0        8,1
Andel över 60 dagar 55,1 61,9 60,4 56,7       59,5
Kvinnor 6,9 8,0 8,7 8,7         8,7
Män 2,9 4,1 4,4 4,9         5,6
Upp till 29 år 5,2 6,5 6,4 6,2         6,8
Mellan 30 - 49 år 6,1 7,7 8,5 8,3         8,3
Över 50 år 6,8 7,3 8,1 8,3         8,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per förvaltning
Förvaltning % 2016 2017

Förvaltning för utveckling och service

Totalt 7,2             6,6
Andel över 60 dagar 59,6           55,3
Varav kvinnor 97,1           90,5

                 
Miljö- och byggnadsförvaltning

Totalt 10,0             9,2
Andel över 60 dagar 56,3           75,4
Varav kvinnor 89,2           94,8

Teknisk förvaltning

Totalt 7,0             6,7
Andel över 60 dagar 55,8           71,9
Varav kvinnor 78,9           82,3

                 
Bildningsförvaltning

Totalt 6,7             6,4
Andel över 60 dagar 54,2           52,1
Varav kvinnor 82,6           85,4

                 
Socialförvaltning

Totalt 9,0             9,7
Andel över 60 dagar 59,0           63,3
Varav kvinnor 93,0           90,5

Långtidsfriska
År 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Långtidsfriska, % 33,9 29,6                 31,4

Långtidssjukfrånvaron, som är beräknad som procent av arbe-
tad tid, har ökat mellan 2016 och 2017 med 0,3 procentenheter.
Långtidssjukfrånvaron är nu på samma nivå som 2015. Redovis-
ning av sjukfrånvaron som procent av arbetad tid ger den mest
rättvisande bilden av arbetstidsutnyttjandet och jämförelse mellan
åren.
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Lönekostnader
(Belopp i mkr) 2015 2016 2017

Lönesumma 422 453         467
Arbetsgivaravgift och personalförsäkringar 120 141         145
Summa lönekostnader 542 594        612

Sjuklönekostnad 2017 i tkr (exkl PO)
    Dag 2 - 14 Dag 15 - 90 Totalt

Förvaltningen för utveckling o service 542 34                576
Miljö-och byggnadsförvaltningen 67 28                  95
Tekniska förvaltningen 402 36                438
Bildningsförvaltningen 2 030 584             2 614
Socialförvaltningen 3 628 625             4 253
Summa 6 669 1 307             7 976

Pensionsskuldens utveckling inklusive särskild löneskatt
(mkr) 2015 2016 2017

Avsättning intjänad före 1998 302 291            284
Avsättning intjänad fr.o.m. 1998 30 34              37
Löneskatt 81 79              78
Total pensionsskuld 413 404           399

Antal anställda per bolag
    2016 2017

Vara Bostäder AB 9                9
Vara Industrifastigheter AB 0                0
Destination Vara AB 1                1
Vara Koncern AB 0                0
Vara Konserthus AB 31              29
VaraNet AB 0                1
Antal anställda 41             40

Semesterlöneskuld samt okompenserad övertid
(Belopp i mkr)

2015                                                                                                        42
2016                                                                                                        44
2017                                                                                                        46

Personalkostnader
Under år 2017 betalades 467 mkr ut i löner, arvoden, traktamen-
ten och reseersättningar. Dessutom har arbetsgivaravgifter och per-
sonalförsäkringar utbetalats med 145 mkr. Personalkostnaderna
utgör nästan 60 % av verksamhetens kostnader.

Pensionskostnaderna
Pensionskostnaderna för år 2017 uppgår till 44 mkr inklusive sär-
skild löneskatt. Jämfört med 2016 är det en ökning med 5 mkr.

Kommunens skuld till de anställda i form av ej uttagen semester
samt okompenserad övertid har under året ökat med 2 mkr.

Kommunala bolag

Heltid/deltid kommunala bolag

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 11 3              14
Män 22 4              26
Summa 33 7             40

Frånvaro (% av schemalagd tid) kommunala bolag
Orsak Vara Bostäder AB Vara Konserthus AB

Föräldraledighet 1,52 9,58
Studier 0,00 0,00
Tjänstledighet 0,00 3,07
Sjukdom 3,96 1,34
Övrig frånvaro 0,00 0,00
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Riskanalys

Valutarisk
Kommunkoncernens låneskuld i sin helhet är placerad i svensk
valuta. Inte heller i övrigt har kommunen några kända valuta risker.

Likviditetsrisk
Till koncernkontot finns en checkräkningskredit om 100 mkr som
kan utnyttjas utan förbehåll. Krediten var vid bokslutstillfället inte
utnyttjad och kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till
90 mkr. Balanslikviditeten är 84 %. Koncernen har 247 mkr i
långfristiga lån, kommunen har inga lån.

Ränterisk
Kommunen har en ränterisk, då koncernen har externa långfristiga
låneskulder på 247 mkr. Ränterisken bedöms för närvarande som
låg.

Vara Bostäder AB använder ränteswapar, med ett marknads-
värde på 1 788 tkr per 2017-12-31, för att minska risken vid för-
ändring av marknadsräntor. Enligt övergångsregler i Bokförings-
nämndens Allmänna Råd 2012:1 punkt 35.14 ska ett säkringsför-
hållande som föreligger vid tidpunkten för övergång till nämnda
råd fortsätta att redovisas tills dess att säkringsförhållandet upphör.
Finansiella kostnader för Vara Bostäder AB 2017 uppgick till 4 006
tkr (4 799 tkr). Av årets kostnad avser 1 521 tkr kostnad för rän-
teswapar samt 585 tkr avser borgensavgift till Vara kommun.

VaraNet AB har lånat totalt 7 mkr av Kommuninvest i Sverige
AB. Räntesatsen är 1,02 % fram till 2020-04-29.

Kreditrisk
Kommunen har en kreditrisk på sina utestående fordringar. Totalt
uppgick kundfordringarna till 13 mkr för koncernen och 11 mkr
för kommunen per den 31 december.

Finansverksamhet
Kommunen har i ”Policy för finansverksamhet” fastställda regler
för placeringar av likviditet. Under året har likviditet placerats i
fasträntekonto hos Sparbanken Skaraborg vid flera tillfällen på
kort sikt. 13 mkr är placerade hos Kommuninvest AB som över-
insats.

Borgensåtagande

Borgen till de kommunala bolagen
Kommunens borgensåtagande gentemot Vara Bostäder AB är 234
mkr, VaraNet AB 7 mkr och gentemot Vara Industrifastigheter AB
6 mkr, sammanlagt 247 mkr. Risken för infriande av borgensåta-
gande gentemot de helägda kommunala bolagen bedöms för när-
varande som låg.

Borgen till föreningar
Kommunens borgensåtagande gentemot föreningar/externa bolag
uppgår till totalt 3,1 mkr där det finns en viss risk att något av
åtagandena måste infrias.

Borgen förlustansvar för egna hem
Kommunens ansvarstagande för statligt reglerade lån för egna hem
uppgår till 0,1 mkr.

Försäkringsskydd
Kommunen har en tecknad egendomsförsäkring som bl.a. ger full-
värdesförsäkring av fastigheter, olycksfallsförsäkring, ansvar- och
förmögenhetsbrottsförsäkring, reseförsäkring, motorfordonsför-
säkring samt saneringsförsäkring.

Av de sex försäkringsbolag som kom in med regresskrav gäl-
lande vattenskador som uppkom i samband med översvämning-
arna i augusti 2014 kvarstår två, Folksam och Tre Kronor, med ett
totalt belopp på ca 7 300 tkr. Övriga försäkringsbolag har med-
delat att de avbryter sina regresskrav. Återförsäkring finns inte.
Kommunen har bestridit kraven p.g.a. att skadorna orsakats av
det extrema regnet och inte p.g.a. brister i VA-anläggningen.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige har ett reglemente för intern kontroll. Ut-
ifrån internkontrollplanen genomför nämnderna varje år intern
kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. Resultatet av
den årliga interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen i
samband med årsredovisningen.

Riskanalys
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Ordförande: Fredrik Nelander (S)

Förvaltningschefer: Anna Cederqvist, förvaltningen för utveck-
ling och service, och Åke Lindström, tekniska förvaltningen.

Ansvarsområden
Kommunstyrelsen utgörs av förvaltning för utveckling och service
(FUS) samt teknisk förvaltning. Kommunstyrelsen är kommunens
ledningsorgan och har en samordnande funktion gentemot nämn-
der och bolag.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar att leda och
samordnaa:

u  Utvecklingen av den kommunala demokratin.

u  Det övergripande ekonomiska arbetet.

u  Kommunikation- och medborgardialog.

u  Den översiktliga planeringen av användningen av naturresur-
ser.

u  Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen
och samhällsbyggandet främjas.

u  Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikför-
sörjning.

u  Infrastruktur inklusive datakommunikation.

u  Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
och att effektivisera administrationen.

u  Kvalitetsarbetet.

u  Utvecklingen av brukarmedverkan.

u  Sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

u  Informations- och kommunikationstekniken (IKT).

u  Teknisk verksamhet.

u  Personalpolitiken och arbetsmiljöarbetet.

u  Ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklings-
frågor av strategisk och långsiktig karaktär.

Årets viktigaste händelser
u  Detaljplanerna för Sprinten 1, 2 och del av Vara 25:1 har an-

tagits, för fortsättning på kvarteret Ritaren samt för Brinkes-
kogen, fortsättning av kvarteret Aspen och Vara 29:1 m.fl.
Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för fler och varie-
rade bostäder i Vara kommun. Planområdets centrala läge i
Vara tätort ger stor potential till blandade bostadsformer i
närhet till centrum och kommunal service.

u  Den nya styrprocessen har implementerats i kommunens po-
litiska organ och verksamheter.

u  Beslut om inrättande av koncernbank har fattats, samt
riktlinjer för finansiell styrning av kommunkoncernen.

u  Beslut om övergång av IT-verksamheten till kommunalför-
bundet Göliska IT.

u  Beslut har tagits avseende medfinansiering av ny idrottshall
vid Alléskolan om 5,2 mnkr.

u  Beslut om anställning av teknisk chef.

u  Samtliga anställda i Vara kommun har deltagit i verksam-
hetsutveckling med bl.a. tre dagars internat i Sundvolden i
Norge.

u  Ett samarbetsavtal har upprättats mellan Vara kommun och
Oranjemund Town, Namibia 170101-180201.

u  Beslut om ett nytt samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete
i Vara 2018-2021.

u  Antagande av Kulturplan 2017-2021.

u  Inom ramen för Göliska IT och V6-kommunerna har ett ge-
mensamt samarbete inletts gällande dataskyddsombud och
informationssäkerhetssamordnare.

Kommunstyrelsen

Vara blev Årets Superkommun 2017: Vara kommun tog hem priset som Årets Superkommun 2017 i kategorin landsbygd på Stora Samhälls -
galan i Stockholm. En utmärkelse som delas ut av tidningen Dagens Samhälle. Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande och Elof Jonsson,
vice ordförande i kommunstyrelsen fanns på plats och tog emot priset.
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2017
Tekniska förvaltningens överskott förklaras av lägre driftkost-

nader inom både mark- och fastighetsförvaltning såsom personal-
kostnader (vakans) samt att entreprenörer inte hunnit utföra
beställda underhållsarbeten. I utfallet ingår även nedskrivning för
bl.a. delar av Allébadet och Nästegårdsbadet med totalt 4 500 tkr.
Kostnaderna för akut och planerat fastighetsunderhåll var högre
än budgeterat. Planerat underhåll kostade 3 361 tkr och akut un-
derhåll 4 205 tkr d.v.s. totalt ca 7 566 tkr.

u  Webarkivprojektet har färdigställts.

u  Upphandling av ett gemensamt ärendehanteringssystem för
V6-kommunerna har startats.

u  Projekt har genomförts för att modernisera och skapa nya lo-
kaler för olika verksamheter inom bildnings- och social-
nämndernas ansvarsområde samt för att utveckla gång- och
cykelvägnätet och offentlig belysning.

u  Ändring av hastighetsgränser har genomförts i kommunen
med olika resultat när det gäller sänkt hastighet kontra höjd
hastighet.

u  92 % av tätortsvandringens önskemål har åtgärdats. Några
resterande punkter kommer att åtgärdas under våren 2018.

u  Ett stort renoveringsbehov på VA-anläggningarna har konsta-
terats, framförallt på reningsverken, där renovering har på-
börjats.

u  En behovsanalys gällande en ny återvinningscentral har
gjorts.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen har 2017 en nettobudget på 124 612 tkr, varav
förvaltningen för utveckling och service (FUS) 101 557 tkr och
tekniska förvaltningen 23 055 tkr. Nämndens resultat 2017 är ett
överskott på 2 249 tkr där FUS redovisar ett underskott om 2 099
tkr och tekniska förvaltningen ett överskott om 4 348 tkr.

Större icke-budgeterade kostnader vilka förklarar FUS under-
skott hänförs till bidrag för medfinansiering av sporthall 5 250
tkr, medfinansiering E20 p.g.a. indexuppräkning, 2 000 tkr, samt
ökade kapitaltjänstkostnader, 6 389 tkr, p.g.a. nedskrivning av an-
läggningstillgångar (IT). Samtidigt har vissa kostnadsposter ett
lägre utfall än budgeterat, vilket vägt upp resultatet, däribland cen-
tral pott för löneökningar där 6 129 tkr inte förbrukats. Personal-
kostnader hos såväl tillväxt- och utvecklingsavdelningen,
kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen samt ekonomiav-
delningen blev lägre än budgeterat.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2015 2016 2017

IIntäkter 221 690 227 697     217 163
Kostnader -323 780 -326 332    -339 526
varav personalkostnader -94 613 -102 027    -102 026
Verksamhetens resultat -102 090 -98 635   -122 363

Budgetanslag 104 245 100 410     124 612
Över/underskott 2 155 1 775        2 249

Balanserat över/underskott 30 646 30 420       30 669
                 

Nettoinvesteringar 34 069 47 309      93 468

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 6 530 6 258         7 670
Andel av nettodriftskostnad, % 13,1 12,6           14,2

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Tillväxt- och utvecklingsavdelning 12 282 10 708           1 574
Stab 41 427 40 199           1 228
Kansliavdelning 7 738 8 146            -408
Kommunikationsavdelning 3 015 2 545              470
IT-avdelning 13 945 22 338         -8 393
HR-avdelning 15 953 12 848           3 105
Ekonomiavdelning 7 197 6 872              325
Teknisk administration 3 020 2 878              142
Mark- och fastighetsförvaltning 1 641 -2 332           3 973
Anläggning/underhåll av gator och vägar 10 719 10 994            -275
Parker, grönområden och lekplatser 5 975 6 227            -252
Vatten- och avlopp 0 0                  0
Kostenhet 1 614 1 023              591
Avfallshantering 0 0                  0
Lokalvårdsenhet 86 -83              169
Summa 124 612 122 363          2 249

Sprinten tar form: Projekt Sprinten syftar till att skapa en kulturell
mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar. Byggnatio-
nen är till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business
och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus för att
bättre kunna möta elevernas behov och konserthusets besökare.
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Resultaten baseras på enkätdata från våren 2017.
Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet 2017 är 3,61. Målet är därmed delvis uppfyllt.

Motsvarande resultat 2016 var 3,8. Motsvarande siffror för rikets genomsnitt är 3.36 respektive 3.34.
Tillgång på kompetent arbetskraft 2017 är 2,64. Målet är därmed delvis uppfyllt. Motsvarande resultat för 2016 var 2,84. Mot-

svarande resultat för rikets genomsnitt är 2,73 respektive 2,86.
Nyföretagande mäts i antal per 1 000 invånare. Från och med 2016 hämtar Vara kommun data från Svenskt Näringslivs före-

tagsklimatundersökning som i sin tur baserar sina resultat för nyföretagande på Statistiska Centralbyrån (SCB). Resultat för 2017 är
9,97. Målet är därmed uppfyllt.

Resultat för 2016 var 9,3 och inte 9,9 som tidigare angivits. Motsvarande resultat för rikets genomsnitt är 13,25 respektive 11,6.
Tidigare använde Vara kommun NyföretagarBarometern som källa men eftersom de baserar nyföretagandet per 1 000 invånare på
hela befolkningen och inte på den vuxna befolkningen så skiljer sig resultaten. Motsvarande resultat för nyföretagandet baserat på
Nyföretagarbarometern är 5,1.

Under hösten 2017 har Vara kommun gjort en servicemätning via telefon och e-post (mätperiod 4-5 veckor). Syftet med under-
sökningen är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet Vara kommun svarar på frågor gällande områdena bygg, för-
skola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö- och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt gator och
vägar. Telefonmätningen har gjorts utifrån parametrarna tillgänglighet, svar på frågan, information, intresse och engagemang samt
bemötande. Totalt har 108 uppringningar gjorts. Bedömningen graderas som god, medelgod och dålig. 108 e-postbrev har skickats
till kommunens officiella e-postadress för att bedöma servicenivån (samma frågor som i telefonmätningen). Det som har mätts är
svarstider, avsändare samt svarskvalitet. Mätningen har gjorts inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det är en
årlig nationell mätning som görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2017 deltog 147 kommuner.  

Resultaten är hämtat från servicemätningen. 81 % av respondenterna tycker att Vara kommuns personal bemöter dem på ett bra
sätt. Målet är därmed uppfyllt.

59 % av respondenterna tycker att det är lätt att få tag på rätt person är man kontaktar Vara kommun. Målet är därmed ej upp-
fyllt.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 3,80 3,61 4,00

                                                2,84 2,64 3,00

                                                 9,30 9,97 5,80

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt näringslivsklimat.

Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det 
lokala företagsklimatet (betyg).

Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg).

Nyföretagande (antal företag per 1000 invånare).

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Kommunstyrelsen ska tillhandahålla ett internt stöd till kommunens nämnder, förvaltningar och resultatenheter så att basverksamheten håller
hög kvalité. Kommunstyrelsen ska också arbeta strategiskt med att stärka framgångsfaktorerna, samt verka för att öka flödet av människor i
Vara kommun och utvecklingen av näringslivet. Kommunstyrelsen ska inrikta sig på att öka attraktiviteten och kvalitén i kommunens offentliga
rum samt skapa förutsättningar för ett gott liv.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt, %. 81 75

                                                 59 75

Kommunstyrelsens verksamheter uppfattas som serviceinriktade och kundfokuserade

Det är lätt att få tag på rätt person när man kontaktar
Vara kommun, %.
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2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 Konserthusbesökare, st. 68 000 67 264 65 000

                                                 Antal gästnätter, st. 7 786 32 611 26 500

                                                 Handelsindex, totalt. 74 74 75

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kommunens lyskraft ökar. Statusen som reseanledning och mötesplats i regionen 
stärks liksom serviceutbudet för invånarna.

Under 2017 har konserthuset besökts av totalt 67 264 personer och under året har det genomförts 186 publika evenemang och
189 konferenser. Målet är därmed uppfyllt.

Under 2017 är antalet övernattningar 32 611. En beläggningsgrad med ett genomsnitt på 39,8 %. Målet är därmed uppfyllt.
Mellan januari och juni 2016 rapporterade fem eller fler anläggningar antalet gästnätter. Därefter har ingen redovisning av gästnät-
ter för 2016 skett till SCB.

Handelsindex för Vara 2017 (baserat på 2016) är 74. Jämförbara kommuner ligger på 62. Omsättningen ökade med 3 %. Målet
är därmed delvis uppfyllt.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 Känslan av trygghet i vardagen, %. 76 75

                                                 Tillgången till parker, grönområden och natur, %. 80 75

                                                 Tilltalande utomhusmiljö, %. 65 75

                                                 Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen, %. 86 75

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för det goda livet, vilket bland annat innefattar tilltalande offentliga 
utomhusmiljöer.

Hösten 2017 har Vara kommun deltagit i SCB:s medborgarundersökning för första gången. Tidigare har medborgarundersök-
ning gjorts i egen regi. SCB:s undersökning är en attitydundersökning och ger Vara möjlighet att jämföra sig med andra kommu-
ner. Medborgarundersökningen görs vartannat år, därför inget utfall för 2016.

1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-84 år har fått möjlighet att svara på frågorna om Vara kommuns verksam-
heter och hur de ser på möjligheten att påverka. 45 % av de tillfrågade svarade i Vara. Totalt deltog 132 kommuner i undersök-
ningen 2017. Medelvärdet på svarsfrekvensen för deltagande kommuner är 40,67 %.

Frågorna i SCB:s medborgarundersökning besvaras på en 10-gradig skala där 1 utgör lägsta betyg och 10 utgör högsta betyg. Be-
tygen räknas därefter om till betygsindex. Det innebär att resultaten omvandlas till en ny skala som sträcker sig från 0 till 100. Ju
högre indexvärde desto nöjdare är man med frågeområdet. Resultat om området tilltalande offentliga miljöer har hämtats från
SCB:s medborgarundersökning.

”Känslan av trygghet i vardagen”. På den tiogradiga skalan ger 37,6 % av respondenterna mellanbetyg (5-7) och 38,4 % höga
betyg (8-10). Tillsammans ger det resultatet 76 % för 2017. Målet är därmed uppfyllt.

”Tillgång till parker, grönområden och natur”. 36 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 44 % höga betyg (8-10). Till-
sammans ger det resultatet 80 % för 2017. Målet är därmed uppfyllt.

”Tilltalande utomhusmiljö”. 43 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 22 % höga betyg (8-10). Tillsammans ger det re-
sultatet 65 % för 2017. Målet är därmed delvis uppfyllt.

”Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen”. 40 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 46 % höga betyg (8-10).
Tillsammans ger det resultatet 86 % för 2017. Målet är därmed uppfyllt.
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Resultatet för ”antal pågående och under året avslutade internationella projekt/utbyten inom kommunen” är 36. Målet är där-
med ej uppfyllt. Under de två senaste åren har den kommunala tjänstemannaorganisationen varit i en omställningsfas med nyrekry-
teringar på flera chefsnivåer samt inom vissa personalgrupper. För att arbeta i projektform i allmänhet och med internationella
projekt i synnerhet behövs en högre grad av kontinuitet i organisationen.

Resultatet för ”andel etiskt märkt kaffe” är 54 %. Kostenheten har erhållit ett bra pris på ekologiskt kaffe och fått med alla en -
heter att köpa detta. Målet är därmed uppfyllt.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 32 36 55

                                                 Andel etiskt märkt kaffe, %. 19 54 20

Kommunstyrelsens verksamheter stimulerar till ett ökat utbyte med omvärlden och till ett globalt etiskt ansvar.

Antal pågående och under året avslutade internationella
projekt/utbyten inom kommunen, st.

Den första indikatorn mäts genom statistikuppgifter från Trafikverket. Resultatet för 2017 var 30 768. Målet är uppfyllt. 2016
var det 31 015 tågavgångar och inte 27 522 som tidigare angivits. 

Den andra och tredje indikatorn är nya för 2016 och mäts i SCB:s medborgarundersökning. Vara kommun deltar i undersök-
ningen för första gången 2017.

”Kvalitén på fiber”. 28 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 59 % ger höga betyg (8-10). Tillsammans ger det resul -
tatet 87 %. Målet är därmed uppfyllt.

”Tillgång på eftergymnasial utbildning inom rimligt avstånd”.  41 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 19 % ger
höga betyg (8-10). Tillsammans ger det resultatet 60 %. Målet är därmed ej uppfyllt.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene, st. 31 015            30 768 26 350

                                                 Kvaliteten på fiber, %. 87 75

                                                 60 75

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för medborgarna att utvecklas med betoning på utbildning, arbete och
kommunikationer

Tillgång till eftergymnasial utbildning inom rimligt 
avstånd, %.

”Utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)” mäts i SCB:s medborgarundersökning. 43 % av
respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 13 % ger höga betyg (8-10). Tillsammans ger det resultatet 56 % för 2017. Målet är där-
med ej uppfyllt.

Statistik från bygglovsdiariet visar hur många nya bostäder som byggs under året. Under 2017 har 22  en- och tvåbostadshus
samt tre lägenheter byggts. Målet är därmed ej uppfyllt.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 Utbudet av olika typer av boendeformer, %. 56 75

                                                 Nybyggnation av lägenheter, st. 7 25 60

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för tilltalande och inkluderande boenden för olika målgrupper.
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0,61 procent VA-anläggningar har renoverats 2017. Arbetet fortsätter enligt plan. Målet är därmed ej uppfyllt.
”Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun” mäts i SCB:s medborgarundersökning 2017. 49 % av respondenterna ger

mellanbetyg (5-7) och 25 % ger höga betyg (8-10). Tillsammans ger det resultat 74 % för 2017. Målet är därmed delvis uppnått.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar, %. 0,28 0,61 1,00

                                                 Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, %. 74 75

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att förebygga olyckor och kriser.

Framtiden
u  Förvaltningens verksamheter kommer att arbeta mer konsul-

tativt gentemot verksamheterna för att stötta och bidra till
ökad måluppfyllelse.

u  Kommunen kommer att stärka utbudet av byggklar mark för
framtida behov för verksamheter och boende.

u  Samverkan kommer att behövas inom såväl kommunalför-
bundet i Skaraborg samt med V6-kommunerna i syfte att ef-
fektivisera verksamheten och säkerställa kompetensförsörj-
ningen på sikt.

u  Digitalisering av förvaltningens verksamheter kommer att in-
tensifieras under nästkommande år, dels utifrån ett brukar-
perspektiv, dels utifrån ett kostnadsperspektiv. Ett konkret
exempel är införandet av ett digitalt ärendehanteringssystem
som kommer att genomföras i samverkan med V6-kommu-
nerna.

u  Stora insatser krävs inom fastighetsbeståndet för att säkra en
god teknisk funktion och förutsättningar att utveckla kom-
munens verksamheter.

u  För gatu- och parkenheten kan ökade krav och förväntningar
från kommuninvånare (jämför medborgarundersökningen)
innebära att servicedeklarationerna kan behöva justeras, vil-
ket leder till ökade driftkostnader.

u  Det finns ett stort behov av att modernisera både VA-led-
ningsnät och reningsverk m.m.

u  Handlingsplaner ska utarbetas i enlighet med kommunens
avfallsplan bl.a. tillsammans med kommunens olika verk-
samheter.

Nordpolen årets Varabo(r): I samband med nationaldagsfirandet
delades det ärofyllda priset Årets Varabo ut till Conditori Nordpolen
och dess ägare May och Stig Larsson, Per Larsson, Elin Wahll och Tina
Henström.

Gemensam avsiktsförklaring för Kinnekullebanans utveckling:
Kommunalråden och ledande politiker från kommunerna Götene,
Gullspång, Mariestad, Vara och Lidköping har skrivit en gemensam
avsiktsförklaring om varför Skaraborg behöver en utveckling av Kinne-
kullebanan. De fem kommunerna ska nu försöka påverka berörda par-
ter om en satsning på järnvägen.



Ordförande: Carl-Uno Olsson (S)

Förvaltningschef: Yvonne Kjell

Ansvarsområden
Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 15 resultatenheter.
Elva av enheterna är skol-/barnomsorgsenheter. Därutöver finns
elevhälsan, skolskjutsar, badenheten och kulturenheten. Måltids-
verksamheten ingår i kostenheten som organisatoriskt ligger under
kommunstyrelsen. Centralt finns en stab med uppgifter inom
nämndservice, ledning, administration och utveckling.

Inom de olika resultatenheterna i bildningsförvaltningen be-
drivs olika former av verksamhet inom områdena utbildning och
kultur. De verksamheter som bedrivs är barnomsorg, förskoleklass,
grundskola, särskola, elevhälsa, gymnasieskola, kulturskola, skol-
måltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, bad, bibliotek, allmänkultur,
konsumentverksamhet, den allmänna fritidsverksamheten och ad-
ministrativt stöd till föreningslivet. Vuxenutbildningen bedrivs av
Lidköpings kommun men bildningsnämnden är fortfarande an-
svarig. Verksamheterna är starkt decentraliserade, vilket innebär
att resultatenhetschefen är ansvarig för sin enhets verksamhet, per-
sonal och ekonomi. Förvaltningschefen ska inrikta sitt arbete på
utveckling, samordning, planering och uppföljning samt är ansva-
rig för helheten ur ett ledningsperspektiv. Detta skapar förutsätt-
ningar för ett nära och synligt ledarskap samt innebär att de beslut
som rör brukarna fattas nära dem.

All barnomsorg och skola/utbildning för ungdomar och vuxna
utgår från de nationella mål, uppdrag och bestämmelser som ut-
trycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkon-
vention. Dessutom styrs biblioteken av bibliotekslagen och
konsumentrådgivningen av skuldsaneringslagen. Den strategiska
planen som är det övergripande kommunala styrdokumentet be-
skriver den inriktning som kommunens verksamheter ska ha
under mandatperioden.

Årets viktigaste händelser
Central utveckling
Under år 2017 har bildningsförvaltningens resultatenhetschefer
samt stabspersonal deltagit i en utvecklingsinsats med två målsätt-
ningar. Syftet har varit att utveckla ett professionellt förhållnings-
sätt utifrån det gemensamma uppdraget samt ökad kunskaps-
delning i gruppen och ökat ansvarstagande för de professionella
relationerna. Arbetet har bl.a. inneburit att gruppen tagit fram en
gemensam målbild och ny mötesstruktur för ledningsgruppen
med fokus- och coachande handledningsgrupper. Processen kom-
mer att fortsätta och följas upp under våren 2018.

Arbetet med att vidareutveckla och förfina det systematiska
kvalitetsarbetet i Vara kommuns skolor och förskolor, i syfte att
höja barnen och elevernas resultat, är en ständigt pågående process.
Ett samarbete med Linnéuniversitetet och universitetslektor Jan
Håkansson inleddes under 2016. Rektorer och förskolechefer har
genom detta samarbete under läsåret 2016/2017 haft handledning
i systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys. Syftet har varit
att få en ökad likvärdighet mellan de olika enheterna samt en
bättre struktur på arbetet, för att i förlängningen höja barnen och
elevernas resultat.

Ett regeringsförslag angående en ny stadieindelad timplan har
lagts fram för grundskolornas verksamhet i Sverige. Utifrån det
har sedan ett förslag till lokal timplan tagits fram för grundsko-
lorna i Vara kommun. I den nya timplanen fördelas den minsta
garanterade undervisningstiden mellan tre stadier; låg-, mellan-
och högstadiet. Syftet med den stadieindelade timplanen är att sä-
kerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till och
därmed bidra till en mer jämlik skola. Den nya timplanen innebär
bl.a. att undervisningstid i matematik ökas medan tid för elevens
val minskas.

Skolinspektionen genomförde under 2016 en tillsyn av Vara
kommun. Tillsynen riktade sig till huvudmannanivå och fokuse-

Bildningsnämnden

Vara kommuns kulturpris 2017: Vara kommuns Kulturpris tilldelas Christer El-Mochantaf för sin betydande insats som författare och journa-
list där han uppmärksammat det lokala genom sin bok om Konditori Nordpolen och även för sitt granskande arbete inom journalistiken.
Prisutdelare: Carl-Uno Olsson, bildningsnämndens ordförande.
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Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
Fortbildningspaket är klara och indelade i fyra områden:

u  Grundläggande system, Office 365 och Dexter

u  Inspirationsföreläsning

u  Skolverkets nyligen lanserade och gedigna fortbildnings -
material

u  Informationssäkerhet.

Elevdatorer som delas ut ht 2017 är av ny modell. Målet är att
minska antalet felkällor såsom laddare och tangentbord.

Investeringsbesparing tillämpas 2017, där det ska investeras för
2 mkr istället för planerade 3 mkr. En avstämning visar att beslutet
att arbeta med egen försäkringslösning, istället för att försäkra varje
dator, kommer ge en årlig besparing på ca 400 tkr. Det finansierar
större delen av lönen för den IT-tekniker som förvaltningen redan
har anställd för den löpande driften.

Ekonomiskt resultat
Bildningsnämndens resultat för året är ett underskott på 1 820
tkr. I resultatet är regleringen av den centrala resursfördelningen
gjord där nämnden fick ytterligare 4 770 tkr.

Underskottet ligger främst på skolverksamheten och det är Trå-
vad/Larv, 981 tkr, Levene, 2 285 tkr, och Västra/Park, 1 331 tkr
med störst avvikelse. Orsaken är; fler elever med behov av särskilt
stöd, få elever per klass och utökade elevantal på gymnasiesär -
skolan.

Lagmansgymnasiet har ett överskott, 2 519 tkr, vilket beror på
fler elever på ekonomiprogrammet och en nystart av teknik- och
naturvetenskapliga programmet. Kostenhetens resultat bidrar till
att skolmåltiderna kostar mindre per portion, vilket ger ett över-
skott gentemot budget, 1 149 tkr.

rade på styrning mellan nämnd-förvaltning-chefer-verksamhet.
Två av bildningsnämndens enheter direkttillsynades utifrån skol-
inspektionens risk- och väsentlighetsanalys; Vedums skola och
grundsärskolan. I alla de tre tillsynerna framkom det främjande
och förebyggande elevhälsoarbetet som ett utvecklingsområde. På
förvaltningsnivå handlade det om att central elevhälsa ska säker-
ställa att skolpsykolog arbetar främjande och förebyggande, vilket
sågs som bristfälligt i Vara kommun. Ute på enheterna saknades
planer och därav också tydliga arbetssätt för det främjande och fö-
rebyggande elevhälsoarbetet. De förelägganden som Vara kommun
ålades att åtgärda och/eller besvara vilka åtgärder som har vidtagits,
har under 2017 godkänts av Skolinspektionen.

Under året har tidigare chef för Vara badhus slutat sin anställ-
ning i kommunen och en ny chef har rekryterats som börjar sin
tjänst 1 mars 2018. Arbete med att marknadsföra och utveckla
badhusets verksamhet fortgår i syfte att fortsätta vara ett attraktivt
besöksmål för såväl Vara kommuns invånare som för omkringlig-
gande kommuner.

Under året har Vara kulturskola deltagit i ett Nordiskt samar-
betsprojekt som heter ”Kulturskolan som inkluderande arena”.
Kulturskolan har också fått ett förnyat uppdrag för att arbeta för
en ökad tillgänglighet och inkludering.

Bildningsförvaltningen har under 2017 deltagit i Vara kom-
muns verksamhetsutveckling. Ledordet för den nu pågående sats-
ningen är ”Vi gör varandra bra”. Under hösten har ett antal
tredagarsinternat genomförts inom ramen för verksamhetsutveck-
lingen. Internaten har varit förlagda till Sundvollen i Norge.

Personal 
Det blir allt svårare att rekrytera och behålla behörig personal både
till ledande funktioner och till pedagogtjänster inom förskola,
grundskola och gymnasieskola. Både utifrån att det råder en stor
efterfrågan på nämnda professioner, men även beroende på att det
finns konkurrerande lönenivåer i närområdet. Tidigare skedde per-
sonalförändringar inom bildningsområdet företrädesvis vid ter-
minsslut men nu sker personalförändringar mer frekvent även
under terminerna, vilket påverkar verksamheten negativt.

Inom ledningsorganisationen har läsåret 2016/2017 inneburit
en utmaning för förvaltningen dels genom stor personalomsätt-
ning, dels genom flera längre sjukskrivningar. Resultatenhetsche-
ferna har uttryckt att arbetsbördan varit alltför tung och
omfattande. Sjukskrivningar och omsättning i chefsledet har även
inneburit en stor påverkan på den centrala bildningsförvaltningens
arbete då utvecklingsledare och IT-strateg under längre perioder
fått axla ansvar som t.f. rektorer. Detta för att lösa enheternas
behov av ledning under pågående rekryteringsprocess, alternativt
sjukskrivning. En kartläggning gjordes under slutet av 2016 av
chefernas arbetssituation. Utifrån denna gjordes bedömningen att
en förstärkning av organisationen behövde ske. Förstärkningen in-
nebar bl.a. att de tidigare ledarstöden på de största skolenheterna
gick från deltid till heltid, uppdragen förtydligades och titeln för-
ändrades från ledarstöd till biträdande rektor. Organisationsförs-
tärkningen är ännu inte genomförd i sin helhet beroende på att
en översyn av kommunens ledningsstruktur pågår. Allt i syfte att
skapa en mera stabil och effektiv organisation som håller över tid.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2015 2016 2017

Intäkter 57 114 70 434        78 326
Kostnader -407 061 -432 743     -460 267
varav personalkostnader -200 798 -219 858     -234 315
Verksamhetens resultat -349 947 -362 309    -381 941

Budgetanslag 349 525 356 504      380 121
Över/underskott -422 -5 805        -1 820

Balanserat över/underskott 12 138 1 333         -5 487
                   

Nettoinvesteringar 9 372 7 760         4 724

                   
Jämförelsetal                    
Netto per invånare, kr 22 385 22 986        23 940
Andel av nettodriftskostnad, % 44,8 46,9            44,3
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Resultaten för NÄP (Nationella ämnesprov) årskurs 3 visar på stigande resultat jämfört med 2016, dock är resultaten något lägre
än rikets snitt. Analysen från enheterna är att en del barn i behov av särskilt stöd inte har nått kravnivån för godkänt resultat än,
men är på god väg. Resultatet är en sammanvägning av delproven i matematik och svenska, totalt 17 stycken. För att nå kravnivån
krävs godkänd nivå i alla delprov. Flera elever har missat någon enskild del eller inte nått kravnivån inom en del.

Resultaten i årskurs 6 är något lägre än 2016. Resultaten är i linje med rikets snitt. Matematik, svenska och engelska är de ämnen
som har flest F. Stöd och anpassning för att ge rätt undervisning till alla elever är en ständig utmaning.

Meritvärdet i åk. 9 ligger lågt. Eleverna har relativt få F men de har också få höga betyg som A och B, detta sammantaget ger ett
lägre meritvärde. Matematik, svenska och engelska är de ämnen med lägst resultat. Enheterna rapporterar att ett stort arbete har
lagts på att höja F till E och att det har gett resultat för flera enskilda individer även om inte meritvärdet påverkas i samma omfatt-
ning. Upplevelsen från elever av stödmöjligheter ligger på en god nivå. 

Andelen behöriga till gymnasiet är lågt, skälet är F i betyg samt anpassade studiegångar där enskilda elever utifrån olika svårig -
heter inte läser alla ämnen. 

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 75 79 100

                                                 84,8 82 100

                                                216,7 211,6 215

                                                87,5 100

                                                 88,4 81,5 100

Grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola - Verksamheterna ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla 

potential.

Andel elever som nått kravnivån i genomförda NÄP 
årskurs 3, %. (NÄP = Nationella ämnesprov)

Andel i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen, %.

Andel elever som uppger att de får hjälp och stöd vid
behov, %.

Andel elever som är behöriga till gymnasiet, %.

Meritvärde årskurs 9.

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd och administration 4 649 4 804            -155
Förskola och barnomsorg 91 834 93 206         -1 372
Grundskola inkl. förskoleklass 130 279 134 202         -3 923
Gymnasieskola 70 615 67 610           3 005
Vuxenutbildning 3 624 3 659              -35
Särskola 11 875 13 327         -1 452
Kulturskola 4 936 4 976              -41
Kostenheten 18 378 17 229           1 149
Skolskjuts 12 102 12 402            -299
Idrotts- och fritidsanläggningar 1 493 1 364              129
Badanläggningar 12 759 12 626              133
Fritidsgårdar 2 232 2 162                70
Övrig fritidsverksamhet 3 954 3 711              243
Bibliotek 8 534 8 233              301
Allmänkultur 2 857 2 430              427
Summa 380 121 381 941         -1 820

Första spadtag för till- och ombyggnationen av Torsgårdssko-
lan: Ett första spadtag togs den 30 maj utanför Torsgårdsskolan i Vara.
Det är till- och ombyggnationen av nya skolan som ska vara klar till
vårterminen 2019.

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Bildningsnämnden ska verka för att stimulera varje barn, elev och vuxen att nå sin fulla potential i en trygg och inkluderande miljö. Den
trygga individen med möjlighet till inflytande är grunden i ett levande demokratiskt samhälle.
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Resultaten för elever med gymnasieexamen efter 3 år är resultatet av alla kommunens invånare som var tänkta att ta studenten
under läsåret 2016/2017 oavsett studier inom eller utom kommunen. Resultaten är i linje med snittet i riket och har förbättrats
från föregående år. Mätning på fyra år görs inte längre i de nationella statistikmätningarna. Andel elever som fått stöd vid behov
uppmättes 2017 till 86 %, vilket ses som ett godtagbart resultat men med utvecklingsmöjligheter inom stöd och anpassning för att
alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential. 

Studieförbundens antal cirklar styr inte kommunen över, därför är det också svårt för kommunen att ha en uppfattning om var-
för målet inte är uppfyllt. Det som kan konstateras är att studieförbunden inte längre har inrapporteringsplikt vad gäller antal cirk-
lar som genomförs utan numer bara rapporterar in antal deltagartimmar. 

Kulturskolans glapp mellan rapporterat elevantal och mål beror på att kulturskolan under de senaste åren har satsat allt mer på
gruppverksamhet utifrån ett tillgänglighets- och likvärdesperspektiv. Det innebär att stora delar av resurserna går till att erbjuda
barn och unga kultur i förskola, skola, på fritidshem och på fritidsgårdar. Denna verksamhet är helt i linje med kulturskolans nya
uppdrag som är ett politiskt beslut taget i bildningsnämnden. Det innebär att det inte finns plats för lika många enskilda lektioner
längre i de valbara kurserna. Statistiken blir därmed också missvisande då det bara är de valbara kursernas deltagare som registreras
som elevantal i kulturskolan. I verkligheten möter kulturskolan 550 barn och unga varje vecka.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 61,8 68,5 100

                                                 100

                                                 86 100

Gymnasieskola, gymnasiesärskola – Verksamheterna ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential.

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

Andel elever med gymnasieexamen efter 3 år.
(Elever från Vara kommun), %.

Andel elever som slutfört gymnasieutbildn. inom fyra år. 
(Examen eller studiebevis 2500p) (Elever från Vara kommun), %.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 266 282 360

                                                 Antal utlåningar via biblioteken av media. 82 900 83 643 85 000

                                                 Antal utställningar på biblioteken. 15 17 18

                                                 Antal elever inskrivna på kulturskolan. 344 284 470

                                                 Antal besökare på fritidsgårdarna. 30 000 30 350 30 000

                                                 Antal besökare på Vara badhus. 87 748 90 080 95 000

                                                 Antal besökare på Nästegårdsbadet. 9 029 11 783 12 000

Kulturverksamheten – Verksamheterna ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential.

Antal studiecirklar och annan gruppverksamhet genom
studieförbunden.
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Resultaten är mycket goda i denna undersökning som bygger på en dubbelskattning av elever och pedagoger. Eleverna upplever
att de har möjlighet till inflytande samt för pedagogerna visas att de upplever sig ha kunskap och förutsättningar att skapa inflytande
i lärmiljöerna och undervisningen.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 82 100

                                                 95 100

Grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola - Alla verksamheter ska ge möjlighet till inflytande för barn, elev och vuxen.

Andel elever som känner att de har inflytande i sin lär-
situation, %.

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

Undersökning bygger på en dubbelskattning av elever och pedagoger. Eleverna upplever att de har möjlighet till inflytande samti-
digt som pedagogerna upplever sig ha kunskap och förutsättningar att skapa möjlighet till inflytande.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 82 100

                                                 95 100

Gymnasieskola, gymnasiesärskola – Alla verksamheter ska ge möjlighet till inflytande för barn, elev och vuxen.

Andel elever som känner att de har inflytande i sin lär-
situation, %.

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

Mycket goda resultat utifrån en dubbelskattning som samstämmer väl hos både personal och vårdnadshavare. Att pedagogernas
nivå är något lägre än vårdnadshavarnas ses bero på att storleken på barngrupperna försvårar förutsättningarna.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 85,8 100

                                                 78,9 100

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

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

Andel pedagoger som uppl. att de har kunskap o förutsätt- 
ning att anpassa verksamheten utifrån barnens bästa, %.
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2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 20 50

                                                 26 70

                                                 21 50

                                                 23 70

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

Resultaten som visas här kopplat till den genomförda brukarundersökningen för kulturutbudet i kommunen blir felvisande. Under-
sökningen gav goda resultat på hur kommuninvånarna (utifrån 361 svar) tycker att utbudet bör se ut eller förändras till. Undersök-
ningen resulterade i en stor mängt kommentarer  med både positivt och negativt innehåll. 
Anledningen till att resultatet inte passar in i de förutbestämda frågorna är att frågorna i brukarundersökningen inte ställdes likt
dessa. Frågorna har ställts utifrån möjligheten att vara med och påverka de aktiviteter som man deltar i eller önskar delta i på sin fri-
tid. Utifrån den frågeställningen är resultaten låga. En viss parameter att väga in är dock att man inte behöver vara missnöjd med
att man inte kan påverka utbudet, finns det man vill göra redan i rätt form på rätt plats så är påverkan kanske inte det som upplevs
som viktigt. 

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

Andel barn och ungdomar/ barnfamiljer som känner att de
kan nyttja de kulturaktiviteter som de vill, %.

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

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

Framtiden
Kompetensförsörjning och rekrytering av pedagoger till förskola,
grundskola och gymnasieskola kommer fortsatt att vara en stor
utmaning, dels beroende på att det redan idag råder brist på öns-
kade professioner, dels beroende på ett stort antal pensionsav-
gångar under de kommande åren. För att lyckas skapa kvalitet i
undervisningen måste bildningsförvaltningen kunna rekrytera
samt behålla goda ledare och skickliga pedagoger som väljer att
arbeta i Vara kommun. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs
konkurrerande löner, goda arbetsförhållanden och förutsättningar
att vidareutvecklas.

Vara kommun behöver fortsatt sträva efter ständiga förbätt-
ringar och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på
verksamhetsnära analys av resultat med utgångspunkt i de lokala
förutsättningarna. Resultaten bör sedan ligga till grund för åtgär-
der och påverka framtida resursfördelning. Här bör bevisat fun-
gerande metoder och arbetssätt väljas med omsorg. Genom att
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet harmonierar det med
lagkravet om att all skolverksamhet ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet, vilket innebär att undervisningen i kom-
munens skolverksamheter ska vara forskningsbaserad.

Utifrån analys av resultaten gällande betyg i grundskolorna är
enheterna väl förtrogna med vad de har för behov att utveckla; läs-
och skrivutveckling inom både svensk- och engelskämnena, nytt-
jande av digitala möjligheter, utveckling av lärmiljöer samt stöd,
fysiskt och psykiskt, för barn i behov av extra anpassningar och
särskilt stöd. De fortbildningsaktiviteter som genomförts under
året har haft dessa områden som utgångspunkt. Förvaltningen har
under året haft enheter som deltagit i den statliga satsningen läs-
lyftet.

Goda lärmiljöer och extra anpassningar har varit i fokus när
Vara kommun har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndigheten
digitala utbildningspaket för skolutveckling. Personalen har även
tagit del av personligt stöd från samma myndighet i genomföran-
det av utbildningarna. Prioriterade områden som löper vidare till
kommande år är utmaningarna med rekrytering av behörig per-
sonal samt barn och ungdomars psykiska hälsa och hur det kan
främja skolnärvaro.

Under 2017 avslutades inkluderingsprojektet, the iDea-project,
med skolorganisationer i Tyskland och Island finansierat av EU-
medel. Projektet gav mervärde i alla deltagande verksamheter. Att
arbeta aktivt för en inkluderande skola för alla, finns även efter
projektet med högt upp på agendan.

Förskolans dag firades genom att inviga Badhusparken! 



Ordförande: Ulf Genitz  (C)

Förvaltningschef: Ylva Morén

Ansvarsområden
Socialnämndens ansvar innefattar verksamhetsområdena, Individ-
och familjeomsorg (IFO), Omsorg kring personer med funktions-
nedsättning (OF), Ensamkommande barn (EKB) och Äldreom-
sorg (ÄO). Förvaltningsledning; socialchef, medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MaS), Procapita/IT-samordnare, utredare/utveck-
lare och resurschefer. Respektive verksamhetsområde omfattar ett
antal resultatenheter. Kommunen har vidare ett hälso- och sjuk-
vårdsansvar som hör till socialnämnden.

Årets viktigaste händelser
En positiv utveckling har skett när det gäller chefer inom social-
nämndens verksamhetsområden. En ordinarie förvaltningschef har
tillträtt under året och för resultatenhetschefernas del har en sta-
bilisering  skett i jämförelse med tidigare år, omsättningen har varit
obefintlig. Fyra resultatenhetschefer har påbörjat sin anställning
och ersatt tre som slutade år 2016. Vidare har socialsekreterare,
biståndshandläggare och fysioterapeuter varit mycket svårrekryte-
rade under senare år. För att något kompensera vakanser inom
IFO, socialsekreterare och sektionschef,  har konsulter hyrts in. I
kommunledningen har ett arbete kring ledning och styrning i Vara
kommun pågått under året. Syftet är bl.a. att ta fram en hållbar
organisation med optimala förutsättningar för resultatenhetsche-
fernas arbetssituation.

Den minskade tillströmningen av ensamkommande barn som
märktes år 2016 har fortsatt under 2017. Detta har medfört att
såväl HVB Badaren som HVB Olofsgatan har avvecklats. I dags-
läget bedrivs verksamheten HVB i Bondens lokaler där också ett
stödboende har startat. För övrig integration är bostadsbehovet
stort, samverkan pågår med tekniska förvaltningen och Vara Bo-
städer AB. I Kvänum har ett av två våningsplan ianspråktagits i
den fastighet där det tidigare bedrevs HVB för ensamkommande
barn. En ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

har startats på Götgatan i Kvänum i ovannämnda fastighet. Pla-
nering och personalrekrytering har pågått sedan våren 2017. In-
flyttningen för brukarnas del försenades något och skedde i
december.

Det finns brukare vars behov nämnden saknar kompetens och
personalresurser för att tillgodose i egen regi. Detta innebär att
nämnden efter utredningar i de enskilda ärendena har beslutat om
externa placeringar. Förvaltningschefen har under året gett tre re-
sultatenhetschefer i uppdrag att se över de externa placeringarna.
Syftet är att utreda vad som behövs på hemmaplan för att undvika
placeringar. Ett arbete som behöver bedrivas både kort- och lång-
siktigt.

Socialnämnden har ansökt om och beviljats stimulansmedel för
kompetensutveckling inom OF och ÄO som bl.a. har använts till
föreläsning för samtliga medarbetare inom verksamheterna på
temat ”privat, personligt och professionellt”. Även en utbildning
i dokumentation och handläggning har genomförts för samtliga
resultatenhetschefer och medarbetare som arbetar med myndig-
hetsutövning. De stimulansmedel nämnden har fått för ökad be-
manning inom ÄO används till hemrehabilitering.

Beträffande ÄO och OF har en utredning genomförts vad gäller
behov av framtida boende. Nämnden har uppdragit åt förvalt-
ningen att arbeta vidare med de förslag som framgår av utred-
ningen. Renoverade lokaler för dagverksamheter och en hem-
tjänstgrupp har ianspråktagits i vårdcentralen, liksom lokaler i Sol-
gården för Levene/Vara hemtjänst.

Socialnämnden beslutade att följa Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendationer avseende kvalitet i särskilt boende
för äldre. En arbetsgrupp har sett över behoven och presenterat en
åtgärdsplan för socialnämnden.

Arbetet med trygghet, service och delaktighet i hemmet med
digital teknik pågår kontinuerligt. Projektet med nattillsyn via ka-
mera har utvärderats med övervägande positivt resultat. Beslut om
att permanenta projektet fattades och antalet kameror har utökats.

För att kunna jämföra nämndens kostnader med andra kom-
muner och analysera resultat har kostnad per brukare (KPB) ge-

Socialnämnden

Förbättringsarbete inom kommunens äldreomsorg: På demensboendena Södergård och Östergård finns arbetstavlor som talar om vad som
ska göras under dagen och vem som ska göra det.
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nomförts med hjälp av företaget Ensolution.

Verksamhetsutvecklingen i Sundvolden, Norge genomfördes
med temat "Vi gör varandra bra". Samtliga resultatenheter har del-
tagit och tillbringat tre dagar på internat.

Ekonomiskt resultat
Nämndens resultat för året visar ett underskott med 3 336 tkr. I
resultatet är regleringen av den centrala resursfördelningen för äld-
reomsorgen gjord och 6 434 tkr har återlämnats till finansförvalt-
ningen.

Resultatet visar varierande över- och underskott på resultaten-
heterna. Ett stort underskott redovisas på IFO för placeringar av
barn och unga. Det redovisas också underskott för vuxenplace-
ringar och familjehemsplaceringar för barn och unga. Även enhe-
ten EKB redovisar underskott i och med avveckling av boenden
med hyres- och personalkostnader.

Vid årets slut saknar kommunen intäkter från Migrationsver-
ket, vilka sökts för placeringar avseende IFO:s integration och för
boendeplatser för EKB. Dessa intäkter har uppbokats i årets re-
dovisning och finns med i resultatet.

Nämnd och förvaltning visar ett överskott med 2 035 tkr.
Under året har det varit vakanta tjänster i socialnämndens stabs-
funktion, vilket bidrar till överskottet.

IFO redovisar ett underskott med 10 202 tkr. I detta ligger ar-
betsmarknadsenheten (AME) som har ett underskott med 325 tkr.
Underskotten för året är på institutionsplaceringar av barn och
unga med 8 675 tkr, placeringar av vuxna med 2 622 tkr och fa-
miljehemsplaceringar av barn och unga med 1 013 tkr. Däremot
redovisas ett överskott för försörjningsstödet. Enheten har under
året haft ett antal vakanta tjänster och har löst situationen med
konsulter, vilket varit en stor kostnad för enheten.

För OF är resultatet för året ett underskott med 849 tkr. Inom
denna verksamhet redovisas underskott för externa placeringar där
planering har varit att lösa två placeringar inom kommunens verk-
samheter, vilket dock inte har varit möjligt. Övriga underskott är
personalkostnader på gruppboendena. Inom enheten redovisar
personlig assistans och korttidsboendet Kompassen överskott.

Enheten EKB redovisar underskott med 3 360 tkr. Här har en-
heten under året avvecklat ett antal boenden med fortsatta kost-
nader för hyra och personal.

ÄO redovisar ett överskott med 8 567 tkr. Enheterna här går
med varierande över- och underskott. Inom biståndsenheten har
det varit ett antal vakanta tjänster under året, vilket har gett enhe-
ten ett stort överskott. Även några av de särskilda boendena har
stora överskott. Hemtjänstområdena visar varierande över- och
underskott men redovisar tillsammans ett överskott. Äldreomsorg
gemensamt visar ett stort överskott, vilket beror på mer intäkter
än vad som budgeterats och buffert för reglering av antal hem-
tjänsttimmar har inte använts i samma utsträckning då timmarna
inte ökat som beräknats.

Kostenheten visar ett överskott med 473 tkr.
Investeringskontot har använts till inköp av larm, inventarier

till den nya gruppbostaden och nätanslutning till AME:s lokaler.
Totalt redovisar kontot för investeringar ett överskott  på 376 tkr

Resultaträkning
Belopp i tkr 2015 2016 2017

Intäkter 78 949 129 701      102 845
Kostnader -395 741 -435 930    -447 493
varav personalkostnader -282 524 -287 846    -302 181
Verksamhetens resultat -316 792 -306 229    -344 648

Budgetanslag 323 389 324 065      341 312
Över/underskott 6 597 17 836        -3 336

Balanserat över/underskott 1 973 19 809        16 472
                  

Nettoinvesteringar 1 169 203            774

                  
Jämförelsetal                   
Netto per invånare, kr 20 264 19 428        21 603
Andel av nettodriftskostnad, % 40,5 39,3            39,9

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Administration 10 154 8 119           2 035
IFO 57 348 67 550       -10 202
OF 86 851 87 700            -849
ÄO 177 050 168 483           8 567
Kost 9 909 9 436              473
Summa 341 312 341 288               24

EKB 0 3 360         -3 360
Summa 341 312 344 648         -3 336

LEDA – för en smartare välfärd: Vara kommun är en av 20 kommu-
ner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings förändringslednings-
program för en smartare välfärd. Syftet med programmet är att öka
hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.
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Andelen aktuella genomförandeplaner för året är 86,7 %, vilket är en ökning i förhållande till utfall 2016. Däremot är målet inte
uppfyllt helt utan delvis då målet för 2017 är 95 %. Vid delår augusti 2017 var däremot det uppfyllt då det redovisades med
98,16 %. Andelen aktuella genomförandeplaner är ett pågående förbättringsarbete som är en löpande process i verksamheterna.

Andelen enheter med minst ett förbättringsarbete som utgår från brukarnas synpunkter är delvis uppnått. Målet för året ska vara
100 % och för 2017 är måluppfyllelsen 89,3 %, vilket även här är en ökning mot utfall 2016. Delår augusti var det delvis uppfyllt
94,29 % och låg högre än årets utfall. De flesta enheter redovisar att de har något förbättringsarbete.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 Andelen aktuella genomförandeplaner, %. 78,8 86,7 95

                                                 74,6 89,3 100

Brukaren i centrum.

Andelen enheter med minst ett förbättringsarbete som
utgår från brukarnas synpunkter, %.

I Kvalitetsportalen är det förbättrat resultat för palliativ vård, däremot ska det fokuseras på smärtskattning, vilket dock har för-
bättrats.

I den Palliativa kvalitetsportalen är Vara bäst av de 49 kommuner som är registrerade.  

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 11 11 12

Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård.

Antalet indikatorer i Kvalitetsportalen med förbättrat 
resultat.

Målet är inte uppfyllt för år 2017. Måluppfyllelsen är 81,8 % och målet är satt till 100 %. Årets resultat är dock högre än 2016
års utfall.  

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 74 81,8 100

Engagerade medarbetare.

Andel enheter med minst ett förbättringsarbete som
utgår från medarbetarnas synpunkter, %.

Av nämndens 24 resultatenheter är det 14 enheter som har uppnått målet, 58,33 %. Det är 10 enheter som inte har sin ekonomi
i balans. Utfall för 2016 var att 54,17 % uppnått målet med en ekonomi i balans.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 20176

                                                 Ej godkänd Ej godkänd Godkänd

Ekonomi i balans.

Resultat inom tilldelad ram.

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
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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Inflytande (andel i procent) 2015 2016 2017

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

    Ja, alltid/oftast 93 90 90

    Ibland 4 6 9

    Sällan/nej, aldrig 3 4 1

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?

          Ja, alltid/oftast 68 63 63

          Ibland 19 18 17

          Sällan/nej, aldrig 13 19 20

Information (andel i procent) 2015 2016 2017

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 77 78 76

          Ibland 11 9 8

          Sällan/nej, aldrig 12 13 16

Bemötande (andel i procent) 2015 2016 2017

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 99 98 97

          Ibland 1 2 3

          Sällan/nej, aldrig 0 0 0

Helheten (andel i procent) 2015 2016 2017

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 94 90 94

          Varken nöjd eller missnöjd 3 5 4

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 1 4 2

Vara kommuns kunder/brukare inom äldreomsorgens hemtjänst är nöjda med kommunens service vad gäller bemötande, information, 
inflytande och social samvaro/aktiviteter.
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Inflytande (andel i procent) 2015 2016 2017

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

    Ja, alltid/oftast 87 87 91

    Ibland 12 12 7

    Sällan/nej,aldrig 1 2 2

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?

          Ja, alltid/oftast 75 67 71

          Ibland 14 21 17

          Sällan/nej,aldrig 11 13 12

Information (andel i procent) 2015 2016 2017

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 54 60 79

          Ibland 17 21 9

          Sällan/nej,aldrig 29 19 12

Bemötande (andel i procent) 2015 2016 2017

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 96 98 96

          Ibland 4 2 2

          Sällan/nej,aldrig 0 0 2

Aktiviteter (andel i procent) 2015 2016 2017

Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 64 56 65

          Varken nöjd eller missnöjd 25 35 20

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 11 9 15

Helheten (andel i procent) 2015 2016 2017

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 84 85 82

          Varken nöjd eller missnöjd 13 13 12

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 2 2 6

Vara kommuns kunder/brukare inom de särskilda boendeformerna (äldre- och demensboende) är nöjda med kommunens service 
vad gäller bemötande, information, inflytande och social samvaro/aktiviteter.
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Framtiden
Vad både ekonomi och verksamhet beträffar finns behov av sam-
verkan mellan främst bildnings- och socialnämnden för förebyg-
gande arbete avseende barn och unga. För att personer ska komma
ut i arbete i stället för att behöva försörjningsstöd krävs ett inten-
sifierat samarbete mellan IFO och AME. För de externa placering-
arnas del bör arbetet bedrivas på såväl kort som lång sikt, för att
kunna tillgodose de enskildas behov i nämndens egen regi. Det
rör sig om att försöka lösa pågående placeringar på hemmaplan
samtidigt som det handlar om att förebygga uppkomsten av nya.

Former för ett mer strukturerat analysarbete än tidigare behöver
utarbetas med bl.a. syftet att finna områden för förbättringar. Ett
exempel på sådant arbete är att genomföra fördjupade analyser av
KPB.

Det är angeläget att arbeta målinriktat för att undvika utdöman-
det av särskild avgift avseende fattade beslut enligt SoL och LSS.

Mot bakgrund av framtida bostadsbehov för olika målgrupper
har förvaltningen inlett ett samarbete med tekniska förvaltningen.
Samarbetet gäller lokalfrågor och framtida byggnationer såsom bo-
städer med särskild service för OF och särskilda boenden för ÄO.

Stimulansmedel som nämnden har tilldelats 2017, för ökad be-
manning inom ÄO, används till projektet med hemrehabilitering
som planeras pågå även under 2018.

Utvärderingen av projektet nattillsyn via kamera gav ett positivt
resultat och har permanentats. Nattillsyn via kamera har visat sig
vara positivt ur brukarsynpunkt och kommer sannolikt att utökas.
Detta är även en del i kommunens digitaliseringssträvande.

Finansierat av fondmedel kommer ett arbete med att utveckla
träffpunkter/mötesplatser för äldre att påbörjas.

Några utmaningar som socialnämnden kan ställas inför under
kommande år är:

u  inflödet av ärenden inom socialnämndens samtliga verksam-
hetsområden är svårt att påverka

u  att kunna tillgodose insatsbehovet hos en åldrande befolk-
ning

u  anställning av kvalificerade medarbetare inom nämndens
samtliga verksamhetsområden

u  brukare med så komplexa behov att nämnden saknar möjlig-
heter att på egen hand tillgodose dessa och där det krävs ex-
terna placeringar

u  försäkringskassans omprövningar av beslut om personlig 
assistans

u  oro i omvärlden som medför nya flyktingströmmar

u  bostadsbrist och behov av inkluderingsboende

u  bestämmelser i socialtjänstförordningen om bemanning i 
särskilda boendeformer nattetid

u  icke verkställda beslut enligt SoL och LSS

u  framtida behov av boende.

Kvalitetsmått/Nyckeltal
   2015 2016 2017

LLSS Personlig assistans Antal ärenden 15 7                8
LSS Personlig assistans Antal beviljade tim/år 
fr kommunen 20 321 12 048       18 417
Assistansersättning Antal ärenden 21 21              22
Assistansersättning Antal beviljade tim/år 
fr försäkringskassan 140 604 135 600     135 241
Placeringar av barn o ungdomar i familjehem 29 35              29
Placeringar av barn o ungdomar i hem för 
vård o boende 21 17              11
Hemtjänst Antal timmar i snitt/mån och ärende 38 37              35
Antal boendemöjligheter i särskilda boendeformer                  
Antal äldreboende 74 74              74
Antal gruppboenden demenssjuka 
varav 6 korttidsplatser 62 62              62
Korttidsplatser, Rondellen 18 18              18

Idébytardag om välfärdsteknologi: Den 15 mars deltog Vara kommuns socialförvaltning och IT-avdelning på Skaraborgs kommunalförbunds
årliga idébytardag. Årets tema var ”Dagens utmaningar och morgondagens möjligheter”.
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Ordförande: Peter Persson (S) 

Förvaltningschef: Tünde Petersson

Ansvarsområden
Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd med an-
svar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbal-
ken och livsmedelslagstiftningen. Nämnden har även ansvar för
myndighetsutövning enligt alkohollagen, lotterilagen och tobak-
slagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om ani-
maliska biprodukter. Utöver de uppgifter som ryms inom myn-
dighetsutövningen ansvarar nämnden även för kommunens
karthantering och samverkan beträffande energirådgivning till
kommunmedborgare och företag.

Årets viktigaste händelser
Miljö- och byggnadsförvaltningen har öppnat 1 526 nya ärenden
under år 2017, vilket innebär i snitt över 100 ärenden per hand-
läggare och år.

Under året har nämnden tillsammans med förvaltningen varit
på studiebesök på företag i kommunen. Detta i syfte att få kän-
nedom om kommunens näringsliv och därmed öka förståelsen för
företagarens situation.

Delegationsordningen har genomarbetats i omgångar för att
uppdatera den utifrån lagändringar.

Miljö- och byggpris delades ut inom miljöområdet.

Bygg- och kartverksamheten
Bygg- och kartverksamheten omfattar tillståndsgivning och tillsyn
enligt plan- och bygglagen, kommunens kartarbete samt fastighets-
bildningsfrågor. Verksamheten omfattar även energi- rådgivning.

Under 2017 har det beviljats 110 bygglov, varav 25 avsåg bo-
städer eller lägenheter. Bygglov har beviljats för Sprintenområdet,
för vissa delar har det även erhållits startbesked. Nämnden har även
beviljat bygglov för fem parhus, Ritaren 34-43.

Handläggningstiden har varit under de lagstadgade tio veckorna.
Nämnden har antagit en tillsynsplan som gäller från år 2017 till

och med år 2019, vilken redovisar hur tillsynsarbetet ska prioriteras
och fortgå. Tillsynsplanen har följts och inkomna ärenden beträf-
fande klagomål om ovårdade fastigheter och olovligt byggande har
handlagts, sammanlagt 41 ärenden. Arbetet med tillsyn när det gäl-
ler OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har fortskridit och 26
OVK-protokoll har inkommit. Även på lekplatser har tillsyn gjorts.
Det har även fokuserats på att avsluta gamla ärenden.

Kommunen har inlett ett samarbete med Essunga kommun be-
träffande bygginspektörstjänster.

Kommunens geografiska informationssystem har uppdaterats
kontinuerligt. Under 2017 har kommunen gått med i geodatasam-
verkan, vilket innebär att kommunen får tillgång till bl.a. lantmä-
teriets kartor, fastighetsaviseringar m.m., på ett enklare och säkrare
sätt. Därmed blir beslutsunderlagen till hela kommunen rättssäk-
rare.

Miljöskydd
Miljöenheten bedriver framförallt myndighetsutövning inom livs-
medelslagstiftningen, miljöbalken, tobakslagstiftningen, lagen om
receptfria läkemedel och animaliska biprodukter.

I kommunen finns ett stort antal verksamheter som omfattas av
anmälningsplikt respektive tillståndsplikt enligt miljöbalken eller
livsmedelslagstiftningen och som nämnden utövar tillsyn över.

Verksamheten har bedrivits i enlighet med den tillsynsplan som
nämnden antog för året. Enligt miljöbalken är nämnden ansvarig
för att ta fram en behovsutredning vart tredje år. Miljötillsynsför-
ordningen ställer krav på nämnden i egenskap av operativ tillsyns-
myndighet. I behovsutredningen redogörs för det tillsynsbehov som
krävs i kommunen enligt gällande lagstiftning och internationella,
nationella och lokala miljökrav. Miljö- och byggnadsnämnden ge-
nomförde ett gediget arbete och tog fram en behovsutredning var-
till kopplades en tillsynsplan för 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden

Nya Jordgubbens Dag – ett miljömärkt event: Nya Jordgubbens Dag kan nu sälla sig till en fin skara event, såsom Vasaloppet, som ett miljömärkt
event. Vara kommun är mycket glada över att ha tagit ännu ett steg mot ett mer hållbart evenemang genom miljömärkningen.
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2015 2016 2017

Intäkter 5 234 5 857         5 311
Kostnader -7 696 -8 120        -7 930
varav personalkostnader -6 239 -6 379        -6 606
Verksamhetens resultat -2 462 -2 263       -2 619

Budgetanslag 2 897 3 133         3 572
Över/underskott 435 870           953

Balanserat över/underskott 1 768 2 038         2 391
                 

Nettoinvesteringar -55 0               0

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 158 144            164
Andel av nettodriftskostnad, % 0,3 0,3             0,3

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

NNämnd 343 362              -19
Ledning och övrig myndighetsutövning 1 173 1 085                88
Bygg- och kartverksamhet 1 194 -90           1 284
Miljö-och hälsoskyddsverksamhet 862 1 262            -400
Summa 3 572 2 619             953

Tillsynen av B- och C- verksamheterna följde gällande tillsyns-
plan. Det har även hanterats 21 miljöskyddsklagomål.

Nämnden har enligt tillsynsplanen handlagt 45 ärenden beträf-
fande värmepumpar och 73 ärenden beträffande köldmedier. Vi-
dare har det handlagts 67 ärenden om sop- och slamdispenser.

Utöver den regelbundna årliga tillsynen på större miljöfarliga
verksamheter har nämnden besökt kommunens bilverkstäder.

Omfattande lagändring har ägt rum i miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) som innebar att verksamhetskoderna för en del
anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ändrades.
Därav har miljöbalkstaxan omarbetats och uppdaterats. Beslut till
berörda verksamheter har skickats beträffande nya verksamhets -
koder.

En ny lag beträffande tillsyn av elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare har stiftats och trätt i kraft under sommaren 2017
som föranledde att nämndens reglemente reviderades.

Hälsoskydd 
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö
har omarbetats och antagits i kommunfullmäktige.

Framtagande av enklare inspektionsrapporter och kontrollkort
har genomförts inom hälsoskydd.

Arbete har drivits om att inventera de verksamheter i kommu-
nen som hör till kategorin "skärande och stickande". Dessa verk-
samheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Livsmedel
Livsmedelskontrollerna genomfördes utifrån gällande kontrollplan.
Arbetet med att utforma inspektionsrapporter ändamålsenligt och
introducera kontrollkort har genomförts.

I samband med livsmedelskontrollen utförs numera och fram-
gent tillsyn av rökfria miljöer vid undervisningslokaler.

Arbete genomfördes för att hälsoskydd- och livsmedelsinspek-
törerna ska arbeta överlappande och att båda inspektörerna ska ha
kompetens inom såväl hälsoskydd som livsmedel. Arbetet kommer
att fortskrida under 2018.

Ekonomiskt resultat
Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott om 953 tkr år
2017. I budgeten ingår ett ackumulerat överskott på 600 tkr. Årets
överskott hänförs huvudsakligen till lägre personalkostnader i för-
hållande till budget.

Fördelat på nämndens fyra verksamhetsområden ser det eko-
nomiska utfallet ut enligt följande:

Nämnden visar ett underskott på 19 tkr. Underskottet är till
följd av utbetalt arvode p.g.a. utbildningsinsatser.

Ledning och övrig myndighetsutövning visar ett överskott på
88 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgete-
rat.

Bygg- och kartverksamheten visar ett överskott på 1 284 tkr.
Resultatet förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat.
Detta beror på underbemanning och svårighet att rekrytera. Res-
terande del förklaras av högre intäkter än budget.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten visar ett underskott om
400 tkr. Underskottet hänförs till att antal debiterbara tillsynstim-

mar har varit lägre än förväntat, vilket lett till lägre intäkter än
budgeterat.
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Nämnden bedriver sedan ett antal år tillbaka ett avloppsprojekt som innebär att de enskilda avloppen i kommunen ska ha en re-
ning som uppfyller kraven i miljöbalken. Detta arbete har resulterat i ett minskat näringsutsläpp till våra sjöar och vattendrag och
går i linje med EU:s vattendirektiv. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat 224 nya tillstånd för enskilda avlopp. Utöver det har
även 15 fastigheter anslutit sig till det kommunala avloppsnätet. I maj anordnade miljöenheten en avloppsmässa för entreprenörer,
tillverkare och återförsäljare där invånare bjöds in för att öka sin kunskap om enskilda avlopp. Under hösten anordnades två stor-
möten i bygdegårdar där allmänheten inom det nya projektområdet informerades om hur man kan komma tillrätta med bristfälliga
avloppsanläggningar. Antalet inkomna ansökningar som inkommit till nämnden är svårt att styra. Genom att öka antalet informa-
tionsmöten till fler fastighetsägare kan nämnden till viss del påverka inkomna ansökningar. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar
efter en antagen tillsynsplan och arbetar områdesvis. Antalet aktuella fastigheter som behöver åtgärdas inom ett visst område kan till
viss del variera från år till år. Under 2017 har 690 kommuniceringar till fastighetsägare skickats ut samt 155 förelägganden. Därav
är förutsättningen för att under 2018 nå uppsatt mål på 300 åtgärdade enskilda avloppsanläggningar vara bättre.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 207 239 300

Standarden på de små/enskilda avloppsanläggningarna ska öka.

Antalet åtgärdade små/ enskilda avloppsanläggningar, st.

Förorenade fastigheter är vanligtvis indelade i MIFO riskklasser 1-4, varav riskklass 1 är mest förorenad. I Vara kommun finns
det fyra objekt som tillhör riskklass 1, två sågverk och två nedlagda kemtvättar.

Under året har det påbörjats planering om arbetet beträffande objekten som tillhör riskklass 2. Det finns i Vara kommun sex ob-
jekt. Det arbetet fortsätter under år 2018. Det har även identifierats 14 nedlagda deponier. Dessa tillhör riskklass 2 respektive risk-
klass 3.

Under året har undersökningar och efterbehandlingar av oljeföroreningar skett på en fastighet som bedrivit drivmedelsverksam-
het och saltlager (Svevia).

De fem ärendena som avslutades avser en kemtvätt, Bitterna såg, drivmedelsstationen i Stora Jungatorp samt två entropiärenden.
Mindre utsläpp från cisterner, fordon, olyckor m.m. sker ett antal per år som hanteras och efterbehandlas.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 0 5 4

Antalet förorenade områden i kommunen ska minska.

Antalet handlagda ärenden förorenade områden, st

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Miljö- och byggnadsnämnden ska ge förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och kommande generationer ska till-
försäkras 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.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 51 50

                                                 56 50

                                                 7 12 12

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

Antalet informationsinsatser.

Nöjd-medborgar-index avseende bemötande och tillgäng-
lighet (%).

Nöjd- inflytande- index avseende information (%)
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Framtiden
Nya lagar och regler som kan ha effekt på nämndens verksamhet
är på gång inom bland annat plan- och byggförfarandet, livsme-
delstillsynen, miljöbalken och tobakslagen.

I framtiden kommer förvaltningen fortsatt att fokusera på att
arbeta med god service och kommunikation ut mot medborgarna
och företag. Det är ständigt pågående kvalitetsarbete som krävs
för att kunna upprätthålla rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska
upprätthållas, liksom kontrollplanen inom livsmedelslagstift-
ningen.

Nämnden har en bred verksamhet, som kräver hög kompetens
hos förvaltningens medarbetare. För att vidareutveckla verksam-
heten, behålla rättssäkerheten och effektivisera handläggningen är
det viktigt att medarbetarna ges möjlighet till kontinuerlig kom-

petensutveckling. Förvaltningen arbetar vidare med att minska
sårbarheten genom att det är minst två personer som innehar kom-
petens inom varje arbetsområde.

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem, Miljö- och byg-
gredans ersättare, beräknas att införas under sommaren 2018. Ar-
betet genomförs tillsammans med V6- kommunerna, med en
gemensam organisation där Vara kommun är projektledare. Tan-
ken är att arbetet på sikt även ska innebära gemensamma ärende-
handläggningsprocesser, gemensamma mallar och diarieplan.

Det är viktigt att arbetet med kommunens GIS-verktyg fort-
skrider. Detta system är av strategisk karaktär och betydelsefullt
för flertalet av kommunens enheter och förvaltningar liksom kom-
munens medborgare och företag. Under 2018 kommer en ny GIS-
ingenjör att rekryteras.

Nytt för 2018 är att kommunen planerar att inleda ett samar-
bete inom byggverksamheten med Grästorp kommun.

Ärenden beträffande förorenad mark kräver omfattande utredningsarbete då de är komplicerade och komplexa. Saneringsproces-
sen kan innefatta komplikationer inte minst med hänsyn till att det vanligen är pågående verksamheter som finns på den förorenade
fastigheten.

2016 2017 Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017

                                                 40 26 25

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ska främja en god boende- och inomhusmiljö. Antalet inkomna OVK protokoll till miljö-
och byggnadsnämnden ska öka.

Ökning av antalet inskickade OVK protokoll (obligatorisk
ventilationskontroll), %.
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Ordförande: Ulla Andersson (S)

Förvaltningschef: Fredrik Linusson

Ansvarsområden
Räddningsnämnden är Lidköpings, Varas, Grästorps och Essungas
kommuners gemensamma organ för uppgifter som gäller rädd-
ningstjänst, skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsin-
satser enligt lagen om skydd mot olyckor samt de uppgifter i övrigt
som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar
för räddningstjänsten.

Årets viktigaste händelser

Sammanfattning

u  Det nya löneavtalet för deltidsbrandmännen medförde myc-
ket missnöje och kulminerade med att ett 70-tal brandmän
sade upp sig. Efter ett antal förhandlingsrundor fattade ar-
betsgivaren ett ensidigt beslut som fick större delen av brand-
männen att dra tillbaka sin uppsägning. Utöver detta har det
också påbörjats ett arbetsmiljöarbete direkt riktat mot del-
tidsbrandmännen.

u  Vård och Omsorgs larmcentral för trygghetslarmen flyttade
under hösten in i den nyrenoverade räddningscentralen.

u  Krisberedskapsrådet Västra Skaraborg har bildats och arran-
gerat en totalförsvarsdag.

Ekonomiskt resultat
Räddningsnämnden redovisar 2017 ett underskott på 189 tkr för
Vara kommun. Detta förklaras av att Varas andel av 2016 års un-
derskott för hela Räddningsnämnden i Västra Skaraborg om 295
tkr belastar resultatet.

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Resultaträkning
Belopp i tkr 2015 2016 2017

Intäkter 0 0                0
Kostnader -9 434 -9 522      -10 242
varav personalkostnader 0 0                0
Verksamhetens resultat -9 434 -9 522     -10 242

Budgetanslag 9 509 9 716       10 053
Över/underskott 75 194          -189

Balanserat över/underskott 41 228              39
                 

Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 603 604            642
Andel av nettodriftskostnad, % 1,2 1,2             1,2

Resultat Räddningsnämnden Västra Skaraborg (totalt)
Driftsredovisning i tkr 2015 2016 2017

Intäkter 23,3 25,0           27,1
Kostnader -50,3 -53,7          -54,8
Nettokostnad -27,0 -28,7         -27,7

Budgetanslag 27,6 27,2           27,9
Budgetavvikelse 0,6 -1,5             0,2
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Ordförande: Onni Vehviläinen (M)

Ansvarsområden
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollin-
strument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i
kommunen och pröva ansvarstagandet. Med sin granskning bidrar
revisorerna till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar
på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också
för medborgarna. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt,
vilket innebär att revisorerna inte kan votera i granskningsfrågor.

I Vara kommun finns sex revisorer, vilka är nominerade av de
politiska partierna och valda av kommunfullmäktige. Gransk-
ningsuppdraget omfattar hela den kommunala verksamheten.

Enligt kommunallagen är revisorernas uppgift att pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnder och sty-
relser är tillräcklig.

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens bestäm-
melser om kommunal revision, revisionsreglemente som fastställs
av kommunfullmäktige samt god revisionssed i kommunal verk-
samhet. Alla granskningsinsatser sker på revisorernas egna initiativ.
Detta förhindrar dock inte revisorerna att i enlighet med god re-
visionssed ha en stödjande och rådgivande roll i förhållande till
styrelser och nämnder.

Val av granskningsområde sker utifrån en prövning av väsent-
lighet och risk, d.v.s. hur betydelsefullt området är, vilka risker för
fel som föreligger samt vilka konsekvenser eventuella felaktigheter
skulle kunna medföra för kommunen.

I sina granskningar biträds revisorerna av sakkunniga som de
själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att full-
göra granskningen enligt god revisionssed.

Alla granskningar och uppföljningar av betydande omfattning
dokumenteras i rapporter, vilka fortlöpande översänds till berörd
nämnd och kommunfullmäktige. Varje verksamhetsår avslutas
med att revisorerna granskar årsredovisningen och lämnar en re-
visionsberättelse med uttalande i ansvarsfrågan.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret sammanträffat
med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium, kom-
munstyrelsen och samtliga nämnders presidium. Totalt har revi-
sorerna haft tio sammanträden under året där varje sammanträde
föregås av en beredning. Revisionen har deltagit vid fem utbild-
ningsdagar. Därutöver har revisorerna deltagit i två samverkans-
möten med revisionsgrupperna i V6-kommunerna.

Revisorerna har under året varit ute i de olika verksamheterna
och sammanträffat med personal och brukare. Under året har två
fördjupande granskningar genomförts, vilkas revisionsrapporter
överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom. Därutöver
har revisorerna gjort ett riskbedömningsunderlag samt genomfört
en grundläggande granskning av samtliga nämnder och granskat
delårsrapport och årsredovisning.

Ekonomiskt resultat
Vara kommuns revisorer redovisar 2017 ett underskott om 47 tkr,
vilket förklaras av högre kostnader för granskande revison kontra
budget.

Dessa ökade kostnader hänförs till en särskild utredning som
gjordes av projekt Badhusparken, samt att revisionen genomförde
en upphandling av sakkunnigt biträde för åren 2018-2020. Dessa
tilläggsuppgifter kom att innebära fler möten än planerat.

Vara kommuns revisorer

Resultaträkning
Belopp i tkr 2015 2016 2017

Intäkter 0 0                0
Kostnader -880 -925           -970
varav personalkostnader -339 -360           -388
Verksamhetens resultat -880 -925          -970

Budgetanslag 885 897            923
Över/underskott 5 -28            -47

Balanserat över/underskott 464 436            389
                 

Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 56 59              61
Andel av nettodriftskostnad, % 0,1 0,1             0,1
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Vara Koncern AB

Förvaltningsberättelse
Vara Koncern AB ägs till 100 % av Vara kommun, 212000-2924.
Bolaget utgör moderbolag till fem helägda dotterbolag, VaraNet
AB, 556872-7696, Vara Konserthus AB, 556872-7704, Vara Bo-
städer AB, 556440-4803, Vara Industrifastigheter AB, 556095-
1443 och Destination Vara AB, 556750-6885. Alla bolagen har
sitt säte i Vara kommun, Västra Götaland.

Bolagets syfte är att optimera och samordna verksamheterna i
de kommunala bolagen inom Vara kommun. Det innebär att sä-
kerställa att den av kommunfullmäktige fastlagda strategiska pla-
nen får genomslag i bolagens verksamheter, samt att övervaka
koncernens risknivå som helhet. Bolaget ska samarbeta och sam-
utnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga kom-
munala bolag i Vara Koncern AB.

Ordförande i bolaget är Carl-Uno Olsson (S). Bolagets VD är
Anna Cederqvist.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har en omarbetad budget- och uppföljningsprocess im-
plementeras, vilket innebär att bolaget har samordnat budget- och
uppföljningen av bolagens ekonomi och verksamhet gentemot
kommunstyrelsen. Den nya processen bidrar till att Vara Koncern
AB:s styrnings- och uppföljningsansvar i högre utsträckning kan
säkerställas.

Bolaget har under året påbörjat ett arbete om kartläggning av
vilka resurser som skulle kunna vara gemensamma och vilka kon-
cernövergripande styr- och samarbetsområden som skulle kunna
effektiviseras och samordnas för att nå ökad måluppfyllelse utifrån
den strategiska planen och ägardirektiven. Arbetet slutfördes under
2017 då en gemensam tjänste- och prislista upprättades och god-
kändes som en av budgetförutsättningarna inför 2018. Tjänsterna
omfattar ekonomi-, HR-, kansli- och juridiktjänster.

För att säkerställa styrning och kontroll av de finansiella ris-
kerna har bolaget medverkat till att en koncerngemensam finans-
policy och finansiella riktlinjer tagits fram och sedan antagits av
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Detta innebär
att en koncernbank inrättas på förvaltningen som samordnar all
likviditetsplanering och upplåning i syfte att säkerställa risknivån
vad gäller likviditets och ränterisk för koncernen som helhet. Im-
plementeringen av koncernbanken görs under 2018.

Årets resultat är ett underskott på 20 tkr, vilket kan härledas
till arvodes- och övriga kostnader.

Vara Bostäder AB

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Vara Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Vara Koncern AB
som i sin tur är helägt av Vara kommun.

Vara Bostäder AB har enligt bolagsordningen i uppdrag att
inom Vara kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och
försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och där-
till hörande kollektiva anordningar och lokaler. Bolaget ska, i all-
männyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vara kommun.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Enligt ägardirektiv från 2015 ska bolaget bygga 16 lägenheter
i kv. Ritaren och enligt direktiv från juni 2016 ska bolaget skapa
en ökad beredskap för att möta framtida bostadsefterfrågan samt
verka för en ökad integration och mångfald i ett bostadsperspek-
tiv.

Fastighetsbeståndet inrymmer 522 lägenheter, 12 lokaler och
101 garageplatser fördelade på orterna Arentorp, Kvänum, St Le-
vene, Vara och Vedum.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Ett, för bolaget större, utvändigt fastighetsunderhåll inkluderande
163 byten av fönster och fönsterdörrar genomfördes under hös-
ten.

Byggnationen av 15 lägenheter i kvarteret Ritaren, Vara, fär-
digställdes i juli.

Projektering av ombyggnad av f.d. vårdcentral m.m. i Kvänum
till elva lägenheter kompletterades med underlag för stamrenove-
ring m.m. i övriga lägenheter under våren. Byggnadsarbetena på-
börjades i september och beräknas pågå till april 2018.

Ombyggnation av HVB-hem till LSS-boende i fastigheten
Renen 3, Kvänum har genomförts under sommaren och hösten.

Totalrenovering efter brand i lägenhet i Vedum inleddes i au-
gusti och beräknas blir klar i februari 2018.

Systemhandling gällande Vara 29:1 m.fl., den s.k. Brinkesko-
gen, har tagits fram där ambitionen har varit att skapa en hållbar
byggnation. Administrativa föreskrifter inför upphandling av en-
treprenör är under framtagande. Ett föravtal gällande köp har teck-
nats med exploatör avseende delar av fastigheten.

Den bovärd som anställdes hösten 2016 har fortsatt sitt arbete
med dialog och kontaktskapande med framför allt de hyresgäster
som ännu inte behärskar det svenska språket.

Resultat av det arbete som skett utifrån ändamål, ekono-
miska mål och övriga mål i ägardirektiven:
Året har inneburit en väsentlig förhöjning av underhållet av fas-
tigheterna, vilket också intygades och uppskattades av Hyresgäst-
föreningen vid de årliga hyresförhandlingarna.

15 nya lägenheter har färdigställts, tillskapandet av elva och
stamrenovering i 22 lägenheter har inletts och underlag för bygg-
nation av ett 60-tal lägenheter i Vara bereds.

Vid årsskiftet 2016/2017 är inga lägenheter outhyrda, förutom
de som är under stamrenovering.

Genomgång av gamla hyresavtal har påbörjats i syfte att upp-
datera dem till nu gällande krav och lagstiftning och ett arbete

Vara kommuns bolag

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2015 2016 2017

Nettoomsättning, tkr 0 0              0
Resultat efter finansiella poster, tkr -46 -168           -20
Balansomslutning, tkr 23 720 23 552     23 530
Soliditet, % 100,0 100,0       100,0



med förbättrade rutiner vid uthyrningar m.m. har inletts, allt för
att nå klarare besked med tydligare gränssnitt och en bättre kund-
service.

Dialogen med hyresgästerna har utvecklats, och då särskilt med
de hyresgäster som ännu inte behärskar det svenska språket. Avtal
har tecknats med Hyresgästföreningen om hyresgästinflytande
m.m. Ett första möte har också hållits.

Vara Industrifastigheter AB
Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Vara Industrifastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vara Kon-
cern AB som i sin tur är helägt av Vara kommun.

Vara Industrifastigheter AB har enligt bolagsordningen i upp-
drag att uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till
industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet samt
på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och mark-
anskaffning i kommunen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren, i
ägarens ställe. Bolagets syfte är att arbeta för att skapa goda förut-
sättningar för en positiv utveckling för kommunens näringsliv och
därigenom stärka kommunens attraktionskraft. Uthyrning ska ske
på affärsmässig grund.

Fastighetsbeståndet består av fyra industrifastigheter i Vara och
en i Kvänum med totalt ca 35 hyresgäster.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Hyressituationen är i huvudsak mycket stabil, endast en större
uppsägning har skett, detta till årsskiftet 2017/2018, på större
delen av dessa lokaler har nya kontrakt tecknats. Nya förfrågningar
på lokaler är begränsad.

Om- och tillbyggnad av fastigheten Dalripan 1 i Kvänum har
på hyresgästens initiativ utförts under senare delen av året.

Gällande fastigheten Konstruktören 2, Vara, har kortvariga hy-
resavtal tecknats då främsta syftet med förvärvet var att tillgodose
Lagmansgymnasiets behov av ytor för fordons- och transportut-
bildning. Slutligt besked i denna fråga har inte erhållits.

Ombyggnationer i samband med byte av hyresgäster har skett
då det varit aktuellt.

Resultat av det arbete som skett utifrån ändamål, ekono-
miska mål och övriga mål i ägardirektiven:
Fram till årsskiftet 2017/2018 finns i princip inga lokaler out-
hyrda. Efter årsskiftet kommer det att finnas några kontors- och
industrilokaler disponibla för uthyrning då hyresgäst lämnade
2017-12-31. Information ges på bolagets hemsida. Anpassningar
har skett med syftet att nuvarande och nya hyresgäster känner att
de har ändamålsenliga lokaler.

VaraNet AB
Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
VaraNet AB är ett helägt dotterbolag till Vara Koncern AB som i
sin tur är helägt av Vara kommun.

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

u  Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att
kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber

u  Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot alla kom-
munens verksamheter

u  Hyra ut tillgång till fiberstamnätet (svartfiber)

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad
som anges i bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av in-
frastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv
och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Enligt, av styrelsen antagen, affärsplan ska under 2018-2019
huvudfokus vara att säkra drift samt utveckla affärsmöjligheterna.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under våren har, i samarbete med Larv-Längjum fiberförening,

utbyggnad skett för att ansluta bl.a. Larvs skola.
Anslutning mellan Vara kommun och Lidköping kommun via

Järpås har projekterats. Genomförandet har fördröjts p.g.a. Tra-
fikverkets handläggningstider gällande tillstånd att passera under
och intill järnväg. Arbetena påbörjades i november men försenas
ytterligare på grund av milt väder och stora nederbördsmängder.

Anslutning mot Essunga kommun via Tumleberg har genom-
förts under året.

Ett antal förfrågningar gällande anslutning till telekom-master
har behandlats och förmedlats till berörda fiberföreningar.

Arbetet med att säkerställa dokumentation av fibernäten samt
avtal gällande tillträde till näten om avbrott sker har inletts.

Underlag för nya avtal gällande drift och service samt förmed-
ling av svartfiber har under året arbetats fram.

Från och med årsskiftet sker särredovisning av drift och under-
håll gällande föreningsnäten.

Resultat av det arbete som skett utifrån ändamål, ekonomiska
mål och övriga mål i ägardirektiven:

Under året har ett antal privatfastigheter anslutits till förenings-
näten, vilka servas av bolagets stamnät. Såväl direkt från bolagets
nät som i samverkan med föreningar har flera kommunala fastig-
heter erhållit fiberuppkoppling.

Affärsmöjligheterna har utvecklats genom dels samarbetet med
fiberföreningarna, dels genom investeringar i förbindelser mot
såväl Essunga som Lidköping.

Årsredovisning 2017
Vara kommuns nämndsredovisning
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2015 2016 2017

Nettoomsättning, tkr 34 102 35 439         36 398
Resultat efter finansiella poster, tkr -1 618 -29 033           3 626
Balansomslutning, tkr 270 845 320 450       337 171
Soliditet, % 5 17                17

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2015 2016 2017

Nettoomsättning, tkr 2 472 2 977       3 257
Resultat efter finansiella poster, tkr 211 221          498
Balansomslutning, tkr 16 706 15 650     20 835
Soliditet, % 47 51            40



Vara Konserthus AB

Förvaltningsberättelse
Vara Konserthus AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB som i sin
tur ägs av Vara kommun. 

Bolaget ska enligt bolagsordningen bedriva och utveckla scen-
konsten i Vara Konserthus och eftersträva samarbete med lokala,
nationella och internationella aktörer. Verksamheten ska ha en stor
bredd med särskilt fokus på barn och unga och vara öppen för
produktion av experimentell art samt bedriva projekt i samspel
med det fria kulturlivet. För att stärka kulturens roll i Vara kom-
mun samverkar konserthuset med det lokala kulturlivet, skolan
och föreningslivet. Vara Konserthus arrangerar också många
möten och kulturkonferenser. Konserthuset har även ett långsik-
tigt uppdrag och årligt verksamhetsbidrag från Västra Götalands-
regionen. Uppdraget omfattar musik, dans, barn & ungdom,
residensverksamhet tillsammans med huvudmannaskapet för stor-
bandet Bohuslän Big Band.

Bolagets ordförande är Sture Carlsson och VD är Staffan 
Becker.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Upphandling av ett nytt biljettsystem har genomförts under 2017.
Implementeringen och start av försäljning i det nya systemet ägde
rum i oktober. Under året har PEAB utsetts till huvudentreprenör
för Sprinten-projektet. Projektering och programhandlingar har
under hösten tagits fram och kommer att kompletteras i inled-
ningen av nästa år.

Ett nytt långsiktigt uppdragsavtal med Västra Götalandsregio-
nen har arbetats fram. Det nya avtalet gäller under perioden 2018
- 2020.

Resultat av det arbete som skett utifrån ändamål, ekono-
miska mål och övriga mål i ägardirektiven
Verksamhetsåret 2017 har återigen varit mycket positivt för Vara
Konserthus AB med en stor publiktillströmning i alla åldrar. Kon-
serthuset har under året besökts av ca 65 500 personer och Bo-
huslän Big Band har genom sin konsertverksamhet spelat för ca
42 500 åhörare. Konserthuset har under året arrangerat eller varit
medarrangör till sammanlagt 537 aktiviteter inom scenkonst och
konferenser. Totalt har verksamheten under året nått ut till nästan
152 000 personer. Siffrorna stärker bilden av Vara Konserthus be-
tydelse som mötesplats och arrangör samt Bohuslän Big Bands
goda renommé och position som ett nationellt och internationellt
erkänt storband.

Destination Vara AB

Förvaltningsberättelse
Destination Vara AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, 556872-
7712, vilket i sin tur är ett helägt bolag till Vara kommun.

Destination Vara AB har i uppdrag att marknadsföra, leda, sam-
ordna och utveckla Vara kommun som besöks- mötes- och evene-
mangsplats. Bolaget ska verka för att hela kommunen utvecklas
som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka flödet av besökare
och skapa förutsättningar för stärkt handels- och serviceutbud.
Bolagets syfte är att arbeta för att öka kommunens attraktionskraft
och bedriva platsmarknadsföring för att stärka bilden av Vara med
omnejd. Bolaget ska även i samverkan med kommunen bidra till
att kommunens övergripande strategiska mål uppnås.

Ordförande i bolaget är Victoria Johansson. Bolagets VD är
Jonas Lundin.

Under 2017 har Destination Vara AB ytterligare stärkt sin syn-
lighet i kommun, regionen men också nationellt i Sverige. Bolaget
har skapat och implementerat en helt ny webbplats (www.desti-
nationvara.se). Bolaget har också samlat alla ansvariga på mötes-
och konferensanläggningar i Vara kommun för att tillsammans
jobba för fler möten och event i Vara, ett forum som tidigare inte
funnits. Kontaktnätet kring Sveriges PCO:er (Professionell Cong-
ress Organizer) har stärkts genom besök i Vara. Kampanjen ”Från
Vara med kärlek” har startat. Bolaget har under året ansökt om att
hålla tio större nationella och internationella konferens/kongres-
sansökningar för 2018 och 2019 och några är beviljade, som ex-
empelvis Sveriges Regional Musikchefer och Dödsbokonferenser.

Bolagets VD har gjort 50 företagsbesök och drygt 5 000 per-
soner har bolaget mött på olika sätt genom möten, konferenser
och nätverksbesök.

Destination Vara AB har också gjort en ansökan till Sparbanks-
stiftelsen kopplat till #sägjatillvara, ett arbete för att utveckla lokala
värdar i Vara kommun. Personer som rör sig i nätverk kring möten
och event. Ett bidrag som blev beviljat för 2018-2020. I dagsläget
är det 30 värdar och målet är att 2020 ha 100 lokala värdar.

Bolaget har arrangerat två konferenser och därigenom fått egna
intäkter under året utöver bidraget från Vara kommun och de ex-
terna bidragen från samarbetspartnerna Bjertorp slott, Lumber &
Karle och Vara Konserthus. Mindre avvikande kostnader som ökat
från budget är marknadsföring, reklam och trycksaker och IT-sup-
port.

Årsredovisning 2017
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Arbetet med att säkra robustheten i nätet har varit ett fokus-
område under året.

I enlighet med uppdraget från ägarna sker bolagets verksamhet
på affärsmässig grund och där intäkterna med en liten marginal
överstiger kostnaderna under året.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2015 2016 2017

Nettoomsättning, tkr 17 391 18 710     18 021
Resultat efter finansiella poster, tkr 396 554          840
Balansomslutning, tkr 15 091 19 769     18 354
Soliditet, % 19 17            22

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2015 2016 2017

Nettoomsättning, tkr 0 0          125
Resultat efter finansiella poster, tkr -22 217           -36
Balansomslutning, tkr 74 471          315
Soliditet, % 93 52            68

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2015 2016 2017

Nettoomsättning, tkr 2 069 2 269       2 334
Resultat efter finansiella poster, tkr 439 186          274
Balansomslutning, tkr 23 022 15 265     15 143
Soliditet, % 27 41            43
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RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning

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

Föreligger några risker som kan
påverka kommunens resultat och
kapacitet?

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

Vilken kontroll har kommunen över
den ekonomiska utvecklingen?

kapacitetresultat

kontrollrisk

Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning
för Vara kommun används en finansiell analysmodell som be-
nämns RK-modellen. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera
eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom för-
söka 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.

Det finansiella resultatet
Årets resultat och dess orsaker kartläggs. En eventuell obalans,
d.v.s. att kostnaderna överstiger intäkterna eller att en rörelse-
riktning mot obalans sker, är en varningssignal. Under detta per-
spektiv analyseras också investeringar och dess utveckling.

Kapacitet
Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalnings-
beredskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommu-
nen har på lång sikt.

Riskförhållanden
Med tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad fi-
nansiellt. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommu-
nen 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 upprättande av finan-
siella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot bud-
get är uttryck för god ekonomisk hushållning.

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

Finansiell analys
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Årets resultat skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, kommunen

Koncernens resultat motsvarar 1,7 % av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och utjämning medan kommunens resultat mot-
svarar 1,3 %. 

Resultatet för kommunen var 11 mkr, vilket var 28 mkr lägre
än 2016. Under 2017 har kommunen skrivit ner fastigheter om
4,5 mkr, skrivit ner IT-inventarier om 6,4 mkr, kostnadsfört ett
bidrag på 5,3 mkr till medfinansiering av sporthall och haft en
extra kostnad för verksamhetsutveckling för all personal om 9,4
mkr, sammanlagt poster på 25,6 mkr som påverkat resultatet ne-
gativt. Resultatet exklusive engångsposter uppgår till 4,2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Årets resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till 11 mkr,
vilket motsvarar 1,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatnivån ligger därmed inom intervallet för kommunens fi-
nansiella mål som anger att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skat-
teintäkter och generella statsbidrag. Under perioden 2015 – 2017
uppgår det genomsnittliga resultatet i relation till skatteintäkter
och generella statsbidrag till 3,1 %.  Med den blandade redovis-
ningsmodellen uppgår årets resultat till 3 mkr, vilket motsvarar
0,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att
kommunens resultat måste överstiga noll kronor. I balanskravsut-
redningen avräknas realisationsvinster från resultatet. Justering
görs även för pensionskostnader på pensionsskulden som är intjä-
nade före år 1998 p.g.a. att Vara kommun redovisar enligt full-
fonderingsmodellen.

Vara kommun har ingen resultatutjämningsreserv.

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna ut-
vecklar sig i förhållande till skatteintäkterna och det generella stats-
bidraget. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatteintäkter och
statsbidrag som den löpande driftverksamheten tar i anspråk. Det
utrymme som finns kvar kan användas till amortering av långfris-
tiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande.

Årets resultat kommunen
mkr 2015 2016 2017

Fullfonderingsmodell                 
Årets resultat, mkr 26 39              11
Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 3,3 4,7             1,3

Blandad modell                 
Årets resultat, mkr 14 26                3
Årets resultat/skatteintäkter och generellt 
statsbidrag, % 1,7 3,1             0,3

                 
Balanskravsutredning, mkr                 
Resultat enligt resultaträkningen 26 39              11
Samtliga realisationsvinster 0 0                0
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -12 -13               -8
Årets resultat efter balanskravsjust. 14 26              3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0                0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0                0
Balanskravsresultat 14 26              3
Balanskravet uppfyllt * Ja Ja               Ja

Finansiellt resultat

Årets resultat
Koncernen redovisar ett resultat på 15 mkr, vilket är en resultat-
försämring med 4 mkr jämfört med föregående år.

Resultatet består av kommunens och bolagens resultat:

u  Kommunen 11,2 mkr

u  Vara Koncern AB  0,0 mkr

u  Vara Bostäder AB 2,8 mkr

u  Vara Industrifastigheter AB 0,3 mkr

u  VaraNet AB 0,0 mkr 

u  Vara Konserthus AB 0,5 mkr 

u  Destination Vara AB 0,0 mkr.

Intäkter och kostnader, kommunen
Förändring i procent 2015 2016 2017

Nettokostnadsutveckling -1,9 2,4           10,1
Skatte- och statsbidragsutveckling 3,1 4,6             5,9
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Verksamhetens nettokostnader uppgår till 855 mkr, en ökning
med 10,1 % jämfört med föregående år. Om jämförelsestörande
poster exkluderas båda åren uppgår nettokostnadsutvecklingen till
8,0 % mellan 2016 och 2017. Det är framförallt kostnader och
intäkter inom socialnämnden som förändrats, en förändring på
4,6 % av kommunens totala förändring på 8,0 %. Den största för-
ändringen ligger på kostnader och intäkter för ensamkommande
barn, en förändring på 27 mkr i nettokostnad där intäkterna mins-
kat mer än kostnaderna. Även ökade kostnader för placeringar av
barn och unga påverkar med ca 9 mkr. Inom bildningsnämndens
område har nettokostnaderna ökat med 20 mkr, vilket motsvarar
2,4 % av nettokostnadsökningen. Detta beror främst på ökade
kostnader för personal p.g.a. elever med särskilda behov.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgår till 
876 mkr, en ökning med 49 mkr eller 5,9 % jämfört med föregå-
ende år. Skatteintäkterna ökar med 7,5 % främst p.g.a. skatte -
ökningen med 50 öre, men också p.g.a. en befolkningsökning. De
generella statsbidragen ökar med 1,4 %.

Nettokostnader som andel av skatter och generella statsbidrag
är ett mått som visar hur stor andel av kommunens intäkter som
förbrukas av löpande driftverksamhet. Generellt brukar en netto-
kostnadsandel under 98 % betraktas som god ekonomisk hushåll-
ning eftersom de flesta kommuner, då sett över en längre
tidsperiod, bedöms kunna finansiera sina reinvesteringar och nöd-
vändiga nyinvesteringar.

Driftkostnadsandelen blev 99 % för 2017, vilket är en ökning
med 4 procentenheter. De jämförelsestörande posterna för 2017
är nedskrivningar av anläggningstillgångar, sammanlagt 11 mkr,
bidrag till sporthall 5 mkr och verksamhetsutvecklingen på 9 mkr.
Om dessa poster exkluderas är nettodriftskostnaden 96 %. De
jämförelsestörande posterna för 2016 var bidrag till Vara
Hästsportklubb, 9 mkr, och nedskrivning av långfristig fordran på
Levene Arena AB och Vara Konstgräs AB, 7 mkr. Om dessa poster
exkluderades var nettodriftskostnaden 93 % för år 2016.

Årets investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 131 mkr varav kom-
munen stod för 99 mkr, Vara Bostäder AB 24 mkr, Vara Industri-
fastighet AB 6 mkr och Vara Konserthus AB 2 mkr. Kommunens
investeringar var 65 mkr lägre än budget.

Skatte- och statsbidragsutveckling och
nettokostnadsutveckling

Skatte- och statsbidragsutveckling
Nettokostnadsutveckling

Årets resultat, skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

Skatte- och statsbidragsutveckling och netto-
kostnadsutveckling, exklusive jämförelsestörande poster

% 

Årets investeringar, kommunen
    2015 2016 2017

Investeringsvolym, mkr 45 55              99
Investeringsvolym/verksamhetens kostnader, % 5 6                9
Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 112 139            185

Investeringarnas andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag
% 2015 2016 2017

Vara kommun 10 7              11
Västra Götalandsregionen, genomsnitt 11 10               *)
Riket, genomsnitt 10 10               *)

*)  2017 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.

Driftskostnadsandel, kommunen
(Löpande kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag)
% 2015 2016 2017

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 91 89              91
Avskrivningar 5 5                6
Nettokostnadsandel 96 94              98
Finansnetto*) 1 1                 1
Driftskostnadsandel 97 95              99

*) Finansnettot inkluderar finansiella kostnader för pensionsskulden enligt 
    fullfonderingsmodell.

Intäkter och kostnader, kommunen
   Uppgår Procentuell förändring

Belopp i mkr 2017 till 2016 2017

Verksamhetens kostnader inklusive 
avskrivningar och finansnetto, mkr 1 111 7,7                 5,4
Verksamhetens intäkter, mkr 246 23,7               -7,6
Skatteintäkter, mkr 662 3,0                 7,5
Generella statsbidrag och  
utjämningsbidrag, mkr 214 9,9                 1,4

Vara kommun

exklusive jämförelsestörande poster
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Nettoinvesteringarna uppgick till 99 mkr, vilket var en avvikelse
mot budget på 65 mkr.

Av kommunens investeringar på 99 mkr avsåg 30 mkr Projekt
Sprinten, 11 mkr om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan, 8 mkr
VA-investeringar och 7 mkr köp av Sveviatomten i Varas tätort.

Avvikelsen på 65 mkr beror bl.a. på att projekt inte kommit
igång eller är försenade. De största avvikelserna är projektet Sprin-
ten 20 mkr, grundskola Torsgårdsskolan 7 mkr och ombyggnad
Vara badhus 10 mkr. Av avvikelsen på 65 mkr föreslås 54 mkr att
ombudgeteras till 2018.

Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av investering-
arna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när
den löpande driften är finansierad. En skattefinansieringsgrad på
100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera investeringar
som är gjorda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen
inte behöver låna till investeringar och att kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme stärks.

Skattefinansieringsgraden av investeringarna för 2017 är 63 %.
Detta innebar ändå att nettoinvesteringarna på 99 mkr kunde fi-
nansieras med egna medel från den löpande verksamheten och lik-
vida medel, då inga lån behövde tas upp. 15 mkr av investering-
arna hör till vatten och avlopp som finansieras av taxor.

Kapacitet
Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt. Det
anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget
kapital.

Koncernens soliditet inkl. ansvarsförbindelser uppgick till
25 %, vilket är samma som året innan. I Västra Götaland och i
riket ligger kommunernas soliditet i genomsnitt på 15 % respek-
tive 14 % (2016).

Kommunens soliditet inkl. ansvarsförbindelser uppgick till
32 %, vilket är oförändrat från 2016.

Långfristig skuld
Av koncernens samlade långfristiga skuld på 268 mkr återfinns 21
mkr i Vara kommun, 234 mkr i Vara Bostäder AB, 6 mkr i Vara
Industrifastigheter AB och 7 mkr i VaraNet AB.

Kommunens långfristiga skuld består av förinbetalda anslut-
ningsavgifter för vatten och avlopp samt gatukostnadsersättningar.
Dessa har ökat med 1 mkr jämfört med 2016. Statliga investe-
ringsbidrag har flyttats från kortfristiga skulder till långfristiga
skulder och uppgår till 5 mkr.

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuld-
sättningsgrad minskar med 1 procentenhet från 2016. Den kort-
fristiga skuldsättningsgraden ökar med 1 procentenhet och
avsättningsgraden minskar med 2 procentenheter.

Skattefinansieringsgrad av investeringar
    2015 2016 2017

Internt tillförda medel, mkr 64 78              62
Årets nettoinvesteringar, mkr 45 55              99
Skattefinansieringsgrad av investeringarna % 144 139              63

Soliditet, kommunen 
% 2015 2016 2017

Inkl. pensioner intjänade före 1998 29 32              32
Exkl. pensioner intjänade före 1998 70 72              69

Soliditet
% 2015 2016 2017

Vara kommun 29 32              32
Västra Götaland, genomsnitt 11 15               *)
Riket, genomsnitt 10 14               *)

*) 2017 års räkenskapssammandrag är inte publicerat. 

Skuldsättningsgrad, kommunen
% 2015 2016 2017

Total skuldsättningsgrad                  
– varav avsättningsgrad (pensioner) 50 47              45
– varav kortfristig skuldsättningsgrad 19 20              21
– varav långfristig skuldsättningsgrad 2 2                2
Summa: 71 69             68

Långfristig skuld
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En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella ka-
pacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina in-
komstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större
handlingsutrymme att generera en intäktsökning denna väg. Den
totala skattesatsen i Vara kommun inklusive regionskatten uppgick
år 2017 till 33,25 %, vilket är 47 öre mer än genomsnittet för
kommunerna i Västra Götaland. Kommunens skattesats uppgick
år 2017 till 21,77 %, vilket är 1 kr och 2 öre högre jämfört med
rikets genomsnitt. Den totala skattesatsen i Vara kommun är 1 kr
och 13 öre högre jämfört med riket.

2017 höjdes Vara kommuns skattesats med 50 öre till 21,77.

Risk – Kontroll

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsbered-
skap är balanslikviditet. Om måttet är 100 % innebär det att om-
sättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna.
Balanslikviditeten har minskat med 14 procentenheter och uppgår
till 84 %. De likvida medlen har minskat med 14 mkr till 90 mkr,
de kortfristiga fordringarna har ökat med 1 mkr och de kortfristiga
skulderna har ökat med 18 mkr. Trots att de likvida medlen har
minskat med 14 mkr har 99 mkr i investeringar kunnat finansie-
rats utan lån.

Utöver de likvida medlen har kommunkoncernen en checkkre-
dit på 100 mkr. I rörelsekapitalet finns semesterlöneskulden till
personalen på 46 mkr.

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsstyrka på
”medellång sikt”. De finansiella nettotillgångarna försämrades
under året med 36 mkr jämfört med föregående år.

Vara kommun har inga långfristiga låneskulder, utan den lång-
fristiga skulden består endast av långfristig skuld för anslutnings-
avgifter, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag.

Vara kommun har låga borgensåtaganden per invånare i jäm-
förelser med de andra kommunerna i Västra Götaland och riket.

Kommunen har ett pensionsåtagande som uppgår till 399 mkr.
Hela pensionsförpliktelsen är upptagen som avsättning i balans-
räkningen och har återlånats i sin helhet. Det finns ingen återför-
säkring och inga medel är placerade. Aktualiseringsgraden uppgår
år 2017 till 99 %.

Likviditet ur ett riskperspektiv
    2015 2016 2017

Likvida medel, mkr 91 104              90
Balanslikviditet, % 87 98              84
Rörelsekapital, mkr -23 -4             -34

Finansiella nettotillgångar
mkr 2015 2016 2017

Nettolåneskuld resp. nettolikviditet 77 89              69
Övriga fordringar och skulder -68 -69             -86
Finansiella nettotillgångar 9 19             -17

Kommunalskatt

Riket Västra Vara
% Götaland kommun

Kommunens skattesats 20,75 21,30 21,77
Regionens skattesats 11,36 11,48 11,48
Total skattesats 32,12 32,78 33,25

Finansiella risker – Långfristig skuld 
tkr/invånare 2015 2016 2017

Vara kommun 1 1                1
Västra Götaland, genomsnitt 16 17               *)
Riket, genomsnitt 18 19               *)

*)  2017 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.

Borgensåtagande 
mkr 2015 2016 2017

Vara Bostäder AB 222 234            234
Vara Industrifastigheter AB 6 6                6
VaraNet AB 14 7                7
Egna hem och småhus 0 0                0
Föreningar 3 3                3
Summa borgensåtagande 245 250          250

Pensionsåtagande, kommunen
mkr 2015 2016 2017

Avsättningar intjänade före 1998 302 291            284
Avsättningar intjänade fr.o.m. 1998 30 34              37
Löneskatt 80 79              78
Total pensionsskuld 413 404          399
Finansiella placeringar 0 0                0
Återlån 413 404            399
Årlig förändring -12 -9               -5

Borgensåtagande per invånare
tkr 2015 2016 2017

Vara kommun 16 16              16
Västra Götaland, genomsnitt 30 32               *)
Riket, genomsnitt 31 32               *)

*)  2017 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.
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Nämndsredovisning
Netto- Tertialupp- Bokslut Avvikelse  

mkr kostnad uppföljning II

Kommunstyrelsen 122 3 2 -1
Räddningsnämnden, Västra 
Skaraborg 10 0 0 0
Miljö- och byggnadsnämnden 3 1 1 0
Bildningsnämnden 382 -4 -2 2
Socialnämnden 345 -2 -3 -1
Vara kommuns revisorer 1 0 0 0
Summa 863 -3 -2 1

Årets resultat 9 11 2

Känslighetsanalys, kommunen
Händelseförändring, mkr Kostnad/intäkt

Ränteförändring med 1 %                                                                0,0
Löneförändring med 1 %                                                                  6,5
Verksamhetens kostnader - förändring med 1 %                               4,0
Generell avgiftsförändring med 1 %                                                  1,1
Förändring försörjningsstöd med 10 %                                             0,9
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning med 10 %                         18,3
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning med 10 %                         0,2
10 heltidstjänster (25 000 kr/mån)                                                    4,2

Avvikelse mot budget

Det var små avvikelser mellan tertialuppföljningen II och bok-
slutet för nämnderna.



Årets resultat på 11 mkr är 1,3 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. God ekonomisk hushållning är som tumregel 2,0 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med tanke på de jäm-
förelsestörande posterna på 26 mkr som ingår i resultatet är det
ett bra resultat.

Kommunen har inga långfristiga lån, utan endast en långfristig
skuld på 21 mkr som gäller anslutningsavgifter från VA och ren-
hållning, gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. Vara
kommun har en långfristig skuld på 1 306 kr/invånare, medan lä-
nets andra kommuner i snitt har 17 095 kr/invånare i långfristig
skuld.

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 90 mkr. Minskningen
på 14 mkr beror främst på hög investeringsnivå. Kommunen har
också tillgång till en checkräkningskredit på 100 mkr som inte an-
vänts under året.

Kommunens finansiella tillgångar uppgår år 2017 till 38 mkr,
vilka i huvudsak består av aktier i helägda bolag, 24 mkr, och an-
delar i Kommuninvest ekonomisk förening, 14 mkr.

Jämförelse med V6-kommunerna
Vara kommun har ett nära samarbete med kommunerna Essunga,
Grästorp, Götene, Lidköping och Skara, kallat V6. En jämförelse
med V6 visar att den genomsnittliga soliditeten inklusive samtliga
pensionsförpliktelser var 19,5 % för gruppen under 2016. Vara
kommuns soliditet var 32,2 %. Nyckeltalet Resultat i förhållande
till skatter och generella statsbidrag är 4,1 % i snitt 2016 för V6-
gruppen, vilket kan jämföras med 1,3 % för Vara kommun.

Ekonomichefens avslutande iakttagelser
u Kommunens resultat om 11 mkr enligt fullfonderingsmodel-

len för pensioner motsvarar 1,3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. Om man tar hänsyn till jämförel-
sestörande poster skulle resultatet vara 37 mkr, vilket mot-
svarar 4,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

u  Kommunfullmäktiges fastställda mål om att resultatet ska
uppgå till 2 % +- 2 % av skatteintäkter och generella statsbi-
drag uppfylldes.

u  Den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) var oföränd-
rad, drygt 32 %. Soliditeten ligger betydligt över genomsnit-
tet för kommuner i både riket och i Västra Götalands län.

u  Nettoinvesteringarna uppgick till 99 mkr, där de största inve-
steringarna var Sprintenprojektet 30 mkr och om- och till-
byggnad av Torsgårdsskolan 11 mkr. 

u  Kommunen har ingen långfristig låneskuld.

u  Pensionsförpliktelserna har minskat med 5 mkr jämfört med
föregående år och uppgår till totalt 399 mkr. Hela pensions-
förpliktelsen är upptagen som avsättning i balansräkningen
och har återlånats i sin helhet.

u  Kommunen har en stark ekonomisk ställning med låg skuld-
sättningsgrad och god soliditet.
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God ekonomisk hushållning
”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de fi-
nansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning.” KL 5 §.

Vara kommuns definition  

u  Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service
som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska
behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

u Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande ser-
vicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande gene-
ration utan att den ska behöva uttaxera en högre skatt.

u Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte
förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov.

u Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att fi-
nansiera löpande driftkostnader med lån och att en god eko-
nomisk hushållning bör vara att de löpande intäkterna täcker
de löpande kostnaderna.

u Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att medel
från försäljning av anläggningstillgångar används för att åter-
betala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar.

u Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen då kommu-
nen vill ha en rättvisande bild av det ekonomiska läget.

Verksamhetsperspektiv
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hus-
hållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamåls-
enligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effekter. Detta kräver en utvecklad pla-
nering med framförhållning och handlingsberedskap. För att
kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa proces-
ser som ger förutsättningar för att bedriva verksamheterna kost-
nadseffektivt och ändamålsenligt.

Måluppfyllelse av ”god ekonomisk hushållning”
Vara kommun bedömer att kravet på "god ekonomisk hushåll-
ning" inte till fullo har uppnåtts då flera av verksamhetsmålen inte
är uppfyllda. Av de 22 övergripande indikatorerna uppfylldes åtta
helt, fyra delvis och fem uppfylldes inte. Fem indikatorer besvara-
des inte.

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning
Vara kommun har en stark ekonomisk ställning. Soliditeten är ett
mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka och visar hur
stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel.
Förändringen i detta finansiella mått är beroende av investerings-
takten, nyupplåningen, andra skuldförändringar samt resultatet.
Högre soliditet tyder på starkare långsiktig finansiell handlingsbe-
redskap som ger goda förutsättningar för låga finansieringskost-
nader. Vid utgången av 2017 uppgick soliditeten inklusive
kommunens totala pensionsskuld till 32,3 %, vilket är 0,1 pro-
centenheter högre än 2016.
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Driftsredovisning

Budget Redovisning  Budgetavvikelse Redovisning 

Belopp i tkr 2017 2017 2017 2016 

Vara kommuns revisorer -923 -970 -47 -926
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -10 053 -10 242 -189 -9 522
Kommunstyrelsen -124 612 -122 364 2 248 -98 635
- varav förv.utv. och service -101 557 -103 657 -2 100 -76 114
- varav teknisk förvaltning -23 055 -18 707 4 348 -22 521
Miljö- och byggnadsnämnden -3 572 -2 619 953 -2 263
Bildningsnämnden -380 121 -381 941 -1 820 -362 309
Socialnämnden -341 312 -344 648 -3 336 -306 229
Summa nämndverksamhet -860 593 -862 784 -2 191 -779 884
Personalkostnadsförändringar -1 000 0 1 000 0
Centralt anslag hyresförluster -1 000 -1 630 -630 -5 889
Avstämning resursfördelningsmodell -1 664 0 1 664 0
Internränta 15 083 11 898 -3 185 17 253
Personalomkostnader 2 000 1 762 -238 2 293
Kalkylerade personalförsäkringar 28 960 31 006 2 046 30 033
Pensionskostnader inklusive löneskatt -32 597 -32 653 -56 -32 964
Förändring semesterlöneskuld -1 000 -1 849 -849 -1 705
Skatt och försäkring -290 -35 255 -434
Realisationsvinst/-förlust 0 0 0 0
Flyktingbidrag omfördelat till nämnderna 0 0 0 -4 536
Summa verksamhet -852 100 -854 285 -2 184 -775 833
Skatteintäkter och generella statsbidrag 869 885 875 929 6 044 826 875
Finansnetto -12 971 -10 437 2 534 -12 077
Summa efter finansiering 4 813 11 207 6 394 38 965
Extra ordinära poster 0 0 0 0 
Totalt 4 813 11 207 6 394 38 965

Driftsredovisning 

Investeringsredovisning

Budget Redovisning  Budget- Överföring Redovisning 
Nämnd, tkr 2017 2017 avvikelse till 2018 2016 

Kommunstyrelsen 156 305 93 468 62 837 53 512 47 309
– varav förv. utv. och service 15 386 7 347 8 039 3 086 7 782
– varav teknisk förvaltning 140 919 86 121 54 798 50 426 39 527
Miljö- och byggnadsnämnden 297 0 297 247 0
Bildningsnämnden 5 800 4 724 1 076 0 7 760
Socialnämnden 1 150 774 376 0 203 
Summa 163 552 98 966 64 587 53 759 55 271

Investeringsredovisning – översikt

Investeringarna uppgår till 99 mkr för kommunen, vilket är en
avvikelse mot budget på 65 mkr. De största investeringarna under
året är bildnings- och kulturklustret Sprinten 30 mkr, grundskolan
Torsgårdsskolan 11 mkr, investeringar i VA-ledningar 8 mkr,
inköp av Sveviatomten 7 mkr och dagvattenledning Arentorp 4
mkr. Avvikelsen mot budgeten är 65 mkr, varav 63 mkr på kom-
munstyrelsen inklusive tekniska förvaltningen. De största avvikel-
serna är på Sprinten 20 mkr, Vara badhus 10 mkr, underhåll i
fastigheter 8 mkr och grundskola Torsgårdsskolan 7 mkr. Dessa

fyra projekt avviker med sammanlagt 45 mkr av den totala avvi-
kelsen på 65 mkr. Projekt Lyskraft gick med underskott om 1,2
mkr, men detta har täckts av andra projektmedel.

Av kvarvarande budget på 64 587 tkr föreslås 53 759 tkr att
överföras till 2018, varav tekniska förvaltningen 50 426 tkr, för-
valtningen för utveckling och service 3 086 tkr samt miljö- och
byggnadsnämnden 247 tkr. Den budget som föreslås överföras är
till projekt som är påbörjade eller försenade men ska genomföras.
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Investeringsredovisning

Projektets Ack. Budget- Budget 
budget utfall diff 2017 Budget- Slut-
t.o.m. t.o.m. t.o.m. inkl Utfall avvikelse redo-

Nämnd (Belopp i tkr) 2017 2017 2017 överföring 2017 visat

Tekniska förvaltningen
Sprinten, förändring konserthus-
gymnasieskola 50 864 30 737 20 127 50 000 29 873 20 127        
Grundskola Torsgårdsskolan 19 162 11 926 7 236 18 030 10 794 7 236        
VA-renovering, bef. ledningar 18 387 14 363 4 024 10 500 7 696 2 804        
Dagvattenledning Arentorp 6 000 4 144 1 856 5 958 4 102 1 856        
Vårdcentralen dagverksamhet 5 000 3 703 1 297 4 971 3 674 1 297        
Exploatering kv Ritaren etapp 2 4 800 0 4 800 4 800 2 796 2 004        
GC-väg Arentorp IP 2 426 2 512 -86 2 274 2 360 -86        
Lagman NO-salar 3 000 2 770 230 2 243 2 013 230        
Nyanläggning Stallgatan etapp 3 1 745 1 939 -194 1 745 1 939 -194        
Lyskraft Vara 9 999 11 225 -1 226 236 1 462 -1 226        KF § 111/17
VA-sanering Kvänum/Avloppsledn Kvänum 3 344 6 126 -2 782 1 500 966 534        
Alléskolan, lokaler 2 700 905 1 795 2 654 859 1 795        
GC-väg Emtunga-Önum skola 2 000 718 1 282 1 282 474 808        
GC-väg Tingshusgatan 3 000 2 993 7 7 250 -243        
Vara badhus 128 790 122 773 6 017 9 696 71 9 625        
Tillbyggnad 1 avd GP-Byn 6 401 7 985 -1 584 -1 580 4 -1 584        KF § 32/2017
Evenemangsparkering kv Aspen 2 000 2 337 -337 -337 0 -337        KS § 40/17
GC-väg St torget 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800        
Övriga projekt 25 140 16 788 8 352        
Summa teknisk förvaltning 140 919 86 121 54 798

Förvaltning för utveckling och service
Inköp Sveviatomten 7 000 7 000 0        
Webbarkiv 500 219 281        
IT-investeringar 4 450 67 4 383        
Inventarier/övrigt 1 850 61 1 789        
Ärendehanteringssystem 1 586 0 1 586        
Informationsskylt E20 1 500 0 1 500        
Summa förv för utv och service 15 386 7 347 8 039

Kommunstyrelsen totalt 156 305 93 468 62 837
     
Miljö- och byggnadsnämnden         
Inventarier 297 0 297        
Summa miljö- och byggnadsnämnden 297 0 297
     
Bildningsnämnden
Inventarier 2 600 2 700 -100
Datorer 1:1 3 200 2 024 1 176
Summa bildningsnämnden 5 800 4 724 1 076        
     
Socialnämnden         
Inventarier 1 150 774 376
Summa socialnämnden 1 150 774 376

Summa samtliga nämnder 163 552 98 966 64 587        

Investeringsredovisning per projekt
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Resultaträkning och Kassaflödesanalys

2016 2017

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Verksamhetens intäkter Not 1 266 329 246 311
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 002 -1 049 -1 047 -1 092
     – varav jämförelsestörande kostnader Not 3 -9 -9 -15 -15
Avskrivningar/nedskrivningar Not 4 -40 -78 -54 -65
     – varav jämförelsestörande kostnader Not 3 0 -30 -11 -11
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -776 -798 -855 -846

Skatteintäkter Not 5 616 616 662 662
Generella statsbidrag Not 6 211 211 214 214
Finansiella intäkter Not 7 1 1 2 1
Finansiella kostnader Not 8 -13 -17 -12 -15
     – varav jämförelsestörande kostnader Not 3 -7 -7 0 0
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 39 13 11 16

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Skattekostnader Not 9 0 6 0 -1
ÅRETS RESULTAT 39 19 11 15 

Resultaträkning

2016 2017

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 39 19 11 15
Justering för avskrivningar 40 78 54 65
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 10 -6 -12 -3 -1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 73 85 62 79
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -20 -18 -2 -5
Ökning/minskning av förråd och varulager -1 -1 0 0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 15 1 18 37
Medel från den löpande verksamheten 67 67 78 111

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -56 -67 -99 -131
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 1 1 1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1 -1 0 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 1 0 0
Medel från investeringsverksamheten -56 -66 -98 -130

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 13 0 0
Amortering av skuld 0 -2 0 -1
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 1 1 0 0
Ökning av långfristig skuld 1 1 6 5
Minskning av långfristig skuld 0 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 2 13 6 4

     

ÅRETS KASSAFLÖDE 13 14 -14 -15

Likvida medel vid årets början 91 91 104 105
Likvida medel vid årets slut 104 105 90 90  

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

2016 2017

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 690 941 744 1 015
Maskiner och inventarier Not 12 55 70 46 61
Finansiella anläggningstillgångar Not 13 38 17 38 16
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 783 1 028 828 1 092

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd Not 14 4 5 4 5
Kortfristiga fordringar Not 15 79 77 80 68
Likvida medel Not 16 104 105 90 90
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 187 187 174 163

     

SUMMA TILLGÅNGAR 970 1 215 1 002 1 255

     

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 273 283 312 302
Årets resultat 39 19 11 15
SUMMA EGET KAPITAL Not 17 312 302 323 317

     

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar pensioner Not 18 404 406 399 401
Andra avsättningar Not 19 48 45 50 47
SUMMA AVSÄTTNINGAR 452 451 449 448

     

SKULDER

Långfristiga skulder Not 20-22 15 262 21 268
Kortfristiga skulder Not 23 190 200 209 222
SUMMA SKULDER 206 462 230 490

     

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 970 1 215 1 002 1 255

     

Borgens- och ansvarsförbindelser Not 24 254 6 252 5

Balansräkning
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2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Försäljningsmedel 18 35 19 34
Taxor och avgifter 64 62 65 63
Hyror och arrenden 29 56 30 60
Bidrag 135 157 112 135
Övriga intäkter 20 19 20 19
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 266 329 246 311

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Jämförelsestörande kostnader

Bidrag Vara Hästsportklubb -9 -9 0 0
Bidrag ny sporthall 0 0 -5 -5
Verksamhetsutveckling 0 0 -9 -9
Finansiell kostnad, nedskrivning av fordring -7 -7 0 0
Nedskrivning värdering fastigheter 0 -30 -5 -5
Nedskrivning värdering inventarier 0 0 -6 -6
SUMMA JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER -16 -46 -26 -26

Not 3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Personalkostnader 631 657 650 679
Bidrag 52 39 52 39
– varav försörjningsstöd 12 12 9 9
– varav Vara Hästsportklubb 9 9 0 0
– varav till ny sporthall 0 0 5 5
Köp av verksamhet 142 163 157 175
Fastigheter och inventarier 102 109 100 106
Tjänster, transporter m.m. 75 82 88 94
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 002 1 049 1 047 1 092

Not 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Planenliga avskrivningar
– Byggnader och tekniska anläggningar 26 33 26 36
– Maskiner och inventarier 14 16 16 17
Nedskrivningar
– Byggnader, nedskrivning 0 32 5 5
– Byggnader, återföring av nedskrivning 0 -2 0 0
– Inventarier, nedskrivning 0 0 6 6
SUMMA AVSKRIVNINGAR 40 78 54 65

Not 4. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
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2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Preliminär skatteinbetalning 620 620 664 664
Preliminär slutavräkning innevarande år -3 -3 -3 -3
Slutavr. diff föregående år 0 0 1 1
SUMMA SKATTEINTÄKTER 616 616 662 662

Not 5. SKATTEINTÄKTER

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Räntekostnader 0 4 0 3
Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 6 6 12 12
Avskrivning långfristig fordran bolag 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 7 7 0 0
– varav jämförelsestörande finansiell kostnad: 0 0 0 0
Nedskrivning långfristig fordran Levene Arena AB 5 5 0 0
Nedskrivning långfristig fordran Vara Konstgräs AB 2 2 0 0
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 13 17 12 15

Not 8. FINANSIELLA KOSTNADER

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ränteintäkter 1 1 0 0
Övriga finansiella intäkter 1 1 2 1
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 1 1 2 1

Not 7. FINANSIELLA INTÄKTER

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Inkomstutjämningsbidrag 177 177 184 184
Regleringsbidrag -1 -1 0 0
Utjämningsbidrag för LSS 0 0 -1 -1
Fastighetsavgift 27 27 27 27
Kostnadsutjämningsavgift 3 3 -2 -2
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 5 5 6 6
SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 211 211 214 214

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Skatt på årets resultat 0 6 0 -1
SUMMA SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 0 6 0 -1

Not 9. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Not 6. GENERELLA STATSBIDRAG
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2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 240 261 258 280

Årets investeringar 20 21 14 16
Årets försäljningar och utrangeringar -1 -2 -28 -28
Utgående anskaffningsvärde 258 280 244 268

Ingående avskrivningar -189 -195 -203 -210

Återförda avskrivningar på fsg/utrangering 0 0 21 21
Årets avskrivningar -14 -15 -16 -17
Utgående avskrivningar -203 -210 -198 -206

REDOVISAT  VÄRDE VID ÅRETS SLUT 55 70 46 62

Not 12. MASKINER OCH INVENTARIER

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 1 243 1 574 1 278 1 620

Justering anskaffningsvärde 0 0 0 0
Årets investeringar 13 19 11 28
Årets pågående projekt 23 28 74 87
Årets försäljningar och utrangeringar -1 -1 -1 -2
Utgående anskaffningsvärde 1 278 1 620 1 362 1 733

Ingående avskrivningar -563 -614 -588 -647

Årets avskrivningar -26 -33 -26 -33
Återförda avskr. vid utrangering/försäljn. 1 1 0 0
Utgående avskrivningar -588 -647 -614 -680

Ingående nedskrivningar 0 -2 0 -34

Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 2 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 -32 -5 -5
Utgående nedskrivningar 0 -32 -5 -39

SUMMA MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 690 941 744 1 015

Markreserv 2 2 9 9
Verksamhetsfastigheter 484 712 469 705
Fastigheter för affärsverksamhet 64 64 65 65
Publika fastigheter 93 93 102 102
Fastigheter för annan verksamhet 2 2 1 1
Exploateringsmark 24 41 24 44
Pågående projekt 23 28 74 88
SUMMA 690 941 744 1 015

Not 11. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förändring av pensionsavsättningar -9 -9 -5 -5
Nedskrivning långfristig fordran 7 7 0 0
Utrangering försäkringsskada 0 0 0 0
Koncernförändring 0 0 0 0
Medfinansiering infrastruktur -5 -5 2 2
Övr ej likviditetspåverkande poster 1 -6 0 2
SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER -6 -12 -3 -1

Not 10. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
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2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kundfordringar 13 14 11 13
Upplupna skatteintäkter 1 1 0 0
Interimsfordringar 55 57 40 43
Momsavräkning 4 5 0 1
Fordran Vara Bostäder AB 5 0 17 0
Fordran VaraNet AB 0 0 0 0
Fordran Vara Konserthus AB 1 0 0 0
Fordran Vara Industrifastigheter AB 0 0 5 0
Övriga fordringar 0 0 7 11
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 79 77 80 68

Not 15. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Aktier, helägda dotterbolag 24 0 24 0
Andelar Kommuninvest ekonomisk förening 14 14 14 14
Långfristig fordran Levene Arena AB 0 0 0 0
Långfristig fordran Vara Konstgräs AB 0 0 0 0
Långfristig fordran Vara Konserthus AB 0 0 0 0
Övriga långfristiga fordringar 0 3 0 2
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 38 17 38 16

Not 13. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förråd 1 2 1 2
Exploateringsfastigheter 3 3 3 3
SUMMA FÖRRÅD OCH VARULAGER 4 5 4 5

Not 14.  FÖRRÅD, EXPLOATERINGSFASTIGHETER

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Årets resultat 39 19 11 15
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 273 283 312 302
UTGÅENDE EGET KAPITAL 312 302 323 317

Not 17.  EGET KAPITAL

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kassa 0 0 0 0
Plusgiro 0 0 0 0
Koncernkonto 104 104 90 90
Bank övrigt 0 1 0 0
SUMMA LIKVIDA MEDEL 104 105 90 90

Not 16. KASSA OCH BANK
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2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Pensioner intjänade före 1998 291 291 284 284
Pensioner exkl ÖK-SAP 31 31 34 34
Pensioner ÖK-SAP 0 0 0 0
Pensioner förtroendevalda 3 3 3 3
Pensioner Vara Bostäder AB 0 2 0 2
SUMMA PENSIONSSKULD 325 327 321 323

SUMMA SKULD LÖNESKATT 79 79 78 78

SUMMA PENSIONSSKULD INKLUSIVE LÖNESKATT 404 406 399 401

Pensioner intjänade före 1998

Ingående avsättning exklusive löneskatt 302 302 291 291
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 4 9 9
Gamla utbetalningar -14 -14 -15 -15
Aktualisering 0 0 0 0
Övrig post -1 -1 0 0
Summa exklusive löneskatt 291 291 285 285

Löneskatt 71 71 69 69
Summa inklusive löneskatt 362 362 354 354

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning exklusive löneskatt 27 27 31 31
Försäkring 0 0 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0 0 1 1
Nya utbetalningar -1 -1 -1 -1
Slutbetalning FÅP 0 0 0 0
Intjänad FÅP 5 5 2 2
Övrig post 0 0 0 0
Summa exklusive löneskatt 31 31 33 33

Löneskatt 8 8 8 8
Summa inklusive löneskatt 39 39 41 41

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

Ingående avsättning exklusive löneskatt 1 1 0 0
Utbetalning ÖK-SAP 0 0 0 0
Övrig post -1 -1 0 0
Summa exklusive löneskatt 0 0 0 0

Löneskatt 0 0 0 0
Summa inklusive löneskatt 0 0 0 0

Avsatt till pensioner förtroendevalda 2 2 3 3

Löneskatt 1 1 1 1
Summa inklusive löneskatt 3 3 4 4

Antal förtroendevalda 9 9 9 9

Summa avsättning pensioner exklusive löneskatt 325 327 321 323

Löneskatt 79 79 78 78
SUMMA AVSÄTTNING PENSIONER INKL LÖNESKATT 404 406 399 401

Aktualiseringsgrad 97 97 99 99

Not 18. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT
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2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Swedbank 0 2 0 2
Handelsbanken 0 46 0 45
Kommuninvest 0 200 0 200
Summa långfristiga låneskulder 0 247 0 247

Anslutningsavgifter vatten 5 5 6 6
Anslutningsavgifter avlopp 9 9 9 9
Gatukostnadsersättningar 1 1 2 2
Skuld investeringsbidrag 0 0 4 4
Summa övriga långfristiga skulder 15 15 21 21

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 15 262 21 268

Not 20. LÅNGFRISTIGA SKULDER

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0 0 0 0
Medfinansiering E20 1) 48 48 50 50
Avsättning uppskjutna skatter 0 -3 0 -3
SUMMA ANDRA AVSÄTTNINGAR 48 45 50 47

1) Utbetalning beräknas ske år 2020 - 2021.

Not 19. ANDRA AVSÄTTNINGAR

                     

2017 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen

Räntebindning till:
2017 0 0
2018 0 113
2019 0 53
2020 0 20
2021 0 61
SUMMA 0 247

Not 22. RÄNTEBINDNINGSTID

                     

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Skulder som förfaller inom ett år 0 60 0 113
Skulder som förfaller senare än ett år men senast fem år efter balansdagen 0 187 0 134
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 0 0 0 0
SUMMA ANDRA AVSÄTTNINGAR 0 247 0 247

Not 21. FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA SKULDER
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2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

BORGENSFÖRBINDELSER

Vara Bostäder AB 234 0 234 0
Vara Industrifastigheter AB 6 0 6 0
VaraNet AB 7 0 7 0

Förlustansvar för egna hem 0 0 0 0
Föreningsliv 3 3 3 3
SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 250 3 250 3

ANSVARSFÖRBINDELSER

Kontanta medel omsorgstagare 0 0 0 0
Pensionsskuld för förtroendevalda *) 3 3 2 2
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 3 3 2 2

SUMMA BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 254 6 252 5

*) Antal förtroendevalda med ansvarsförbindelser är fem stycken.

Solidarisk borgen

Vara kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensför-
bindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive in-
satskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vara kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342,5 mdkr och totala tillgångar till 349,2 mdkr. Kommunens andel av de totala för-
pliktelserna uppgick till 280,6 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 282,9 mkr.

Not 24. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

2016 2017
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Leverantörsskulder 26 34 29 39
Preliminär skatt och diverse avdrag 11 11 11 11
Interimsskulder 41 44 51 53
Momsskuld 0 0 0 0
Förutbetalda brukningsavgifter VA 2 2 5 5
Skulder kreditinstitut 0 0 0 0
Kortfristig skuld Vara Konserthus AB 15 0 13 0
Kortfristig skuld Vara Koncern AB 0 0 1 0
Kortfristig skuld VaraNet AB 2 0 2 0
Kortfristig skuld Vara Industrifastigheter AB 0 0 0 0
Upplupna sociala avgifter 13 14 12 13
Upplupen semesterlön 42 43 44 45
Upplupna löner, okompenserad övertid 6 6 5 5
Upplupen pensionsskuld individuell del 22 23 23 24
Upplupen särskild löneskatt individuell del 6 6 6 6
Förskottshyror 0 5 0 5
Förutbetalda skatteintäkter 3 3 6 6
Övriga kortfristiga skulder 1 9 1 10
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 190 200 209 222

Not 23. KORTFRISTIGA SKULDER
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2016 2017
Försäljning Försäljning Fordringar Skulder 

Belopp i mkr köpare säljare borgenär gäldenär

Kommunen 11 9 25 16
Vara Bostäder AB 2 9 0 17
Vara Industrifastigheter AB 1 0 0 5
VaraNet AB 0 1 2 1
Vara Konserthus AB 7 2 13 2
Vara Koncern AB 0 0 1 0
Destination Vara AB 0 0 0 0
Summa 21 21 41 41

Fin. poster Fin. poster Givna Mottagna

mottagare betalare bidrag bidrag

Vara kommun 1 0 13 0
Vara Bostäder AB 0 1 0 0
Vara Industrifastigheter AB 0 0 0 0
VaraNet AB 0 0 0 0
Vara Konserthus AB 0 0 0 12
Vara Koncern AB 0 0 0 0
Destination Vara AB 0 0 0 1
Summa 1 1 13 13

Not 25. INTERNA MELLANHAVANDEN MED KONCERNFÖRETAG
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Kommunens redovisning upprättas enligt kommunallagen och en-
ligt kommunala redovisningslagen samt följer anvisningar och re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I
vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från rekom-
mendationerna från normgivande organ. Dessa avsteg kommen-
teras nedan. Kommunen följer också ett antal övergripande
principer, såsom principen om pågående verksamhet, objektivi-
tetsprincipen, försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt
principen om öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande
bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning på boksluts-
dagen.

Pensioner
Vara kommun tillämpar sedan år 2003 den s.k. fullfonderingsmo-
dellen som redovisningsmodell, vilket innebär att hela pensions-
skulden, inklusive pension som intjänats före 1998, belastar
resultatet och att intjänade pensioner tas upp som avsättning i ba-
lansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas
som finansiell kostnad i resultaträkningen. Löneskatt ingår i pen-
sionsskulden. KPA har beräknat pensionsskulden per 2017-12-31
enligt RIPS17. Pensioner intjänade under år 2017 redovisas som
verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kort-
fristig skuld i balansräkningen.

Pensioner för de förtroendevalda redovisas som avsättning i ba-
lansräkningen och visstidspensioner för förtroendevalda som ännu
inte aviserat sin avgång redovisas som ansvarsförbindelse enligt
RKR:s rekommendation 2.1. Pensionerna är beräknade enligt
SKL:s normalreglemente för förtroendevaldas pensioner. Inga sär-
skilda pensionsavtal finns för ledande tjänstemän.

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

Att tillämpa fullfonderingsmodellen är ett avsteg från redovis-
ningslagen.

Anläggningstillgångar
Värdering anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Värdeminsk-
ning sker utifrån beräknad nyttjandeperiod enligt linjär metod.
Som investering räknas utgifter över ett halvt basbelopp. Vid even-
tuella långfristiga lån kostnadsförs alla räntor. Huvudmetod tilläm-
pas. Det finns inga immateriella anläggningstillgångar med
bokfört värde. Investeringsbidrag periodiseras över nyttjandepe-
rioden.

Komponentavskrivning
Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponentavskriv-
ning.

Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter redovisas som materiell anläggningstill-
gång. Från och med år 2011 redovisas nya exploateringsfastigheter
som omsättningstillgång i balansräkningen för nya exploaterings-
områden.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiderna
baseras på anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod
och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning.

Uppskrivning, nedskrivning
I den sammanställda redovisningen tas endast hänsyn till nedskriv-
ning av anläggningstillgångar, då uppskrivning inte är tillåten en-
ligt den kommunala redovisningslagen

Planenliga avskrivningar görs med följande 
procentsatser på det avskrivningsbara beloppet:

Avskrivningstider År

Markanläggningar 5 - 60 år

Byggnader 5 - 60 år

Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier 5 - 10 år

Persondatorer och IT-inventarier 3 år

Sammanställd redovisning
Koncernen Vara kommun omfattar Vara Koncern AB (100 %),
Vara Bostäder AB (100 %), Vara Industrifastigheter AB (100 %),
VaraNet AB (100 %), Vara Konserthus AB (100 %) och Destina-
tion Vara AB (100 %). En sammanslagning av kommunens och
dotterföretagens räkenskaper efter eliminering till en redovisnings-
enhet kallas konsolidering. Alla bolag konsolideras. Den samman-
ställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell fördelning. Med förvärvsmetoden menas att det
egna kapitalet i dotterföretagen vid förvärvstillfället har eliminerats
av kommunen. Koncernens eget kapital utgörs, förutom av kom-
munens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget ka-
pital som upparbetats efter förvärvet. Vid konsolideringen har inga
elimineringsdifferenser uppkommit.

Skillnader i redovisningsprinciper mellan bolagen och kommu-
nen vad gäller uppskrivning av inventarier har justerats till kom-
munens gällande principer. Skillnader i pensionsredovisning ska
inte justeras.

Ekonomisk analys över den samlade kommunala verksamheten
görs översiktligt.

Övriga principer

Periodisering
Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2018, men som
avser december 2017 har skuldförts.

Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad över-
tid och jour har redovisats under verksamhetens kostnader i resul-
taträkningen. Den totala skulden av dessa har redovisats som
kortfristig skuld i balansräkningen.

Intäkter och kostnader hänförliga till redovisningsåret har be-
lastat årets redovisning.

Koncernkonto
Koncernkontot är ett gemensamt konto för kommunkoncernen.
Saldon på de kommunala bolagens underkonton utgör fordran på
eller skuld till kommunen.

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper



Skatteintäkter
I bokslutet har kommunen följt Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation 4.2, vilken rekommenderar att skatten ska pe-
riodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten
intjänats av den skatteskyldiga. Den prognos på skatteavräkningen
som Sveriges Kommuner och Landsting publicerar i december rä-
kenskapsåret ska användas vid beräkningen av årets skatteintäk-
ter.

Intäkter
Förväntade intäkter för integration är uppbokade till 80 % på
bildningsnämnden och socialnämnden. För socialnämnden finns
3,3 mkr på balanskonto för användning under 2018.

Anslutningsavgifter för VA och avlopp samt gatukostnadser-
sättningar periodiseras och redovisas som intäkt i resultaträkningen
med 1/30-del varje år. I balansräkningen redovisas dessa som lång-
fristiga skulder.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser som inte är
extraordinära men som det är viktigt att uppmärksamma vid jäm-
förelser med andra perioder. Upplysningar om sådana händelser
lämnas i resultaträkning samt i not. Detta i enlighet med RKR:s
rekommendationer 3.1.

Kommunala uppdragsföretag
Endast ett aktivt uppdragsföretag finns anslutet till kommunen.
Under 2016 betalades 201 tkr ut och under 2017 betalades 263
tkr ut till bolaget. Det gäller bolag enligt LOV inom hemtjänsten.
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Finansiella profiler för Vara kommun 
Syftet med analysen är att redovisa var Vara kommun be-
finner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats
under 2014 - 2016 i förhållande till övriga kommuner i
Västra Götaland. Detta görs i form av en speciellt framta-
gen finansiell profil, vars uppgift är att spegla starka och
svaga sidor hos den granskade kommunen i förhållande
till länets övriga kommuner.

Vad är den finansiella profilen?
Utgångspunkten för analysen är finansiella profiler i form av po-
lärdiagram. De innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra
perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras.
De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig
handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finan-
siella utvecklingen.

Genom att ta fram tre finansiella profiler för Vara kommun för
2014 - 2016 går det att på ett översiktligt sätt fastställa vilken fi-
nansiell utveckling och ställning kommunen haft i förhållande till
övriga kommuner i länet. Den finansiella profilen är relativ, vilket
innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har kom-
munen visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i det grans-
kade länet, men värdet kan behöva förbättras för att nå t.ex. god
ekonomisk hushållning. I allmänhet är det dock så att om kom-
munen får en 4:a eller 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen
är nyckeltalets värde oftast mer än tillfredsställande.

Alla perspektiv i profilen är relaterad till hur kommunen be-
finner sig i förhållande till övriga kommuner i grupperna.

    Långsiktig handlingsberedskap – Det första perspektivet
handlar om att redovisa vilken finansiell motståndskraft
kommunen har på lång sikt i förhållande till övriga kommu-
ner i jämförelsegruppen.

    Kortsiktig handlingsberedskap – Det andra perspektivet redo-
visar vilken finansiell motståndskraft kommunen har på kort
sikt. De närmaste 1 – 2 åren fokuseras.

    Riskförhållande – Med tredje perspektivet risk avses hur
kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hus-
hållning innefattar att kommunen i kort- och medellångt
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta
finansiella problem.

    Kontroll över den finansiella utvecklingen – Med det fjärde
perspektivet kontroll avses hur kommunen klarar av att
kontrollera sitt finansiella resultat.

Sammanfattande resultat
När det gäller Vara kommun ska det poängteras att kommunen
gjorde en stor avsättning på 48 mkr över resultaträkning för med-
finansiering av E20 under 2014 som påverkade många nyckeltal
det året men även för 2015 och 2016 (genomsnittligt resultat för
tre år).

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal,
också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns
finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspekti-
ven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsbered-
skap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utveck-
lingen. Perspektivens poäng utgörs av de fyra nyckeltalen som är
placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det in-
nebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv.

Varas finansiella profil 2016 visar att kommunen låg på genom-
snittet för samtliga fyra perspektiv. Vara förbättrade under perio-
den poängen i den finansiella profilen för tre av fyra perspektiv.
Det var kontroll samt kort och långsiktig handlingsberedskap.
Poängen för riskförhållande förblev densamma, om 2014 och
2016 jämförs. Förklaringen till denna utveckling var att poängen
för tre nyckeltal, budgetföljsamhet, resultat före extraordinära pos-
ter och skattefinansieringsgrad av investeringarna förbättrades
under perioden. Övriga fem nyckeltal förblev poängmässigt oför-
ändrade.

Avslutande kommentar
Vara har ett stabilt finansiellt läge. Resultatnivån bör dock behållas
mellan 2 % och 3 % i förhållande till verksamhetens bruttokost-
nader för att något stärka kommunens balansräkning. Detta be-
hövs för att möta förväntade framtida utmaningar. Det är viktigt
att kommunen behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de när-
maste åren förväntas bli tuffa p.g.a. att kommunerna står inför ut-
maningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov
hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att  kostna-
derna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare
än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från
skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i
så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas
verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Vara om
kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus
att behålla resultatnivån de kommande åren.
Källa: Kommunforskning i Väst (KFI).
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VA-verksamhet
Redovisning av VA-verksamheten ska ske enligt särskild
lagstiftning och sidoordnat från den skattefinansierade
verksamheten.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 27 196 tkr, vilket är en ökning
med 789 tkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 22 808 kr, vilket är en ökning
med 1 121 tkr jämfört med föregående år. Följande fördelade kost-
nader från kommunen belastar verksamheten; material, personal-
kostnader från gata/park och ekonomiavdelning, köpt tjänst från
miljö/hälsoskydd och IT samt övriga kostnader såsom växeltele-
foni, skatt och försäkring.

Årets resultat
2017 års verksamhet innebar ett överskott med 2 048 tkr. Avsätt-
ning görs till resultatfond med samma belopp. Det utgående vär-
det på resultatfonden blir därmed 3 087 tkr.

Avskrivningar
Kostnaderna för planenliga avskrivningar uppgår till 3 271 tkr,
vilket är en ökning med 87 tkr jämfört med föregående år.

Finansnetto
Verksamheten får en finansiell intäkt i form av ränta från kom-
munen på skuldförda anslutningsavgifter samt på fonderade
medel. Ingen ränta utgick för 2017.

Affärsverksamhet
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Resultaträkning

(Belopp i tkr) 2016 2017

Verksamhetens intäkter 26 407       27 196
Verksamhetens kostnader -21 687      -22 808
Avskrivningar -3 184        -3 271
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 536        1 117

                 
Finansiella intäkter 0                0
Finansiella kostnader -1 536        -1 117
RESULTAT EFTER FINANSNETTO 0               0

ÅRETS RESULTAT 0               0

Balansräkning

(Belopp i tkr) 2016 2017

TILLGÅNGAR                  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 62 279       62 933
Maskiner och inventarier 342            172
Summa anläggningstillgångar 62 621      63 105

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                  

Förråd 423            365
Kundfordringar 0                0
Övriga fordringar 6 121       10 479
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 33                0
Summa omsättningstillgångar 6 577      10 844

SUMMA TILLGÅNGAR 69 198      73 949

EGET KAPITAL 0               0

AVSÄTTNINGAR                  

Pensioner 2 475         2 741
SUMMA AVSÄTTNINGAR 2 475        2 741

SKULDER                  

Kommunlån 42 279       49 093
Periodiserade anslutningsavgifter 14 087       14 653
Summa långfristiga skulder 56 366      63 746

Leverantörsskulder 2 709            611
VA-fond 1 039         3 087
Moms 5 803                0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 806         3 764
Summa kortfristiga skulder 10 357        7 462

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR Och SKULDER 69 198      73 949
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har ökat med 484 tkr. Investeringarna
2017 uppgick till 3 755 tkr.

Avsättningar
Verksamhetens upparbetade pensionsskuld uppgår till 2 741 tkr.
Beräkningen är gjord enligt VA-verksamhetens andel av kommu-
nens pensionskostnad per anställd.

Skulder
Anslutningsavgifter avser i huvudsak kostnader för att dra fram
ledningar till fastigheter. 29/30-del bokförs som en långfristig
skuld till VA-kollektivet och 1/30-del redovisas som en förutbetald
intäkt i resultaträkningen varje år för att matcha avskrivningarna.
Verksamhetens anläggningar finansieras med lån från Vara kom-
mun och uppgår till 49 093 tkr. Det är en ökning med 6 814 tkr.

Redovisningsprinciper
Redovisningen följer de grundläggande principer som finns i
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), Lagen om
kommunalredovisning (1997:614) samt de rekommendationer
som ges ut av råder för kommunal redovisning (RKR).

Verksamhetens intäkter
Anslutningsavgifter i VA-verksamheten redovisas som en förutbe-
tald intäkt och periodiseras över en tid på 30 år.

Verksamhetens kostnader
Skuld för semester och okompenserad övertid är inte upptagen i
balansräkningen utan årets förändringar i skulden bokförs mot re-
sultatet.

Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet och börjar samma
år som investeringen aktiveras. Avskrivningar sker med utgångs-
punkt från följande ekonomiska livslängd:
•    10 år Inventarier
•    40 år Vatten- och avloppsverk samt pumpstationer
•    70 år Vatten- och avloppsledningar

Finansnetto
Anläggningstillgångarna är finansierade via kommunlån.

Skulder
Enligt ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” ställs krav på
en separat balansräkning för VA-verksamheten för att visa att det
är en taxefinansierad verksamhet. Årets resultat redovisas därför
inte som en del av kommunens egna kapital, utan som en kort-
fristig skuld, VA-fond.

Långfristig skuld avser kommunlån och motsvarar anläggnings-
tillgångarna med avdrag för förutbetalda anslutningsavgifter.
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Bilder från verksamhetsutvecklingen i Sundvollen i Norge

Årsredovisning 2017
Vara kommun – finansiell analys och räkenskaper

Vara kommun

82



Årsredovisning 2017
Vara kommun – finansiell analys och räkenskaper

83

Vara kommun

2017
Vara kommun – 10 år i sammandrag 
                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
resultaträkning (Belopp i mkr)                                          2008             2009              2010              2011               2012               2013               2014             2015              2016               2017

Verksamhetens intäkter                                                                                193               192                193                194                 189                 194                 190               214                266                246
Verksamhetens kostnader                                                                           -787              -794              -797               -832               -827                -861                -924              -932            -1 002            -1 047
Avskrivningar                                                                                               -38                -39                -39                 -39                 -38                 -37                 -38               -40                 -40                 -54
Verksamheten nettokostnader                                                  -632           -641           -643            -677            -676            -704             -772           -758            -776            -855
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Skatteintäkter                                                                                              505               520               532                541                 551                 570                 578              598                616                662
Generella statsbidrag                                                                                   161               159                170                 173                 172                 176                 188               192                211                 214
Finansiella intäkter                                                                                          3                   2                   1                    3                    3                    2                    1                   1                    1                    2
Finansiella kostnader                                                                                    -18                -25                  -5                 -40                 -20                 -47                   -5                 -8                 -13                 -12
Resultat före extraordinära poster                                               19              15               55                 0                30                -3               -10              25               39               11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Extraordinära intäkter                                                                                      0                   0                   0                    0                    0                    0                    0                   0                    0                    0
Extraordinära kostnader                                                                                  0                   0                   0                    0                    0                    0                    0                   0                    0                    0
Årets resultat enligt fullfonderingsmodell                                   19              15               55                 0                30                -3               -10              25               39               11
Årets resultat blandad redovisningsmodell                                 16              20               45               34                33                25               -28              14               26                 3
– varav jämförelsestörande poster                                                                   0                   8                  15                 -40                   15                  -19                 -48                  7                 -16                 -26
Skillnad fullfonderingsmodell                                                                       4-2                   5                 -10                  34                    3                  28                  -18                -12                 -13                   -8

                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
balansräkning (Belopp i mkr)                                               2008             2009              2010              2011               2012               2013               2014             2015              2016               2017

Anläggningstillgångar                                                                                  557               547               565                599                 677                 746                 765               776                783                828
Omsättningstillgångar                                                                                    91               168                188                 181                 154                 107                 123               152                187                 174
Summa                                                                                        648            715             753             780              831              853              888            928             970          1 002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Eget kapital                                                                                                 159               175               230                230                260                 257                 247               273                312                323
Avsättningar                                                                                                358               364               357                403                407                440                 473               466                452                449
Långfristiga skulder                                                                                         6                   7                   7                    7                   10                   11                   12                 14                  15                  21
Kortfristiga skulder                                                                                      125               169                159                140                 154                 146                 156               176                190                209
Summa                                                                                                      648               715               753                780                 831                854                888              929                970             1 002

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
finansiella nyckeltal                                                     2008             2009              2010              2011               2012               2013               2014             2015              2016               2017

RESULTAT                                                                                                                                                                                                                                                             
Resultat/skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, %                           2,8                2,3                 7,9                -0,1                  4,2                 -0,4                 -1,3                3,3                 4,7                 1,3
                                                                                                                                                                                                                                                                             
LÅNGSIKTIG BETALNINGSSTYRKA                                                                                                                                                                                                                  
Soliditet, %                                                                                                   25                 24                  31                  30                   31                  30                   28                 29                  32                  32

LIKVIDITET                                                                                                                                                                                                                                                           
Kassalikviditet, %                                                                                          70                 94                113                123                  98                  72                   76                 85                  96                  82
                                                                                                                       
INVESTERINGAR                                                                                                                                                                                                                                                 
Nettoinvesteringar, mkr                                                                                 35                 35                 48                  66                  60                 109                 105                 45                  55                  99
Nettoinvesteringar/avskrivningar, %                                                               91                 90                146                 187                 159                294                 272               112                139                185
                                                                                                                       
LÅNESKULD                                                                                                                                                                                                                                                        
Nettolåneskuld, mkr                                                                                      53               120                 98                  74                  57                   -1                   46                 77                  89                  69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PENSIONSSKULDEN                                                                                                                                                                                                                                          
Pensionsskuld intjänad före 1998, mkr                                                         346               351               340                374                 377                405                 387               375                362                354
Pensionsskuld intjänad efter 1997, mkr                                                          12                 13                  16                  28                  29                  35                   38                 38                  42                  45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KOMMUNENS SKATTESATS, %                                                         20,90             21,20             21,20              21,20              21,27              21,27              21,27            21,27              21,27              21,77
                                                                                                                                                                                                                                                                             
INVÅNARANTAL 31/12                                                                     15 868           15 771           15 762           15 694            15 557            15 609            15 597          15 662           15 788     15 942
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