
 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 2019 
PLAN 2020-2022 

 

 
KF 2018-11-26  

 
  



Kommunfullmäktige, Budget 2019 2(77) 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................. 3 

Mål 2016-2019 ......................................................................... 7 

Ekonomiska förutsättningar ...................................................... 13 

Budgetramar .......................................................................... 21 

Finansiell analys ..................................................................... 24 

Modell för finansiell analys ...................................................................... 24 

Finansiella mål ...................................................................................... 25 

Resultat och kapacitet ............................................................................ 25 

Risk - Kontroll ....................................................................................... 27 

Sammanfattande kommentarer ............................................................... 27 

Diagram ............................................................................................... 28 

Budget- och redovisningsmodell ................................................ 30 

Finansiella rapporter................................................................ 31 

Driftbudget ........................................................................................... 31 

Resultatbudget/plan ............................................................................... 32 

Kassaflödesbudget/plan .......................................................................... 33 

Balansbudget/plan ................................................................................. 34 

Noter ................................................................................................... 34 

Investeringsbudget ................................................................................ 37 

Investeringsbudget/plan sammandrag ...................................................... 38 

Nämndernas budget ................................................................ 40 

Kommunstyrelsen .................................................................................. 40 

Teknisk nämnd ...................................................................................... 49 

Bildningsnämnden ................................................................................. 55 

Socialnämnden ...................................................................................... 63 

Miljö- och byggnadsnämnden .................................................................. 70 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg ...................................................... 75 

Revisorerna ........................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

Framsida: Bildnings- och kulturklustret i kvarteret Sprinten växer fram. Här en skiss på hur del av 

Lagmansgymnasiets utsida kommer att se ut efter ombyggnationen.  



Kommunfullmäktige, Budget 2019 3(77) 

Inledning 

Styrprocessen är den process där målen för verksamheterna beslutas samtidigt som resurserna fördelas. 
Syftet är att förbättra verksamheten och förverkliga kommunens vision. 

Processen inleds med en omvärldsanalys där övergripande samhällstrender och trender inom kommunens 
verksamheter analyseras. Arbetet mynnar ut i kommunstyrelsens inriktningsbeslut som ligger till grund för 
nämndernas arbete med strategisk plan och budget 2019-2022. 

VISION 2030 – VARA VÅGAR! 

I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! 

Övergripande mål 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo. 

Målet mäts vartannat år genom två frågor i SCBs medborgarundersökning; ”Hur nöjd är du med din kommun i 
dess helhet som en plats att bo och leva på?” och ”Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?”, 
samt genom det faktiska invånarantalet. Målet anses uppfyllt om 75 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga 
betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala samt om invånarantalet har ökat mellan år 2016 till 2019. 

Framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer anger faktorer som Vara kommun ska arbeta med för att nå det övergripande målet. 
Framgångsfaktorerna är entreprenörskap, mötesplats, kultur, internationalisering, infrastruktur och 
inkludering. 

Entreprenörskap 

I Vara kommun finns ett starkt och varierat näringsliv, ett gott företagsklimat och en stark 
entreprenörsanda. Entreprenörskap skapar tillväxt, framtidstro och gynnar en positiv utveckling av hela 
kommunen. Vara kommun ska ta tillvara på den kreativitet och det entreprenörskap som finns. 

Mötesplats 

Vara kommun har ett strategiskt geografiskt läge, mitt i Västra Götaland. Det geografiska läget förstärks 
med goda kommunikationsmöjligheter. Vara kommun ska bli en än mer naturlig mötesplats för människor 
i regionen. 

Kultur 

I Vara kommun finns ett väl utbyggt kulturellt utbud som är stort, varierat och tillgängligt för alla. Det är 
en viktig faktor för ökad folkhälsa, attraktivitet och näringslivets utveckling. Konserthuset är en motor för 
fortsatt framgång. Vara kommun ska stärka kulturen i vardagen. 

Internationalisering 

Vara kommun behöver internationella kontakter för att strategiskt och målmedvetet utveckla kommunen 
genom att lära av varandra. Kommunen ska vara nyfiken på, och skaffa sig kunskap om, förändring och 
utveckling i omvärlden. Det internationella arbetet ska även komma fler till del, främst ungdomar. Vara 
kommun ska stärka samarbetet med människor och organisationer runt om i världen. 

Infrastruktur 

Vara kommun behöver välutbyggd infrastruktur och goda digitala kommunikationsvägar för att kunna 
bibehålla och utveckla en levande landsbygd. Vara kommun ska medverka till att förbättra infrastrukturen 
såväl inom som till och från kommunen. 
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Inkludering 

Vara kommun behöver mångfald och inkludering för utveckling och ökad tillväxt. Alla människor oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är en stor tillgång för kommunen. Vara kommun ska ta 
tillvara alla invånares kunskap, kompetens och entreprenörskap. 

Sektorsprogram 

Sektorsprogrammen anger viktiga frågor som går tvärs igenom den traditionella förvaltningsorganisationen 
och kommunens nämnder. För att inte tappa dessa viktiga delar i arbetet ut mot våra kunder/brukare så 
har kommunen sektorsprogram. 

Kultur 

Vara kommun ska stärka kulturutbudet. Kulturaktiviteter ska ingå som en naturlig del i alla 
kommuninvånares vardag. 

Entreprenörskap 

Vara kommun ska uppmärksamma och agera på möjligheter. Entreprenörskap skapar värden – finansiellt, 
kulturellt och samhälleligt – och stärker konkurrenskraften. 

Internationalisering 

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

Folkhälsa 

Vara kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för en bra start i livet och för en god och jämlik hälsa 
genom hela livet. 

Miljö 

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

God ekonomisk hushållning 

Stark ekonomi skapar möjligheter 

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

Vara kommuns definition av stark ekonomi: 

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

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

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

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

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

Övergripande ekonomiska styrprinciper 

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

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

Budget 

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

Årsbudget 

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

Resursfördelningssystem 

Central resursfördelning 

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

 Nämndernas resursfördelning 

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

Över- och underskott 

Hanteringen av över- och underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen.  

Nämnderna 

Nämnderna får balansera över- och underskott till efterföljande år. Grundprincipen för över- och 
underskott är att 100 procent av nämndernas över- och underskott balanseras över årsskiftet och regleras 
mot nämndernas egna kapital. 
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Beslut om överföring av över- respektive underskott för nämnderna fattas av kommunfullmäktige efter 
förslag från kommunstyrelsen vid behandling av årsredovisningen. 

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

Resultatenheterna 

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

Investeringar 

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

Inriktningsmål 

Nämndernas inriktning är verksamheternas grundidé, vad som eftersträvas. Beskrivningarna är utifrån ett 
långsiktigt perspektiv och inte tidsbestämda. Inriktningen bestäms endast en gång per mandatperiod. 

Effektmål 

Effektmålen är en konkretisering av den inriktning som bestämts, de beskriver vilka verksamhetsresultat 
som ska uppnås och när detta ska ske. Effektmålen mäts genom olika undersökningar, bland annat en 
medborgarundersökning och en arbetsklimatundersökning som genomförs vartannat år och genom andra 
statistiska underlag. Medborgarundersökningen görs av Statistiska centralbyrån (SCB) under samma period 
med samma enkät i alla deltagande kommuner, vilket innebär att Vara kommun har möjlighet att jämföra 
sitt resultat med andra kommuners. Utvärdering av effektmålen följs upp och redovisas för nämnderna i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning. 

Operativa mål 

De operativa målen följs upp årligen på tjänstemannanivå genom verksamhetsberättelser/-
kvalitetsredovisningar och genomgång av arbetsplaner. 

Övergripande mål gäller samtliga nämnder (även om kommunstyrelsen är ansvarig för rapportering). 
Nämndernas mål återfinns i nämndernas budgetunderlag. 

 

 

Övergripande mål - Vara kommuns invånare 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

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 

Invånarantal 15 788 15 942 Öka Öka 

Medborgarundersökningen visar 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. 
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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 och hade helt nybyggda lokaler till höstterminen 2018. Denna satsning ska 
bidra till ökad måluppfyllelse. 

Inriktningsmål: Styrning och organisation 

Vara kommuns alla verksamheter ska präglas av en helhetssyn på det 

kommunala uppdraget 

Såväl politiker som chefer inom organisationen arbetar utifrån Vara kommuns 

styrprinciper 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Jag arbetar utifrån Vara 
kommuns styrprinciper (%) 

-- -- 100 -- 

Vid introduktion av nya chefer och vid politikerutbildning i samband med ny mandatperiod ges 
information om kommunens styrprinciper. 

Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Jag arbetar aktivt med att 
utveckla mitt arbetssätt (%) 

86 -- 75 -- 

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

Inriktningsmål: Finans 

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

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska 

uppgå till två procent plus minus två procent. 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag (%) 

4,7 1,3 2,0 2,0 

Målet uppnås under 2019 men inte under 2021-2022. 

Vara kommuns upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, 

samverkan och helhetssyn 

Antal ramavtalsområden ska öka 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal ramavtalsområden ska 
öka. 

88 83 88 90 

I en större upphandlingsorganisation, för sex kommuner som det är nu, kan man inte ha den inblicken i 
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respektive kommun över vilka områden avtal saknas som behöver upphandlas. Det är varje kommuns 
ansvar att se till att man har avtal där så krävs. Är det sedan så att en kommun vill ha något upphandlat så 
tillfrågas de övriga kommunerna om de har behov av samma vara/tjänst. 

Inriktningsmål: Personal 

Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare 

som har kunden/brukaren i fokus 

Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Nöjd-Medarbetar-Index 66 -- >80 -- 

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

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Sjukfrånvaro (%) 8,0 8,1 <4,5 <4,0 

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 i sociala medier. 
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. 

Genom en organisationsförändring har HR skapat förutsättningar för ett ännu mer coachande och 
stöttande HR-arbete gentemot cheferna. Förbättrad introduktion och kontinuerlig utbildning av nya 
chefer, samt kommunens ledningsgrupps arbete med ledning och styrning i kommunen, ska skapa bättre 
förutsättningar för både ledare och medarbetare. En tydligare process för uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska tas fram. En översyn av friskvårdskonceptet kommer göras. Använda 
arbetsklimatundersökningen (AKU) som analysverktyg samt öka omvärldsbevakningen och lära av de som 
lyckats är några av insatserna som planeras för att nå ökad måluppfyllelse. 

Inriktningsmål: Kvalitet 

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

kunder och medarbetare 

Vara kommuns medborgare är nöjda med kommunens sätt att bedriva sina 

verksamheter och det inflytande de har över detta 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

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

-- 76 -- >75 

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

-- 57 -- >75 

Genom att prioritera och förbättra inom de områden som framkom i medborgarunder-sökningen; 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 
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ännu större utsträckning. Medborgardialog handlar om att i dialog med medborgare diskutera en specifik 
fråga där det finns möjlighet att för invånare påverka. Invånardialog är när politiker och kommunens 
medarbetar möter invånare i ett publikt sammanhang, t.ex. i kommuntältet på jordgubbens dag för att 
svara på frågor och ta emot synpunkter. 

Inriktningsmål - Kommunikation 

Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva 

kommunikationsinsatser internt och externt 

Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Jag har kännedom om de 
kommunala 
förvaltningarnas 
verksamheter (%) 

48 -- 75 -- 

För att öka kännedomen om kommunens verksamheter behöver verksamheterna berätta vad som görs i 
kommunens olika kommunikationskanaler. 

Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och dess 

verksamheter 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

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

-- 78 -- 75 

De kommunikationskanaler kommunen har behöver utvecklas så att invånarna blir fortsatt nöjda. 

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Jag är nöjd med 
kommunens webbplats (%) 

-- 79 -- 75 

Kommunens webbplats behöver utvecklas för att nå ökad kundnöjdhet. 

Sektorsprogram 

Entreprenörskap - Vara kommun ska uppmärksamma och agera på möjligheter. 

Entreprenörskap skapar värden - finansiellt, kulturellt och samhälleligt - och 

stärker konkurrenskraften 

I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

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

16,7 16,4 >16,6 >16,8 

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

7,0 7,3 >8,4 >8,6 

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 tasigför 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 en fullgjord gymnasieexamen. 
Fokus framåt är ett stärk samarbete mellan skolan och arbetslivet som bland annat omfattar en 
strategigrupp för skola och arbetsliv, införande av en jämlik och kvalitativ prao för åttor och nior, uppstart 
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. 

Internationalisering - Vara kommun ska skapa förutsättningar för samarbete och 

förståelse mellan människor och organisationer i olika nationer. Internationellt 

arbete utvecklar hela kommunen. 

Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Jag känner mig som en 
världsmedborgare (%) 

-- 60 -- 75 

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

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

en naturlig del i alla kommuninvånares vardag. 

Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kulturutbudet förhöjer min 
livskvalitet (%) 

-- 70 -- >75 

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. 

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

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

Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

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

-- -- -- 75 

Andel elever i årskurs 9 som 
aldrig rökt (%) 

84 78 70 75 

Genom frågeställningar om invånarnas upplevelse av en bra kommun att bo, leva och trivas i samt 
upplevelsen av bemötande, service och tillgänglighet för goda levnadsvillkor och livsmiljöer skapas 
förutsättningar för individen att uppnå ett gott hälsotillstånd. 

Tobakskontraktet på högstadierna och genom aktivt arbete inom skolan om ANDT-arbete och 
värderingsövningar, samt genom föräldramöten och enkäter om elevers hälsa skapas förutsättningar för att 
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färre elever i årskurs 9 som aldrig rökt. Även genom tillsyn av tobaksfria skolgårdar och uppföljning 
kommunens drogpolitiska policyn bidrar. 

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

förutsättningar för en effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan.  

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

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Närtrafik, antal resenärer 
per år 

1 556 1 678 2 800 2 900 

Placering i Miljöaktuellts 
ranking 

183 148 >60 >60 

En åtgärd för att öka antalet resande med närtrafiken kan vara att informera både digitalt och i tryck, och 
på olika språk. Till exempel kan informationsblad skickas ut till hushåll inom de områden som omfattas av 
närtrafiken. 

Aktuell Hållbarhets kommunranking skickas ut i slutet av april varje år och består av ca 30 frågor. 
Frågorna ställs inom följande områden: Klimat (Utsläpp av växthusgaser), Agenda 2030, Miljömål, 
Transporter, Byggnader, Miljöledning, Livsmedel, Upphandling, Återvinning, Energi, Naturvård, Plast, 
Klimatanpassning och Cirkulär Ekonomi. Åtgärder för att klättra i rankingen i framtiden kan vara att 
införa ett systematiskt miljöarbete, förbättra sortering av avfall för kommuninvånare, arbeta för att 
integrera klimatanpassning i ordinarie verksamheter eller arbeta fram en strategi för Agenda 2030 arbetet. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Kostnader och kvalitet i Vara kommuns verksamheter 

Inför budget- och planarbetet 2019-2022 har en genomlysning av verksamheternas kvalitet, resultat- och 
kostnadsutveckling gjorts och jämförts med genomsnittet i riket och jämförbara kommuner. Dokumentet 
återfinns som bilaga och sammanfattas nedan. 

Förskola 

Nettokostnaden per invånare är i nivå med liknande kommuner men 12 % lägre än rikets snitt. 
Kostnaderna ökar över tid, liksom i riket, och beror i huvudsak på växande barnkullar. Kostnaden per 
barn är ca 10 % lägre än jämförelsegrupperna men andelen inskrivna barn är högre. Andelen personal med 
högskoleexamen följer jämförelsegrupperna som minskar i stadig takt. Alla barn får plats på önskat 
placeringsdatum. 

Grundskola 

Nettokostnaden per invånare är lägre än jämförelsegrupperna och skolan kostar betydligt mindre än den 
borde givet kommunens förutsättningar och skillnaden ökar. Vara har fortsatt en låg lärartäthet men 
andelen lärare med pedagogisk utbildning ligger nu i nivå med jämförelsegrupperna efter att ha legat lägre 
under flera år. Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla ämnesprov har minskat på senare år men är nu 
oförändrad. Vara ligger något under jämförelsegrupperna. Andelen elever i årskurs 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen ligger högre än jämförelsegrupperna. Andelen elever i årskurs 9 som uppnått 
kunskapskraven minskar kraftigt från en hög nivå och ligger nu under rikets snitt och i nivå med 
jämförelsegrupperna. Trenden i riket är negativ men försämringen för Vara är stor. 

Gymnasieskola 

Vara kommun har sedan lång tid en högre nettokostnad per invånare för gymnasieskolan än 
jämförelsegrupperna. Trenden med ökade kostnader tycks var bruten tack vare ett ökat elevantal, men 
verksamheten kostar fortfarande 11 % mer än den borde utifrån kommunens förutsättningar. 
Genomsnittligt betygspoäng för Lagmansgymnasiet är lägre än jämförelsegrupperna och på samma nivå 
för 2017 som för 2015 (inget resultat 2016 p.g.a. tidigare intagningsstopp). Sett till elever folkbokförda i 
kommunen är Vara i nivå med jämförelsegrupperna. Andelen lärare med högskoleexamen har ökat, men 
Vara har lägre andel jämfört med både rikets snitt och jämförbara kommuner. Varaeleverna klarar sig 
något bättre än jämförelsegrupperna när det gäller etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. 

Kultur- och fritid 

Vara har ca 80 % högre kostnader för kulturverksamhet än jämförelsegrupperna pga. bidrag till Vara 
konserthus. Rensat för detta är Vara i nivå med jämförelsegrupperna. Nettokostnaden för kulturskolan är 
relativt hög men andelen betalande elever sjunker sedan flera år tillbaka och ligger betydligt lägre än 
jämförelsegrupperna. Viss verksamhet sker ändå på andra sätt och det saknas verktyg att utvärdera resultat 
och kvalitet i relation till kostnaderna. 

Äldreomsorg 

Nettokostnaden per invånare för hemtjänst är 5 % högre än rikets snitt och 10 % högre än jämförbara 
kommuner. Däremot är kostnaden per brukare 11 respektive 13 % lägre. En förklaring är att andelen av de 
äldre som beviljats hemtjänst är ca 15 respektive 30 % högre. Även antalet beviljade hemtjänsttimmar 
ligger högre. Nettokostnaden per invånare för särskilt boende är 13 % lägre än rikets snitt och 10 % lägre 
än liknande kommuner. Kostnaden per brukare minskar något och ligger 3 respektive 9 % högre än 
jämförelsekommunerna som ökar. De höga kostnaderna beror på att personalen inte minskat i samma takt 
som antalet brukare efter kommunens satsning på utökad hemtjänst. Samtidigt bor de gamla hemma 
längre och har ett större vårdbehov när de kommer till särskilt boende. Att kostnaden per invånare ändå 
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ligger under jämförelsegrupperna beror på att andelen av de äldre i särskilt boende är avsevärt lägre. Vara 
får bra betyg från brukarundersökning både vad gäller särskilt boende och hemtjänst. 

Individ- och familjeomsorg 

Nettokostnaden totalt för individ- och familjeomsorgen är högre än jämförelsegrupperna. Nettokostnaden 
för barn- och ungdomsvård ligger fortsatt ca 10 % högre än både liknande kommuner och rikets snitt. 
Den höga kostnaden beror i sin tur på höga kostnader för institutionsvård. Fördelat på samtliga unga 
invånare i kommunen ligger Vara ca 70 % över liknande kommuner och rikets snitt. Samtidigt är antalet 
vårddygn färre. Orsaken är höga kostnader per vårddygn. Även andelen vårddygn i institutionsvård av 
totala antalet vårddygn är lägre än för jämförelsegrupperna. Vara lägger ca 55 % mindre resurser på öppna 
insatser är jämförelsegrupperna. Kostnaden för vuxna missbrukare ligger i nivå med liknande kommuner 
men lägre än rikets snitt och varierar från år till år. Kostnaden för institutionsvård är sedan flera år högre 
än jämförelsegrupperna, för närvarande ca 25 %. Öppna insatser är ca 30 % lägre än liknande kommuner 
och ca 50 % lägre än rikets snitt. Kostnaden för ekonomiskt bistånd följer rikets snitt som minskar, men 
ligger ca 30 % över liknande kommuner. Orsaken till minskningen är att andelen hushåll med ekonomiskt 
bistånd och antalet personer med långvarigt bistånd minskat. Inga brukarundersökningar har utförts inom 
individ- och familjeomsorgen i Vara de senaste åren. Det saknas fortfarande effektiva 
undersökningsverktyg på området och endast 87 av landets 290 kommuner har utför någon form av 
undersökning 2016. 

Omsorg kring personer med funktionsnedsättning 

Kostnaden totalt för insatser till personer med funktionsnedsättning är i nivå med liknande kommuner 
men ca 5 % lägre än rikets snitt. Kostnaden för ordinärt boende enligt SoL och HSL är 90 % högre för 
Vara än jämförelsegrupperna och skillnaden ökar. En förklaring är att Vara kommun köper tjänster för 
placering i hem för vård och boende. Kostnaden för LSS-verksamheten totalt är lägre än 
jämförelsegrupperna. Boendekostnaden (gruppbostad m.m.) är högre och kostnaden för daglig verksamhet 
är lägre. Kostnaden för personlig assistans varierar men är i nivå med jämförelsegrupperna över tid. En 
brukarundersökning har utförts under året som omfattar verksamhetsdelen Servicebostad-LSS. Endast 90 
av landets 290 kommuner har undersökt minst ett av totalt sex undersökningsområden och 
tillförlitligheten i jämförelse är därför låg. Vara fick dock ett mycket gott resultat och är bättre än rikets 
snitt på åtta av nio delfrågor i den aktuella undersökningen. 

Infrastruktur och skydd m.m. 

Verksamhetsblocket innehåller fysisk och teknisk planering, turistverksamhet, vägar, parker, 
räddningstjänst m.m.. Kostnaden för per invånare för blocket totalt är 12 % lägre än liknande kommuner 
och 19 % lägre än rikets snitt. Vara har lägre kostnader inom samtliga delområden förutom 
näringslivsfrämjande åtgärder vilket kan bero på ett stort antal internationella projekt. 

Personal 

Vara har en låg andel heltidsanställda och något högre personalomsättning än jämförelsegrupperna. 
Sjukfrånvaron är 1-2 procentenheter högre men minskar för personal i lägre åldrar. Även 
långtidssjukskrivningarna minskar. Vara får bra resultat i medarbetarundersökningar och ligger över rikets 
snitt. 
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Ekonomisk omvärldsanalys 

Konjunkturen mattas av 2019 

Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) att utsikterna för BNP-tillväxten under 2018 har försvagats. Å andra sidan steg antalet 
arbetade timmar under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är SKL:s syn på konjunkturen 
inte olik den SKL haft i sina senaste prognoser. 

SKL:s bedömning om att högkonjunkturen når sin topp 2018 kvarstår, och att en konjunkturavmattning 
kommer synas allt tydligare under 2019. Med andra ord räknar SKL med att nulägets höga 
resursutnyttjande faller 2019, att den rekordhöga sysselsättningsgraden då faller tillbaka. SKL räknar med 
en inbromsning för såväl BNP- som sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att tillväxten en tid 
understiger tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur. 

Reporäntan höjs? 

SKL bedömer att Riksbanken i december 2018 kommer att höja reporäntan, samt att fler höjningar väntar 
2019. Som SKL tidigare räknat med ser löneökningstakten ut att bli högre 2018 än 2017. Däremot pekar 
nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning än vad SKL tidigare beräknat. I den uppdaterade 
skatteunderlagsprognos är därför timlöneutvecklingen i år nedreviderad, såväl för kommuner och landsting 
som för resten av arbetsmarknaden. Löneökningstakten från och med 2019 är däremot samma som i 
föregående skatteunderlagsprognos. 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i oktober 2018 

Långtidsprognos i Vara kommun 

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

Av bilden nedan kan utläsas att kostnadsökningen inom t.ex. grundskolan kommer att ha ökat med 
ca 17 % mellan år 2014-2024. För verksamheten äldreomsorg är kostnadsökningen ca 15 % och så vidare. 
Prisökningen är i fasta priser. 
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Verksamhetens kostnader år 2014 och 2025 (i 2014 års priser) 

 

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

 

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

Ramberäkning 

Utgångsläget för ramberäkning inför budget 2019, plan 2020-2022 är den fastställda budgeten som antogs i 
kommunfullmäktige 2017-11-27. 

Bildningsnämndens och socialnämndens ramar är beräknade enligt Varamodellen, vilket innebär att 2013 
års à-priser är bas och som räknats upp för respektive år. Resursfördelningsmodellens beräkning baseras 
på volym och à-priser (rörlig del; 60 % för bildningsnämnden och 80 % för socialnämnden) som omfattas 
av personalkostnader som tidigare räknats upp med förväntad ökning av lönekostnader samt en fast del 
som räknas upp med förväntad inflation (40 % för bildningsnämnden och 20 % för socialnämnden). 
Ovanstående resursfördelningsmodell omfattar följande verksamheter: 

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

Socialnämnden: äldreomsorg, LSS. 

Övriga verksamheter inom bildningsnämnden och socialnämnden samt övriga nämnders ramar är 
uppräknade utifrån budget 2018 till 2019 med förväntad inflation för alla kostnader utom 
personalkostnaderna. Förväntad ökning av personalkostnaderna finns numera som ett centralt anslag på 
kommunstyrelsen. 

Volym 

Resursfördelningen för bildningsnämnden och socialnämnden bygger på antal elever och brukare. 
Förändringar utgår ifrån befolkningsprognosen 2018. 

Lönekostnadsökningar 

Kompensation för lönekostnadsökningen är borttagen från nämndernas ramar från 2017 och ligger istället 
som en post hos kommunstyrelsen. Efter att avtal och prioriteringar är fastställda fördelas resurser ut efter 
utfallet. Detta för att kunna bedriva en aktiv lönepolitik och fördela resurserna på bästa sätt. Budget för 
2019 bygger på att det centrala anslaget för lönekostnadsökningar ökar med 3,0 % för 2019-2022.  

Inflationskompensation 

Inflationskompensation utgår till nämnderna med 2 % för övriga kostnader samtliga år i planperioden. 
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Internränta 

Internräntan  uppgår till 1,75 %. 

Pensioner 

Då kommunen vill ha en rättvisande redovisning redovisas pensioner enligt fullfonderingsmodellen. 
Avsättningen för pensioner intjänade före 1998 som per 2017-12-31 uppgick till 353 mkr (inkl löneskatt), 
är redan kostnadsförd. 

 

Befolkningsutveckling i Vara kommun 

Ålder/år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-5 1 031 1 033 1 055 1 053 1 060 1 060 1 063 1 065 1 064 

6-9 740 766 739 760 754 746 763 760 765 

10-12 536 559 591 600 593 599 597 599 585 

13-15 550 547 538 559 580 610 619 612 618 

16-18 521 553 561 544 552 545 562 582 608 

19-24 987 937 937 930 940 951 938 958 958 

25-44 3 492 3 627 3 623 3 616 3 614 3 623 3 616 3 611 3 635 

45-64 4 263 4 222 4 200 4 187 4 164 4 149 4 143 4 159 4 145 

65-79 2 753 2 797 2 849 2 878 2 888 2 892 2 903 2 856 2 842 

80-100 975 1 016 1 013 1 030 1 067 1 095 1 124 1 185 1 225 

 15 848 16 056 16 105 16 157 16 212 16 269 16 327 16 386 16 446 

Sveriges Kommuner och Landstings prognos. Procentuell förändring. 

  2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,7 2,1 1,4 1,6 1,6 

Timlöner, konjunkturlönestatistiken 3,1 3,1 3,4 3,5 3,5 

KPI 1,8 2,1 2,8 2,8 2,8 

Förutsättningar ramberäkning 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Invånarantal 15 848 16 056 16 105 16 157 16 212 

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

Skatteunderlag, % 2,1 0,5 0,0 0,6 0,6 

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

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

Internränta, % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Po-pålägg, % 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 

1) Kompensation lönekostnadsutveckling ligger centralt på kommunstyrelsen och delas ut efter att löneavtal är klara. Uppräkning av lönepotten görs 
med 3,0 % för 2018-2022. 
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Elever efter ålder 

Ålder/år 2018 2019 Förändr 2020 Förändr 2021 Förändr 2022 Förändr 

0 166 167 1 167 1 167 0 167 0 

1 176 169 -7 169 0 170 1 170 0 

2 170 179 9 172 -7 173 0 173 1 

3 182 173 -9 181 8 174 -6 175 0 

4 158 183 25 174 -9 182 8 175 -6 

5 196 161 -35 184 24 176 -9 183 7 

6 186 198 12 164 -34 187 22 178 -8 

7 171 17190 19 201 11 168 -33 190 22 

8 200 175 -25 193 18 204 10 172 -32 

9 205 203 -3 178 -25 196 18 206 10 

10 170 207 37 205 -3 181 -24 198 17 

11 175 173 -2 209 36 206 -3 183 -23 

12 190 178 -13 176 -2 210 35 208 3 

13 155 193 37 180 -13 178 -2 212 34 

14 193 159 -34 195 36 182 -12 180 -2 

15 191 195 3 161 -33 196 35 184 -12 

16 179 192 13 195 3 163 -32 196 33 

17 187 178 -9 190 12 193 3 163 -30 

18 149 182 32 173 -8 184 10 187 3 

 3 399 3 452 53 3 468 16 3 490 22 3 500 11 

Folkmängd efter ålder - män 

Ålder/år 2018 2019 Förändr 2020 Förändr 2021 Förändr 2022 Förändr 

65-69 549 530 -19 539 9 545 8 542 -3 

70-74 529 548 18 517 -31 499 -18 494 -5 

75-79 391 381 -10 433 52 458 26 453 -5 

80-80 215 233 17 233 0 255 22 280 25 

85-89 113 121 7 123 2 123 0 125 3 

90-100 61 58 -3 58 0 53 -4 56 3 

 1 859 1 870 11 1 902 32 1 934 32 1 950 17 

Folkmängd efter ålder - kvinnor 

Ålder/år 2018 2019 Förändr 2020 Förändr 2021 Förändr 2022 Förändr 

65-69 473 494 21 498 4 498 1 528 30 

70-74 482 475 6 467 -9 472 5 447 -25 

75-79 358 369 11 393 25 400 7 416 15 

80-84 273 282 9 284 2 289 5 293 4 

85-89 194 197 3 184 -14 184 0 185 1 

90-100 127 125 -2 131 6 126 -5 127 1 

 1 906 1 942 36 1 956 15 1 968 11 1 995 27 



Kommunfullmäktige, Budget 2019 20(77) 

Skatteintäkter 2018-2022 

(Miljoner kronor) 2018 2019 2020 2021 2022 

Skatteintäkter 675,7 696,6 718,5 741,6 767,6 

Inkomstutjämnings-
bidrag 

194,7 196,9 198,7 205,2 212,9 

Kostnadsutjämning -5,9 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 

Regleringsbidrag/avgift 2,5 7,0 11,1 9,9 5,0 

LSS-utjämning -4,0 3,2 3,2 3,2 3,2 

Fastighetsavgift 30,0 30,2 30,2 30,2 30,2 

Extra statsbidrag 6,2 4,2 2,5 0,0 0,0 

Slutavräkning      

Summa: 899,2 930,0 956,1 982,0 1 010,8 

Ekonomiska utvecklingen i Vara kommun 

Vara kommun har i grunden en stark ekonomi. Årets resultat för 2019 uppgår till 2,6 mkr, vilket 
motsvarar 0,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2020-2022 uppgår resultaten till -1,3 mkr 
för 2020, -8,2 mkr för 2021 och -13,2 mkr för 2022. Resultatet för 2019 uppfyller kommunfullmäktiges 
mål att ha ett resultat på +/- 2 % av skatteintäkterna. Resultatet för åren 2020-2022 uppfyller inte 
fullmäktiges mål eller balanskravet. 

År 2019 ökar verksamhetens nettokostnader med 4,5 % jämfört med budget 2018, medan skatteintäkterna 
och de generella statsbidragenbara ökar med 3,5 %. 

Då kommunen vill ha en rättvisande redovisning redovisas pensioner enligt fullfonderingsmodellen. 
Kommunens avsättning för pensioner intjänade före 1998 uppgick till 353 mkr per 2017-12-31, vilken 
redan är kostnadsförd. 

Vara kommun fick 154 nya kommuninvånare under 2017 och under de tre första kvartalen 2018 ökade 
befolkningen med ytterligare 33 invånare. De senaste befolkningsprognoserna ser bättre ut än tidigare, då 
befolkningen i fortsättningen ökar. Detta innebär ändå att budgetförutsättningarna förbättras, jämfört om 
antalet invånare hade minskat. I befolkningsprognoserna ingår inte migrationen, då den är svårbedömd. 

Det har varit och är mycket höga budgeterade investeringsnivåer; en budget på 118 mkr för 2019. 
Investeringsnivån kommer att vara fortsatt hög framöver under planperioden. Samtidigt har 
investeringarna en tendens att genomföras senare än planerat. Planen för investeringar uppgår till 163 mkr 
för 2020, 137 mkr för 2021 och 122 mkr för 2022. Om investeringstakten blir enligt budgeterat behöver 
checkräkningskrediten på 100 mkr användas under hela perioden och de långfristiga låneskulderna 
kommer att uppgå till 387 mkr i slutet av perioden. 

På grund av den höga investeringsnivån, med lån som följd och de låga resultatnivåerna kommer 
soliditeten (den långfristiga betalningsstyrkan = Eget kapital/Totalt kapital) sjunka från 24 % i budget 
2019 till 18 % i planen för 2022. I styrdokumenten står att kommunen ska ha en stark ekonomi och att 
soliditeten inte ska understiga 25 %. 

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

  2018 2019 2020 2021 2022 

Årets resultat fullfondering, mkr 10,7 2,6 -1,3 -8,2 -13,2 

Årets resultat blandad modell, mkr 2,3 -2,5 -6,8 -10,8 -16,7 

Årets resultat fullfondering/skatteintäkter,generella 
statsbidrag, % 

1,2 0,3 -0,1 -0,8 -1,3 

Årets resultat blandmodell/skatteintäkter, generella 
statsbidrag, % 

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

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

Utveckling skatteintäkter, generella statsbidrag, % 3,3 3,5 2,8 2,7 2,9 

Finansnetto, mkr -13 -14 -13 -19 -19 

Låneskuld, mkr 211 139 245 322 387 

Soliditet, % 22,6 24,1 21,9 20,0 18,2 

Pensionsskuld, mkr 399 389 390 397 404 

Nettoinvesteringar, mkr 336 118 163 137 122 

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 646 211 278 223 191 

 

Budgetramar 

Nämndernas driftbudget/plan, netto 

Tkr i löpande pris 2018 2019 2020 2021 2022 

Vara kommuns revisorer 941 966 991 1 017 1 043 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

10 405 10 767 11 165 11 578 11 810 

Kommunstyrelsen 102 728 106 176 129 205 152 804 177 429 

- varav central lönepott 4 547 16 944 38 404 60 404 83 404 

Teknisk nämnd 20 127 21 547 22 075 23 120 24 170 

Miljö- och byggnadsnämnden 3 726 4 480 4 419 4 357 4 294 

Bildningsnämnden 398 362 411 703 417 386 421 089 424 545 

Socialnämnden 351 250 368 544 371 307 373 821 375 736 

Integration soc 3 300 0 0 0 0 

Digitaliserings/effektivisering-
effekt 

0 0 -8 000 -16 000 -16 000 

Summa nettobudget 887 539 924 183 948 548 971 786 1 003 027 

Nämndernas investeringsbudget/plan 

Tkr i löpande pris 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 12 286 3 350 3 350 3 350 3 350 

Teknisk nämnd 312 178 107 850 152 650 126 850 111 850 

Miljö- och byggnadsnämnd 297 50 50 50 50 

Bildningsnämnd 9 800 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnd 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa nettobudget 335 711 118 200 163 000 137 200 122 200 
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Förändringar i nämndernas nettobudget 

Belopp i 2019 års nivå fasta priser, tkr 

Vara kommuns revisorer 2019 2020 2021 2022 

Ram KF 2018-11-26 § 84 966 991 1 017 1 043 

     

Räddningsnämnden 2019 2020 2021 2022 

Ram KF 2018-11-26 § 84 10 767 11 165 11 578 11 810 

     

Kommunstyrelsen 2 019 2 020 2 021 2 022 

Ram förslag inriktningsbeslut 2018-02-07 KS 131 182 154 211 177 810 202 435 

Digitaliserings/effektiviseringskrav, KS 2018-02-07 § 12 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Ram enligt inriktningsbeslut KS 2018-02-07 § 12 127 182 150 211 173 810 198 435 

Tekniska justeringar     

Flytt: Tjänst karttekniker till MBN, KF 2018-06-11§ 57 -730 -730 -730 -730 

Flytt: Jordgubbens dag till BN, KF 2018-06-11 § 57 -830 -830 -830 -830 

Minskad lönepott -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 

Ram KF 2018-06-11 § 57 122 822 145 851 169 450 194 075 

Tilldelning lönerevision 2018 1 250 1 250 1 250 1 250 

Minskning lönepott lönerevision 2018 -17 656 -17 656 -17 656 -17 656 

Flytt till tekniskt nämnd (politik) -240 -240 -240 -240 

Ram KF 2018-11-26 § 84 106 176 129 205 152 804 177 429 

-varav FUS 89 232 90 801 92 400 94 025 

-varav central lönepott 16 944 38 404 60 404 83 404 

     

Teknisk nämnd 2 019 2 020 2 021 2 022 

Ram, inriktningsbeslut 2018-02-07 20 583 21 111 22 156 23 206 

Föreslagna förändringar från nämnd     

Flytt av medel fr investering dill drift, tätortsvandring, KF 2018-06-11 § 57 550 550 550 550 

Ram KF 2018-06-11 § 57 21 133 21 661 22 706 23 756 

Tilldelning lönerevision 2018 174 174 174 174 

Flytt för teknisk nämnd från KS 240 240 240 240 

Ram KF 2018-11-26 § 84 21 547 22 075 23 120 24 170 

 

Bildningsnämnden 2019 2020 2021 2022 

Ram förslag inriktningsbeslut 2018-02-07 397 899 402 689 406 630 410 015 

Förstärkning organisation, KS 2018-02-07 § 12 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ram enligt inriktningsbeslut 2018-02-07 399 899 404 689 408 630 412 015 

Tekniska justeringar     

Förändring befolkningsprognos 2 878 3 770 3 534 3 605 

Flytt: Jordgubbens dag från KS, KF 2018-06-11 § 57 830 830 830 830 

Ram efter tekniska justeringar 403 607 409 290 412 994 416 450 

Politiska prioriteringar     

Familjecentral, KF 2018-06-11 § 57 500 500 500 500 

Ram KF 2018-06-11 § 57 404 107 409 790 413 493 416 950 

Tilldelning lönerevision 2018 7 596 7 596 7 596 7 596 

Ram KF 2018-11-26 § 84 411 703 417 386 421 089 424 545 
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Belopp i 2019 års nivå fasta priser, tkr 

 

Socialnämnden 2019 2020 2021 2022 

Ram förslag inriktningsbeslut 2018-02-07 349 311 352 035 354 137 355 295 

Förstärkning organisation, KS 2018-02-07 § 12 2 000 2 000 2 000 2 000 

Förstärkning IFO, KS 2018-02-07 § 12 3 000 3 000 3 000 3 000 

Ram enligt inriktningsbeslut 2018-02-07 354 311 357 035 359 137 360 295 

Tekniska justeringar     

Förändring befolkningsprognos 434 473 885 1 642 

Ram efter tekniska justeringar 354 745 357 508 360 022 361 937 

Politiska prioriteringar     

Familjecentral, KF 2018-06-11 § 57 500 500 500 500 

Förstärkning SOC, KF 2018-06-11 § 57 5 000 5 000 5 000 5 000 

Ram KF 2018-06-11 § 57 360 245 363 008 365 522 367 437 

Tilldelning lönerevision 2018 8 299 8 299 8 299 8 299 

Ram KF 2018-11-26 § 84 368 544 371 307 373 821 375 736 

     

Miljö- och byggnadsnämnd 2 019 2 020 2 021 2 022 

Ram inriktningsbeslut 2018-02-07 3 413 3 352 3 290 3 227 

Tekniska justeringar     

Flytt: Karttekniker från FUS, KF2018-06-11 § 57 730 730 730 730 

Ram KF 2018-06-11 § 57 4 143 4 082 4 020 3 957 

Tilldelning lönerevision 2018 337 337 337 337 

Ram KF 2018-11-26 § 84 4 480 4 419 4 357 4 294 

     

Digitaliserings-/effektiveiseringskrav, ej fördelade 0 -8 000 -16 000 -16 000 

     

Totala ramar 924 183 948 548 971 786 1 003 028 
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Finansiell analys 

Modell för finansiell analys 

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

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

RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning 

Resultat 

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

Kapacitet 

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

Kontroll 

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? 

Risk 

Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? 

Det finansiella resultatet 

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

Kapacitet 

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

Riskförhållanden 

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

Kontroll 

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

Finansiella nyckeltal 

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

Resultatmål 

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

Resultat och kapacitet 

Intäkter och kostnader 

  Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

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

Skatte-och statsbidragsutveckling, % 3,5 2,8 2,7 2,9 

Beräknat invånarantal 16 056 16 105 16 157 16 212 

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

Nettokostnadsutvecklingen för år 2019 är 4,5 % jämfört med 2018. Skatteintäkter och generella statsbidrag 
ökar med 3,5 % mellan 2018 och 2019. 

Kostnadsandel 

% Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Nettokostnadsandel 98,2 98,7 98,9 99,4 

Driftskostnadsandel 99,7 100,1 100,8 101,3 

Nettokostnader som andel av skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur stor andel av 
kommunens intäkter som förbrukas av löpande driftsverksamhet. Generellt brukar en nettokostnadsandel 
under 98 % betraktas som god ekonomisk hushållning, då sett över en längre tidsperiod, bedöms kunna 
finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. Nettokostnadsandelen för Vara kommun 
uppgår till 98-99 % under perioden. 

Driftskostnadsandelen, där även de finansiella posterna ingår, uppgår till 100-101 % under perioden. 

Årets investeringar 

  Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Nettoinvesteringar, mkr 118 163 137 122 

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 221 278 223 191 

Nettoinvesteringarna beräknas till 118 mkr år 2019, vilket motsvarar 221 % av avskrivningarna. 
Kommunen beräknar att investera för totalt 541 mkr under perioden 2019-2022. Oftast är det dock en 
förskjutning i tiden för investeringarna. 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna 

% Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Skattefinansieringsgrad 49 35 39 42 

Skattefinansieringsgrad: Årets resultat samt avskrivningar/nettoinvesteringar. Då skattefinansieringsgraden 
understiger 100 % alla fyra år får likvida medel användas för att finansiera investeringarna men även 
checkräkningskrediten beräknas användas med maximalt 100 mkr alla åren och långfristiga lån beräknas 
tas upp med som mest 387 mkr i slutet av perioden. 
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Årets resultat 

  Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

FULLFONDERINGSMODELL     

Årets resultat, mkr 2,6 -1,3 -8,2 -13,2 

Årets resultat/skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 

0,3 -0,1 -0,8 -1,3 

     

BLANDAD MODELL     

Årets resultat, mkr -2,5 -6,8 -10,8 -16,7 

Årets resultat/skatteintäkter och 
generellt statsbidrag, % 

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

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

År 2019 är resultatet budgeterat till 2,6 och år 2020-2022 till -1,3 mkr, -8,2 mkr och -13,2 mkr enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär att kommunen uppfyller fullmäktiges mål för 2019 men inte för 
2020-2022. 

Soliditet 

% Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Soliditet 24,1 21,9 20,0 18,2 

Soliditeteten (eget kapital/totala tillgångar) som mäter den långsiktiga betalningsstyrkan försämras från år 
2019 till år 2022 med 5,9 procentenheter. Enligt kommunens styrdokument definieras stark ekonomi där 
soliditeten inte ska understiga 25 %. 

Skuldsättningsgrad 

% Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Total skuldsättningsgrad 76 78 80 82 

- varav avsättningsgrad 38 34 33 32 

- varav kortfristig 
skuldsättningsgrad 

24 23 22 21 

- varav långfristig 
skuldsättningsgrad 

14 21 25 29 

Kommunens skuldsättningsgrad ökar från 76 % till 82 % under perioden 2019-2022. 

Kommunalskatt 

  Vara kommun 2018 Västra Götaland 2018 Riket 2018 

Kommunens skattesats 21,77 21,30 20,74 

Regionens skattesats 11,48 11,48 11,39 

Total skattesats 33,25 32,78 32,12 

Kommunens utdebitering höjdes med 50 öre inför 2017 och uppgår till 21,77. Det är 47 öre mer än 
genomsnittet i kommunerna i Västra Götalands län och 1,03 kr högre än genomsnittet i kommunerna i 
Sverige. 
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Risk - Kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

  Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Likvida medel, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balanslikviditet, % 25,2 26,5 27,8 29,1 

Rörelsekapital, mkr -214,1 -213,1 -212,1 -211,0 

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

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

Att rörelsekapitalet är så lågt beror på låg likviditet då checkräkningskrediten på 100 mkr får användas. 
Utav de kortfristiga skulderna är semesterlöneskulden till personalen ca 42mkr, vilken inte betalas ut på 
kort sikt. 

Pensionsåtagande 

(mkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Total pensionsskuld 389 390 397 404 

Pensionsskuld intjänad 
innan 1998 

336 330 328 324 

Pensionsskuld intjänad 
fr.o.m. 1998 

48 55 64 75 

Pensioner förtroendevalda 5 5 5 5 

 

Sammanfattande kommentarer 

 Årets resultat år 2019 är budgeterat till 2,6 mkr, vilket motsvarar 0,3 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Resultatet ligger därmed inom kommunfullmäktiges beslutade målintervall, 0-
4 %.  

 Soliditeten (den långsiktiga betalningsstyrkan) försämras från 2019 till 2022, från 24 % till 18%, 
vilket ligger under det som Vara kommun definierar som stark ekonomi. 

 Nettoinvesteringarna uppgår till 118 mkr år 2019. 

 Likviditeten är låg och checkräkningskrediten behöver användas under hela planperioden, 
100 mkr. Den långfristiga låneskulden kommer i slutet av perioden att uppgå till 387 mkr. Totala 
låneskulden uppgår då till 487 mkr. 

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

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

Resultatbudget 

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

Kassaflödesanalys/Finansieringsbudget 

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

Driftbudget och investeringsbudget 

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

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

Externbudget 

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

Balansbudget 

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

Driftbudget 

Driftbudget, tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

    

KOSTNADER    

Vara kommuns revisorer 970 941 966 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

10 242 10 405 10 767 

Kommunstyrelsen 120 257 115 037 119 887 

Teknisk nämnd 219 269 232 718 255 518 

Miljö- och byggnadsnämnden 7 930 9 531 10 250 

Bildningsnämnden 460 266 463 404 486 785 

Socialnämnden 447 493 405 597 418 494 

SUMMA KOSTNADER 1 266 427 1 237 633 1 302 667 

    

INTÄKTER    

Vara kommuns revisorer 0 0 0 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

0 0 0 

Kommunstyrelsen 16 601 12 309 13 711 

Teknisk nämnd 200 562 212 591 233 971 

Miljö- och byggnadsnämnden 5 311 5 805 5 770 

Bildningsnämnden 78 327 65 042 75 082 

Socialnämnden 102 845 54 347 49 950 

SUMMA INTÄKTER 403 646 350 094 378 484 

    

NETTOKOSTNADER    

Vara kommuns revisorer 970 941 966 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

10 242 10 405 10 767 

Kommunstyrelsen 103 657 102 728 106 176 

Teknisk nämnd 18 707 20 127 21 547 

Miljö- och byggnadsnämnden 2 619 3 726 4 480 

Bildningsnämnden 381 941 398 362 411 703 

Socialnämnden 344 648 351 250 368 544 

SUMMA NETTOKOSTNADER 862 784 887 539 924 183 
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Resultatbudget/plan 

Driftbudget/plan 2018-
2022, mkr 

Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Verksamhetens intäkter 246,2 121,4 127,1 134,0 142,3 152,5 

Verksamhetens kostnader -1 046,9 -943,6 -984,6 -1 019,5 -1 052,4 -1 093,6 

Avskrivningar -53,5 -52,2 -55,9 -58,6 -61,5 -64,0 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-854,3 -874,4 -913,4 -944,1 -971,6 -1 005,1 

 

Skatteintäkter 662,4 672,5 696,6 718,5 741,6 767,6 

Generella statsbidrag mm 213,6 226,1 233,4 237,6 240,4 243,1 

Finansiella intäkter 1,5 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 

Finansiella kostnader -11,9 -14,9 -15,6 -15,0 -20,6 -20,9 

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA 
POSTER 

11,3 10,7 2,6 -1,2 -8,2 -13,2 

 

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

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ÅRETS RESULTAT 11,2 10,7 2,6 -1,3 -8,2 -13,2 
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Kassaflödesbudget/plan 

Kassaflödesbudget/plan 
2016-2019, mkr 

Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 11,2 10,7 2,6 -1,3 -8,2 -13,2 

Justering för av- och 
nedskrivningar 

53,5 52,2 55,9 58,6 61,5 64,0 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

-2,7 -8,0 1,9 0,5 0,4 0,2 

Medel från verksamheten 
före förändring av 
rörelsekapital 

62,0 54,9 60,4 57,8 53,7 51,0 

Ökning/minskning 
kortfristiga fordringar 

-2,0 -4,5 -4,6 -4,7 -4,8 -4,9 

Ökning/minskning förråd 
och varulager 

0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Ökning/minskning av 
kortfristiga skulder 

18,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 

Medel från den löpande 
verksamheten 

78,4 54,0 59,4 56,7 52,6 49,9 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella 
anläggningstillg. *) 

-99,1 -242,0 -118,2 -163,0 -137,2 -122,2 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

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

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

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

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

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

Medel från 
investeringsverksamheten 

-98,1 -242,0 -118,2 -163,0 -137,2 -122,2 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Ökning av långfr skuld 5,5 188,0 58,8 106,2 84,6 72,3 

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

Ökning av långfristiga 
fordringar 

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

Minskning av långfristiga 
fordringar 

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

Medel från 
finansieringsverksamhete
n 

5,5 188,0 58,8 106,2 84,6 72,3 

 

ÅRETS KASSAFLÖDE -14,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 

Likvida medel vid årets 
början 

      

Likvida medel vid årets 
slut 

-14,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 
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Balansbudget/plan 

Balansbudget/plan 
2016-2019, mkr 

Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Anläggningstillgångar 827,6 1 165,9 1 094,7 1 199,1 1 274,8 1 333,0 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTIL
LGÅNGAR 

827,6 1 165,9 1 094,7 1 199,1 1 274,8 1 333,0 

 

Förråd 4,0 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 

Kortfristiga fordringar 80,5 64,0 68,6 73,2 78,0 82,9 

Likvida medel 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTIL
LGÅNGAR 

174,4 67,6 72,2 76,9 81,8 86,8 

 

SUMMA 
TILLGÅNGAR 

1 002,0 1 233,6 1 167,0 1 276,1 1 356,7 1 419,8 

 

EGET KAPITAL 323,3 278,6 281,2 279,9 271,7 258,5 

varav årets resultat 11,2 10,7 2,6 -1,3 -8,2 -13,2 

 

Avsättningar pensioner 399,2 398,9 389,1 389,7 396,8 403,9 

Andra avsättn. (E20) 50,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

AVSÄTTNINGAR 449,2 446,9 439,1 439,7 446,8 453,9 

 

Långfristiga låneskulder 0,0 210,8 139,2 244,9 322,2 387,2 

Övriga långfristiga 
skulder 

20,8 14,6 21,2 21,6 22,1 22,5 

Kortfristiga skulder 208,6 282,7 286,3 290,1 293,9 297,7 

SKULDER 229,4 508,1 446,7 556,6 638,2 707,4 

 

SUMMA SKULDER 
OCH EGET 
KAPITAL 

1 002,0 1 233,6 1 167,0 1 276,1 1 356,7 1 419,8 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Verksamhetens intäkter 403,6 251,1 263,1 

Interna hyror -68,4 -70,8 -75,9 

Övriga interna intäkter -89,1 -59,0 -60,2 

NÄMNDERNAS INTÄKTER 
ENL. 
RESULTATRÄKNINGEN 

246,2 121,4 127,1 
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Not 2 Verksamhetens kostnader 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Verksamhetens kostnader enl. 
driftbudgeten 

1 266,4 1 131,5 1 187,3 

Kapitalkostnader -65,4 -63,0 -66,4 

Personalkostnadsförändring 0,0 0,0 0,0 

Centralt anslag hyresförluster 1,6 1,0 1,0 

Centralt anslag statsbidrag 
inkludering 

0,0 1,0 1,0 

Centralt anslag för ev kostnader 
sociala 

0,0 3,0 0,0 

Verkliga personalomkostnader 145,5 153,7 159,6 

Kalkylerade personalomkostnader -147,3 -160,7 -166,6 

Kalkylerad personalförsäkring -31,0 -30,0 -31,0 

Pensionsutgifter inklusive löneskatt 50,0 53,2 53,4 

Förändring semesterlöneskuld 1,8 1,0 1,0 

Avsatt till pensioner -14,0 -14,0 -15,0 

Avsättning för särskild löneskatt -3,4 -3,4 -3,6 

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

Fastighetsskatt och försäkring 0,1 0,0 0,0 

Interna hyror -68,4 -70,8 -75,9 

Övriga interna intäkter -89,1 -59,0 -60,1 

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen 

1 046,9 943,6 984,6 

Not 3 Avskrivningar 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Planenliga avskrivningar 42,7 52,2 55,9 

Nedskrivningar 10,9 0,0 0,0 

Summa 
avskrivningar/nedskrivningar 

53,5 52,2 55,9 

Not 4 Skatteintäkter 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Allmän kommunalskatt 663,8 675,3 696,6 

Slutavräkning -1,4 -2,8 0,0 

Summa skatteintäkter 662,4 672,5 696,6 

Not 5 Generella statsbidrag 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 183,5 195,3 196,9 

Utjämning LSS -1,5 -4,3 3,2 

Fastighetsavgift 26,7 31,4 30,2 

Regleringsavgift -0,2 2,4 7,0 

Statsbidrag inkludering 6,5 6,2 4,2 

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -1,5 -4,9 -8,1 

Summa generella statsbidrag 213,6 226,1 233,4 
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Not 6 Finansiella intäkter 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Ränteintäkter 0,3 0,6 0,6 

Övriga finansiella intäkter 1,2 0,8 1,0 

Summa finansiella intäkter 1,5 1,4 1,6 

Not 7 Finansiella kostnader 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Räntekostnader 0,0 3,7 1,3 

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

Finansiell kostnad pensionsskuld 11,7 10,3 13,4 

Summa finansiella kostnader 11,9 14,9 15,6 

Not 8 Anläggningstillgångar, mark och inventarier 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Ingående planenligt restvärde 783,0 976,1 1 032,3 

Årlig förändring 44,6 189,8 62,4 

Årets köp och försäljning 98,1 242,0 118,2 

Årets avskrivningar -53,5 -52,2 -55,8 

Minskade långfr fordringar 0,0 0,0 0,0 

Utgående balans 827,6 1 165,9 1 094,7 

Not 9 Förråd och varulager 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Förråd 1,1 1,6 1,6 

Exploateringsfastigheter 2,9 2,0 2,0 

Summa förråd och varulager 4,0 3,6 3,6 

Not 10 Kortfristiga fordringar 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kundfordringar 11,5 9,7 9,9 

Övriga fordringar 69,0 54,3 58,7 

Kortfristiga fordringar 80,5 64,0 68,6 

Not 11 Kassa och bank (Likvida medel) 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Likvida medel 1/1 104,0 0,0 0,0 

Årlig förändring -14,1 0,0 0,0 

Likvida medel 31/12 89,9 0,0 0,0 
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Not 12 Avsättningar till pensioner 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Pensioner intjänade före 1998 284,3 278,3 270,3 

Pensioner ÖK-SAP 33,5 36,3 38,8 

Pensioner exkl ÖK-SAP 0,1 0,0 0,0 

Pensioner förtroendevalda 3,4 6,3 5,0 

Summa pensionsskuld 321,3 320,9 314,1 

Löneskatt 77,9 78,0 75,0 

SUMMA PENSIONSSKULD 
INK LÖNESKATT 

399,2 398,9 389,1 

Not 13 Kortfristiga skulder 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Leverantörsskulder 29,0 16,9 17,3 

Personalskatter 10,8 10,0 10,2 

Interimsskulder 50,5 40,9 41,7 

Tillfälliga lån 0,0 100,0 100,0 

Kortfristig skuld VA 5,3 0,7 0,7 

Upplupna sociala avgifter 11,9 11,0 11,2 

Upplupen semesterlön 43,7 41,6 42,4 

Upplupna löner, okomp övertid 5,1 7,9 8,0 

Upplupen pensionsskuld individuell 
del 

23,4 21,0 21,4 

Upplupen särskild löneskatt 
individuell del 

5,8 5,2 5,3 

Skulder till bolagen 16,2 20,2 20,6 

Förutbetalda skatteintäkter 5,6 5,8 5,9 

Övriga skulder 1,3 1,5 1,5 

Kortfristiga skulder 208,6 282,7 286,3 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen 7 347 12 286 3 350 3 350 3 350 3 350 

Teknisk nämnd 86 121 312 178 107 850 152 650 126 850 111 850 

Miljö-och byggnadsnämnden 0 297 50 50 50 50 

Bildningsnämnden 4 724 9 800 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnden 774 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa nettoinvesteringar 98 966 335 711 118 200 163 000 137 200 122 200 
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Investeringsbudget/plan sammandrag 

tkr Budget 2018 
inkl 

överföringar 

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summa 2019-2022 

       

TEKNISK NÄMND       

Grundskola Torsgårdsskolan 41 991 0 0 0 0 0 

Kvänums förskola 4 952 0 0 25 000 0 25 000 

Vara Badhus 9 625 0 0 0 0 0 

Alléhallen, inkl Allébadet 34 861 0 0 0 0 0 

Bildnings- och kulturkluster Sprinten 156 263 0 0 0 0 0 

Alléskolan, lokaler 1 795 0 0 0 0 0 

Skola Tråvad 0 20 000 40 000 0 0 60 000 

Skola Larv 0 0 0 20 000 20 000 40 000 

Västra förskolan 0 10 000 0 0 0 10 000 

Familjecentral 0 5 000 0 0 0 5 000 

Reservkraft Lagmansköket 0 0 3 000 0 0 3 000 

Äldreboende 0 1 000 29 000 8 000 0 38 000 

Särskilda åtgärder fastigheter       

Renov fastigheter BIN, inkl kök 10 000 20 000 25 000 25 000 35 000 105 000 

Renov fastigheter SOC, inkl kök 10 000 10 000 15 000 15 000 25 000 65 000 

Underhåll fastigheter 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

Gata park       

Ram gata park 13 377 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000 

Utsmyckning yttre miljöer 1 068 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Ram tomtområde exploatering 4 810 5 000 7 000 2 000 2 000 16 000 

Tätortsvandring 2 308 450 450 450 450 1 800 

Omläggning Torggatan o Storgatan 200 10 000 4 800 5 000 0 19 800 

Vatten- och avlopp       

Ram vatten och avlopp 9 500 10 000 11 000 11 000 14 000 46 000 

Avloppsledning Kvänum 3 000 0 0 0 0 0 

VA-ledning Storegårdsv Arentorp 1 856 0 0 0 0 0 

Exploatering VA 0 2 000 3 000 1 000 1 000 7 000 

Övrigt       

Kostenheten 372 200 200 200 200 800 

Lokalvårdsenheten 200 200 200 200 200 800 

SUMMA TEKNISK NÄMND 312 178 107 850 152 650 126 850 111 850 499 200 

       

KOMMUNSTYRELSEN       

Ordinarie ramtilldelning 350 350 350 350 350 1 400 

Digitaliseringsinvesteringar 4 850 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Markinköp 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

HR-system 2 000 0 0 0 0 2 000 

Ärendehanteringssystem 1 586 0 0 0 0 0 

Elektroniska informationsskyltar 1 500 0 0 0 0 0 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 12 286 3 350 3 350 3 350 3 350 13 400 
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tkr Budget 2018 
inkl 

överföringar 

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summa 2019-2022 

BILDNINGSNÄMNDEN       

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

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

Inventarier Torsgårdsskolan 3 000 0 0 0 0 0 

Inventarier fordonsprogram 1 000 0 0 0 0 0 

SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN 9 800 5 800 5 800 5 800 5 800 23 200 

       

MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMNDEN 

      

Ordinarie ramtilldelning 297 50 50 50 50 200 

SUMMA MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMNDEN 

297 50 50 50 50 200 

       

SOCIALNÄMNDEN       

Ordinarie ramtilldelning 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 4 600 

SUMMA SOCIALNÄMNDEN 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 4 600 

       

SUMMA INVESTERINGAR 
TOTALT 

335 711 118 200 163 000 137 200 122 200 540 600 
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Kommunstyrelsen 

 

Ordförande: Gabriela Bosnjakovic (M) 

Förvaltningschef: Anna Cederqvist 

Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens politiska ledningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Nämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter och utövar uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser. Kommunstyrelsens 
ansvarsområde omfattar: 

 Demokratifrågor och brukarmedverkan 

 Extern och intern kommunikation 

 Översiktsplanering av naturresurser 

 Markexploatering samt planering för bostäder 

 Infrastruktur och kommunikationsfrågor 

 Utredningar, ärendeberedning och juridiska frågor 

 Kvalitetsarbete 

 Sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

 Personalpolitik och arbetsmiljöarbete 

 Ekonomi- och upphandlingsfrågor 

 Säkerhetsarbete 

 Tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär 

Uppdrag 

Förvaltningen för utveckling och service (FUS) är organiserad i följande avdelningar: stab, kansliavdelning, 
ekonomiavdelning, HR-avdelning, tillväxt och utvecklingsavdelning samt kommunikationsavdelning. 

Förvaltning för utveckling och service ska stödja kommunstyrelse och kommunfullmäktige i dess ledande 
roll. Det innefattar att ta fram väl genomarbetande förslag inför beslut och att effektivt verkställa tagna 
beslut. Förvaltningen ska även bistå kommunens övriga förvaltningar och enheter med konsultativt stöd 
inom olika verksamhetsområden. 

  

Mål 

Inriktningsmål 

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

Effektmål 

Kommunstyrelsens verksamheter uppfattas som serviceinriktade och kundfokuserade 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt (%) -- 81 75 -- 75 
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Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

-- 59 75 -- 75 

Arbetet för ett gott bemötande till våra brukare, invånare och besökare fortsätter. Utbildning i hänvisning 
av telefon och vikten av att vara tillgänglig mot kund är insatser som ska göras för att det ska bli lättare för 
att få tag på rätt person när man kontaktar Vara kommun. Därtill ska riktlinjer för telefoni och e-post 
uppdateras. Ett arbete ska också göras med webbsidan www.vara.se så den bli mer informativ och 
uppdaterad med rätt kontaktuppgifter som i sin tur ska bidra till bättre tillgänglighet och service. 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt 

näringslivsklimat 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala 
företagsklimatet (betyg) 

3,8 3,6 4,0 4,0 4,0 

Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg) 2,8 2,6 3,0 3,0 3,0 

Nyföretagande (antal företag per 1000 invånare) 9,3 9,9 5,8 5,8 5,8 

För att skapa ett bra och konkurrenskraftigt näringslivsklimat fokuseras förvaltningens arbete under 
2018/19 på i) etableringar, ii) kompetensförsörjning och rekrytering respektive iii) service och bemötande i 
kommunens myndighetsutövning. Till etableringar inräknas antingen etablering av en ny verksamhet eller 
en vidareetablering av en befintlig verksamhet. Detta sker dels genom Vara kommuns medverkan i 
Position Väst och dels genom nyligen startade regionala utvecklingskontoret Business Region Skaraborg. 
Till detta ingår även tillskapandet av en lokal etableringsgrupp och en rutin för hur etableringsarbetet bör 
se ut lokalt. En viktig del i det strategiska etableringsarbetet är mark- och planberedskap varför stor kraft 
kommer att läggas på tillämpning och implementering av den nya riktlinjen för mark- och exploatering. 
Därtill kommer en revidering av Översiktsplanen inför den nya mandatperioden. När det gäller 
kompetensförsörjning och rekrytering kommer fokus att ligga på igångsättandet av ett nytt beslutat 
kommunalt arbetsmarknadsråd samt Näringslivskommitténs omvandlande till ett kommunalt 
Näringslivsråd. Det nuvarande samarbetet med Arbetsförmedlingen genom Rekryteringstorget kommer att 
stärkas och sedermera utvärderas. Till detta kommer en nytillsatt strategigrupp för skola-arbetsliv lägga 
stor kraft på att implementera den lagstadgade praon för alla elever i åk 8 och 9 på ett jämlikt och 
kvalitativt sätt. Utöver detta kommer sannolikt en satsning att göras på gymnasial lärling, vilket erbjuder 
elever på industritekniska programmet möjlighet till kombinerade studier och arbete i det lokala arbetslivet. 
Gällande service och bemötande i kommunens myndighetsutövning kommer Vara kommun ingå i 
Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) Insiktsmätning. 

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för det goda livet, vilket bland 

annat innefattar tilltalande offentliga utomhusmiljöer 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Tilltalande utomhusmiljö (%) -- 65 75 -- 75 

Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen 
(%) 

-- 86 75 -- 75 

Tillgången till parker, grönområden och natur (%) -- 80 75 -- 75 

Känslan av trygghet i vardagen (%) -- 76 75 -- 75 

Ett nytt gestaltningsprogram har antagits av kommunfullmäktige 2018-06-11. Gestaltningsprogrammet har 
arbetats fram av gata/park, tillväxt- och utvecklingsavdelningen och miljö- och byggnadsförvaltningen i 
samarbete. Syftet med programmet är att stärka gestaltningen av det offentliga rummet som ett steg i att nå 
kommunens vision och mål. Gata/park samarbetar också löpande med planarkitekt och stadsarkitekt i 
frågor om stadsplanering, där tillgång till grönområden och liknande ingår, samt gestaltning av den 
offentliga miljön. 
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Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kommunens lyskraft ökar. Statusen som 

reseanledning och mötesplats i regionen stärks liksom serviceutbudet för invånarna 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Konserthusbesökare (st) 68 000 67 264 65 000 90 000 100 000 

Antal gästnätter (st) 7 786 32 611 26 500 32 000 33 000 

Handelsindex, totalt 74 74 75 76 77 

Förvaltningen stärker samarbetet i besöksstrategiska frågor med V6, Skaraborg och Västsverige. Genom 
fokus på hållbart resande och gemensam marknadsföring stärks V6-kommunerna som besöksdestination. 
Förvaltningens vidareutveckling av kommunens natur- och kulturarv prioriteras. Förutsättningarna för 
hållbara evenemang i kommunen utvecklas och samordnas. 

  

Kommunstyrelsens verksamheter stimulerar till ett ökat utbyte med omvärlden och till 

ett globalt etiskt ansvar 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

32 36 55 55 55 

Andel etiskt märkt kaffe (%) 19 54 20 25 30 

Vara kommun arbetar målmedvetet inom det internationella perspektivet genom att de kommunala 
verksamheterna aktivt deltar i olika internationella projekt och utbyten. Under 2019 läggs fokus på att 
genom informationsspridning öka kännedom och kunskap inom organisationen kring möjligheter för 
internationellt arbete. 

Kostenheten har under 2018 erhållit ett bra pris på ekologiskt kaffe och alla enheter köper det. Arbetet 
fortsätter i samma anda 2019. 

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för medborgarna att utvecklas 

med betoning på utbildning, arbete och kommunikationer 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Kvaliteten på fiber (%) -- 87 75 -- 75 

Tillgång till eftergymnasial utbildning inom 
rimligt avstånd (%) 

-- 60 75 -- 75 

Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene (st) 31 015 30 768 26 350 26 700 27 000 

VaraNet AB tillhandahåller fiberinfrastruktur som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv 
och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare. 

Den kommunala insatsen för att skapa  förutsättningar för medborgare/invånare att utvecklas med 
betoning på utbildning, arbete och kommunikationer sker i dialog med andra aktörer. Förvaltningen har 
regelbundna avstämningar med Västtrafik där kommunens önskemål framförs. Gällande tillgång till 
eftergymnasial utbildning kommer förvaltningen alltjämt fortsätta att se utbildningsplatser inom 
kommunen som en strategisk del i att öka flödet av människor i kommunen som något positivt men också 
säkerställa att samarbetet med vuxenutbildningar sker på ett jämlikt sätt inom Skaraborg. Vidare kommer 
förvaltningen stärka arbetet med att nå ut till fler målgrupper om vilka eftergymnasiala 
utbildningsalternativ som finns inom pendlingsavstånd. 

I januari månad startat undersköterskeutbildning i Vara i samarbete med Campus Västra Skaraborg. 
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Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för tilltalande och 

inkluderande boenden för olika målgrupper 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Utbudet av olika typer av boendeformer (%) -- 56 75 -- 75 

Nybyggnation av lägenheter (st) 7 25 60 60 60 

Vara Bostäder AB:s policy är att erbjuda prisvärda lägenheter till alla invånare i Vara kommun och att med 
personlig service kunna vara det självklara valet då man önskar hyra lägenhet i Vara kommun. 

Förvaltningen kommer under 2019 att arbeta vidare med att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i 
enlighet med Vara kommuns Bostadsförsörjningsprogram. Stort fokus läggs på mark- och exploatering 
samt strategisk mark och planberedskap i enlighet med översiktsplan. 

För att ytterligare underlätta för människor att bosätta sig i Vara undersöker förvaltningen i samarbete med 
Vara Bostäder möjligheten till att skapa "en-väg-in" för bostadssökande samt en bostadsgaranti för 
studenter och personer som erbjudits jobb i kommunen. 

  

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att förebygga olyckor och kriser 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun 
(%) 

-- 74 75 -- 75 

Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar ska under 2019 vara 1%. VA-enheten har tagit fram 
en plan för detta och ambitionen är att hålla renoveringstakten 1%. 

För att öka trafiksäkerheten på gator och vägar i kommunen har gata/parkenheten skärpt kraven på 
trafikanordningsplaner (TA-planer) som tas fram av leverantören. Ytterligare insatser som görs är att 
ordna bra grundutbildning i trafiksäkerhet för personalen. 

 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Lönemedel 

Det centrala anslaget för löneuppräkning budgeteras på kommunstyrelsens verksamheter. När avtalen är 
kända och prioriteringar gjorts för olika personalgrupper fördelas budgetmedel till respektive nämnd. 
Förfarandet syftar till att öka kraften i kommunens lönepolitik då budgetutrymmet förvaltningsvis inte ska 
hindra möjligheten till att styra lönepolitiken. 

Effektivisering 

Effektivisering för kommunstyrelsen uppgår till 4 000 tkr 2019. Denna kommer ske genom att IT-driften 
genom Göliska IT genererar lägre kostnader än tidigare, uppskattningsvis 2 500 tkr. Vidare görs en 
översyn av bemanningen på förvaltningen för att hantera resterande effektiviseringskrav. 

Ekonomiska förutsättningar per verksamhet 

Kommunfullmäktige: Under 2019 kommer val till EU-parlamentet att genomföras vilket uppskattas 
innebära en kostnad om ca 300 tkr. 

Överförmyndarverksamhet: Det finns viss osäkerhet gällande hur stort bidrag från Migrationsverket som 
kan förväntas under 2019. Beroende på hur stort bidrag kommunen får för ensamkommande flyktingbarn, 
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EKB, kan resultatet förändras. 

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen: De ekonomiska förutsättningarna för 2019 har en osäkerhet 
beträffande planintäkterna då dessa är svåra att uppskatta på förhand. Parallellt med detta finns en 
osäkerhet kring om digitaliseringsarbetet av detaljplaner kommer innebära ökade kostnader för att inte 
inskränka på framtagandet av nya detaljplaner/ändringar av befintliga. 

Ekonomiavdelningen: Från 2019 ingår kostnader för en projektledartjänst på ekonomiavdelningen, vilken 
Vara kommun betalar men sedan fakturerar de andra kommunerna i V6. Avdelningens intäkter består av 
försäljning av vissa tjänster: VA-handläggning åt VA-enheten, kravhantering åt barnomsorgen, 
ekonomitjänster till bolagen, stiftelseadministration samt projektledning för upphandling av 
ekonomisystem till Göliska IT (V6-kommunerna). 

HR-avdelningen: Det finns en osäkerhet kopplat till avdelningens intäkter, som till största delen genereras i 
personalpoolen. Medarbetarna i personalpoolen är anställda på bemanningsenheten men hyrs ut till social- 
och bildningsförvaltningen. För varje uthyrd timme debiteras verksamheten 15 kr utöver lönekostnaden 
för den uthyrda medarbetaren. Osäkerheten består i hur mycket dessa medarbetare faktiskt hyrs ut, d.v.s 
hur mycket av deras lönekostnader som faktiskt kan debiteras ut. En mindre del av intäkterna genereras 
genom att Vara Konserthus köper HR-tjänster av kommunen i form av bland annat löneadministration 
och HR-generalist tjänster. De ekonomiska förutsättningarna för 2019 har också en osäkerhet beträffande 
hanteringen av våra HR-system, vilket kan innebära ökade driftskostnader än tidigare budgeterat. 

Kommunikationsavdelningen: Med anledning av kommande föräldraledighet samt sjukskrivning på deltid 
kommer en vikarie att rekryteras. Det innebär att en viss omfördelning av kostnader har skett i budgeten 
för 2019. 

Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för IT har beslutats minska (KF 2018-06-11), från 4 850 tkr år 
2018 till 1 000 tkr år 2019. Detta förklaras av att IT-investeringar numera görs inom Göliska IT:s regi. De 
kvarvarande investeringsmedlen avses att användas till kommunens egna kommungemensamma 
investeringar inom digitaliseringsområdet. 

Ett anslag för markinköp finns upptaget i investeringsbudgeten omfattande 2 000 tkr årligen från och med 
2018. 

Drift- och investeringsbudget 

Andel av nettodriftskostnad 
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Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 16 601 12 309 14 418 13 711 

Verksamhetens kostnader -120 257 -115 037 -106 690 -119 887 

varav personalkostnader -43 143 -52 829 -51 202 -60 618 

Nettokostnader -103 656 -102 728 -92 272 -106 176 

 

Budgetanslag 101 557 102 728 102 728 106 176 

Över-/underskott -2 099 0 10 456 0 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 7 347 12 286 5 376 3 350 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 7 347 12 286 5 376 3 350 

Eventuella ombudgeteringar från 2018 till 2019 ingår inte i budget 2019. 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Nettodriftskostnad per invånare, kr 6 502 6 828 5 788 6 645 

Andel av nettodriftskostnad,  % 12,0 11,6 10,4 11,5 

Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad 2019 (inkl. kapitalkostnader 
och internhyra). Tkr. 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

    

Kommunfullmäktige 4 332 940 3 392 

- varav partistöd 670 0 670 

- varav allmänna val 497 330 167 

- varav överförmyndarverksamhet 2 260 600 1 660 

    

Kommunstyrelse 3 808 0 3 808 

    

Bidrag kommunala bolag 14 545 0 14 545 

- varav Vara Konserthus AB 14 545 0 14 545 

    

Centralt löneanslag 16 944 0 16 944 

    

Stab 26 808 3 670 23 138 

- varav verksamhetsutveckling 3 000 0 3 000 

- varav digitaliseringsverksamhet 12 311 3 670 8 641 

    

Tillväxt- och utvecklingsavdelning 11 848 925 10 923 

Kansliavdelning 7 650 1 800 5 850 
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Driftkostnad 2019 (inkl. kapitalkostnader 
och internhyra). Tkr. 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Ekonomiavdelning 8 962 1 492 7 470 

HR-avdelning 17 233 1 842 15 391 

Kommunikationsavdelning 7 757 3 042 4 715 

Nämnden totalt 119 887 13 711 106 176 

Inför 2019 budgeteras tjänst kommunjurist i verksamheten stab, vilken tidigare ingått i kansliavdelningens budget. 
 
Digitaliseringsverksamhetens budget minskar med ca 2 500 tkr från år 2018 till 2019. 
 
Inför 2019 separeras och tydliggörs budget för kommunfullmäktige, överförmyndarverksamhet, partistöd samt allmänna val från kansliavdelningens 
budget, där dessa verksamheter tidigare ingått. Även budget för kommunstyrelse (arvoden samt övriga verksamhetskostnader relaterade till politisk 
verksamhet), bidrag till kommunala bolag samt centralt löneanslag separeras och tydliggörs. Dessa har tidigare ingått i budget för verksamheten stab. 

Investeringssammandrag, netto per verksamhet 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Ordinarie ram 0 350 350 350 

IT-investeringar 67 4 850 593 1 000 

Digitala skyltar E-20 0 1 500 1 300  

Ärendehanteringssystem 0 1 586 633  

E-arkiv 219 0   

Markinköp 7 061 2 000 2 000 2 000 

HR-system 0 2 000 500  

     

Nettoinvesteringar 7 347 12 286 5 376 3 350 

Tidigare fanns 4 850 tkr som ett årligt anslag för IT-investeringar. I samband med övergång till Göliska IT finns inte behovet av ett så stort belopp, 
varmed 1 000 tkr avsätts årligen 2019-2022. 
 
Eventuella ombudgeteringar från 2018 till 2019 ingår inte i budget 2019. 

Servicedeklarationer 

Kansliavdelningen åtar sig att:  

 Kallelser till kommunens nämndssammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast 
fem dagar innan planerat sammanträde. 

 Protokoll från kommunens nämndssammanträden ska, såvida de inte innehåller ärenden som 
enligt personuppgiftslagen kan anses vara integritetskränkande, publiceras på kommunens 
hemsida. Alla protokoll från kommunens nämnder ska finnas tillgängliga i kommunhuset. 

 Alla som flyttar till Vara kommun ska, inom sex veckor från folkbokföringsdag, få information om 
kommunen och dess verksamheter. 

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

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

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen åtar sig att:  

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

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

Kommunikationsavdelningen åtar sig att: 

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

Framtiden 

Världen förändras och därmed också förutsättningarna för Vara kommun att bedriva verksamhet. Den 
långtidsprognos som gjordes för Vara kommun under 2014 visade på att verksamhetens kostnadsökning 
fram till 2024 motsvarar en skattehöjning om 3 kr, vilket är en på förhållandevis kort tid mycket kraftig 
kostnadsökning. Kostnadsökningen enligt denna beräkning beror på att Varaborna blir allt fler i yngre och 
äldre åldrar, som därmed är i behov av kommunal service. Detta innebär – förutom en ekonomisk 
påfrestning – allt svårare att rekrytera kompetens i den omfattning som behövs. 

Mot denna bakgrund behöver förvaltningen stärka arbetet med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare och 
öka insatserna för att bibehålla befintliga medarbetare. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta 
under budget- och planperioden. Verksamhetsutvecklingen som startades 2017 med internatet i Norge 
kommer att fortsätta att utvecklas för att förstärka medarbetarnas möjligheter till ett hållbart arbetsliv. 

Ett sätt att möta kommande utmaningar vad gäller ekonomi och kompetensförsörjning är att samverka 
med andra kommuner och aktörer. Samverkan inom V6-kommunerna (Vara, Skara, Götene, Essunga, 
Lidköping och Grästorp) innefattar att utreda och implementera samverkan inom en rad olika 
verksamhetsområden. 

Den nya lednings- och organisationspolicyn innebär att Vara kommun kommer att jobba vidare med 
medarbetarskapet, ett coachade och tillitsfullt ledarskap samt en översyn av den nuvarande mycket platta 
organisationen. Detta för att skapa en bättre arbetsmiljö för såväl medarbetare som chefer, som i sin tur är 
en förutsättning för minskad sjukfrånvaro. 

Under 2019 kommer ett ledarutvecklingsprogram att genomföras som syftar till att stärka ledarskapet såväl 
på gruppnivå som på individnivå samt att implementera Vara kommuns modell för ledning och styrning. 
Detta är ett sätt stärka Vara kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Ledarutvecklingsprogrammet 
kommer att omfatta samtliga chefer i Vara kommun samt stödfunktioner med konsultativa uppdrag. 

För tillväxt- och utvecklingsavdelningen är fokus under 2019 att stärka avdelningen som stödfunktion till 
förvaltningarna med fokus på projektutveckling samt projektledning inom de områden som anges av den 
strategiska planen. Digitalisering av detaljplaner påbörjade efter 2011 kommer att genomföras i samverkan 
med miljö- och byggnadsförvaltningen. Utöver det läggs grunderna för revidering av översiktsplanen 
inklusive en förstudie för exploatering av ett nytt bostadsområde i Vara kommun. Parallellt med detta 
ansöker kommunen om medel från Länsstyrelsen tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen för 
att kunna arbeta fram en kulturmiljöplan. Stort fokus kommer även att läggas på strategiskt 
näringslivsarbete. 

Kansliavdelningen kommer att ha en central roll i samordning och planering av nyvalsutbildning för 
samtliga förtroendevalda i kommunen. Implementering av nytt ärendehanteringssystem för kommuner 
inom V6-samarbetet kommer förhoppningsvis att kunna påbörjas. Vara tillsammans med Grästorp 
kommun är först ut att påbörja implementeringen. Hela avdelningen kommer att ha en central roll för att 
stötta förvaltningarna i en digital nämndprocess och dokumenthantering. Arkivet kommer fokusera på 
fortsatt digitalisering av handlingar och äldre material för löpande uppdatering av webbarkivet. Dessutom 
pågår fortsatt arbete för att utveckla avdelningens samarbete med arbetsmarknadsenheten. Stort fokus 
kommer även att läggas på genomförandet av EU-valet den 26 maj 2019. 

På ekonomiavdelningen kommer arbete att utföras för att revidera resursfördelningsmodellen. Syftet är att 
säkerställa en tydlig och transparent resurstilldelning till verksamheterna över tid. Arbete kommer att 
fortsätta med att förfina rutiner kring den nya styrprocessen och dess implementering. Vidare kommer 
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arbete att genomföras för att säkerställa en effektiv riskhantering avseende finansiella risker för 
kommunkoncernen, genom den nyligen uppstartade koncernbanken. Ett nytt gemensamt ekonomisystem i 
V6 kommer att upphandlas och implementeras under en treårsperiod. 

HR-avdelningen står inför stora utmaningar när det gäller digitalisering, som innebär behov av 
investeringar i nya HR-system. Arbete/diskussioner pågår för att se hur vi kan samverka och hitta 
synergieffekter med övriga kommuner inom V6. Avdelningen står inför ett tydligt generationsskifte, med 
pensioneringar av nästan 50 % av arbetsstyrkan de kommande två-tre åren. Detta kommer ställa stora krav 
på att säkra kompetensen framåt men skapar också möjligheter att med digitalisering och samverkan hitta 
effektiva lösningar. Den höga sjukfrånvaron i kommunen är en stor utmaning som måste hanteras, likaså 
arbetet med att stärka oss ytterligare som attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet på kommunikationsavdelningen med att se över arbetsformer och rutiner fortsätter. Då 
efterfrågan på avdelningens tjänster har ökat är en viktig uppgift att prioritera det som är huvuduppdraget 
för att utnyttja avdelningens resurser på bästa sätt. Under hösten 2018 startade arbetet med att bygga ett 
nytt socialt intranät med utgångspunkt i det intranät som redan finns inom V6. Detta arbete kommer att 
fortsätta under 2019 med förhoppningen att ha ett nytt intranät på plats innan sommaren. Det nya 
intranätet medför att det blir enklare att samarbeta både inom kommunen och mellan kommunerna då det 
erbjuder möjligheter till att kommunicera med varandra som inte finns i kommunens nuvarande intranät. 
En större upphandling pågår även inom V6 av kommunikationstjänster som ska kunna nyttjas vid behov. 
Arbetet med den nulägesanalys som ska ligga till grund för en kommunikationsstrategi i kommunen ska 
färdigställas och en kommunikationspolicy tillsammans med reviderade riktlinjer för e-post och telefoni 
ska tas fram. 
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Teknisk nämnd 

 

Ordförande: Erik Lindström (M) 

Förvaltningschef: Åke B Lindström 

Ansvarsområde 

Tekniska nämndens ansvarsområden är: mark- och fastighetsförvaltning inklusive vaktmästeri, gator och 
parker inklusive allmän plats, salutorg, parkeringsövervakning, hantering av bidrag till väghållning och 
belysningsföreningar samt fordonsadministration, kommunalt vatten och avlopp, kost, avfallsverksamhet, 
lokalvård. 

Uppdrag 

Tekniska nämnden ska tillhandahålla interna tjänster till övriga förvaltningar vad gäller lokaler, kost och 
lokalvård. Nämnden ansvarar för all mark- och fastighetsförvaltning inklusive inhyrning och ny-, om- och 
tillbyggnader samt avveckling av lokaler utifrån verksamheternas behov. 

Tekniska nämnden utgör kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd, hanterar bidrag till 
väghållning samt ansvarar för kommunens parkeringsövervakning. 

Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten, den kommunala 
renhållningsordningen samt är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Tekniska nämnden har flera verksamheter som finansieras genom taxor (VA- respektive 
renhållning/avfall) och genom interna intäkter (fastighet, kost och lokalvård). Kommande års 
anslagstilldelning för inflation och lönehöjningar för dessa tjänster tilldelas de köpande förvaltningarna 
direkt. De verksamheter inom förvaltningen som finansieras med en budgetram är gata-park och 
markförvaltning. Kostnaden för teknisk administration och övriga gemensamma kostnader t.ex. del av 
teknisk nämnd fördelas ut som en overheadkostnad för respektive verksamhet. 

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras via taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Taxan föreslås 
höjas för att finansiera ökade driftkostnader. Vidare föreslås en omfördelning mellan avgifterna för vatten 
respektive avlopp. Detta innebär att priset på vatten höjs samtidigt som priset på spillvatten sänks för att 
avspegla produktionskostnaderna. Över- och underskott balanseras mot VA-fonden. Fonden omfattade 
vid ingången av år 2018 totalt 3 087 tkr. 

Renhållningsverksamheten finansieras via taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan 
föreslås höjas för att finansiera ökade kostnader för bland annat återvinningscentral och slamtömning. 
Över- och underskott balanseras mot avfallsfonden. Fonden omfattade vid ingången av år 2018 totalt 
2 178 tkr. 

Fastighetsverksamheten finansieras via framförallt internhyror. Merparten av fastighetsenhetens kostnader 
är externa (entreprenörer, konsulter, material, energi etc.) och påverkas mest av kostnadsutvecklingen på 
dessa varor och tjänster. Projektledning kommer att kostnadsföras på investeringsprojekt. Elupphandling 
för år 2019 bedöms leda till kraftigt ökade kostnader till följd av aktuellt marknadspris. Kostnader 
inklusive kapitalkostnader täcks inom internhyressystemet. Centrala medel täcker kostnaden för tomma 
lokaler. Kostnader för tomhyror beräknas till cirka 3 600 tkr. 

Lokalvårdsverksamheten finansieras genom intern försäljning av tjänster. Timpriset föreslås höjas för att 
finansiera ökade driftkostnader. 

Kostverksamheten finansieras genom intern försäljning av tjänster. Till följd av sommarens torka och 
minskade skördar bedöms livsmedelspriserna öka för spannmål, potatis, rotfrukter samt kött. 
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Verksamheten påverkas i betydande omfattning av pågående och planerade ombyggnader av kök. 

Gatu- och parkverksamheten finansieras framförallt via budgetmedel som beslutas av kommunfullmäktige. 
Budgeten har utökats för att finansiera åtgärder till följd av tätortsvandringar (omfördelning från 
investeringsbudget till driftbudget). I takt med att anläggningar byggs ökar omfattningen på drift- och 
underhåll samt kapitalkostnader. Till exempel har längden på gång- och cykelvägar har ökat med 2 500 
meter sedan 2017. Fordonsverksamheten finansieras via intern försäljning av tjänster. 

Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget 

Investeringsbudgeten är hög under kommande år till följd av fastighetsinvesteringar, investeringar i 
kommunens vatten- och avloppsanläggningar, exploateringsprojekt, asfaltering samt förnyelse av offentlig 
belysning och maskinpark. 

Ett antal förstudier genomförs inom bildnings-, social- och tekniska förvaltningarna i enlighet med 
kommunens projektmodell. Förstudierna kommer att utgöra grund för beslut om kommande 
investeringsbehov. Betydande investeringsmedel är avsatta för underhåll och förnyelse av både bildnings- 
och socialnämndernas samt övriga lokaler till följd av eftersatt underhåll av fastigheterna. Utöver 
redovisade investeringsprojekt kan ytterligare projekt behöva lyftas för beslut då förstudier är klara 
(återvinningscentral, vattenverk, avloppsreningsverk etc). 

Kost- och lokalvårdsverksamheterna har egna rambudgetar för investeringar i maskiner och annan 
utrustning. 

Nämnden kommer att investeringsföra kostnader för interna projektledare. 

Drift- och investeringsbudget 

Andel av nettodriftskostnad 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 200 562 212 591 218 689 233 971 

Verksamhetens kostnader -219 269 -232 718 -235 300 -255 518 

varav personalkostnader -58 884 -65 660 -65 769 -72 882 

Nettokostnader -18 707 -20 127 -16 611 -21 547 

 

Budgetanslag 23 055 20 127 20 127 21 547 

Över-/underskott 4 348 0 3 516 0 
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För de verksamheter som inte är ramfinansierade har uppräkning gjorts även av personalkostnader. 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter -86 121 -290 178 183 080 -107 850 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar -86 121 -290 178 183 080 -107 850 

Eventuella ombudgeteringar från 2018 till 2019 ingår inte i budget 2019. 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Nettodriftskostnad per invånare, kr 1 173 1 270 1 040 1 348 

Andel av nettodriftskostnad,  % 2,2 2,3 1,9 2,3 

Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad 2019 (inkl. kapitalkostnader 
och internhyra). Tkr. 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Teknisk nämnd 440 200 240 

Teknisk administration 2 135 2 135 0 

Mark- och fastighetsförvaltning 114 205 112 969 1 236 

Gatu- och parkenhet 40 138 20 067 20 071 

Va-enhet 31 112 31 112 0 

Avfallshantering 12 580 12 580 0 

Kostenhet 41 593 41 593 0 

Lokalvårdsenhet 13 315 13 315 0 

Nämnden totalt 255 518 233 971 21 547 

Investeringssammandrag, netto per verksamhet 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Mark- och fastighetsförvaltning 26 832 119 224 68 465 72 000 

Sprinten- bildnings- och kulturkluster 29 873 134 263 90 416 0 

Gatu- och parkenhet 13 198 21 763 10 817 23 450 

Lyskraft 1 462 0 0 0 

Vatten- och avloppshantering 14 728 14 356 13 032 12 000 

Lokalvårdsenhet 0 200 200 200 

Kostenhet 28 372 150 200 

     

Nettoinvesteringar 86 121 290 178 183 080 107 850 

Eventuella ombudgeteringar från 2018 till 2019 ingår inte i budget 2019. 
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Driftssammandrag, netto. Tekniska förvaltningen exkl. VA 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 173 365 185 686 191 547 202 859 

Verksamhetens kostnader -192 072 -205 813 -208 158 -224 406 

varav personalkostnader -53 561 -59 818 -59 897 -66 172 

Nettokostnader -18 707 -20 127 -16 611 -21 547 

 

Budgetanslag 23 055 20 127 20 127 21 547 

Över-/underskott 4 348 0 3 516 0 

Driftssammandrag, netto. Vatten och avlopp 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 27 197 26 905 27 142 31 112 

Verksamhetens kostnader -27 197 -26 905 -27 142 -31 112 

varav personalkostnader -5 323 -5 842 -5 872 -6 710 

Nettokostnader 0 0 0 0 

 

Budgetanslag 0 0 0 0 

Över-/underskott 0 0 0 0 

Investeringssammandrag, netto. Tekniska förvaltningen exkl. VA 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter -71 393 -275 822 -170 048 -95 850 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar -71 393 -275 822 -170 048 -95 850 

Investeringssammandrag, netto. Vatten och avlopp. 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter -14 728 -14 356 -13 032 -12 000 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar -14 728 -14 356 -13 032 -12 000 

Servicedeklarationer 

Fastighetsenheten åtar sig att (för interna hyresgäster): 

 sammanställning över noterade underhållsbehov sammanställs och delges verksamhetsansvarig. 

 ett jämt och bra inomhusklimat ska hållas. 

 fel och brister avhjälps snarast efter felanmälan i kommunens felanmälanssystem. 

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

Gatu- och parkenheten åtar sig att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 översyn, alternativ tömning av papperskorgar, ska ske en gång per vecka. Intilliggande ytor ska då 
städas. 

VA-enheten åtar sig att: 

 inställelse vid beredskap är högst en timma. 

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

 beställning av servicekartor och annat material levereras inom tre dagar. 

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

Framtiden 

Nämnden saknar idag resurser för verksamhetsutveckling, utredningar m.m. som stöd till verksamheterna. 
För att tillgodose detta behov inrättas en tjänst som verksamhetsutvecklare med start 2019. 

Omfattningen på både nyinvesteringar och underhållsprojekt inom fastighetsverksamheten ligger på en 
hög nivå vilket ställer krav på att organisationen stärks. Verksamheternas långsiktiga lokalbehov behöver 
beskrivas så att en lokalförsörjningsplan kan upprättas. Som stöd till verksamheternas arbete inrättas en 
tjänst som lokalstrateg på tekniska förvaltningen med start 2019. Bildningsnämndens och socialnämndens 
behov av lokaler och lokalanpassningar utreds genom att ett antal förstudier genomförs. Under åren 2019 
till 2022 har avsatts 30-60 000 tkr/år för underhåll och modernisering av de fastigheter som bildnings- och 
socialförvaltningarna disponerar samt 6 000 tkr/år för övriga fastigheter. Denna underhållsnivå behöver 
bibehållas under många år för att säkerställa en rimlig kvalitet på kommunens lokaler. En 
modernisering/renovering av kommunens servicelägenheter genomförs. För planering och genomförande 
av underhållsåtgärder m.m. inrättas en tjänst som fastighetsförvaltare med start 2019. Internhyrorna 
anpassas årligen till ändrade förutsättningar till följd av förändrade kapitaltjänstkostnader, förändringar i 
åtagandet såsom verksamhetsvaktmästeri, ändrade drift- och underhållskostnader, ändrade lokalbehov 
m.m. 

Inriktningen på det kommande arbetet med avfallsfrågor styrs av avfallsplanen. Beslut om en ny 
avfallsplan beräknas fattas i slutet av år 2018. Avfallsmängderna ökar generellt sett i samhället, beroende på 
vår livsstil och konsumtionsmönster. Förändringar behöver göras för att både hantera avfallsmängderna på 
ett resurseffektivt sätt samtidigt som insatser görs för att minska avfallsmängden. En förstudie ska 
genomföras för att beskriva hur kommunens behov av återvinningscentral ska lösas. För att handlägga 
dessa frågor inrättas en tjänst som avfallshandläggare med start 2019. 

Vara kommun har påbörjat arbetet med att se över dricksvattenproduktionen i kommunen och har som 
mål att öka självförsörjningen. Ett nytt miljötillstånd ska tas fram för Vara reningsverk och eventuellt kan 
ett nytt reningssteg för kväverening bli aktuellt. Finns stort behov av underhåll på reningsverken. 
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Eventuell framtida byggnation i anslutning till avloppsreningsverket i Vara kan påverka VA-verksamheten. 

Inom lokalvårdsverksamheten sker ett löpande arbete med att utveckla och förnya arbetssätt, metoder och 
utrustning för att säkerställa en god kvalitet på levererade tjänster. 

Kommunen kommer att under året utarbeta och besluta om nya mål för åren 2020 till 2023. För bland 
annat gatu- och parkverksamheten finns behov att se över gällande tjänstegarantier då förväntningar och 
krav idag upplevs vara högre än vad garantierna utlovar. Den offentliga miljön bör utvecklas ytterligare för 
att skapa trevliga och säkra gatu- och parkmiljöer, skapa en väl fungerande trafikmiljö samt utveckla gång- 
och cykelvägnätet. Arbetet bedrivs i dialog och samarbete med näringsidkare, fastighetsägare, 
kommuninvånare och övriga intressenter. 

Kostenheten arbetar så att goda, vällagade måltider serveras i en trevlig miljö där måltiden blir en 
helhetsupplevelse för alla gäster. Målet är att ge en insikt i måltidens betydelse för hälsan i ett livslångt 
perspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med vårdpersonal på boenden och i hemtjänsten för att undvika 
fel och undernäring bland de äldre. Arbetet med att utveckla den kylda matdistributionen där 
hemmaboende pensionärer/brukare med biståndsbeslut komponerar sin egen veckomatsedel fortsätter. 
För att marknadsföra de kylda matlådor som tillhandahålls via matdistribution samt den kost som tillagas 
för äldre kommer ”Öppet Hus” med provsmakningar att genomföras. För att möta de förväntningar som 
finns från 2 600 matgäster, som dagligen äter i skolorna/förskolorna, erbjuds varje dag två rätter, ett 
vegetariskt alternativ samt en riklig salladsbuffé. På så vis möts en efterfrågan på mångkulturella maträtter 
och samtidigt värnas om den traditionella svenska matkulturen. Genom ett nära samarbete med personal 
på skola/förskola skapas trevliga och trygga måltidsmiljöer, en hållbar utveckling genom minskat svinn 
samt ökade kunskaper om livsmedels påverkan på miljön. Klimatanpassning av måltider utgör en viktig del 
av detta arbete, och det är samtidigt en stor utmaning att integrera detta arbeta i den ordinarie 
verksamheten i våra skolor och förskolor. Ett led i arbetet är att utveckla matråden gällande både förskola 
och skola för att öka kunskapen och få fler elever engagerade och delaktiga. En upphandling av kött, fisk 
och fågel pågår och avtal ska vara klart till november 2019. Kommunens ekologiska inköp 2018 uppgår till 
ca 22 %. För att ytterligare öka ekologiska inköp mot det nationella målet på 50 % samt det kommunalt 
uppsatta målet på 25 % inköp av fairtrademärkta varor som kaffe, te och choklad krävs en utökad budget 
med 1 200 tkr/år. 

En av de stora kommande utmaningarna är att rekrytera nya medarbetare då kommunen står inför en 
generationsväxling samtidigt som utbildad personal saknas på arbetsmarknaden. 
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Bildningsnämnden 

 

Ordförande: Peter Jonsson (M) 

Förvaltningschef: Djeno Mahic 

Ansvarsområde 

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

Uppdrag 

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

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

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

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

Mål 

Inriktningsmål 

Bildningsnämnden ska verka för att stimulera varje barn, elev och vuxen att nå sin fulla potential i en trygg 
och inkluderande miljö. Den trygga individen med möjlighet till inflytande är grunden i ett levande 
demokratiskt samhälle. Bildningsnämnden ska inrikta sig på att främja respekten för alla människors 
egenvärde och egenart. En målmedveten och strategisk satsning på kulturen ska bidra till alla 
verksamheters utveckling, särskilt fokus ska ligga på att introducera och tillgängliggöra kultur i tidiga åldrar. 

Effektmål 

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

Grundskola, förskoleklass och fritidshem, grundsärskola Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

75 79 100 100 100 

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

84,8 82 100 100 100 

Meritvärde årskurs 9 216,7 212 215 215 215 

Andel (%) elever som är behöriga till gymnasiet 88,4 82 100 100 100 

Andel (%) elever som uppger att de får hjälp och stöd vid behov  88 100 100 100 

Målet 100 % utgår från att alla elever ska ges möjlighet att nå godkänd nivå utifrån skollagens skrivningar. 
Det faktiska läget är att vårt mål är en progression av resultatutvecklingen. 
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Andelen som när kunskapskraven i årskurs 6 visar på en något positiv riktning. Resultatet i analysen från 
enheterna visar på en stabil nivå från tidigare år. 

Meritvärdet i årskurs 9 har försämrats och analysen innefattar skäl som, elever i behov av särskilt stöd som 
inte har förmåga att nå upp till E:nivå likaså som elever med annat modersmål än svenska som varit för 
kort tid i det svenska skolsystemet för att nå ett högre meritvärde. Sammantaget är det fokus på betyg och 
bedömning ute på högstadieskolorna för att tydliggöra att de båda skolorna ser likvärdigt arbetet framåt. 

Andel elever som upplever att de för stöd vid behov mäts vart annat år i skolinspektionens enkät. Ingen 
mätning för föregående läsår. 

Andelen behöriga till gymnasiet har en sjunkande trend de senaste åren men har detta läsår dippat en stort 
steg. Anledningen är enligt analysen från enheterna samma som beskrivna ovan vid meritvärde. Elever i 
behov av särskilt stöd som inte har förmåga att nå upp till E:nivå likaså som elever med annat modersmål 
än svenska som varit för kort tid i det svenska skolsystemet för att nå nivå av fullständiga betyg. 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

61,8 69 100 100 100 

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

 - 100 100 100 

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

 90 100 100 100 

Målet 100 % utgår från att alla elever ska ges möjlighet att nå godkänd nivå utifrån skollagens skrivningar. 
Det faktiska läget är att vårt mål är en progression av resultatutvecklingen. Vi ser att det finns en 
progression i utvecklingen under de senaste åren, även om de indikatorer som valts ut att mätas inte längre 
sammanställs på nationell nivå vilket gör att inga data presenteras. 

Kulturverksamheter Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Antal elever inskrivna på kulturskolan 344 284 470 470 470 

 

  Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

Antal besökare på Nästegårdsbadet 9 029 11 783 12 000 12 000 12 000 

 

  Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Antal besökare på fritidsgårdarna 30 000 30 350 30 000 30 000 30 000 

 

  Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

Antal utställningar på biblioteken 15 17 18 18 18 

 

  Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Antal studiecirklar och annan gruppverksamhet genom 
studieförbunden 

266 282 360 360 360 



Kommunfullmäktige, Budget 2019 57(77) 

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

Förskola Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

 85,8 100 100 100 

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

 78,9 100 100 100 

Målet 100 % utgår från att alla vårdnadshavare ska ges möjlighet till inflytande utifrån över upplägg av 
undervisning och organisation. Målet är också att pedagogerna upplever att de har goda förutsättningar att 
arbeta inkluderande med hemmen. 

Grundskola, förskoleklass och fritidshem, grundsärskola Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

 82 100 100 100 

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

 95 100 100 100 

Målet 100 % utgår från att alla elever ska ges möjlighet till inflytande och påverkan på sin skolsituation. 
Målet är också att pedagogerna upplever att de har goda förutsättningar att arbeta med elevernas intressen 
i fokus. 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

 82 100 100 100 

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

 95 100 100 100 

Målet 100 % utgår från att alla elever ska ges möjlighet till inflytande och påverkan på sin skolsituation. 
Målet är också att pedagogerna upplever att de har goda förutsättningar att arbeta med elevernas intressen 
i fokus. 

Kulturverksamheter Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

 20 70 70 70 

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

 26 50 50 50 

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

 21 50 50 50 

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

 23 70 70 70 

Resultaten som visas här är kopplat till den genomförda brukarundersökningen för kulturutbudet i 
kommunen blir felvisande. Undersökningen gav goda resultat på hur kommuninvånarna (utifrån 361 svar) 
tycker att utbudet bör se ut eller förändras till. Undersökningen resulterade i en stor mängt kommentarer 
med både positivt och negativt innehåll. Istället för att fråga om kommuninvånarna känner ratt de kan 
nyttja aktiviteter så har frågorna ställts utifrån möjligheten att vara med och påverka de aktiviteter som 
man deltar i eller önskar delta i på sin fritid. 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Bildningsnämnden erhåller sin budgetram från kommunfullmäktige. För verksamheterna förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola finns det en 
resursfördelningsmodell som baseras på en befolkningsprognos. Resterande verksamheter räknas upp med 
en inflationskompensation på 2 %. Löneökningarna ligger centralt och delas ut till nämnderna med 
verkligt utfall efter att lönerevisionerna är klara. 

Bildningsnämndens erhållna ram för 2019 är 411 703 tkr. 
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Bildningsnämndens utmaningar under 2019 är flera, nybyggnation av Torsgårdsskolan samt Västra skolans 
ombyggnation till förskola kommer påverka 2019 års budget i hög grad. Nämnden verkar för att t ex. 
Västra förskolans driftskostnader ryms inom angiven ram, trots att det vid rambudget inte tagits hänsyn till 
fördyrande verksamhetskostnader. 

Centrala satsningar i form av omorganisation av ledningsstrukturen inom bildningsnämndens 
ansvarsområde samt etablering av familjecentral tillsammans med socialnämnden och Närhälsan förväntas 
rymmas inom angiven ram. Det finns risk för att etableringarna kan överstiga anvisat belopp, vilket följes 
nogsamt under 2019. 

Antagningsnivåerna av elever till Lagmansgymnasiet är fortsatt positiva, vilket gagnar ekonomin då 
fördyring av fordon- och transportprogrammet kommer ske under 2019 i form av finansiell leasing av nya 
fordon. 

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

Jordgubbens dag kommer under 2019 rymmas inom bildningsnämndens budget enligt tidigare anslag. 

De utökade uppdragen enligt den nya skollagen innebär bl.a. större krav på huvudman att tillse att varje 
barn/ungdom får det stöd hon/han är i behov av för att nå betyget godkänt, vilket i många fall kräver 
extra personella resurser. Målsättningen är att ha verksamheter med god kvalitet, där fokus och tid läggs på 
utveckling för att nå en högre måluppfyllelse. 

Utökningar har genomförts för att tillgodose skyldigheten gällande elevers rätt till stöd enligt skollagen 
inom befintlig ram, vilket kommer ske även under 2019. Verksamhet i modersmålsundervisning samt 
svenska som andraspråk tillgodoses utan utökad ram. Bidrag från Migrationsverket minskar i omfattning 
men behoven kvarstår. Kraven på tillgång till modersmålsundervisning i olika språk ökar och enligt ny 
lagstiftning ska även barn i förskolan erbjudas modersmålsundervisning. 

Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget 

Bildningsnämnden erhåller 5 800 tkr till investeringar för 2019. Dessa är fördelade med 2 600 tkr avseende 
ordinarie ramtilldelning samt 3 200 tkr avseende dator 1:1 inom grundskolan. 

Drift- och investeringsbudget 

Andel av nettodriftkostnad 
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Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET 380 121 398 362 398 477 411 703 

Verksamhetens intäkter 78 325 65 042 80 785 75 082 

Verksamhetens kostnader -460 266 -463 404 -479 262 -486 785 

varav personalkostnader -234 988 -240 653 -246 134 -248 326 

Nettokostnader -381 941 -398 362 -398 477 -411 703 

 

Budgetanslag 380 121 398 362 398 477 411 703 

Över-/underskott -1 820 0 0 0 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

INVESTERINGSBUDGET 5 800 9 800 9 800 5 800 

Utgifter -4 724 -9 800 -9 800 -5 800 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 1 076 0 0 0 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Nettodriftskostnad per invånare 23 940 25 136 24 930 25 765 

Andel av nettodriftskostnad % 44,3 44,9 45,4 44,5 

Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad för 2019 (inkl. 
kapitalkostnader och internhyra). Tkr 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Nämnd och central adm. -29 435 6 664 -22 771 

Barnomsorg -123 333 23 289 -100 044 

Skolskjutsar -12 900 306 -12 594 

Kostenheten -21 715 0 -21 715 

Grundskola -145 748 18 422 -127 327 

Gymnasieskola -86 255 16 918 -69 338 

Vuxenutbildning -4 521 0 -4 521 

Särskola -14 859 492 -14 364 

Kulturskola -5 049 480 -4 568 

Idrotts- o fritidsanläggningar -3 770 1 157 -2 613 

Badanläggningar inomhus -19 849 5 964 -13 885 

Fritidsgårdar -3 069 665 -2 404 

Övrig fritidsverksamhet -4 668 153 -4 515 

Biblioteksverksamhet -7 880 567 -7 313 

Allmänkulturell verksamhet -3 737 6 -3 731 

Nämnden totalt -486 788 75 083 -411 703 
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Investeringssammandrag, netto per verksamhet 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Bildning centralt 2 024 3 200 3 200 5 800 

Alléskolan 591 400 400 0 

Park/Västra skolan 239 3 400 3 400 0 

Kvänum/Tråvad förskola 200 20 20 0 

Arentorp skola/barnomsorg 176 100 100 0 

Levene skola/barnomsorg 0 100 100 0 

Nästegårdsskolan 301 400 400 0 

Larv/Tråvad skola 67 60 60 0 

Vedum skola/barnomsorg 149 100 100 0 

Lagmansgymnasiet 584 1 550 1 550 0 

Kulturskolan 25 0 0 0 

Torsgården/Frejgården förskola 0 40 40 0 

Elevhälsan 0 0 0 0 

Gymnastiksalar/idrottshallar 0 0 0 0 

Slöjdsalar 202 170 170 0 

Kostenheten 0 0 0 0 

Biblioteken 143 185 185 0 

Fritidsgårdarna 0 0 0 0 

Baden 0 75 75 0 

Särskolan 23 0 0 0 

Nettoinvesteringar 4 724 9 800 9 800 5 800 

Servicedeklarationer 

Bildningsnämnd och administration åtar sig att: 

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

Barnomsorg åtar sig att: 

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

 kontakta er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. 

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

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

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

Grundskola åtar sig att: 

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

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

Kosten åtar sig att: 

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

 vid medicinska, etiska eller religiösa skäl servera specialkost. 

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

Skolskjuts åtar sig att: 

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

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

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

Baden åtar sig att: 

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

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

 lokalerna är hygieniska och välstädade. 

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

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

Fritidsgårdar åtar sig att: 

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

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

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

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

Bibliotek åtar sig att: 

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

 expediering av privatpersons förfrågan ska påbörjas inom tre arbetsdagar. 

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

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

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

Kultur Vara åtar sig att: 

 vi besvarar inkomna ärenden skyndsamt men senast inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver 
längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller inte 
fasta bidrag). 
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 all behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista 
ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar 
inkommit i tid. 

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

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

Framtiden 

Utifrån kommunövergripande översyn av organisationen och dess framtida utformning inför 
bildningsförvaltningen en ny verksamhetschefsnivå. Målet med den nya chefsnivån i organisationen är att 
skapa tydligare förutsättningar till fördjupning och utveckling i de olika verksamhetsgrenarna. Införandet 
av verksamhetschefsnivån medför vissa organisatoriska omläggningar gällande enhetschefsnivån alltså 
rektorer, förskolechefer samt enhetschefer. 

Syftet med organisationsförändringen är att skapa tydlighet i arbetsorganisationen som i sin tur skapar 
förutsättningar för utvecklingsarbete på olika plan. En trygg arbetsorganisation med tydliga mötesformer 
ger möjligheter till att utveckla likvärdighet i hela bildningsnämnden. 

Bildningsförvaltningen omfattar idag barnomsorgsverksamheten, grundskoleverksamheten inkluderat 
fritidshemmen, gymnasieskolan, kultur- och fritid samt bad. För att kunna uppnå omorganisationens syfte 
skapas det fyra verksamhetsområden/verksamheter. Dessa är blir: 

FörskoleverksamhetGrundskoleverksamhetGymnasieverksamhetKultur/fritid/bad-verksamhet 

Inför kommande året står vi med ett antal rekryteringar av ledande funktioner inom förskola/skola. Vår 
förhoppning är att vi ska med hjälp av den nya organisationen kunna locka flera behöriga sökanden. 
Utmaningen vad gäller pedagogsidan handlar fortfarande om de praktiskt-estetiska ämnen på grundskolan 
och yrkeslärare på gymnasiesidan. Svårigheten i rekryteringen av dessa handlar främst om brist på behöriga 
lärare överlag. 

I syfte att ses som en attraktiv arbetsgivare som lockar nya- samt behåller redan anställda medarbetare 
krävs goda förutsättningar till utveckling. Därför är det viktigt att bildningsförvaltningen tar fram en 
handlingsplan för kompetensutveckling på förvaltningsnivå. Vi kommer att arbeta med att ta fram ett 
förslag på utbildningsinsatser gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningen ska säkra att 
bildningsförvaltningens samtliga verksamheter fokuserar på analys som verktyg för fortsatt arbete över tid. 

Tidigare analyser har visat att det finns stort behov av upprustning av våra lokaler. Under 2019 kommer 
flera byggprojekt att sättas i gång samtidigt som flertalet förstudier kommer att färdigställas. Målsättningen 
är att ha lokaler som ger förutsättningar för att kunna bedriva undervisning av god kvalitet. 
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Socialnämnden 

 

Ordförande: Ulf Genitz (C) 

Förvaltningschef: Ylva Morén 

  

Ansvarsområde 

Socialnämnden har ansvar för följande verksamhetsområden: Individ- och familjeomsorg (IFO)inklusive 
ensamkommande barn (EKB), Arbetsmarknads- och sysselsättningsenhet (AME)inklusive integration, 
Omsorg kring personer med funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorg (ÄO) samt kommunal hälso- och 
sjukvård. För respektive verksamhetsområde ansvarar en verksamhetschef. Verksamhetsområdena 
innefattar ett antal enheter. 

Till socialnämndens ansvar hör vidare förvaltningsledning; socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MaS), Procapita/IT-samordnare och utvecklare/utredare 

Uppdrag 

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten har lagstiftningsmässigt sin grund i socialtjänstlagen (SoL, 
2001:453). Därutöver finns det ett flertal andra lagar som reglerar verksamheten där de viktigaste är hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387), 
samt tvångslagstiftningarna, lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52) och lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870). I socialtjänstlagens 3 kap 1 § stadgas: "Till 
socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, -
medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar, 
enskilda främja goda miljöer i kommunen, -informera om socialtjänsten i kommunen, -genom uppsökande 
verksamhet och på annat sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, -svara för omsorg, 
service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 
behöver det." 

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

Socialtjänstens övergripande mål och grundläggande värderingar, som ska vara vägledande i socialtjänstens 
alla verksamheter anges i socialtjänstens s.k. portalparagraf: 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas: 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktiva deltagande i samhällslivet 

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Mål 

Inriktningsmål 

Socialnämnden ska verka för att alla människor ska bemötas med respekt utifrån sina behov, för sitt 
självbestämmande och sin integritet. Utgångspunkten är att stärka människors förmåga och de egna 
resurserna så att alla så långt som det är möjligt kan ta ansvar för sin egen livsföring. Insatser från 
socialnämnden ska utgå från bästa tillgängliga kunskap/forskning, professionens erfarenheter och 
kompetens samt den enskildes erfarenheter och önskemål. 
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Socialnämnden ska inrikta sig på den enskilda människans delaktighet och inflytande över när och hur 
insatser från socialnämnden ska genomföras. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 

Effektmål 

Brukaren i centrum 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Andel (%) aktuella genomförandeplaner 78,8 86,7 95 100 100 

Andel (%) enheter med minst ett förbättringsarbete som utgår 
från brukarnas synpunkter 

74,6 89,3 100 100 100 

Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Antal indikatorer i Kvalitetsportalen med förbättrat resultat 1 1 1 1 1 

Engagerade och delaktiga medarbetare 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

74 81,8 100 100 100 

Ekonomi i balans 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Resultat inom tilldelad ram Ja Nej Ja Ja Ja 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Socialnämndens budgetram för 2019 uppgår till 368 544 tkr. Ramen inrymmer de medel som äskats för 
uppstart av en familjecentral. Ytterligare ramförstärkning har gjorts mot bakgrund av den genomförda 
organisationsförändringen. Vidare har ramförstärkning tilldelats verksamhetsområdena IFO och OF. 

När det gäller arbetet med integration har inga medel budgeterats här har socialnämnden att förlita sig på 
ersättningar från Migrationsverket. Dock råder osäkerhet kring ersättningsbeloppen då dessa är svår 
prognostiserade. 

Noteras bör också att Försäkringskassan (FK) omprövar beslut om personlig assistans enligt 
Socialförsäkringsbalken (SFB). Om  FK efter omprövning avslår insatsen medför detta en 
kostnadsövervältring på kommunen med stora belopp. 

För att nämnden ska få del av den nationella resurstilldelningen för personer med funktionsnedsättning 
har det säkerställts att beslut verkställs i enlighet med rätt lagrum. 

Efter analys av externa placeringar inom nämndens verksamhetsområden har konstaterat att berörda 
brukares behov är alltför komplexa för att kunna tillgodoses inom nämndens verksamheter. I dessa fall 
skulle hemmaplanslösningarna bli mer kostsamma än placeringarna. 

IFO och Arbetsmarknadsenheten har intensifierat samarbetet ytterligare. Å ena sidan gäller det att få unga 
som gått ur skolan i sysselsättning för att undvika beroende av försörjningsstöd. Å andra sidan handlar det 
om integrationsarbetet där nyanlända behöver komma i sysselsättning och kunna försörja sig på egen 
hand. Arbetsmarknadsenheten torde också ha potential att medverka när personer ska slussas ut från 
försörjningsstöd till egen försörjning. 

I budgetramen för 2019 har IFO fått ett tillskott i budget. Dock är den tilldelade ramen, sedan lång tid 
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tillbaka, enbart uppräknad med lön och inflation. Således har ingen hänsyn tagits till förändrad volym i 
verksamheten såsom antal försörjningsstödstagare och placeringar. 

Inom socialnämndens verksamhetsområden pågår kontinuerligt ett arbete med fokus på såväl kvalitet som 
ekonomi. En betydelsefull del när det handlar om kvalitet och ekonomi är arbetet med analys av 
tillgängliga resultat, exempelvis av kostnad per brukare (KPB) och öppna jämförelser. Det är med 
utgångspunkt i analysen som åtgärder kan vidtas. Under 2018 har ett systematiskt analysarbete påbörjats 
med målet att intensifieras och fördjupas under kommande år. 

  

Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget 

Nämndens investeringsbudget för 2019 kommer att användas till investeringar i de olika verksamheterna. 
Inköp av inventarier och installation av larm kommer att göras. 

Drift- och investeringsbudget 

Andel av nettodriftkostnad 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 102 845 54 347 56 080 49 950 

Verksamhetens kostnader -447 493 -405 597 -412 243 -418 494 

varav personalkostnader -302 181 -351 250 -296 672 -302 541 

Nettokostnader -344 648 -351 250 -356 163 -368 544 

 

Budgetanslag 341 312 351 250 351 250 368 544 

Över-/underskott -3 336 0 -4 913 0 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 774 1 150 1 150 1 150 

Inkomster     

Nettoinvesteringar 774 1 150 1 150 1 150 
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Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Nettodriftskostnad per invånare 21 603 22 164 22 289 23 064 

Andel av nettodriftskostnad % 39,9 39,6 40,6 39,9 

Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad för 2019 (inkl. 
kapitalkostnader och internhyra). Tkr. 

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Administration 12 479 0 12 479 

Individ- och familjeomsorg 70 598 8 741 61 857 

Omsorg kring personer med 
funktionsnedsättning 

123 506 26 584 96 922 

Äldreomsorg 200 611 14 625 185 986 

Kostenhet 11 300 0 11 300 

Nämnden totalt 418 494 49 950 368 544 

Investeringar sammandrag, netto per verksamhet 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Administration 0 250 350 250 

Individ- familjeomsorg 263 200 200 200 

Omsorg kring personer med 
funktionsnedsättning 

237 300 300 300 

Äldreomsorg 274 300 300 300 

Kostenhet 0 100 0 100 

Nettoinvesteringar 774 1 150 1 150 1 150 

Servicedeklarationer 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Vi åtar oss att: 

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

Individ. och familjeomsorg 

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

 erbjudas en besökstid inom 10 arbetsdagar. 

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

 träffa din handläggare på utsatt tid. 

 få uppgift om när och hur beviljat bistånd utbetalas. 

 få information om vart du kan vända dig med klagomål. 

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

Omsorg kring personer med funktionsnedsättning 

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

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

- daglig verksamhet 

- avlastning/korttidsvistelse 

- personlig assistent 

- kontaktperson 

- boende med särskild service 

- ledsagarservice 

- boendestöd 

- trygghetslarm 

- korttidstillsyn 

Äldreomsorg 

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

Lokala Värdighetsgarantier/servicedeklarationer gällande: 

Bemötande: 

Vi åtar oss att: 

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

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

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

Biståndshandläggning 

Vi åtar oss att: 

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

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

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

Legitimation och presentation 

Vi åtar oss att: 

 all ordinarie personal som gör hembesök kan uppvisa legitimation. 

 all ordinarie personal bär namnskyltar med namn och yrkestitel. 

Planering och utförande 

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

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

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

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

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

Äldreboende och demensboende 

Vi åtar oss att: 

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

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

Uppföljning 

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

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

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

Vi åtar oss att: 

 dina synpunkter registreras och behandlas av respektive enhet. 

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

 

Framtiden 

Socialnämnden har att följa de lagar och föreskrifter som styr respektive verksamhetsområde. Inflödet av 
ärende är svårt att förutse men kommer sannolikt att öka inom nämndens samtliga verksamhetsområden. 
Exempelvis kan, mot bakgrund av befolkningsutvecklingen, nämnas särskilt boende för äldre. Vad 
integration beträffar är osäkerheten kring tillströmningen av ärenden stor. 

Inom socialnämndens ansvarsområden erfordras medarbetare som besitter formell och reell kompetens. 
Rekryteringsbehov finns i samtliga verksamhetsområden. Ett kommunövergripande arbete för att höja 
kommunens attraktionskraft behöver inledas för att säkra tillgången på personal med erforderlig formell 
och reell kompetens till nämndens ansvarsområden. 

En förändrad organisation med verksamhetschefer för IFO, OF och ÄO medför ett "uppstartsarbete" för 
att implementera ett hållbart ledarskap. Organisationsförändringen förväntas möjliggör ett fördjupat arbete 
med analys av resultat från öppna jämförelser, brukarundersökningar, ekonomi etc. Där planering av 
åtgärder utifrån genomförd analys kan ske. 

Arbetet med att minska kostnader för placeringar och kostnader för försörjningsstöd pågår kontinuerligt. 
Noteras bör svårigheten med påverkan av placeringskostnader, då specifika kompetens- och 
personalresurser erfordras. Vid en översyn av samtliga aktuella placeringar konstaterades att nämnden 

http://www.vara.se/
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saknar möjligheter att tillgodose de enskildas behov till lägre kostnader i egen regi. 

Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen behöver intensifieras mot bakgrund av flera behov 
bl.a. för start av en familjecentral där också Närhälsan kommer att vara en part. 

Kostnad per brukare (KPB) inom nämndens samtliga verksamhetsområden har tagits fram i samarbete 
med Esolution. Analysarbete av resultatet har påbörjats och kommer att bedrivas fortsättningsvis med 
syftet att nå kostnadseffektivitet. 

Ett beslut från försäkringskassan angående en brukares rätt till personlig assistans har överklagats. 
Socialnämnden väntar fortfarande på dom i ärendet. Vad som tillkommit är att högsta 
förvaltningsdomstolen fastställt att sondmatning är ett grundläggande behov (målnr. 682-17). 

Det är av vikt att planera för de personer med utvecklingsstörning som, i och med att målgruppen åldras, 
kommer i behov av både omsorg för sin utvecklingsstörning och sitt åldrande. 

I samband med avveckling av HVB Aspen kommer Ekebacka att utökas med en plats för att kunna 
verkställa beslut om bostad med särskild service. 

Arbetet med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende som framgår av ett tillägg som gjordes i 
Socialtjänstförordningen fortsätter. Den rekommendation från Sveriges kommuner och landsting som 
socialnämnden ställt sig bakom ligger till grund för gruppens arbete som kommer att avrapporteras till 
socialnämnden. Detta kan leda till att nämndens kostnader ökar. 

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

25 september 2018 började den nya lagen om kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara 
patienter tillämpas i Västra Götalandsregionen. Nu ställs krav på att kommunerna tar hem 
utskrivningsklara patienter snabbare än tidigare. Detta kan medföra att behovet av korttidsboende ökar. 

Arbetet med att skapa träffpunkter och överflyttning av Vedums dagverksamhet till Vara och Kvänum har 
påbörjats. Denna förändring avser att ytterligare förstärka kvaliteten för personer i ordinärt boende. 

HVB verksamheten för ensamkommande barn har avvecklas och enbart stödboende bedrivs i fastigheten 
Bonden. Det är angeläget att följa utvecklingen för att åter kunna starta HVB verksamhet vid behov. 

Avslutningsvis kan några utmaningar som nämnden kan komma att ställas inför i framtiden nämnas: Ökat 
inflöde av ärenden, ett ökat antal äldre, brukare med komplexa behov, ökad integration och behov av fler 
bostäder. 

Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik inom omsorgen, 717 tkr, har rekvirerats. Ett arbete 
intensifierades hösten 2018 för planering av inköp av välfärdsteknik. 2019 kommer medlen att ianspråktas. 

  

  



Kommunfullmäktige, Budget 2019 70(77) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ordförande: Johannes Lundén (M) 

Förvaltningschef: Tünde Petersson 

Ansvarsområde 

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för prövning och tillsyn enligt plan- 
och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Nämnden har även ansvar för 
myndighetsutövning enligt alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om animaliska 
biprodukter. Utöver de uppgifter som ryms inom myndighetsutövningen ansvarar nämnden även för 
kommunens karthantering och samverkan beträffande energirådgivning till kommunmedborgare och 
företag. 

Uppdrag 

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

Mål 

Inriktningsmål 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ge förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och 
kommande generationer ska tillförsäkras en i vid mening god miljö. Miljö- och byggnadsnämnden ska 
genom att inrikta sig på möjlighetsbaserad myndighetsutövning, god kommunikation och hög servicenivå 
stötta kommunens invånare och näringsliv att utveckla sina verksamheter och den egna fysiska miljön. 

Effektmål 

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

information, stöd och bemötande 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

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

-- 51 50 -- 55 

Nöjd-inflytande-index avseende information (%) -- 56 50 -- 55 

Antal informationsinsatser 7 12 12 15 15 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns goda förutsättningar att under år 2019 uppfylla 
beslutat effektmål. Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla informationen till 
kommunmedborgarna genom möten, stormöten, närvaro på marknader, öppet hus, tidningen Axet med 
mera. 

Standarden på de små/enskilda avloppsanläggningarna ska öka. 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Antal åtgärdade små/ enskilda avloppsanläggningar 207 239 300 300 300 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns goda förutsättningar att under år 2019 uppfylla 
beslutat effektmål. Antal åtgärdade små avloppsanläggningar är svårt att styra eftersom antalet inkomna 
ansökningar till nämnden är svårt att påverka. Måluppfyllelsen kan förbättras genom informationsmöten 
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till fastighetsägare och genom att utöka det utsatta området för året. Antal utskickade kommuniceringar till 
fastighetsägare kommer att ligga i paritet med att underlag ska finnas för år 2019 om 350 tillstånd. 

Antal förorenade områden i kommunen ska minska. 

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Antal handlagda ärenden inom förorenade områden 0 5 4 4 4 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns goda förutsättningar att under år 2019 uppfylla 
beslutat effektmål. Det arbetas aktivt med ärenden och utredningar men de är komplexa och markägarens 
undersökning och provtagningar är vanligen tidskrävande vilket leder till att det kan ta flera år innan slutlig 
åtgärd aktualiseras. Nämnden kommer att inrikta sig än mer på arbetet med förorenad mark och ta en mer 
aktiv roll i att driva ärendena framåt och stötta markägarna i sina undersökningar. 

Förorenade fastigheter är vanligtvis indelade i MIFO riskklasser 1-4, varav 1 är mest förorenad. I Vara 
kommun finns det två objekt som tillhör klass 1, åtta objekt som tillhör riskklass 2 och 28 objekt som 
tillhör klass 3. Vidare finns det 56 objekt som är oklassade och som måste prioriteras eftersom dessa 
sannolikt (enligt uppgift från länsstyrelsen) innehåller många riskklass 1 och 2. Nämnden kommer enligt 
tillsynsplanen prioritera arbetet med förorenade områden och högre bemanning kommer att tillsättas för 
detta arbete. Målet är att under 2019 arbeta intensivt med riskklass 2 objekten och riskklassning. 

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

inomhusmiljö.  

Indikator Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 

Inkomna OVK*-protokoll ska öka (%) 40 26 25 50 75 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns goda förutsättningar att under år 2019 uppfylla 
beslutat effektmål. Nämnden har tillsynsplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) där arbetet med OVK 
prioriteras och systematiseras till år 2019. 

Ekonomiska förutsättningar driftbudget 

Miljö- och byggnadsnämndens budget påverkas av yttre faktorer som arbetsmarknad, lagstiftning och 
rådande konjunktur. Dessa faktorer har en avgörande betydelse beträffande verksamhetsplanen, uppsatta 
ekonomiska mål och krav på kvalité. 

Miljö- och byggnadsnämndens huvudsakliga kostnader är personalkostnader. Nämnden behöver ständigt 
arbeta med att öka de debiterbara timmarna för att självfinansieringsgraden ska öka. Vidare är det 
betydelsefullt att timfaktorn ligger på en nivå som innebär att verksamhetsutövaren finansierar stor del av 
nämndens handläggningskostnader så det inte tär på skattekollektivet. 

Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns dock handläggning som inte är debiterbar, 
exempelvis tillsyn som rör ovårdade fastigheter eller olika former av nedskräpning. Det är ansvarområden 
som är betydelsefulla att arbeta med, men är dock svårt att erhålla kostnadstäckning för nedlagd tid i 
ärendena. 

Inom miljödelen är naturvård och delvis arbetet med förorenade områden sådana verksamhetsgrenar som 
inte är debiterbara liksom klagomål som är obefogade. Vara kommun har inte arbetat med naturvård och 
har ingen avsatt del av tjänst för detta ändamål. Kommunen saknar naturvårdsprogram vars syfte är att 
bevara, sköta och utveckla de naturvärden som finns för kommande generationer. Detta arbete är en viktig 
del som ligger i linje med kommunfullmäktiges beslut inom sektorsprogram miljö. Det finns statliga och 
regionala uttalanden om betydelsen av att kommuner som saknar naturvårdsprogram kommer igång med 
arbetet. Som incitament finns det att söka LONA-bidrag för 50 procent av kostnaderna för 
naturvårdsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden håller på att ansöka om medel. Hälften av 
kostnaderna kommer kommunen få stå för. Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att detta arbete 
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tillsammans med bidraget från länsstyrelsen kommer att räcka för finansieringen av arbetet. 

Arbetet med förorenade områden och dess sanering behöver stärkas. Arbetet med efterbehandling styrs 
framför allt av miljöbalken och miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om. Det övergripande målet 
för miljöpolitiken går ut på att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem. Att förorenade områden ska vara åtgärdade ingår i 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Statens bedömning är att saneringstakten behöver öka för att det ska 
lyckas. I förlängningen bidrar arbetet med förorenade områden även till att uppnå fler av 
miljökvalitetsmålen. Vara kommuns kommunfullmäktige har beslutat om att prioritera målet Giftfri miljö. 

När man bedömer miljö- och hälsorisker vid förorenade områden är det viktigt att ha både ett kort och ett 
långt tidsperspektiv. Med ett långt tidsperspektiv menas i de här sammanhangen hundratals år. Vad kan 
hända om vissa föroreningar lämnas kvar? Hur långsiktiga är de åtgärder man tänker göra? Hur kan 
markanvändningen tänkas förändras i framtiden? Det är viktigt att veta vad som finns i marken när man 
planerar för hur den ska användas. Det som är parkering i dag kanske ska bli en lekplats i morgon. I 
Sverige har vi ett relativt opåverkat yt- och grundvatten. Det är ovanligt i ett internationellt perspektiv, och 
en stor tillgång för landet. Men miljögifter från förorenade områden kan sprida sig. Att minska och 
förebygga den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med efterbehandling av 
förorenade områden. Att inte vattnet förorenas är viktigt även för alla arter som lever i sjöar, vattendrag 
och hav. När föroreningar har hamnat i vattendrag kan de spridas både snabbt och långt, och påverka 
ekosystem inom stora områden. Med nuvarande bemanning har miljö- och byggnadsnämnden svårt att 
kunna prioritera arbetet med förorenade områden jämte de lagstadgade kraven om handläggning och 
tillsyn. Ärenden om förorenade mark är omfattande och komplicerade och ger inte full kostnadstäckning. 
Nämnden kommer att utöka bemanningen för arbetet med förorenade områden för att kunna tillgodose 
miljömålen och regionala åtgärdskraven med att åtgärda alla riskklass 1 och 2 objekten. Utifrån nuvarande 
prognos kommer nämnden att klara finansieringen inom egen ram. 

Drift- och investeringsbudget 

Andel av nettodriftkostnad 
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Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 5 311 5 805 6 007 5 770 

Verksamhetens kostnader -7 930 -9 531 -9 441 -10 250 

varav personalkostnader -6 606 -8 295 -8 165 -9 011 

Nettokostnader -2 619 -3 726 -3 434 -4 480 

 

Budgetanslag 3 572 3 726 3 726 4 480 

Över-/underskott 953 0 292 0 

Investeringssammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

INVESTERINGSBUDGET     

Utgifter 0 297 340 50 

Inkomster 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 297 340 50 

I investeringsbudget 2018 ingår ombudgeterade medel från 2017. 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Nettodriftskostnad per invånare, kr 164 235 215 280 

Andel av nettodriftskostnad,  % 0,3 0,4 0,4 0,5 

Sammandrag av driftskostnaderna, netto per verksamhet 

Driftkostnad 2019 (inkl. kapitalkostnader) Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad 

Nämnd 367 0 367 

Ledning och övrig myndighetsutövning 1 455 260 1 195 

Bygg- och kartverksamhet 2 815 2 110 705 

Miljö- och hälsoskydd 5 613 3 400 2 213 

Nämnden totalt 10 250 5 770 4 480 

Investeringssammandrag, netto per projekt 

Nettokostnader i tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Ordinarie ram 0 50 50 50 

Ärendehanteringssystem 0 247 294 0 

     

Nettoinvesteringar 0 297 344 50 

Investering i ärendehanteringsysstem förväntas färdigställas 2018. 

Servicedeklarationer 

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

Inom miljöbalkens område ska en anmälan besvaras inom sex veckor efter det att ärendet är komplett, 



Kommunfullmäktige, Budget 2019 74(77) 

vanligtvis handläggs denna typ av ärenden inom tre- fyra veckor. 

Framtiden 

Nya lagar och regler som kan ha effekt på nämndens verksamhet är på gång inom bl.a. plan- och 
byggförfarandet, livsmedelstillsynen, miljöbalken och tobakslagen. 

I framtiden kommer förvaltningen fortsatt att fokusera på att arbeta rättssäkert och effektivt samt med god 
service och kommunikation. Rutiner och handläggning är något som ständig behöver ses över och 
uppdateras. 

Miljö- och byggverksamheten har nu infört det nya ärendehanteringssystemet och e-tjänstplattformen är 
på intågande, därav nästa steg är att införa e-tjänster inom alla verksamhetsgrenar. E-arkivering planeras 
komma igång runt årsskiftet. 

Bygg- och kartverksamheten  

Byggverksamheten fortsätter med sitt arbete att ha rättssäkra beslut och god service. Införandet av e-
tjänster är högprioriterat. 

Kartsystemet Geosecma utvecklas vidare och nya funktioner läggs till. 

Miljö- och hälsoskydd  

Under nästkommande år planeras prioritering av arbetet med förorenad mark och naturvårdsprogram. 
Detta kommer att innebära att bemanningen utökas från den 1 januari 2019. 
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Räddningsnämnden Västra Skaraborg 

 

Ordförande: Ulla Andersson (S) 

Förvaltningschef: Fredrik Linusson 

Ansvarsområde 

Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuns gemensamma organ med 
följande ansvarsområden: 

 Räddningstjänst 

 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara 

 Rådgivning, information och brandskyddsutbildning 

 Sotning och brandskyddskontroll 

  Drift- och investeringsbudget 

Andel av nettodriftskostnad 

 

Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -10 242 -10 405 -10 103 -10 767 

Nettokostnader -10 242 -10 405 -10 103 -10 767 

 

Budgetanslag 10 053 10 405 10 405 10 767 

Över-/underskott -189 0 302 0 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut  2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Nettodriftskostnad per invånare 642 653 633 674 

Andel av nettodriftskostnad % 1,2 1,2 1,1 1,2 
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Vara kommuns revisorer 

 

Ordförande: Per-Olof Thörn (S)  

Ansvarsområde 

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

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

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

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

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

Drift- och investeringsbudget 

Andel av nettodriftskostnad 
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Driftsammandrag, netto 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

DRIFTBUDGET     

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -970 -941 -941 -966 

varav personalkostnader -380 -548 -548 -431 

Nettokostnader -970 -941 -941 -966 

 

Budgetanslag 923 941 941 966 

Över-/underskott -47 0 0 0 

Jämförelsetal 

Tkr och löpande priser Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Nettodriftskostnad per invånare 61 59 59 60 

Andel av nettodriftskostnad % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 


