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Förvaltningsberättelse 
Omvärldsanalys 
Fortsatt fart i svensk ekonomi 
Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015. Under första halvåret 2016 har utvecklingen varit mer dämpad. Förutsättningarna för svensk ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. Den svenska ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas betydligt bättre än ekonomin i många andra länder. Anledningen är en fortsatt bra utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks därmed under 2017. 
Sedan föregående skatteunderlagsprognos har bedömningen av antalet asylsökande påtagligt sänkts. Därtill ska läggas att en betydande neddragning skett i bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande flyktingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. En svagare utveckling av offentlig konsumtion innebär, allt annat lika, en svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi. Av bl.a. detta skäl har bedömningen av tillväxten i svensk ekonomi justerats ned. 
Det preliminära taxeringsutfall för år 2015, som Skatteverket publicerade den 11 augusti, indikerade bl.a. en mindre ökning av skatteunderlaget än Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos från april. Därför har prognosen justerats ner för 2015. En del uppgifter i taxeringsutfallet är motsägelsefulla, varför det är svårt att avgöra vilka delar av skatteunderlaget som utvecklats svagare än beräknat. Det innebär också att prognosen för 2016 är mer osäker än bedömningen för föregående år brukar vara i augusti. År 2016 har visserligen arbetade timmar reviderats upp kraftigt till följd av utfall från första halvåret. Men lönesumman för samma period stämmer väl överens med SKL:s aprilprognos, varför timlönerna är nedjusterade. Nettoeffekten på skatteunderlaget av dessa korrigeringar är i stort sett neutral. De utfallsuppgifter som hittills blivit kända har dock föranlett nedjusteringar av prognoserna för sjuk- och föräldrapenning. Sammantaget innebär detta en svagare skatteunderlagstillväxt 2016 än enligt SKL:s tidigare prognos. 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i augusti 
Varas förutsättningar framöver 
Under 2015 ökade antalet invånare i Vara kommun med 65 invånare. Fram till halvårsskiftet 2016 har antalet i Vara kommun ökat med ytterligare 70 personer. Enligt befolkningsprognosen skulle Vara öka med 120 personer mellan 2015 fram till 2020. Redan nu har kommunen ökat med 135 invånare. 
Som tidigare nämnts har de senaste skatteprognoserna visat på lägre ökning av skatteintäkter än tidigare prognoser. Både aprilprognosen och augustiprognosen har varit betydligt sämre. Dessa två prognoser har inneburit att Vara kommun kommer att få ca 6 mkr mindre i skatteintäkter för 2016 än vad tidigare prognoser visat. 
Både bildningsförvaltningen och socialnämnden har svårt att hålla budget. Det beror bl.a. på ökade antal brukare med stora omsorgsbehov. Det har också varit svårt att rekrytera medarbetare med kompetens inom myndighetsutövningsområdet, exempelvis socialsekreterare eller handläggare, samt att kostnader ökar vid nyrekrytering. 
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Årets viktigaste händelser 
Mycket händer i en kommun under åtta månader. Här är några av de viktigaste: 

 Vara kommuns nya kommundirektör började 1 mars. 
 Arbete pågår med att planera för Sprinten - ett kluster inom bildning och kultur. Syftet är att tillhandahålla lokaler för kulturverksamhet, utbildning, allmänna mötesplatser m.m. 
 Torsgårdsskolan ska byggas om till 3-parallelig F-3 skola + fritidshem. Projekteringsarbetet håller på att avslutas. 
 Kommunfullmäktige fastställde förslaget att ha en gemensam upphandlingspolicy ihop med kommunerna Lidköping, Skara, Götene, Grästorp och Essunga. Från 2017-01-01 har dessa sex kommuner en gemensam upphandlingsfunktion. 
 Kommunfullmäktige beslutade i mars att bevilja Vara Hästsportklubb ett bidrag på 8,8 mkr för byggnation av ett ridhus. 
 Cykelvägen mellan Arentorp och Vara är i det närmaste klar och fortsättningen av cykelvägen inne i Vara, som kommunen bygger, har påbörjats.  Kommunfullmäktige ska fastställa ett bostadsförsörjningsprogram för tiden 2016 – 2020. Målet 

enligt programmet är att det byggs ca 60 lägenheter per år. Vara Bostäder planerar nu 
bostadsbyggande i Brinkeskogen.  

 Byggenheten har beviljat två bygglov för flerbostadshus, vilket kommer att resultera i 35 nya lägenheter i Vara tätort. 
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Övergripande måluppfyllelse 
Vara kommun har 12 inriktningsmål, 16 effektmål och 22 indikatorer. Av indikatorerna är det endast fem som har utfall för 2016 i delårsbokslutet. Tre indikatorer är helt uppfyllda och två är inte uppfyllda. 
Åtta indikatorer mäts med Medborgarenkät som genomförs vartannat år, ojämna år. Fyra indikatorer mäts i Arbetsklimatundersökning (AKU) som genomförs under oktober 2016. Fem av indikatorerna mäts på helårsbasis. 
I flera fall finns inga mål rapporterade för 2015, då många av målen är nya för mandatperioden 2016-2019. 
Utfall i förhållande till mål: 

  100 % = grönt (uppnått) 
  85 - 99 % = gult (delvis uppnått) 
  0 - 84 % = rött (inte uppnått) 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo. 
I Vara kommun trivs alla att leva och bo 
Medborgarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. Antalet invånare 2016-06-30 är 15 732. Det är 70 invånare fler än vid årsskiftet 2015/2016. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

  Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och 
leva på?, %. 95 - 75 

  Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din 
kommun?, %. 82 - 75 

  Invånarantalet ökar. 15 662 15 732 Öka 

Vara kommuns alla verksamheter präglas av en helhetssyn på det kommunala uppdraget. 
Såväl politiker som chefer inom organisationen arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper. 
Arbetsklimatundersökning (AKU) genomförs under oktober, 2016. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper, %. - - 100 

Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. 
Arbetsklimatundersökning (AKU) genomförs under oktober, 2016. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt, %. - - 75 

Vara kommun ska ha en stark ekonomi med bra resultat och soliditet. 
Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till två 
procent plus minus två procent. 
Enligt prognosen uppgår resultatet till 3 mkr, vilket motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt redovisning med fullfonderingsmodellen för pensioner. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %. 3,3 0,4 2,0 
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Vara kommuns upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, samverkan och 
helhetssyn. 
Antal ramavtalsområden ska öka 
Antalet ramavtalsområden har t.o.m. augusti ökat med fem områden och uppgår till 87. Ytterligare ett ramavtalsområde är på gång under hösten, d.v.s. en prognos på 88 när året är slut. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Antal ramavtalsområden ska öka, st. - 88 84 

Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har 
kunden/brukaren i fokus. 
Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun 
Arbetsklimatundersökning (AKU) genomförs under oktober, 2016. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Nöjd-Medarbetar-Index, %. - - >75 

Den totala sjukfrånvaron i Vara kommun uppgår till högst fyra procent 2019. 
Den totala sjukfrånvaron under första halvåret är 8,0 %, att jämföras med 8,3 % första halvåret 2015. Långtidssjukfrånvaron på 4,4 % är lägre än både hel- och halvår 2015 (4,8 %). 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Sjukfrånvaro, %. 8 8 <5,5 

Vara kommun ska leverera en verksamhet av god kvalitet för våra invånare, kunder och 
medarbetare 
Vara kommuns medborgare är nöjda med kommunens sätt att bedriva sina verksamheter och det 
inflytande de har över detta 
Medborgarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

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

  Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i 
kommunen, %. 59 - - 

Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva kommunikationsinsatser internt 
och externt 
Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter 
Arbetsklimatundersökning (AKU) genomförs under oktober, 2016. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

  Jag har kännedom om de kommunala förvaltningarnas 
verksamheter, %. - - 75 
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Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter 
Medborgarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

  Jag är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess 
verksamheter, %. 80 - - 

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats 
Medborgarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Jag är nöjd med kommunens webbplats, %. - - - 

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. 
Medborgarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet, %. 76 - - 

Entreprenörskap - Vara kommun ska uppmärksamma och agera på möjligheter. Entreprenörskap 
skapar värden - finansiellt, kulturellt och samhälleligt - och stärker konkurrenskraften 
I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft 
En gång om året gör Svenskt Näringsliv en mätning av den svenska företagsamheten. Undersökningen mäter företagsamma människor, inte registrerade företag. Statistiken hämtas vid årsskiftet av det aktuella året. Syftet med undersökningen är att studera om antalet företagsamma personer, d.v.s. de som ansvarar för ett företags utveckling, ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker. Data för 2016 publiceras m.a.o. under första kvartalet 2017. Motsvarande siffror för 2015, baserat på data från årsskiftet 2014/2015, var 8,7 respektive 16,8. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

  Andelen företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen 16-
74 år, %. - - 8,0 

  Andelen företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen 16-25 år,%. - - 16,2 

Internationalisering - Vara kommun ska skapa förutsättningar för samarbete och förståelse 
mellan människor och organisationer i olika nationer. Internationellt arbete utvecklar hela 
kommunen. 
Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare 
Medborgarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Jag känner mig som en världsmedborgare, %. - - - 
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Folkhälsa - Vara kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för en bra start i livet och för en 
god och jämlik hälsa genom hela livet. 
Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras 
Andel av befolkningen som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som gott/mycket gott, mäts i medborgarenkät, som utförs vartannat år, ojämna år. 
Andelen elever i årskurs 9 som aldrig rökt mäts på årsbasis. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

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

  Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt, %. - - 60 

Miljö - Vara kommun ska ta globalt ansvar. Miljöarbetet ska skapa förutsättningar för en effektiv 
resursanvändning och minskad klimatpåverkan. 
Beroendet av fossila bränslen minskar och kommunen bidrar till ett giftfritt samhälle 
Antal resenärer inom närtrafiken per år mäts på årsbasis. 
Vara kommun hamnade på plats 183 av 290 kommuner i Miljöaktuellts kommunranking. Målet för 2016 var plats 60 eller lägre så målet nåddes inte. En analys av vilka faktorer som skulle kunna förbättra måluppfyllelsen kommer att göras av miljöstrategen. 

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 
  Närtrafik, antal resenärer per år. - - 2 600 
  Placering i Miljöaktuellts ranking. - 183 60 
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Personalekonomisk redovisning 
Den årliga personalekonomiska redovisningen innehåller uppföljningar och statistik som mestadels endast tas fram på helårsbasis. Till delårsbokslutet redovisas inte detta siffermaterial, utan endast antal anställda per 2016-06-30. 
Antal tillsvidareanställda  

 Antal tillsvidareanställda Tillsvidareanställda årsarbetare 
Heltid 814 814 
Deltid 462 348 
Totalt 1 276 1 162 

Antal anställda är högre 2016-06-30 än vid årsskiftet, vilket beror på att personal på HVB-hem för ensamkommande barn har tillsvidareanställts under våren. Vid årsskiftet 2015 var antalet tillsvidareanställda 1 222 och tillsvidareanställda årsarbetare 1 113. 
Sjukfrånvaro 
Totala sjukfrånvaron under första halvåret är 8,0 %, att jämföras med 8,3 % första halvåret 2015. Normalt är sjukfrånvaron högre första halvåret än andra. Skulle så bli fallet skulle kommunen totalt kunna gå mot en lägre sjukfrånvaro 2016 än 2015. Målet för sjukfrånvaron för 2016 är <5,5 %. 
Långtidssjukfrånvaron på 4,4 % är lägre än både hel- och halvår 2015 (4,8 %). 
Parametrar som påverkar långtidssjukfrånvaron är svåra sjukdomar samt en ökning av psykosociala besvär som både är relaterat till arbete och privatliv. 
Analys: 
Kommunen ska stärka sina chefer och säkra kompetensökning hos dem vad gäller arbetsmiljöfrågor. 
Kommunen behöver stärka samarbetet med försäkringskassan och sjukskrivande läkare. 
En uppföljning av chefernas hälsoprofil genomfördes under våren. Resultatet visade att cheferna generellt sett har goda levnadsvanor men att man upplever en hel del arbetsrelaterad stress. 
Frisknärvaro 
Mäts endast på helårsbasis. 
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God ekonomisk hushållning 
Vara kommuns definition av stark ekonomi (god ekonomisk hushållning) 
Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 

 Det innebär att kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och konjunktursvängningar. 
 Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte förbruka sina tillgångar för att täcka löpande behöv. En stark ekonomi innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna med marginal. 
 Medel från försäljning av anläggningstillgångar används för att återbetala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar. 
 Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen vid redovisning av pensioner då kommunen vill ha en rättvisande bild av den finansiella situationen. 

Bra resultat, bra soliditet och låg nettokostnadsutveckling är centrala begrepp när kommunen pratar om en stark ekonomi. Dessa nyckeltal hänger ihop; har kommunen ett positivt resultat så förbättras ofta soliditeten och då är också utvecklingen av nettokostnader lägre än utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med bra soliditet avser kommunen att detta nyckeltal inte understiger 25 procent. 
Vara kommuns mål 
Effektmålet för kommunen är: "Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till två procent plus minus två procent". 
Uppfyllelse god ekonomisk hushållning 
Vara kommun har en årsprognos på 3 mkr enligt fullfonderingsmodellen, vilket motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt blandmodellen uppgår resultatet till -10 mkr, vilket motsvarar -1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att Vara kommun inte har tillräckligt god ekonomisk hushållning. 
Delårsbokslut 
Vara kommun redovisar per sista augusti ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 17 mkr, vilket motsvarar 3,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Motsvarande resultat för samma period under 2015 uppgick till 26 mkr. Det innebär att det löpande driftresultatet för kommunen tertial två var 9 mkr sämre än jämförande period föregående år. Soliditeten per sista augusti är 32 %. Från januari till augusti uppgår investeringarna till 45 mkr. 
När resultatet analyseras är det viktigt att ta hänsyn till engångsposter av olika slag för att få fram det underliggande driftsresultatet. Kommunen har under första kvartalet kostnadsfört hela fordran på Levene Arena AB och Vara Konstgräs AB, totalt 7,3 mkr, vilket redovisas under finansiella poster. Vara kommun har också beslutat om ett bidrag till Vara Hästsportklubb under 2016, där de ska få totalt 8,8 mkr till nybyggnation av ridanläggning och hästinvestering, varav hälften, 4,4 mkr, är redovisat under 2:a kvartalet. 
Prognos 
Prognosen för årets resultat är 3 mkr, vilket motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet för kommunen är att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skatter och generella statsbidrag. Då budgeten för 2016 är 30 mkr är resultatet ett underskott med 27 mkr jämfört med budget. Detta underskott består av: nämnderna -24,7 mkr, finansförvaltningen +2,2 mkr, skatter och generella statsbidrag +0,7 mkr och finansnetto -5,1 mkr. Avvikelsen består bl.a. av nämnda kostnadsförda fordringar på Levene Arena AB och Vara Konstgräs AB (finansiella kostnader) samt bidrag till Vara Hästsportklubb, totalt 16,1 mkr. Om dessa jämförelsestörande poster exkluderas skulle resultatet för 
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kommunen uppgå till 19 mkr. Kommunen kommer att få totalt 4,5 mkr extra i statsbidrag för flyktingmottagning för 2016. Samtidigt finns motsvarande kostnader ute i verksamheterna. 
Årsprognosen för nettoinvesteringar är 67 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 57 mkr för året. Jämfört med bokslut 2015 beräknas soliditeten öka med 1 procentenhet till 30 %. 
Årets resultat 

 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Prognos 2016 
FULLFONDERINGSMODELL    
Årets resultat, mkr -10 26 3 
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % -1,3 3,3 0,4 
    
BLANDAD MODELL    
Årets resultat, mkr -28 14 -10 
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % -3,6 1,7 -1,2 
    
BALANSKRAVSUTREDNING, mkr    
Resultat enligt resultaträkningen -10 26 3 
Samtliga realisationsvinster 0 0 0 
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -18 -12 -13 
Årets resultat efter balanskravsjustering -28 14 -10 
Reservering av medel till resultatutj.reserv 0 0 0 
Användning av medel från resultatutj.reserv 0 0 0 
Balanskravsresultat -28 14 -10 
Balanskravet uppfyllt Nej Ja Nej 

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens resultat måste överstiga noll kronor. För att upprätthålla kravet på god ekonomisk hushållning är det en tillräcklig resultatnivå. I balanskravsutredningen görs justering för realisationsvinster/-förluster och kostnader på pensioner intjänade före år 1998. 
2014 års negativa resultat, -27,6 mkr, enligt balanskravets bestämmelser kommer inte att återställas med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att hela medfinansieringen av E20 på 48 mkr har kostnadsförts under 2014 då detta är en strategiskt viktig fråga för Vara kommun och då Vara kommun har en ekonomiskt stark ställning. 
 Finansiella nyckeltal 

Finansiella nyckeltal Bokslut 2014 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Resultat och kapacitet    
Nettokostnadsutveckling, procentuell förändring 9,6 -1,9 6,3 
Skatte- och statsbidragsutveckling, procentuell förändring 2,7 3,1 3,8 
Driftkostnadsandel, % 101 97 100 
Investeringsvolym, mkr 105 45 67 
Investeringsvolym/verksamhetens kostnader, % 11 5 7 
Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 273 112 172 
Skattefinansieringsgrad av investeringar, % 58 144 63 
Soliditet inkl. pensioner intjänade före 1998, % 28 29 30 
Soliditet exkl. pensioner intjänade före 1998, % 71 70 68 
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Finansiella nyckeltal Bokslut 2014 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Total skuldsättningsgrad, % 72 71 70 
- varav avsättningsgrad, % 53 50 49 
- varav kortfristig skuldsättningsgrad, % 18 19 20 
- varav långfristig skuldsättningsgrad, % 1 2 2 
    
Risk och kontroll    
Likvida medel, mkr 58 91 69 
Balanslikviditet, % 79 87 67 
Rörelsekapital, % -33 -23 -59 
Finansiella nettotillgångar, mkr -11 9 -36 
    
Total pensionsskuld, mkr 425 413 398 
- varav avsättningar intjänade före 1998, mkr 312 302 291 
- varav avsättningar intjänade efter 1998, mkr 31 30 29 
- varav löneskatt, mkr 83 80 78 

Diagram - finansiella nyckeltal 

             

             

            
 Driftkostnadsandel - Löpande kostnader i % av skatteintäkter och generella statsbidrag Skattefinansieringsgraden av investeringarna - Hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad Soliditet - Betalningsstyrkan på lång sikt Finansiella nettotillgångar - Betalningsstyrka på "medellång" sikt 
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Budgetutfall 
Budgetutfall, mkr  
Nämndernas verksamhet -24,8 
Finansförvaltningens verksamhet 2,2 
Summa -22,6 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 0,7 
Finansnetto -5,1 
Avvikelse mot budget -26,9 

Nämndernas avvikelse budget/prognos 
Nämndernas avvikelse budget/prognos innevarande år, mkr  
Vara kommuns revisorer 0,0 
Kommunstyrelsen -4,9 
Räddningsnämnden 0,2 
Miljö- och byggnadsnämnden 0,3 
Bildningsnämnden -7,7 
Socialnämnden -12,7 
Summa -24,8 

Driftsredovisning 

Nettokostnader, tkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 
Avvikelse 

budget/progno
s 2016 

Vara kommuns revisorer 316 382 880 897 897 0 
Gemensam räddningsnämnd 6 289 6 348 9 434 9 716 9 522 194 
Kommunstyrelsen 57 556 59 246 102 090 100 270 105 121 -4 851 
Miljö- och byggnadsnämnden 1 761 2 085 2 462 3 116 2 787 329 
Bildningsnämnden 233 058 242 981 349 947 353 861 361 534 -7 673 
Socialnämnden 208 387 216 373 316 792 322 706 335 456 -12 750 
Summa nettokostnader 507 367 527 415 781 606 790 566 815 317 -24 751 
       

Kommunstyrelsen -4,9 mkr: I prognosen finns beviljade bidrag till Vara Hästsportklubb, 8,8 mkr, och till Destination Vara AB, 1,0 mkr. Ett överskott om 5,0 mkr för verksamhetsutveckling samt ett överskott om 3,1 mkr p.g.a. lägre kapitaltjänstkostnader påverkar prognosen positivt. Överförmyndarenhetens underskott, avgångsvederlag och IT-avdelningens ökade licenskostnader påverkar prognosen negativt. Elkostnader om 1,0 mkr ingår från föregående år. 
Bildningsnämnden -7,7 mkr: Enheterna Vedum, Larv/Tråvad, Kvänum/Tråvad, Västra/Park och Alléskolan har högre personalkostnader än budgeterat, totalt 2,5 mkr. De höga personalkostnaderna beror på stor omsättning av personal. Nyrekryteringar kostar, och då det råder brist på utbildade pedagoger erbjuds de nyanställda oftast en högre lön än vad företrädaren hade. Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar, vilket också gör att personalkostnaderna ökar. 
På särskolan har det tillkommit fem elever efter beslutad budget, så den planerade minskningen av personal har inte kunnat genomföras. Gymnasiet förbättrar sin prognos jämfört med delårsrapporten i april, men få elever på varje program gör det inte kostnadseffektivt. Dessa poster påverkar prognosen negativt med 1,5 mkr. 
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1:1-satsningen på datorer gör att bildning centralt inte klarar sin budget, utan redovisar ett underskott på 3,2 mkr. 
Socialnämnden -12,8 mkr: Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 4,2 mkr. Kostnader för försörjningsstöd kommer att vara lägre än beräknat, men däremot beräknas det bli ett underskott på placeringar av barn och unga. 
Omsorg kring personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott med 11,2 mkr, p.g.a. ett ökat antal brukare med stora omsorgs- och omvårdnadsbehov. Även enheten personlig assistans har fått ett ökat antal timmar, vilket innebär förskjutning av kostnader från försäkringskassan till kommunen som följd. 
Äldreomsorgen visar en årsprognos på +0,8 mkr, vilket till huvudsak beror på vakanta tjänster inom bistånds- och rehabenheten. I prognosen för året har nämnden återlämnat 9,2 mkr till den centrala resursfördelningsmodellen. Att återlämningen blivit högre än prognosen tertial ett beror på att kommunen tappat ytterligare fler äldre i de högre åldrarna under de senaste månaderna. 
Investeringsredovisning - översikt 

Nettoinvesteringar, tkr Redov. 160831 Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 
Avvikelse 

budget/progno
s 2016 

Kommunstyrelsen 25 824 34 069 119 788 59 316 60 472 
Miljö- och byggnadsnämnden 0 55 297 100 197 
Bildningsnämnden 6 205 9 372 3 200 7 400 -4 200 
Socialnämnden 123 1 169 1 150 350 800 
Summa nettoinvesteringar 32 152 44 665 124 435 67 166 57 269 
      

Investeringsredovisning - projekt i kommunstyrelsen 
Projekt i kommunstyrelsen, tkr Budget t.o.m. 2016 Budget 2016 inkl. 

omb. från 2015 
Årsprognos 2016 Avvikelse prognos 

Tekniska utskottet     
Renovering VA-och avloppsledningar 10 000 10 000 10 915 -915 
Lyskraft Vara 5 778 5 000 8 524 -3 524 
Cykelväg Tingshusgatan 2 000 2 000 4 000 -2 000 
NO-salar Lagmansgymnasiet 3 000 3 000 3 000 0 
Tillbyggnad av GP-byn 6 401 443 2 000 -1 557 
VA-sanering Kvänum 1 844 0 1 900 -1 900 
Förändring Konserthus-gymnasieskola (Sprinten) 10 000 10 000 1 100 8 900 

Bad Vara Kvänum 137 790 10 192 1 014 9 178 
Grundskola Torsgårdsskolan 28 609 27 805 1 000 26 805 
Cykelväg Emtunga-Önums skola 2 000 1 936 950 986 
Alléskolans lokaler 2 700 2 700 100 2 600 
Flytt av tennisbanor 1 500 50 50 0 
Omb Alléhallen inkl. f.d. Allébadet 10 000 9 877 16 9 861 
Dagvattenledning Arentorp 2 000 2 000 0 2 000 
Övriga projekt  14 998 13 309 1 689 
Summa  105 401 48 078 57 323 
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Projekt i kommunstyrelsen, tkr Budget t.o.m. 2016 Budget 2016 inkl. omb. från 2015 Årsprognos 2016 Avvikelse prognos 

Kommunstyrelsen     
Gemensamma datakostnader  10 642 10 642 0 
Övriga projekt  3 745 596 3 149 
Summa  14 387 11 238 3 149 
     
Totalt KS/TU  119 788 59 316 60 472 

 Renovering VA- och avloppsledningar, bl.a.: Renovering vattenledningar och vattenverk i Helås, Vedum, Jung, Smedtofta och Larv, 3,5 mkr. Renovering spillvattenledningar och pumpstationer övriga orter 1,7 mkr. Renovering avloppsreningsverk i Vara, Kvänum, Larv och Håkantorp, 1,5 mkr. 
 Lyskraft: Ombyggnad av Badhusparken har påbörjats. Upphandling pågår av utsiktstorn, klättergrind, staket m.m. ”#Torsbo ut och in”, en ny utomhusmiljö utifrån ett jämställdhetsperspektiv bredvid fritidsgården i Vara, kommer att färdigställas under hösten. Eventuell komplettering av lösa inventarier kan ske under våren 2017. Utegym i Vara. KSAU har uppdragit till tekniska om verkställande samt att öppna upp för kommunens medborgare att tycka till om tre förslag till placering. Förslagen är framtagna av stadsarkitekt utifrån kriterierna trygghet, säkerhet och tillgänglighet. 
 GC-väg Tingshusgatan: Byggnation har påbörjats för att ansluta till Trafikverkets GC-väg söderifrån. Markavtal saknas med en fastighetsägare. Cykelvägen får byggas färdigt i övrigt före och efter denna fastighet. Hela budgeten om 4 000 mkr planeras att utnyttjas i år, trots att den är fördelad mellan år 2016 och 2017. 
 NO-salar Lagmansgymnasiet: Detta arbete är på gång och byggs om under hösten. 
 GP-byns förskola: Slutskedet av till- och ombyggnad av en permanent avdelning vid förskolan i Vedum. Budget 6 400 tkr, beräknas kosta ca 8 000 tkr. 
 VA-sanering Kvänum: VA-sanering i Kvänum pågår, i form av minskad bräddning av avloppsvatten. Ett nytt operativsystem har installerats. 
 Förändring Konserthus-gymnasieskola (Sprinten): Skisser för ett flertal alternativ på om- och nybyggnation har tagits fram och presenterats för projektets arbetsgrupp respektive styrgrupp. Behandling inför KF har skett i KSAU den 16 augusti och sker igen den 21 september 2016. Beslut finns om att installera solceller på gymnasiets tak (KF 2015-05-25, § 49), vilket bör samordnas med annan eventuell ombyggnation. 
 Bad Vara Kvänum: Kommunstyrelsen har beslutat att bygga ut Vara Badhus med fler omklädningsrum. Konstverket vid ingången, det s.k. tittskåpet, ska ställas iordning, ca 400 tkr. 
 Torsgårdsskolan: Projektering pågår med bildningsförvaltningen. Moduler för två avdelningar har upphandlats till Torsgårdens förskola, som ska ersätta Ritarens förskola. I nästa etapp kommer NO-salarna flyttas ut, till Lagmansgymnasiet. 
 GC-väg Emtunga-Önum: En sträckning längs huvudleden utanför vägområde har presenterats för TU och diskuterats med markägare. Något markavtal är tecknat, medan några avtal ännu saknas. Trafikverket är positivt till sträckning längs vägen, huvudsakligen utanför vägområde. 
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Ekonomiska rapporter 
Resultaträkning 

mkr Redov. 
150831 

Redov. 
160831 

Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Not 

Verksamhetens intäkter 132 147 214 230 256 1 
- varav jämförelsestörande intäkt 0 0 7 0 0 2 
Verksamhetens kostnader -600 -643 -932 -970 -1 022 3 
- varav jämförelsestörande kostnad 0 -4 -6 0 -9 2 
Avskrivningar -26 -26 -40 -42 -39  
- varav jämförelsestörande kostnader 0 0 6 0 0  
Verksamhetens nettokostnader -494 -522 -757 -782 -805  
Skatteintäkter 399 409 598 618 615 4 
Generella statsbidrag 128 140 192 201 206 5 
Finansiella intäkter 1 1 1 1 1 6 
Finansiella kostnader -7 -12 -8 -8 -13 7 
- varav jämförelsestörande post 0 -7 0 0 -7  
Resultat före extraordinära poster 26 17 26 30 3  
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0  
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 26 17 26 30 3  
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Balansräkning 
mkr Redov. 

150831 
Redov. 
160831 

Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Not 

TILLGÅNGAR       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0  
Materiella anläggningstillgångar       
Mark, inventarier och finansiella anläggningstillgångar 761 775 776 879 797  
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 761 775 776 879 797  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Förråd och exploateringsfastigheter 3 4 3 2 4  
Kortfristiga fordringar 47 47 58 38 48  
Likvida medel 77 91 91 6 69  
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 127 142 152 46 121  
SUMMA TILLGÅNGAR 888 917 929 925 918  
       
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL       
Ingående eget kapital 247 273 247 233 273 8 
Periodens/årets resultat 26 17 26 30 3  
SUMMA EGET KAPITAL 273 290 273 263 277  
       
AVSÄTTNINGAR       
Avsättningar pensioner 418 405 413 400 398  
Andra avsättningar 48 52 53 48 48  
SUMMA AVSÄTTNINGAR 466 457 466 448 446  
       
SKULDER       
Långfristiga skulder 13 15 14 0 16  
Kortfristiga skulder 136 155 176 214 179  
SUMMA SKULDER 149 170 190 214 195  
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 888 917 929 925 918  

Notanvisningar  
Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA 

Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Försäljningsmedel 10 11 17 
Taxor och avgifter 42 42 64 
Hyror och arrenden 19 19 29 
Bidrag 42 63 79 
Övriga intäkter 19 12 26 
Summa 132 147 214 
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Not 2. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST 
Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Jämförelsestörande intäkter    
Återbetalning försäkringspremie AFA 0 0 7 
Summa jämförelsestörande intäkter 0 0 7 
    
Jämförelsestörande kostnader    
Medfinansiering GC-vägar 0 0 -6 
Komponentavskrivning, lägre avskrivning 0 0 6 
Bidrag Vara Hästsportklubb 0 4 0 
Summa jämförelsestörande kostnader 0 4 0 

Not 3. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA 
Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Personalkostnader 381 411 576 
Bidrag 28 32 47 
- varav försörjningsstöd 8 7 12 
Köp av verksamhet 84 90 133 
Fastigheter och inventarier 62 63 103 
Tjänster, transporter m.m. 45 47 74 
Summa 600 643 932 

     
Not 4. SKATTEINTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Preliminär skatteinbetalning 399 409 598 
Preliminär slutavräkning innevarande år 0 0 -1 
Slutavräkning differens föregående år 0 0 0 
Summa 399 409 598 

 

Not 5. GENERELLA STATSBIDRAG 
Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Inkomstutjämningsbidrag 109 118 164 
Utjämning LSS-kostnad 1 0 2 
Fastighetsavgift 18 18 26 
Regleringsbidrag 0 0 -1 
Strukturbidrag 1 0 2 
Kostnadsutjämningsavgift -1 2 -2 
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 0 3 0 
Särskild kompensation arbetsgivaravgift 0 0 1 
Summa 128 140 192 
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Not 6. FINANSIELLA INTÄKTER 
Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Ränteintäkter 0 0 1 
Övriga finansiella intäkter 1 1 0 
Summa 1 1 1 

 

Not 7. FINANSIELLA KOSTNADER 
Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Räntekostnader 0 0 0 
Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 7 5 8 
Avskrivning långfristig fordran 0 7 0 
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 
- varav jämförelsestörande finansiell kostnad:    
Nedskrivning långfristig fordran Levene Arena AB 0 5 0 
Nedskrivning långfristig fordran Vara Konstgräs AB 0 2 0 
Summa 7 12 8 

 

Not 8. PERIODENS/ÅRETS RESULTAT EGET KAPITAL 
Belopp i mkr Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 247 273 247 
Periodens/årets resultat 26 17 26 
Utgående eget kapital 273 290 273 
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Bolagens redovisning 
Vara Koncern AB 
Ekonomisk översikt 

 Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Nettoomsättning, mkr 0 0 0 0 
Resultat efter finansiella poster, tkr -28 -126 -46 -190 
Balansomslutning, mkr 24 24 24 24 
Soliditet, % 100 99 100 100 

Förvaltningsberättelse 
Vara Koncern AB ägs till 100 % av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att utgöra moderbolag till Vara kommuns helägda bolag. Vara Koncern AB är moderbolag åt Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB, Vara Konserthus AB och Destination Vara AB. Styrning gentemot dotterbolagen sker genom ägardirektiv. Bolaget har fått en ny VD under året. 
Vara Bostäder AB 
Ekonomisk översikt 

 Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Nettoomsättning, mkr 23 24 34 35 
Resultat efter finansiella poster, tkr -1 654 3 054 -1 618 400 
Balansomslutning, mkr 227 264 271 267 
Soliditet, % 7,4 6,3 5,2 5,3 

Förvaltningsberättelse 
Vara Bostäder AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att utifrån det kommunala ägardirektivet främja bostadsförsörjningen i kommunen. 
Ny- och ombyggnad av lägenheter pågår enligt det program för yttre underhåll som togs fram i våras. I kv Lärkan har ombyggnation av fastigheten genomförts och sju nya lägenheter har tagits i bruk. Upphandling av entreprenad pågår för två huskroppar med 15 lägenheter i kv Ritaren. I Brinkaskogen har detaljplanarbetet påbörjats. Ambitionen är att kunna påbörja byggnation under våren 2017. Även planering för ombyggnation av f.d. vårdcentralen i Kvänum har påbörjats. Bolaget anställde i våras en ny VD. 
Vara Industrifastigheter AB 
Ekonomisk översikt 

 Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Nettoomsättning, mkr 2 2 2 3 
Resultat efter finansiella poster, tkr 546 512 211 159 
Balansomslutning, mkr 15 15 17 17 
Soliditet, % 50 55 47 46 
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Förvaltningsberättelse 
Vara Industrifastigheter AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Bolagets uppgift är att uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till industrier och övrig näringsverksamhet, och på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning i kommunen. Bolaget anställde i våras en ny VD. 
Vara Konserthus AB 
Ekonomisk översikt 

 Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Nettoomsättning, mkr 9 9 17 15 
Resultat efter finansiella poster, tkr 531 2 045 396 456 
Balansomslutning, mkr 16 18 15 18 
Soliditet, % 15 25 19 18 

Förvaltningsberättelse 
Vara Konserthus AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Vara Konserthus AB har ett uppdrag och ett årligt verksamhetsbidrag från Vara kommun, och ska erbjuda kommunens invånare kulturella upplevelser inom alla scenkonstområden för medborgare i alla åldrar, samt att samverka med det lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet för att stärka kulturens roll i Vara kommun. 
Vara Konserthus AB har under årets åtta första månader haft 73 konserter och föreställningar inom en mängd olika genrer med närmare 23 000 besökare. Under denna period har 111 konferenser genomförts med ca 7 000 deltagare. En fortsatt stor efterfrågan på kulturkonferenser inför hösten 2016 gör att antalet konferenser och mötesdeltagare förväntas öka jämfört med fjolåret. Bohuslän Big Band har hittills i år haft 55 konserter i sin turnerande verksamhet för en sammanlagd publik om 14 500 personer. 
VaraNet AB 
Ekonomisk översikt 

 Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Nettoomsättning, mkr 1 1 2 2 
Resultat efter finansiella poster, tkr -82 14 439 32 
Balansomslutning, mkr 22 15 23 15 
Soliditet, % 9,2 41 26 41 

Förvaltningsberättelse 
VaraNet AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga och förvalta ett stamnät för elektronisk kommunikation inom Vara kommun. 
VaraNet AB har under 2016 fortsatt vara i en förvaltande fas. Fibernätet har under året fungerat bra. Det gäller även Vara kommuns gamla nät som VaraNet AB förvärvade under 2015. Utbyggnaden av nätet i tätorterna i Vara kommun, som Svenska Stadsnät AB och Skanova AB har hållit i, har fortskridit och eftermarknadskampanjer har hållits. Idag är ca 50 % av tätorternas invånare uppkopplade. 
I augusti anställdes en t.f. VD som är anställd t.o.m. december 2016. 
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Destination Vara AB 
Ekonomisk översikt 

 Redov. 150831 Redov. 160831 Bokslut 2015 Prognos 2016 
Nettoomsättning, mkr 0 0 0 0 
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 117 -22 30 
Balansomslutning, mkr 0,1 0,2 0,1 0,1 
Soliditet, % 100 89 93 77 

Förvaltningsberättelse 
Destination Vara AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att marknadsföra, leda, samordna och utveckla Vara kommun som besöks-, mötes- och evenemangsplats. Bolaget anställde i augusti en VD med ansvar för bl.a. ledning, administration och marknad. Målen för 2016 är bl.a. att göra bolaget synligt och känt för mötessamordnare i och utanför upptagningsområdet samt att öka andelen övernattande mötesevent. 
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 
Vara kommun följer RKR:s rekommendation 22, Delårsrapport (Rådet för kommunal redovisning). 
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkningen, balansräkningen samt drift- och investeringsredovisningen. Den finansiella analysen görs enligt den så kallade RK-modellen. RK-modellen bygger på fyra perspektiv: det finansiella resultatet, kapacitet, riskförhållanden samt kontroll. 
I den finansiella analysen görs en avstämning mot de finansiella målen. 
Vara kommun tillämpar sedan år 2003 den s.k. fullfonderingsmodellen som redovisningsmodell. Det innebär att kostnader för pensionsförmåner intjänade innan år 1998 belastar resultatet och att intjänade pensioner tas upp som avsättning i balansräkningen. 
Från och med år 2000 gäller det s.k. balanskravet. Enligt balanskravet ska kommunens intäkter överstiga kostnaderna. Vara kommun gör en avstämning gentemot balanskravet enligt den blandade redovisningsmodellen. 
Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponentavskrivning. För övrigt används samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 
  


