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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 

Högkonjunkturen kulminerar 2019 

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Sedan SKL:s prognos i april har SCB publicerat 
nationalräkenskaper för första och andra kvartalet 2018. För första kvartalet låg siffrorna i linje med SKL:s 
prognos medan andra kvartalet stack ut med överraskande hög tillväxt. Det som publicerats för det senaste 
kvartalet är en snabbstatistik som är behäftad med större osäkerhet än de reguljära räkenskaperna och 
kommer sannolikt att revideras i september. Konjunkturinstitutet gör en smärre upprevidering av BNP-
tillväxten i år. Däremot bygger det utfall som redovisats för sysselsättning och arbetade timmar på mer 
tillförlitliga källor redan nu. 

Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en 
fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna 
planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller 
tillbaka. Sammantaget tror SKL, liksom i tidigare prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre 
tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen 
kulminerar. 

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal 
som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska 
inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt 
med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed 
ökar KPI (konsumentprisindex) betydligt snabbare än KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i augusti 2018 

Varas förutsättningar 

Under 2017 ökade antalet invånare i Vara kommun med 154 invånare. Fram till halvårsskiftet 2018 har 
antalet i Vara kommun ökat med ytterligare 37 personer och uppgår nu till 15 979 invånare. Enligt senaste 
befolkningsprognosen kommer antalet invånare i Vara öka med drygt 500 de närmaste tio åren. 

Senaste prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018 uppgår till 897 mkr, vilket är en 
minskning om 1,3 mkr sedan budgeten fastställdes i november 2017. Den senaste skatteprognosen visade 
däremot på ökade skatteintäkter framåt jämfört med tidigare prognoser; 2,4 mkr mer för 2020, 4,9 mkr 
mer för 2021 och 8,4 mkr mer för 2022, vilket är en bra förutsättning för kommunen. 

Socialnämnden har svårt att hålla budget. Underskotten ligger inom individ- och familjeomsorgen och 
inom omsorg kring personer med funktionsnedsättning. Prognosen har förbättrats under året då en 
åtgärdsplan upprättades under våren för att få en budget i balans. Åtgärderna har gett viss effekt. 

Samarbetet med kommunerna Essunga, Grästorp, Lidköping, Götene och Skara i V6-samarbetet förstärks. 
Många samarbeten pågår, bl.a. det gemensamma projektet med införandet av ärendehanteringssystem för 
miljö- och byggverksamheten som precis är infört. Ett gemensamt projekt som pågår är upphandling och 
införande av ett ärendehanteringssystem för övriga verksamheter och ett projekt som just ska påbörjas är 
upphandling och införandet av ett gemensamt ekonomisystem. 
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Årets viktigaste händelser 

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

 Kommunarkivet i Vara kommun blev utsett till Årets Arkiv 2018 av fackförbundet DIK. 

 Äldreomsorgen i Vara kommun fick det nyinstiftade priset "Årets breddinförande" när det gäller 
digital nattillsyn då Vara kommun nu har 17 installerade kameror. Priset delades ut av företaget 
Phoniro. 

 Ett näringslivsråd har bildats för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa 
en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. I rådet finns politiker och tjänstemän från Vara 
kommun och representanter från näringslivet. Detta råd ersätter näringslivskommittén. 

 Vara kommun har bildat en koncernbank och har bl.a. tagit över bolagens lån för att minska de 
finansiella riskerna och få en effektiv hantering. 

 Kommunfullmäktige har antagit en ny policy för ledning och organisation för Vara kommun, 
vilken omfattar fyra områden: medarbetarskap, ledarskap, struktur för ledning och styrning och 
organisationsstruktur. 

 Kommunfullmäktige har beslutat om sin politiska organisation för mandatperioden 2019-2022, 
vilket bl.a. innebär inrättandet av en ny teknisk nämnd med fem ledamöter. 

 Alla kommunens datorer har migrerats till Göliska IT:s miljö. 

 Vara kommun är nu fullvärdig medlem av Göliska IT, då medlemsavgiften är erlagd till alla 
kommuner i V6-samarbetet. 

 Sparbanksstiftelsen har gett en gåva på 20 miljoner kronor för bidrag till konserthusets nya 
konserthuslokal, den s.k. blackboxen. 

 Sparbanken Skaraborg och Vara kommun har signerat ett samarbetsavtal om 2 miljoner kronor  
för utvecklingen av Vara Konserthus. 

 Kommunstyrelsen har utrett förutsättningarna för en hotelletablering. 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen har beviljat 83 bygglov under årets första åtta månader, varav 27 
är för lägenheter. 

Övergripande måluppfyllelse 

Inriktning: 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo. 

Effektmål: 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo 

De två översta indikatorerna följs upp i SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. 
Nästa undersökning görs hösten 2019. 

Medborgarundersökningen 2017 visade att kommunen främst behöver prioritera bostäder och 
utbildningsmöjligheter i förbättringsarbetet för att öka kundnöjdheten. En prioritering och förbättring 
inom områdena gator och vägar, miljöarbete, grundskolan, äldreomsorg, stöd för utsatta personer samt 
bemötande och tillgänglighet kan också bidra till bättre resultat. Kommunen skapar förutsättningar för en 
god integration, satsning på bostadsbyggande, bra företagsklimat, kultur som metod, goda 
kommunikationer, nybyggnation och upprustning av förskolor och skolor. Academy of Music and 
Business är en helt unik musik- och affärsrelaterad spetsutbildning som startades i Vara hösten 2017. 
Höstterminen 2018 finns de i helt nybyggda lokaler. Denna satsning ska bidra till ökad måluppfyllelse. 

Antalet invånare har under årets sex första månader ökat med 37 personer. 
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2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
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. 15 942 -  

Inriktning: 

Vara kommuns alla verksamheter präglas av en helhetssyn på det kommunala 

uppdraget. 

Effektmål: 

Såväl politiker som chefer inom organisationen arbetar utifrån Vara kommuns 

styrprinciper. 

Vid introduktion av nya chefer och vid politikerutbildning i samband med ny mandatperiod ges 
information om kommunens styrprinciper. Någon chefs- eller politikerenkät har inte genomförts de 
senaste åren, därav finns inget utfall för indikatorn. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Jag arbetar utifrån 
Vara kommuns 
styrprinciper, %. 

- - 100 

Effektmål: 

Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. 

Indikatorn följs upp i arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år, jämna år. Nästa undersökning 
görs under hösten 2018. 

Under 2017 genomfördes ett verksamhetsutvecklingsår med kompetenshöjande insatser kring hållbart 
arbetsliv, medarbetarskap, förhållningssätt och värdegrund. Under 2018 arbetar och vidareutvecklar 
verksamheterna med betoning på samarbete, lösningsorienterat arbetssätt och professionellt 
förhållningssätt. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Jag arbetar aktivt 
med att utveckla 
mitt arbetssätt, %. 

-  75 

Inriktning: 

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

Effektmål: 

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska 

uppgå till två procent plus minus två procent. 

Prognosen för 2018 uppgår till 24 mkr, vilket innebär ett resultat på 2,7 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Målet är därmed uppfyllt. 
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2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Resultatet i 
förhållande till 
skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag, %. 

1,3 2,7 2,0 

Inriktning: 

Vara kommuns upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, 

samverkan och helhetssyn. 

Effektmål: 

Antal ramavtalsområden ska öka 

Antalet ramavtalsområden har under året ökat med tre; drift och underhåll av gatubelysning, 
verksamhetsstöd för miljö och bygg samt e-arkiv. De två sistnämnda avtalen ägs av Göliska IT. 

När det gäller gemensamma ramavtal för flera kommuner så har enheten upphandlat städkemikalier och 
redskap, vars avtal gick ut under året. Ramavtal som under året har gått ut för Vara och som upphandlats 
på nytt är: banktjänster, revisionstjänster kommunen samt fastighetsunderhåll inom fyra olika områden 
(målning, VVS, ventilation, golv). 

Enskilda upphandlingar som har gjorts för Vara är: gång- och cykelbana torget, ombyggnad 
Nästegårdsskolans kök, rotorgräsklippare, schemaläggningssystem samt drift av återvinningscentral. 
Enskilda upphandlingar som har gjorts för Varabostäder är: bostäder Brinkeskogen, fönsterbyten 
Torggatan-Laurentiusgatan och byggande av flerbostadshus Lärkträdet. 

Målet är därmed delvis uppfyllt. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Antal 
ramavtalsområden 
ska öka, st. 

83 86 88 

Inriktning: 

Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare 

som har kunden/brukaren i fokus. 

Effektmål: 

Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun 

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år, jämna år. Nästa undersökning 
görs i höst. 

Skalan är ändrad från procent till en siffra mellan 1 - 5, där 1 är sämst och 5 är bäst. 80 % Nöjd-
Medarbetar-Index som är målet för 2018 motsvarar 4 på en 5-gradig skala. 2016 års resultat var 4,1.  
Prognosen är att resultatet kommer ligga på ungefär samma nivå 2018. 

Genom utveckling av pågående verksamhetsutvecklingsarbete och kommunens ledningsgrupps arbete 
med ledning och styrning ska bättre förutsättningar skapas för både ledare och medarbetare. En översyn 
av friskvårdskonceptet och totala förmånspaketet ska göras. Ökad närvaro på mässor och sociala medier är 
en strategi. En kompetensförsörjningsplan ska påbörjas, likaså en mer tydlig plan för att stärka Vara 
kommun som attraktiv arbetsgivare. Ökad omvärldsbevakning för att lära av de som lyckats är insatser 
som också planeras för. 
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2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Nöjd-Medarbetar-
Index, %. 

-  >80 

Effektmål: 

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

Sjukfrånvaron mäts på helårsbasis, vid årets slut. Den totala sjukfrånvaron under första halvåret är 8,1 %, 
att jämföras med 8,6 % första halvåret 2017. Sjukfrånvaron var som högst i början av året (februari 9,7 %), 
vilket är en trend som håller i sig för februari, då det normalt sett är en månad med hög sjukfrånvaro. Det 
som skiljer sig under första halvåret mot 2017 är att sjukfrånvaron stadigt har sänkts månad för månad. I 
juni var frånvaron som lägst under året hittills med 6,2 %. Även om juni-juli normalt sett är månader med 
lägre sjukfrånvaro, var 2018 års resultat lägre än vanligt. Uppsatt mål när det gäller sjukfrånvaro är enligt 
styrdokumentet för 2018 < 4,5 %. 

Långtidssjukfrånvaron på 4,3 % är en liten sänkning jämfört med både hel- och halvår 2017 (4,8 % 
respektive 4,4 %). 

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

Analys: 

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

Något som påverkar sjukfrånvaron är att Försäkringskassan det senaste året har varit tuffare i sina beslut 
om sjukpenning där flera medarbetare i Vara kommun har blivit utförsäkrade. Detta då Försäkringskassan 
har bedömt att medarbetarna har någon form av arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden. 
Innebörden har då blivit att medarbetaren har återkommit till Vara kommun och tillsammans med 
medarbetarna har kommunen fått se på olika lösningar utifrån deras arbetsförmåga. Detta har resulterat i 
att några medarbetare har återgått till sina ordinarie arbeten och några har fått annat arbete i kommunen. 
Ett antal har gått vidare utanför kommunens regi, exempelvis står de till arbetsmarknadens förfogande via 
Arbetsförmedlingen. 

Under våren 2018 har kommunen även satsat på en kommunövergripande friskvårdsutmaning, kallad 
Kommunutmaningen, för samtliga medarbetare. Den innebar i korthet att samtliga medarbetare blev 
indelade i lag utifrån vart medarbetaren arbetade. Varje gruppmedlem samlade individuellt poäng genom 
att utföra olika typer av aktiviteter och poängen sammanställdes sedan för varje grupp. Av 1 359 
registrerade anställda var så många som 57 % aktiva. Förhoppningsvis har även detta avspeglat sig på 
frisknärvaron. 

Kommunen behöver fortsätta att stärka cheferna i att prata friskfaktorer på arbetsplatserna, undersöka 
möjligheter för att minska sjukfrånvaron och säkra kompetensökning hos dem vad gäller 
arbetsmiljöfrågor. Kommunen behöver stärka samarbetet med Försäkringskassan och sjukskrivande 
läkare. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  Sjukfrånvaro, %. 8,1  < 4,5 
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Inriktning: 

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

kunder och medarbetare 

Effektmål: 

Vara kommuns medborgare är nöjda med kommunens sätt att bedriva sina 

verksamheter och det inflytande de har över detta 

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs hösten 2019. 

Genom att prioritera och förbättra inom de områden som framkom i medborgarundersökningen 2017; 
gator och vägar, miljöarbete, grundskolan, äldreomsorg, stöd för utsatta personer samt bemötande och 
tillgänglighet kan kundnöjdheten om kommunens verksamheter öka. 

För att nå ökad nöjdhet om inflytande behöver kommunen jobba med medborgar- och invånardialog i 
ännu större utsträckning. Medborgardialog handlar om att i dialog med medborgare diskutera en specifik 
fråga där det finns möjlighet för invånarna att påverka. Invånardialog är när politiker och kommunens 
medarbetare möter invånare i ett publikt sammanhang, t.ex. i kommuntältet på jordgubbens dag för att 
svara på frågor och ta emot synpunkter. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

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

75 - - 

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

57 - - 

Inriktning: 

Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva 

kommunikationsinsatser internt och externt 

Effektmål: 

Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter 

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år. Nästa undersökning görs i höst. 

Målet 2016 var 75 % och utfallet var 48 %. Målet var därmed inte uppfyllt. För att öka kännedomen om 
kommunens verksamheter behöver verksamheterna berätta vad som görs i kommunens olika 
kommunikationskanaler. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Jag har kännedom 
om de kommunala 
förvaltningarnas 
verksamheter, %. 

-  75 

Effektmål: 

Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och 

dess verksamheter 

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs hösten 2019. 
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De kommunikationskanaler kommunen har behöver utvecklas så att invånarna blir fortsatt nöjda. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

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

78 - 0 

Effektmål: 

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats 

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs hösten 2019. 

Kommunens webbplats behöver utvecklas för att nå ökad kundnöjdhet. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Jag är nöjd med 
kommunens 
webbplats, %. 

79 - - 

Inriktning: 

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

en naturlig del i alla kommuninvånares vardag. 

Effektmål: 

Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten. 

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs hösten 2019. 

Kulturutbudet i Vara kommun är stort. För att behålla och utveckla människors intresse för att delta i eller 
på annat sätt uppskatta kulturella aktiviteter och evenemang behövs fortsatt stöd till ideella arrangörer 
(ekonomiskt stöd, rådgivning och utbildning), kunskap om behov hos kreativa företagare för strategiska 
insatser, kommunikation kring kultur och särskilt fokus på utveckling av kulturaktiviteter för dem som är 
minst aktiva idag, det vill säga unga. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Kulturutbudet 
förhöjer min 
livskvalitet, %. 

70 - - 

Inriktning: 

Entreprenörskap - Vara kommun ska uppmärksamma och agera på möjligheter. 

Entreprenörskap skapar värden - finansiellt, kulturellt och samhälleligt - och 

stärker konkurrenskraften 

Effektmål: 

I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft 

Resultatet för båda indikatorerna hämtas från Svenskt Näringslivs årliga mätning av andelen företagsamma 
individer respektive företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen. Data för 2018 (som baseras på 
2017) släpps den 2 oktober 2018. 

Entreprenörsanda och skaparkraft inskränker sig inte till att starta företag utan handlar om ett långsiktigt 
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och målinriktat arbete med att få alla i arbetsför ålder att förverkliga sina idéer och ta för sig oavsett om 
det är inom ett företag eller en förening eller genom att starta företag. En avgörande faktor för att etablera 
sig på arbetsmarknaden eller för att på annat sätt kunna förverkliga sina idéer är fullgjord gymnasieexamen. 
Fokus framåt är ett stärkt samarbete mellan skolan och arbetslivet som bl.a. omfattar en strategigrupp för 
skola och arbetsliv, införande av en jämlik och kvalitativ prao för åttor och nior, start av gymnasial 
lärlingsutbildning samt åtaganden inom Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Parallellt med 
detta sker ett omtag på Skaraborgsnivå gällande företagsklimat och etablering, vilket även det är en grund 
för att stärka konkurrenskraften långsiktigt i nätverksstaden Skaraborg. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

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

16,4  16,6 

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

7  8,4 

Inriktning: 

Internationalisering - Vara kommun ska skapa förutsättningar för samarbete och 

förståelse mellan människor och organisationer i olika nationer. Internationellt 

arbete utvecklar hela kommunen. 

Effektmål: 

Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare 

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs hösten 2019. 

Genom ökad kommunikation kring det internationella arbete som bedrivs inom de kommunala 
verksamheterna kan ökad måluppfyllelse uppnås. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Jag känner mig som 
en 
världsmedborgare, %. 

60 - - 

Inriktning: 

Folkhälsa - Vara kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för en bra start 

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

Effektmål: 

Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras 

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

En indikation från annan källa; enkäten Hälsa på lika villkor, HPLV, från 2015 säger att 71 % i Vara 
upplever god eller mycket god hälsa. Resultatet ligger i linje med nationell statistik som speglar upplevelse 
av en god eller mycket god hälsa hos befolkningen. 

Nya enkätsvar från elever i årskurs 9 kommer under hösten 2018, därför finns inga nulägesdata kring 
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tobaksbruket hos elever. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

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

   

  
Andel elever i 
årskurs 9 som 
aldrig rökt, %. 

78  70 

Inriktning: 

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

förutsättningar för en effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan. 

Effektmål: 

Beroendet av fossila bränslen minskar och kommunen bidrar till ett giftfritt 

samhälle 

Närtrafik: totalt har 842 resenärer valt att använda sig av Närtrafik mellan januari till juli 2018. En liten 
minskning jämfört med januari till juli 2017 då 978 resenärer använde sig av Närtrafik. 

För att öka andelen resenärer som använder sig av Närtrafik kan olika informationsinsatser göras. Under 
Jordgubbens dag fanns Västtrafik på plats för att informera om närtrafik och kollektivtrafiken. I Skaraborg 
är andelen som använder Närtrafik som alternativ högre i Lidköping och Falköping. För att se om Vara 
kommun kan öka andelen som använder sig av Närtrafik kan man se hur dessa kommuner har arbetat och 
se om det finns någon gemensam framgångsfaktor. 

Aktuell hållbarhets ranking: Vara kommun hamnar på samma placering som 2017. I kategorin 
”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort” hamnar Vara på plats 20 av 52. I Västra Götalands län 
hamnar Vara på plats 26 av 49 kommuner. Frågorna i rankingen varierar från år till år. För att klättra i 
rankingen krävs en samlad strategi för Agenda 2030-arbetet och att miljöfrågorna integreras i ordinarie 
verksamhet. En framgångsfaktor bland kommuner i topp är att de har etablerat ett strukturerat och 
systematiskt miljöarbete. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

  
Närtrafik, antal 
resenärer per år. 

1 678  2 800 

  
Placering i Aktuell 
hållbarhets ranking. 

148 148 60 

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 2018-06-30. 

Antal tillsvidareanställda  

  Antal tillsvidareanställda Tillsvidareanställda årsarbetare 

Heltid 843 843 

Deltid 448 340 

Totalt 1 291 1 183 
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God ekonomisk hushållning 

Vara kommuns definition av stark ekonomi (god ekonomisk hushållning) 

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

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

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

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

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

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

Vara kommuns mål 

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

Uppfyllelse god ekonomisk hushållning 

Vara kommun har en årsprognos på 24 mkr enligt fullfonderingsmodellen, vilket motsvarar 2,7 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt blandmodellen uppgår resultatet till 12 mkr, vilket 
motsvarar 1,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att Vara kommun uppfyller 
kriterierna för god ekonomisk hushållning ur ett ekonomiskt perspektiv. Verksamhetsmålen är svåra att 
bedöma då många av dem följs upp på helårsbasis. 

Delårsbokslut 

Vara kommun redovisar per sista augusti ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 22 mkr, vilket 
motsvarar 3,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Motsvarande resultat för samma period under 
2017 uppgick till 38 mkr. 

Soliditeten per sista augusti var 27 %. Motsvarande period 2017 var soliditeten 38 %. Den stora skillnaden 
beror på att kommunen har infört en koncernbank under perioden, vilket innebär att all upplåning till 
koncernbolagen sker via kommunen. Om kommunen inte hade övertagit koncernbolagens lån hade 
soliditeten för delåret varit 33,4 %. Utöver detta så har kommunen tagit upp egna lån på 25 mkr under 
perioden för att finansiera den höga investeringsnivån, vilket har gjort att soliditeten har minskat ytterligare 
0,8 %. Som en följd av kommunens övertagande av bolagens lån så har kommunens långfristiga skulder 
ökat. Motsvarande ökning finns på tillgångssidan på balansräkningen i form av kortfristiga fordringar 
gentemot bolagen. En faktor som påverkar resultatet negativt är den indexuppräkning på 2,7 mkr som har 
ökat E20-avsättningen från 50 mkr till 52,7 mkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 109 mkr där de största investeringarna är Sprinten 59 mkr och 
Torsgårdsskolan 22 mkr. 

Prognosen för årets resultat är 24 mkr, vilket motsvarar 2,7 % 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 2018 är 11 mkr är resultatet ett överskott på 13 mkr. Avvikelsen består av: 
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nämnderna 9,7 mkr, finansförvaltningen 3,5 mkr, skatter och generella statsbidrag -1,3 mkr och 
finansnetto 1,4 mkr. 

Årsprognosen för nettoinvesteringar är 200 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 114 mkr för 
året. Prognosen för soliditeten ser ut att ytterligare försämras till slutet på året då nya lån kan behöva tas 
upp, prognosen är 26 %. 

Diagram - finansiella nyckeltal 
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Kommunens soliditet har påverkats då kommunen har tagit över bolagens lån i samband med bildandet av en 
koncernbank. Koncernens soliditet påverkas dock inte, utan är oförändrad.  

 

Årets resultat 

  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Prognos 2018 

FULLFONDERINGSMODELL    

Årets resultat, mkr 39 11 24 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

4,7 1,3 2,7 

BLANDAD MODELL    

Årets resultat, mkr 26 3 12 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

3,1 0,3 1,3 

BALANSKRAVSUTREDNING, mkr    

Resultat enligt resultaträkningen 39 11 24 

Samtliga realisationsvinster 0 0 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -13 -8 -12 

Årets resultat efter balanskravsjustering 26 3 12 

Reservering av medel till resultatutj.reserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutj.reserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 26 3 12 

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja 

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

Finansiella nyckeltal 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Prognos 

2018 

Årets resultat, mkr -10 26 39 11 24 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

-1,3 3,3 4,7 1,3 2,7 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mkr 38 19 55 37 24 

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

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

Förändring verksamhetens nettokostnader, % 9,6 -1,9 2,4 10,1 0,8 

Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag, % 2,7 3,1 4,7 5,9 2,4 

Soliditet, % 28 29 32 32 26 

Nettoinvesteringar, mkr 105 45 55 99 200 

Långfristig skuld, mkr 12 14 15 21 351 

Pensionsskuld, mkr 425 413 404 399 383 

 

Budgetavvikelse 

mkr 

Budgeterat resultat 10,7 

Nämndernas verksamhet 9,7 

Finansförvaltningens verksamhet 3,5 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag -1,3 

Finansnetto 1,4 

Prognos helårsresultat 24,0 

Avvikelse mot budget 13,3 

Driftsredovisning 

tkr 
Redov. 
170831 

Redov. 
180831 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Budget/Prognos 

2018 

NETTOKOSTNADER       

Vara kommuns revisorer 394 354 970 941 941 0 

Räddningsnämnden 6 519 6 614 10 242 10 405 10 103 302 

Kommunstyrelsen 56 544 62 534 122 364 122 855 108 883 13 972 

- varav förvaltning utveckling och 
service 

54 183 54 471 103 657 102 728 92 272 10 456 

- varav teknisk förvaltning 2 361 8 063 18 707 20 127 16 611 3 516 

Miljö- och byggnadsnämnden 937 883 2 619 3 726 3 434 292 

Bildningsnämnden 253 741 264 720 381 941 398 362 398 362 0 

Socialnämnden 222 954 241 235 344 648 351 250 356 163 -4 913 

SUMMA NETTOKOSTNADER 541 089 576 340 862 784 887 539 877 886 9 653 

  

Kommunstyrelsen 14 mkr:  

Varav förvaltningen för utveckling och service, 10,5 mkr: Förvaltningen för utveckling och service 
årsprognos visar ett överskott på 10 456 tkr. Överskottet ligger främst på stabsnivå och förklaras av lägre 
IT-kostnader 2 500 tkr, ej fördelade lönemedel 3 000 tkr samt att budget för verksamhetsutveckling inte 
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förväntas nyttjas fullt ut, 2 500 tkr. Övriga avdelningars överskott beror mest på lägre personal- och 
kapitalkostnader. 

Uppdelat per verksamhet prognosticeras för stab ett överskott på 8 827 tkr, tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen 470 tkr, HR samt ekonomiavdelningen 0 tkr, kansliavdelningen 735 tkr samt 
kommunikationsavdelningen 424 tkr. 

Varav tekniska förvaltningen, 3,5 mkr: Tekniska förvaltningens årsprognos visar ett överskott på 
3 516 tkr. Överskottet hänförs främst till lägre kostnader för markförvaltning, fastighetsdrift samt 
kapitalkostnader. 

Uppdelat per verksamhet prognosticeras för mark- och fastighetsförvaltningen 4 794 tkr, gatu- och 
parkenheten -1 350 tkr, kostenhet 90 tkr samt lokalvårdsenheten 0 tkr. 

Verksamheterna vatten- och avlopp prognosticeras till -1 600 tkr och avfallshantering till -1 500 tkr. Då 
dessa två verksamheter är taxefinansierade så påverkas inte tekniska förvaltningens prognos utan det 
regleras genom VA- och avfallsfonder. 

Bildningsnämnden 0,0 mkr: Bildningsnämndens årsprognos visar en budget i balans. I prognosen är 
hänsyn tagen till att bildningsnämnden fått 9 031 tkr efter avstämning mot den centrala 
resursfördelningsmodellen. Prognosen visar på fortsatt ökade intäkter genom bidrag, främst från 
Skolverket i form av ex. Likvärdig skola. Förvaltningens kostnader förväntas öka främst genom 
interkommunal ersättning, ersättning till fristående enheter samt skolskjutskostnader. Tendensen med fler 
barn och elever i andra kommuners skolor och fristående enheter fortsätter att öka. 
Uppdelat per verksamhet prognosticeras för nämnd och administration ett överskott på 1 474 tkr, förskola 
och skolbarnomsorg -8 576 tkr, grundskola inkl. förskoleklass 4 436 tkr, gymnasieskola 2 768 tkr, 
vuxenutbildning 0 tkr, särskola -301 tkr, kulturskola -149 tkr, kostenheten -958 tkr, skolskjuts -830 tkr, 
idrotts- och fritidsanläggningar 334 tkr, badanläggningar inomhus 791 tkr, fritidsgårdar -241 tkr, övrig 
fritidsverksamhet 1 tkr, biblioteksverksamhet 1 221 tkr samt allmänkulturell verksamhet 30 tkr. 

Socialnämnden -4,9 mkr: Socialnämndens årsprognos visar ett underskott på 4 913 tkr. I prognosen är 
det medräknat att socialnämnden fått göra en återlämning till den centrala resursfördelningsmodellen med 
1 860 tkr och att nämnden använder de medel som är avsatta 2018 för integration på 3 300 tkr för individ- 
och familjeomsorgen. 

Uppdelat per verksamhet prognosticeras för nämnd och administration ett överskott på 1 100 tkr. 
Överskottet är del av vakant tjänst som utredare/utvecklare IFO/OF. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Arbetsmarknadsenheten (AME) redovisar ett prognostiserat 
underskott på 10 338 tkr för året. Hela underskottet ligger på IFO och är kostnader för externa placeringar 
för barn och unga men även för vuxna. Underskottet beror också på stora kostnader för inhyrda konsulter. 

Omsorg kring personer med funktionsnedsättning (OF) redovisar ett prognostiserat underskott på 
4 949 tkr. De stora underskotten inom denna verksamhet är externa placeringar och personalkostnader i 
gruppbostäderna där brukarna ofta har ett stort omsorgsbehov. 

Ensamkommande barn redovisar ett prognosticerat underskott på 1 530 tkr. Underskottet består av 
avvecklingskostnader då verksamheten anpassas till minskat antal barn. 

Äldreomsorgen visar en årsprognos med ett överskott på 10 664 tkr. Överskottet har uppstått i viss del i 
och med obebodda platser i boendena. Svårighet att rekrytera har gjort att det uppstått överskott på bl.a. 
rehabenheten. 

Kostenheten visar en årsprognos med ett överskott på 140 tkr. 

Nämndernas delårsrapporter för augusti 2018 finns på intranätet under ekonomi/ekonomirapporter. 
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Investeringsredovisning - översikt 

Nämnd, tkr 
Redov. 
180831 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Budget/prognos 

2018 

NETTOINVESTERINGAR      

Kommunstyrelsen 104 091 93 468 302 464 188 456 114 008 

- varav förvaltning utveckling och service 2 029 7 347 12 286 5 376 6 910 

- varav teknisk förvaltning 102 062 86 121 290 178 183 080 107 098 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 297 340 -43 

Bildningsnämnden 4 442 4 724 9 800 9 800 0 

Socialnämnden 330 774 1 150 1 150 0 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 108 863 98 966 313 711 199 746 113 965 

Investeringsredovisning - projekt i kommunstyrelsen 

Projekt, tkr 
Budget t.o.m. 2018 Budget 2018 inkl. 

omb. från 2017 
Årsprognos 2018 Avvikelse prognos 

Sprinten - förändring konserthus 
- gymnasieskola 

165 000 134 263 90 416 43 847 

Grundskola Torsgårdsskolan 56 639 41 991 38 000 3 991 

Ram vatten och avlopp 21 500 9 500 12 237 -2 737 

Ram gata och park 13 377 13 377 9 317 4 060 

Renovering/ombyggnad fastighet 
bildningsnämndens lokaler 

0 10 000 8 097 1 903 

Alléskolan lokaler 2 700 1 795 7 000 -5 205 

Underhåll övriga lokaler 0 6 000 5 770 230 

Renovering/ombyggnad fastighet 
socialnämndens lokaler 

0 10 000 4 098 5 902 

Bad Vara och Kvänum 137 790 9 625 2 000 7 625 

Markinköp 0 2 000 2 000 0 

Digitala skyltar E-20 1 500 1 500 1 300 200 

Kvänums förskola 5 000 4 952 1 000 3 952 

VA-ledning Storegårdsvägen m.fl. 
Arentorp 

6 000 1 856 795 1 061 

Ärendehanteringssystem 1 586 1 586 633 953 

Gemensamma datakostnader 0 4 850 593 4 257 

Ombyggnad Alléhallen inkl. f.d. 
Allébadet 

35 000 34 861 500 34 361 

HR-system 0 2 000 500 1 500 

Exploatering kvarteret Ritaren 4 800 2 004 300 1 704 

Nyanläggning Stallgatan etapp 3 1 745 -194 0 -194 

Avloppsledning Kvänum 14 844 3 000 0 3 000 

Övriga projekt 0 7 498 3 900 3 598 

SUMMA  302 464 188 456 114 008 

 Sprinten: Academy of Music and Business lokaler har färdigställts till terminsstarten. Framtagning 
av bygghandlingar för Lagmansgymnasiet och konserthuset pågår. Tillbyggnad av 
Lagmansgymnasiet beräknas vara klar sommaren 2019 och ombyggnaden i slutet av oktober. 
Tillbyggnaden av konserthuset beräknas vara klar i slutet av oktober 2019. 

 Grundskola Torsgårdsskolan: Om- och tillbyggnadsarbetet löper på. Färdigställandetiden är 
beräknad till slutet av oktober 2018 och verksamhetsstart blir vårterminen 2019. 
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 Ram vatten och avlopp: Här ingår ett antal projekt med ledningsnät, vattenverk, reningsverk, 
pumpstationer m.m. Det mesta beräknas att slutföras under kommande år. 

 Ram gata och park: Här ingår ett antal projekt med GC-vägar, byte till LED-armaturer, skyltning 
m.m. Några projekt slutförs under året. 

 Renovering/ombyggnad fastighet bildningsnämndens lokaler: Här ingår ett antal projekt, 
t.ex. ombyggnad av delar på Nästegårdsskolan och renovering av Alléskolan. 

 Alléskolan lokaler: Arbetet med att bygga om NO-salarna är avslutat. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

mkr Not 
Redov. 
170831 

Redov. 
180831 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Verksamhetens intäkter 1 156 147 246 239 244 

Verksamhetens kostnader 2 -663 -687 -1 047 -1 071 -1 066 

- varav jämförelsestörande kostnader 3 0 0 -15 0 0 

Avskrivningar  -29 -26 -54 -42 -39 

-varav jämförelsestörande kostnader 3 0 0 -11 0 0 

Verksamhetens nettokostnader  -536 -566 -855 -874 -861 

Skatteintäkter 4 441 448 662 673 674 

Generella statsbidrag 5 142 150 214 226 223 

Finansiella intäkter 6 1 2 2 1 3 

Finansiella kostnader 7 -10 -12 -12 -15 -15 

Resultat före extraordinära poster  38 22 11 11 24 

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 0 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  38 22 11 11 24 
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Balansräkning 

mkr Not 
Redov. 
170831 

Redov. 
180831 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, inventarier och finansiella 
anläggningstillgångar 

 797 912 828 1 166 990 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  797 912 828 1 166 990 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd och exploateringsfastigheter  4 4 4 4 4 

Kortfristiga fordringar 8 22 310 80 64 326 

Likvida medel  103 53 90 0 23 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  129 367 174 68 353 

SUMMA TILLGÅNGAR  926 1 279 1 002 1 234 1 343 

       

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

      

Ingående eget kapital  312 323 312 268 323 

Periodens/årets resultat  38 22 11 11 24 

SUMMA EGET KAPITAL 9 350 345 323 279 347 

       

AVSÄTTNINGAR       

Avsättningar pensioner  403 394 399 399 383 

Andra avsättningar  48 53 50 48 53 

SUMMA AVSÄTTNINGAR  451 447 449 447 436 

       

SKULDER       

Långfristiga låneskulder 10 0 270 0 211 305 

Övriga långfristiga skulder 11 15 46 21 14 46 

Kortfristiga skulder  110 171 209 283 209 

SUMMA SKULDER  125 487 230 508 560 

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH 
EGET KAPITAL 

 926 1 279 1 002 1 234 1 343 

       

Notanvisningar Vara kommun 

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Försäljningsmedel 11 12 19 

Taxor och avgifter 45 44 65 

Hyror och arrenden 19 20 30 

Bidrag 71 59 112 

Övriga intäkter 10 12 20 

Summa 156 147 246 
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Not 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Personalkostnader 429 439 650 

Bidrag 30 33 52 

- varav försörjningsstöd 8 10 9 

Köp av verksamhet 97 100 157 

Fastigheter och inventarier 57 66 100 

Tjänster, transporter m.m. 50 49 88 

Summa 663 687 1 047 

Not 3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Bidrag sporthall 0 0 5 

Verksamhetsutveckling 0 0 9 

Nedskrivning värdering fastigheter 0 0 5 

Nedskrivning värdering inventarier 0 0 6 

Summa 0 0 26 

Not 4. SKATTEINTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Preliminär skatteinbetalning 443 450 664 

Preliminär slutavräkning innevarande år -4 0 -3 

Slutavräkning differens föregående år 2 -2 1 

Summa 441 448 662 

Not 5. GENERELLA STATSBIDRAG 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Inkomstutjämningsbidrag 122 130 184 

Utjämning LSS-kostnad -1 -3 -1 

Fastighetsavgift 18 20 27 

Regleringsbidrag 0 2 0 

Kostnadsutjämningsavgift -1 -4 -2 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 4 5 6 

Summa 142 150 214 

Not 6. FINANSIELLA INTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Ränteintäkter 0 1 0 

Övriga finansiella intäkter 1 1 2 

Summa 1 2 2 
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Not 7. FINANSIELLA KOSTNADER 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Räntekostnader 0 0 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 10 9 12 

Övriga finansiella kostnader 0 3 0 

Summa 10 12 12 

Not 8. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Kundfordringar 9 12 11 

Diverse kortfristiga fordringar -23 274 29 

-varav kortfristiga fordringar kommunala bolag 1 272 22 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 24 40 

Summa 22 310 80 

Not 9. EGET KAPITAL 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 312 323 312 

Periodens/årets resultat 38 22 11 

Utgående eget kapital 350 345 323 

Not 10. LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Låneskuld kommunen 0 25 0 

Låneskuld åt bolagen* 0 245 0 

Summa 0 270 0 

Fotnot: *Kommunen har tagit över bolagens lån i och med   
införandet av en koncernbank 2018. 

Not 11. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Belopp i mkr Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 

Anslutningsavgifter vatten 5 6 6 

Anslutningsavgifter avlopp 9 10 9 

Gatukostnadsersättningar 1 2 2 

Skuld investeringsbidrag 0 28 4 

Summa 15 46 21 

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Vara kommun följer RKR:s (Rådet för Kommunal Redovisning). rekommendation 22, Delårsrapport. 

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

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

Vara kommun tillämpar sedan år 2003 den s.k. fullfonderingsmodellen som redovisningsmodell. Det 
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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. 
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Bolagens redovisning 

Vara Koncern AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 Prognos 2018 

Nettoomsättning, tkr 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster, tkr -51 -80 -20 -130 

Balansomslutning, tkr 23 495 23 445 23 530 23 400 

Soliditet, % 100 100 100 100 

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 Bostäder 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 säkerställa att den av kommunfullmäktige fastlagda strategiska planen får 
genomslag i bolagens verksamheter, samt att övervaka koncernens risknivå som helhet. Bolaget ska 
samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga kommunala bolag i Vara 
Koncern AB. 

I den avvikelserapport som redovisades för kommunstyrelsen den 7 mars 2018 konstaterades att 
kostnaden för blackboxen och andra kostnader för konserthuset skulle högre än tidigare beräknat 
(63 mkr). Den beräknade kostnaden för blackboxen uppgick till 85 mkr. Styrelsen diskuterade i april och 
ställde sig bakom konserthusets begäran hos kommunen om en låneram på mellanskillnaden 22 mkr. 
Denna upplåningsram kom inte att behöva nyttjas, då Sparbanken Skaraborg har bidragit med 22 mkr till 
byggnationen av blackboxen. 

Under året har en finansiell samverkan påbörjats genom inrättande av en gemensam skuldförvaltning i den 
s.k. koncernbanken. Syftet är att effektivisera upplåningsförfarandet samt skapa en samsyn kring 
risktagandet i koncernen. Arbetet har inletts med att bolagskoncernens långfristiga låneskulder överförs till 
kommunen genom gäldenärsbyte. I övrigt har bolaget planerat och följt upp dotterbolagens verksamhet 
och resultat enligt den nya styrprocessen. 

Periodens resultat är ett underskott på 80 tkr som består av arvoden och ersättning för utförda ekonomi- 
och kanslitjänster samt kostnader för revison av bolaget. Årsprognosen ser ut att bli ett underskott på 
130 tkr, vilket består av samma kostnader som för perioden och samma nettokostnader som året innan, 
men i år har inte bolaget fått något koncernbidrag, därav större underskott. 

Vara Bostäder AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 Prognos 2018 

Nettoomsättning, tkr 25 036 26 978 36 398 37 500 

Resultat efter finansiella poster, tkr 2 687 1 994 3 626 2 300 

Balansomslutning, tkr 324 166 340 523 337 171 350 000 

Soliditet, % 17 17 17 17 
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Förvaltningsberättelse 

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 därtill hörande 
kollektiva anordningar och lokaler. Bolaget ska, i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vara kommun. Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Stambyte och ombyggnad av Hunden 15 i Kvänum som pågått sedan september 2017, är nästan 
färdigställd i augusti 2018. Ombyggnationen har inneburit mycket extraarbeten med tillhörande 
merkostnader. Från slutet av maj till mitten augusti har ombyggnad genomförts av sju rum i särskilt 
boende till ordinära lägenheter i kvarteret Bonden, Vara. Upphandling av totalentreprenad för byggande av 
16 lägenheter i kvarteret Lärkträdet 2 har genomförts. Tänkt byggstart är i september/oktober med 
beräknad färdigställande oktober 2019. Projektering och partneringupphandling för Brinkeskogen har 
genomförts. Upphandling av ett större antal fönsterbyten har skett, arbetena har startat i augusti. 

Periodens resultat belastas av ett större underhållsarbete i våning 1 på Bonden. Kapitalkostnaderna har 
ökat i och med K3-redovisningen samt höjt borgensavgift/räntepåslag, men samtidigt minskat något i och 
med att en swap förfallit. Hyresintäkterna kommer att öka något i och med att ombyggnaden av 
lägenheterna i kvarteret Hunden, Kvänum är färdigställd. 

Vara Industrifastigheter AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 Prognos 2018 

Nettoomsättning, tkr 2 266 2 219 3 257 2 700 

Resultat efter finansiella poster, tkr 268 262 498 300 

Balansomslutning, tkr 19 972 17 450 20 835 18 300 

Soliditet, % 41 43 40 41 

Förvaltningsberättelse 

Vara Industrifastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vara Koncern AB som i sin tur är helägt av Vara 
kommun. Vara Industrifastigheter AB har enligt bolagsordningen i uppdrag 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 markanskaffning i kommunen. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe. Bolagets syfte är att arbeta för att skapa goda förutsättningar för en 
positiv utveckling för kommunens näringsliv och därigenom stärka kommunens attraktionskraft. 
Uthyrning ska ske på affärsmässig grund. 

Försäljning har skett av del av Konstruktören 2, innehållande byggnaderna och ca 7 000 kvm mark. 

Resultat och omsättning påverkas av vissa vakanser efter det att större hyresgäst lämnat. 
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Vara Konserthus AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 Prognos 2018 

Nettoomsättning, tkr 9 036 11 743 18 021 19 108 

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 864 2 634 840 1 375 

Balansomslutning, tkr 15 032 19 696 18 354 20 871 

Soliditet, % 22 20 22 23 

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 scenkonsten 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 kommun samverkar konserthuset med det lokala 
kulturlivet, skolan och föreningslivet. Vara Konserthus arrangerar också många möten och 
kulturkonferenser. Konserthuset har även ett långsiktigt uppdrag och årligt verksamhetsbidrag från Västra 
Götalandsregionen. Uppdraget omfattar musik, dans, barn och ungdom, residensverksamhet tillsammans 
med huvudmannaskapet för storbandet Bohuslän Big Band. 

Under årets första åtta månader har 93 konserter och föreställningar genomförts i konserthuset med 
28 369 besökare. Vidare har 96 konferenser och möten ägt rum med 7 287 deltagare. Bohuslän Big Band 
har under samma period konserterat vid 63 tillfällen inför 20 204 personer. Till vårens tre familjelördagar 
har 2 259 biljetter sålts. Utöver detta har 18 icke-offentliga skolföreställningar med 2 628 barn och elever 
genomförts. 

Vara kommun arrangerade Jordgubbens dag i början av juli med en uppskattad publiksiffra på 15 000-    
20 000 personer. Konserthuset deltog i arbetet med planering och bokningar av artister och personal. 

Arbetet med att färdigställa alla handlingar inför byggandet av konserthusets om- och nybyggnationer med 
blackboxen, foajé, garderob och toaletter har fortgått under våren. En avvikelserapport som behandlades i 
kommunstyrelsen den 7 mars 2018 indikerade att kostnader och åtgärder som berör konserthuset skulle bli 
22 mkr högre än tidigare beräkningar visat. 

Vid kommunstyrelsens behandling av avvikelserapporten beslutades att investeringsramen om 63 mkr ska 
ligga fast i enlighet med fullmäktiges beslut, och i stället skulle möjligheter till extern finansiering 
undersökas. Då en besparing om 22 mkr inte bedömdes möjlig ur ett verksamhetsperspektiv, föreslogs att 
Vara Konserthus skulle ansöka om en låneram för de ökade kostnaderna. En låneram som beviljades av 
kommunfullmäktige den 2 maj 2018. 

En parallell process startade under vintern då Sparbanksstiftelsen Skaraborg kontaktades för dialog om 
finansieringen av konserthusets byggnationer. En process som efter stort engagemang, inte minst från 
kommunledningen, gav resultat. Den 26 juni offentliggjorde Sparbanksstiftelsen Skaraborg en generös 
gåva till Vara kommun om 20 mkr och ett samarbetsavtal mellan konserthuset och Sparbanksstiftelsen 
Skaraborg värderat till 2 mkr för utvecklingen av Vara Konserthus. 

Resultat per den 31 augusti 2018 är 2 634 tkr, att jämföra med 1 864 tkr för samma period förra året. 
Nettoomsättning uppgår till 11 743 tkr och balansomslutningen till 19 696 tkr med en soliditet på 20 %. 
Det prognostiserade resultatet vid årets slut beräknas till 1 375 tkr med en nettoomsättning om 19 108 tkr. 
Balansomslutningen beräknas till 20 871 tkr och soliditeten till 23 %. 
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VaraNet AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 Prognos 2018 

Nettoomsättning, tkr 1 288 3 503 2 334 3 900 

Resultat efter finansiella poster, tkr 47 2 121 274 800 

Balansomslutning, tkr 14 697 13 290 15 143 14 300 

Soliditet, % 43 62 43 43 

Förvaltningsberättelse 

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 genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att 
kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber, tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot 
alla kommunens verksamheter samt att hyra ut tillgång till fiberstamnätet (svartfiber). Syftet och 
målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom 
tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och göra 
kommunen mer attraktiv för dess invånare. 

Tvåårigt avtal har tecknats med Kvänums energi gällande drift- och underhållstjänster. Arbetet med 
markupplåtelseavtal fortskrider. Nya anslutningar har skett under perioden. Förberedelse för upphandling 
av kommunikationsoperatör har inletts. 

Periodens resultat är extraordinärt p.g.a. motsvarande överavskrivning inte genomförts ännu gällande 
fakturerade intäkter på 811 tkr avseende ersättning för nedlagda investeringskostnader. Årets resultat 
kommer även att påverkas av kostnaderna för det pågående arbetet med markavtalen. 

Destination Vara AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 170831 Redov. 180831 Bokslut 2017 Prognos 2018 

Nettoomsättning, tkr 29 127 125 400 

Resultat efter finansiella poster, tkr -52 205 -36 71 

Balansomslutning, tkr 276 447 315 386 

Soliditet, % 74 94 68 72 

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, samordna och utveckla Vara kommun som 
besöks- mötes- och evenemangsplats. 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. 

Destination Vara AB har under året ytterligare tagit position i att synliggöra Vara som destination och 
mötesplats. Det har skett genom företagsbesök, genomförda konferenser, nätverksträffar samt 
digitalmarknadsföring. 
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Bolaget har arrangerat två konferenser i Vara kommun under perioden med gott utfall. Fem konferenser är 
bokade framöver med goda chanser till ännu fler. 

1 januari började projektet #sägjatillvara. Arbete har lagts ner för att finna nya lokala värdar, personer som 
är verksamma i kommun och rör sig bland möten, konferenser och event runt om i Sverige. Nätverks- och 
föreläsningskvällar har genomförts med de drygt 60 lokala värdarna. Deras kontaktnät är viktigt för nya 
arrangemang till Vara. Tack vare årligt bidrag på 190 tkr under åren 2018-2020 från Sparbanksstiftelsen 
Skaraborg kan detta genomföras på ett bredare och kraftfullare sätt. 

Sedan starten på 2017 har bolaget bearbetat och jobbat hem Regional Musik i Sverige, en konferens som 
genomfördes i april med 40 gäster under två dagar. En gedigen ansökan skickades in till Bredbandsforum i 
Stockholm, vilket gav resultatet att Nationell Bredbandskonferens kommer till Vara 2019. Den kommer ge 
250 gästnätter. Just nu bearbetas 20 konferenser, kongresser och event. 


