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MÅLGRUPP OCH SNABBFAKTA

Snabbfakta

Målgrupp för årsredovisningen

Vara kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfull-
mäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare och 
andra offentliga myndigheter. Årsredovisningen produceras av ekonomiavdelnin-
gen för kommunstyrelsen.

 2011 2010 2009 2008 2007

Folkmängd 15 694 15 762 15 771 15 868 16 008
Primär skattesats (%) 21,20 21,20 21,20 20,90 20,90
     
BRUTTOOMSÄTTNING (mkr)     
Kommunen 832 797 794 787 779
Sammanställd redovisning 847 814 809 805 795
     
BALANSOMSLUTNING (mkr)     
Kommunen 780 753 715 648 651
Sammanställd redovisning 947 925 886 809 794
     
ÅRETS RESULTAT (mkr)     
KOMMUNEN     
-fullfonderingsmodell -1 56 15 18 15
-blandad redovisningsmodell 34 45 20 16 18
KONCERNEN     
-fullfonderingsmodell -1 56 15 21 15
-blandad redovisningsmodell 34 45 20 19 15
     
NETTOINVESTERINGAR (mkr)     
Kommunen 66 48 35 35 32
Sammanställd redovisning 77 89 59 59 58
     
SOLIDITET (%)     
Kommunen 30 31 24 24 22
Sammanställd redovisning 25 26 21 21 18

Om Vara vore en smak så är det 
kanske jordgubb med en liten doft 
av mörk choklad, mynta och 
koriander. Jordnära men 
ändå spännande med en kraftig 
internationell prägel.
CITAT FRÅN VARA KOMMUNS 
STYRDOKUMENT ‘‘VISION 2030‘‘

produktionsfakta
projektledning:
Ekonomiavdelningen, Vara kommun
adress, telefon och e-post:
Vara kommun
534 81 Vara
telefon: 0512-310 00
e-post: vara.kommun@vara.se

bildfakta:
Foto: Vara kommun.

grafisk produktion:
Zebra reklambyrå
e-post: benny@zebrareklam.se

tryck:
Rydins tryckeri AB
e-post: info@rydinstryckeri.se
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Block 1. Förvaltningsberättelse

Block 2. Vara kommuns verksamhet

Block 4. Sammanställd redovisning - finansiell analys och räkenskaper

ÅRSREDOVISNINGENS STRUKTUR

Block 3. Vara kommun - finansiell analys och räkenskaper

Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommu-
nala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I årsredovisningen beskrivs 
väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet.
I förvaltningsberättelsen redovisas en översikt av kommunen, omvärldsanalys, över-
gripande målavstämning och en sammanfattande finansiell analys av kommunen 
och sammanställd redovisning.
I förvaltningsberättelsen återfinns också en redovisning av kvalitetsmått från 
jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i korthet. Avslutningsvis redovisas avsnitt 
om personalekonomi och riskanalys.

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrivits i Vara kommuns 
nämnder och bolag under 2011.
Blocket delas upp i redovisning från nämnderna och de kommunala bolagen. 
Inom varje område redovisas ekonomiskt utfall, måluppfyllelse, årets viktiga 
händelser samt framtiden.

Det fjärde blocket inleds med en finansiell analys av den sammanställda 
redovisningen och därefter följer räkenskapsrapporter med noter.

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

Årsredovisningen delas upp i fyra följande block:
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Övergripande kommentar och organisation
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Här ser vi lite längre! 
Marken är platt som en pannkaka och

himlen klarblå och sprider ljuset
över nejderna - lyskraften från Vara, 

småstaden på landet sprider
sig vidare över landsbygdens alla

blomstrande byar.

CITAT FRÅN VARA KOMMUNS 
STYRDOKUMENT ‘‘VISION 2030‘‘
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Det har varit ett spännande år 2011, det första för mig som 
kommunstyrelsens ordförande.

Det har varit ett lärorikt år och jag vill särskilt framhålla det 
goda politiska klimatet. Över partigränserna finns en stark 
vilja till samförståndslösningar och att se det som är bäst för 
Vara kommun och det är oerhört viktigt.

Trots en omvärld som skakat om rejält med bl.a. en euro-
peisk skuldkris och förändrade förutsättningar, har vi lyckats 
bibehålla en ekonomi i balans. Det är ett gott betyg till alla 
medarbetare. Framförallt gläder det mig mycket att vi har 
nått de flesta av våra uppsatta mål och det gör vi tack vare en 
fantastisk personal.

I min roll är dialogen med medborgarna väldigt givande och 
jag ska försöka leva upp till alla förväntningar som finns så 
gott jag kan.

Fokus det senaste året har naturligtvis varit kärnverksam-
heten, men mycket tid har vi ägnat åt baden i Vara och 

Kvänum, vilket är en viktig framtidsfråga, liksom bredband 
på landsbygden. Ska vi lyckas med en positiv utveckling för 
vår kommun måste vi också fortsätta att bygga bostäder. 
Vi har där givit ett tydligt uppdrag till vårt eget bolag. 

Jag vill också nämna att Vara kommun utsetts till Årets ny-
företagarkommun samt att kommunen hade en framträdande 
placering i utseende av Årets Matlandethuvudstad.

Vara 2012-04-23

Fredrik Nelander – kommunstyrelsens ordförande
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Ett godkänt år

Vi nödgas presentera ett blygsamt resultat, ett nollresultat. 
Det är godkänt med tanke på förutsättningarna. Alla har 
tagit sitt ansvar och presterat vad som krävs. Det liknar 
mycket situationen 1991-92. Det är tjugo år sedan det. 
Då var landet Sverige i svår fastighetskris med åtföljande 
lågkonjunktur och ränte nivåer vi idag inte kan föreställa oss. 
Då svängde det rejält och Vara kommun tvingades dra åt 
nödbromsen och sänka kostnadsnivån i storleksordningen 
55-60 miljon kronor. 

Riktigt där är vi inte nu, men den europeiska skuldkrisen 
påverkar i hög grad Sveriges exportindustri och därmed 
sysselsättning och skatteunderlag. Det på lång sikt mest 
allvarliga är dock urbaniseringskrafterna och befolknings-
utveck lingen. Det är bara att konstatera att vi tappat 
befolkning ännu ett år. Fortsätter denna utveckling måste vi 
snabbare anpassa kostymen för att undvika drastiska ned-
skärningar.

Nu är jag en sådan person som har svårt att titta bakåt. 
Jag glömmer fort det som varit och blickar snabbt framåt. 
Min bild är densamma som politikens. Vi står starka och kan 
bryta trenden. Vi ska vara det lysande undantaget. Det be-
tyder att både gasa och bromsa samtidigt. Därför är beslutet 
att bygga bostäder viktigt, liksom att satsa på ett nytt bad och 
att skapa förutsättningar på lands bygden med bredband. 
Det inger framtidstro. Med gemensamma krafter och 
ny strategisk plan ska vi ta oss an uppgiften att vilja satsa så 
att kommunen blir så attraktiv att befolkningsutvecklingen 
vänder, skatteunderlaget ökar och att kvalitén i alla verksam-
heter säkras och utvecklas.

Vara 2012-04-30

Gert Norell – kommundirektör
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Övergripande kommentar och organisation
Kommunens organisation
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ 
och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för 
verksamheterna. Kommunfullmäktige har också utvärde-
ringsansvar. Större verksamhetsförändringar inom nämnderna 
ska beslutas av kommunfullmäktige.
 
Kommunstyrelsen
På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen ett 
övergripande ansvar för kommunens ekonomi, verksamheter 
och utveckling. Kommunstyrelsen ska ge kommunfullmäk-
tige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen 
är kommunens ledningsorgan. Arbetet ska kännetecknas av 
strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker genom 
direktiv och riktlinjer direkt mot nämnderna och bolagens 
styrelse.

 

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

Politisk ställning
Mandat i kommunfullmäktige 1 nov 2010 - 31 okt 2014.

MANDAT I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Socialdemokraterna 14

Moderaterna 14

Centerpartiet 6

Folkpartiet  4

Kristdemokraterna 2

Vänsterpartiet 2

Sverigedemokraterna 2

Miljöpartiet 1

Totalt 45
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I hjärtat av Västra Götaland trivs vi
– här finns det goda livet. 

Hos oss får alla sinnen sin kraft 
och sitt mod från en positiv miljö med 

naturliga kulturinslag.

CITAT FRÅN VARA KOMMUNS 
STYRDOKUMENT ‘‘VISION 2030‘‘
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Förvaltningsberättelse

Vara kommun en översikt 10
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VARA KOMMUN – EN ÖVERSIKT
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Skattesatsen 2011

 (%) Vara kommun Genomsnitt Västra 

   Götalandsregionen Riket

 Utdebitering 21,20 21,58 20,73

 -Därav kommun 10,45 10,45 10,82

 -Därav landsting/region 31,65 32,03 31,55

Skattesatsen

Vara kommun höjde år 2004 utdebiteringen med 61 öre från 
20,29 procent till 20,90 procent. År 2009 höjdes utdebite-
ringen med ytterligare 30 öre till 21,20 procent. Efter höj-
ningarna ligger kommunen 47 öre över medelutdebiteringen 
för kommunerna i riket. Jämfört med genomsnittet för kom-
munerna i Västra Götalandsregionen ligger Vara kommuns 
utdebitering 38 öre lägre.

Arbetskraft
Kommunen präglas av en stor entreprenörsanda, som har 
sin orsak i jordbrukstraditionen. Tillverkningsindustrin är 
den dominerande näringsgrenen och har under det senare 
halvseklet tillsammans med sysselsättningsökningen inom 
den offentliga sektorn i stort sett kompenserat nedgången 
inom jordbrukssektorn.
Av nedanstående tabell framgår antalet anställda inom de 
olika näringsgrenarna inom kommunen. Då tillverkningsin-
dustrin är starkt mansdominerad, anger den procentuella 
fördelningen i övrigt en brist på traditionella kvinnliga sys-
selsättningstillfällen.

Folkmängd 31 december 2011

 Invånare Totalt Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring 
       från 2010

 Vara Kommun 15 694 147 175 767 800 -68

 
Befolkningen har under år 2011 minskat med 68 personer. 
Födelsenettot är negativt med 28 invånare och flyttningsnet-
tot är negativt med 33 invånare. Sedan 1993 har befolk-
ningen minskat med 1 287 invånare eller med 7,6 procent.
Befolkningsstrukturen i kommunen är en befolkning med 
en högre andel äldre över 65 år jämfört med både riket och 
Västra Götalandsregionen. I den förvärvsarbetande andelen 
av befolkningen (18 – 64 år) är förhållandet det omvända. 
Då Vara kommun har en hög efterfrågan på arbetskraft 
kompenseras detta med en hög nettoinpendling över kom-
mungränsen.

Jämförelsetal befolkning 2011-12-31

 (procent) Kvinnor Män 0-17 18-64 65 - Medelålder

 Vara kommun 48,8 51,2 19,2 58,5 22,3 43,7

 Västra Götalandsregionen 50,1 49,9 20,2 61,5 18,3 40,9

 Riket 50,2 49,8 20,2 60,9 18,0 41,7

 (procent) Med utländsk bakgrund Utrikes födda Utländska  
    medborgare

 Vara kommun 8,6 7,2 4,1

 Västra Götalandsregionen 19,8 15,0 6,4

 Riket 19,6 15,1 6,9
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Antal förvärvsarbetande (dag) efter sektor och 
kommun år 2010

 Antal    Procent Procent

 Sektor Vara Män Kvinnor Vara Riket

 Kommun 1 598 293 1 305 20,6 18,2

 Landsting 167 35 132 2,1 5,7

 Statlig förvaltning 

 och affärsverk 30 20 10 0,4 5,4

 Näringslivet 5 694 4 170 1 524 73,4 66,8

 Övriga 274 133 141 3,5 3,9

 Totalt 7 763 4 651 3 112 100 100

Öppet arbetslösa män och kvinnor 
år 2010 (årsmedeltal)

 Arbetslösa i åldern 18 - 64 år jämfört med befolkningen i samma ålder

  Antal öppet arbetslösa  Öppet arbetslösa

  16-64 år  16-64 år i %

 Vara kommun 316 3,2

 Västra Götalandsregionen 39 736 3,9

 Riket 231 288 3,9

In- och utpendling Vara kommun 2006 - 2010

 År 2006 2007 2008 2009 2010

 Inpendling 2 731 2 951 2 856 2 651 2 783

 Utpendling 2 131 2 151 2 238 2 193 2 239

 Nettopendling 600 800 618 458 544

Dagbefolkning, nattbefolkning och 
förvärvsintensitet i Vara kommun 2010

 År Dagbefolkning Nattbefolkning

 2010 7 962 7 418
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EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS

Kommunsektorns ekonomi
Enligt SKL:s bedömning kommer kommunerna att redovisa 
ett resultat på cirka 8 mdkr i bokslut 2011. För år 2012 är 
prognosen ett resultat på 6,2 mdkr.
Utan tillskott i form av statsbidrag tvingas kommunerna att 
hålla tillbaka verksamhetsvolymen betydligt jämfört med 
den trendmässiga utvecklingen under 2000-talet, eller höja 
skatterna. Detta gäller även om kommunerna nöjer sig med 
att uppnå 2012 års alltför svaga resultat. Om kommunerna 
i stället siktar på resultat i nivå med god ekonomisk hushåll-
ning krävs till och med svagt minskad verksamhetsvolym och 
personalminskningar.
Om verksamhetsvolymen ska kunna öka 2013 i takt med 
trenden under 2000-talet måste statsbidragen till kom-
munerna öka med 4 mdkr för att samma resultat som 2012 
ska uppnås, alternativt måste skatten höjas med 23 öre.
 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Inledning
Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket svag under slutet 
av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har 
bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduk-
tion. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) bedömning är 
att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av. Tillväxten 
den närmaste tiden blir dock väsentligt svagare än under 2010 
och 2011. Arbetslösheten kommer därför att stiga något.

Internationell utveckling
En viktig utgångspunkt i SKL:s bedömningar av den in-
ternationella utvecklingen är att skuldkrisen i Europa löser 
sig under ordnade former, men att detta kommer att ta tid. 
Utvecklingen under det första halvåret 2012 blir mycket svag 
i flera euroländer. Totalt sett och för svenskt vidkommande 
innebär detta att tillväxten på de för svensk export viktigaste 
marknaderna i stort sett halverats från 2011 till 2012.
BNP-tillväxten i EU-länderna uppgick 2011 till knappt 2 
procent. I år väntas BNP bara växa med någon tiondels pro-
cent. Tillväxttakten kommer däremot under året att  gradvis 
öka.
Den mycket svaga utvecklingen 2012 är i huvudsak ett 
europeiskt fenomen. Övriga världen befinner sig också i 
lågkonjunktur, men lång ifrån recession. Länder som Kina 
och Indien fortsätter växa med 7-8 procent. Även den ameri-
kanska ekonomin har en positiv utveckling och kommer att  
fortsätta stärkas.

Sveriges ekonomi
Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste två åren 
varit mycket stark. Under 2010 växte BNP med 5,6 procent 
och för 2011 beräknas tillväxten till 4,4 procent. Utveck-
lingen av svensk ekonomi försvagades dock under det sista 
kvartalet. Den svenska exporten beräknas ha minskat med 5 
procent jämfört med kvartalet innan. Parallellt har indu-
striproduktionen fallit.
Det oväntat stora fallet i export och industriproduktion 
under det fjärde kvartalet år 2011 innebär att SKL drar ner 
BNP-bedömningen för 2012. BNP beräknas nu öka med 1,0 
procent jämfört med 1,2 procent i december.
Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att arbetsmarknaden 
försvagas. Enligt preliminära uppskattningar minskade 
antalet arbetade timmar kraftigt under det fjärde kvartalet 
2011.  Minskningen fortsätter i svagare takt under första 
halvåret år 2012. Den kraftiga men kortvariga nedgången i 
BNP får en kvardröjande effekt på arbetsmarknaden. Först 
under 2013 börjar antalet arbetade timmar att stiga igen. 
Arbetslösheten förväntas stiga till drygt 8 procent i början av 
2013. Mot slutet av år 2013 bedöms arbetslösheten återigen 
börja sjunka. År 2016 bedöms arbetslösheten uppgå till 6 
procent.
Under åren 2014-2016 fortsätter resursutnyttjandet att stiga 
i svensk ekonomi, vilket innebär en ekonomisk tillväxt som 
är starkare än normalt. Med undantag för 2012 antas BNP i 
Sverige öka snabbare än BNP på exportmarknaderna. Ett skäl 
är att Sverige inte har samma statsfinansiella problem som 
många andra länder har. Även om de offentliga finanserna i 

Sverige visar underskott så är dessa obetydliga i förhållande 
till hur situationen är i många andra länder. Underskotten 
bedöms vändas till överskott från och med år 2014.
Den privata sektorns stora överskott är också betydelsefullt. 
Det omfattande sparandet inrymmer en potential för ökad 
konsumtion och ökade investeringar. Det är framförallt den 
inhemska efterfrågans utveckling som gör att den svenska 
ekonominkan växa snabbare än ekonomin i många andra 
länder.
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MÅL OCH VISIONSSTYRNING

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

Förtroendevalda ska under mandatperioden utvärdera, ge 
synpunkter på verksamhetens arbete och ge direktiv till 
förvaltningarna. Utvärdering och uppföljning ska ske såväl 
övergripande på fullmäktige- och kommunstyrelsenivå som 
på nämnds- och verksamhetsnivå. Uppdrag om uppföljning 
och utvärdering ska på alla nivåer ges med ett uttalat syfte 
och målsättning.

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

Som målstyrningsdokument finns i kommunen ett led-
ningssystem, vars grund är den strategiska planen. Utöver 
denna finns ett antal lednings- och styrdokument, sektorspro-
gram, verksamhetsplaner och arbetsplaner. Det är av bety-
dande vikt att samtliga verksamheter präglas av ett helhets-
tänkande, d.v.s. att Vara kommuns bästa är överordnat de 
enskilda verksamheternas behov. I kommunens ledningssys-
tem finns därför en tydlig koppling mellan övergripande mål, 
sektorsmål, verksamhetsmål samt finansiella mål.
Strategiska planen och övriga lednings- och styrdokument 
anger riktningen av arbetet. Sektorsprogrammen tydliggör 
allas ansvar i tvärgående frågor. Verksamhetsplanerna ger 
ett tydligt uppdrag till respektive nämnd. I arbetsplanen ska 
varje resultatenhet redovisa hur målen i verksamhetsplan och 
sektorsprogram ska nås. Arbetsplanerna är ettåriga med ett 
fyraårsperspektiv.

Målstyrning utövas av kommunfullmäktige genom antagande 
av strategisk plan jämte lednings- och styrdokument, regle-
menten, sektorsprogram och verksamhetsplaner för respektive 
nämnd. Härigenom skapas en helhetssyn och en tydlig 
inriktning av verksamheterna för mandatperioden.



Å
R
S
R
ED

O
V
IS

N
IN

G
 2

0
1

1
 

 
VA

RA
 K

O
M

M
U

N

14 15

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tte
lse

ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tte
lse

UPPNÅTT
HELT

UPPNÅTT
DELVIS

UPPNÅTT
INTE ALLS

Måluppfyllelse

Vara kommun har, vid utgången av 2011, 
16 500 invånare

Analys

Vara kommuns invånarantal har minskat  med 
68 invånare från 15 762 invånare 2010-12-31 
till 15 694 invånare 2011-12-31.

Under mandatperioden fokuserar Vara 
kommun på målgruppen barn och 
barnfamiljer. År 2010 svara 70% av de 
tillfrågade att Vara kommun är en bra 
kommun för barn och barnfamiljer att bo i.
Därefter är målet att andelen ska öka vid 
varje mätning.

Vid invånarenkäten 2010 markerade 84 % av 
respondenterna instämmer helt /instämmer delvis 
på påståendet att Vara kommun är en bra kom-
mun för barn och ungdomar.

Övergripande måluppfyllelse
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SAMMANFATTANDE FINANSIELL ANALYS

Sammanfattande finansiell analys

Den sammanfattande finansiella analysen är ett sammandrag av 
kommunens och koncernens finansiella ställning och utveckling. 
Årets resultat för Vara kommun uppgår till -0,6 mkr, vilket 
innebär en resultatförsämring med 56,1 mkr jämfört med 
föregående år. Resultatet motsvarar -0,1 procent av skat-
teintäkterna, generella statsbidraget och utjämningsbidraget. 
Det innebär att resultatet inte håller sig inom kommunfull-
mäktiges finansiella mål som är 2 procent +/- 1 procent. 
Årets investeringar uppgick till 66 mkr, vilket innebär ett 
budgetöverskott med 63 mkr. Soliditeten försämras med 1,1 
procentenheter till 25,5 procent. Likviditeten (kassa/bank) 
minskar med 24 mkr till 74 mkr, men balanslikviditeten ökar 
från 114 procent till 123 procent. Kommunen har ingen 
långfristig låneskuld.
Koncernens resultat om -1,0 mkr innebär en resultatförsäm-
ring med 56,5 mkr jämfört med föregående år.

Vara kommun
Överskott i driftbudgeten
Den löpande driftsverksamheten och finansnettot har tagit 
i anspråk 100,1 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Årets resultat om -0,1 mkr betyder ett budget-
överskott med 9,5 mkr. Driftredovisningen redovisar följande 
avvikelser:

Driftredovisningens avvikelser

 (mkr)  Avvikelse budget

 Nämndernas verksamhet  19,0

 Skatteintäkter  12,3

 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag  -1,3

 Finansnetto  -27,6

 Finansförvaltningen  7,1

 SUMMA DRIFTREDOVISNINGEN  9,5

 

Överskott i investeringsbudgeten
Nettoinvesteringarna uppgick under året till 66 mkr, vilket 
betyder ett budgetöverskott med 63 mkr. En skatte-
finansieringsgrad på 128 procent innebär att kommunen 
har skattefinansierat årets samtliga investeringar.

Vara kommun i siffror
 (mkr) 2011 2010 2009

 Bruttoomsättning 832 797 794

 Balansomslutning 780 753 725

 Årets resultat -0,1 55,5 15,3

 Driftskostnadsandel*) 100,1 % 92,1 97,8 %

 Nettoinvesteringar 66,1 48,2 34,7

 Kommunal skattesats, kr/skattekrona 21 :20 21 :20 21 :20

   
*) Driftskostnadsandel: Verksamhetens nettokostnader + 
finansnetto/skatteintäkter och generella statsbidrag

De finansiella nettotillgångarna förstärks
För att kunna ge en god bild av kommunens finansiella    
handlingsberedskap krävs att kommunens fordringar och 
skulder analyseras tillsammans. Ett mått som beskriver nettot 
av kommunens fordringar och skulder är finansiella netto-
tillgångar. I det ingår alla tillgångar och skulder i balansräk-
ningen som kommunen beräknas omsätta på medellång 
sikt, nämligen finansiella anläggningstillgångar, omsättning-
stillgångar samt kort- och långfristiga skulder.
De finansiella nettotillgångarna förbättrades med 20 mkr un-
der 2011 och uppgår till 57 mkr i bokslutet. Det innebär att 
kommunens lång- och kortfristiga skulder överstiger omsätt-
ningstillgångarna och de finansiella anläggningstillgångarna 
med motsvarande belopp.
De finansiella nettotillgångarna kan delas upp i fyra större 
delar. Den första är den långfristiga låneskulden som är 
oförändrat noll kronor. Den andra är likvida medel som har 
minskat med 24 mkr. Den tredje delen är övriga kortfristiga 
skulder och fordringar, som till största delen inte är ränte-
bärande. De kortfristiga skulderna har minskat med 19 mkr 
och de kortfristiga fordringarna har ökat med 16 mkr. 
Den fjärde delen finansiella anläggningstillgångar har ökat 
med 7 mkr.

Kapitalanskaffning Kapitalanvändning

Finansiella intäkter 0,3%

Hyror och arrenden 2,6%

Taxor och avgifter 5,0%

Försäljning 2,5%

Bidrag 8,3%

Övrigt 2,8%

Generella statsbidrag 19,0%

Skatteintäkter 59,4%

Finansiella kostnader 0,0%

Bidrag och transfereringar 3,6%

Övrigt 6,9%

Förbrukningsmaterial 4,4%

Investeringar 8,0%

Entreprenad, tjänsteköp 16,2%

Personalkostnader 60,8%
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SAMMANFATTANDE FINANSIELL ANALYS

Positivt kassaflöde
Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgår till 84 
mkr, vilket har bidragit till att finansiera nettoinvesteringar 
om 66 mkr.

Förbättrad soliditet
Kommunens soliditet försämras med 1,1 procentenheter från 
30,6 procent föregående år till 29,5 procent i årets bokslut.

Balanskravet uppfyllt
Vara kommun har uppfyllt det lagstadgade balanskravet både 
enligt den blandade redovisningsmodellen varje år sedan 
lagkravet infördes år 2000. Kommunens resultat enligt den 
blandade redovisningsmodellen uppgår till 34,2 mkr.

Vara kommun - finansiella nyckeltal
 Resultat och kapacitet 2011 2010 2009

 Årets resultat (mkr) -0,6 55,5 15,3

 Årets resultat/skatteintäkter och 
 generella statsbidrag -0,1 % 7,9 % 2,3 %

 Nettoinvesteringar (mkr) 66 48 35

 Skattefinansieringsgrad av investeringar 128 % 186 % 189 %

 Soliditet 29,5 % 30,6 % 24,4 %

   

 Risk och kontroll 2011 2010 2009

 Balanslikviditet 123 % 113 % 95 %

 Rörelsekapital (mkr) 34 22 -9

 Långfristig låneskuld (mkr) 0 0 0

 Finansiella nettotillgångar (mkr) 57 37 -5

 Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja

Sammanställd redovisning - koncernen
 Sammanställd redovisning i siffror

 (mkr) 2011 2010 2009

 Omsättning 847 814 809

 Balansomslutning 947 925 886

 Nettoinvesteringar 77 89 59

 Resultat och kapacitet

 (mkr) 2011 2010 2009

 Årets resultat, mkr -1 56 16

 Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 114 % 105 % 117 %

 Soliditet 25 % 26 % 21 %

 Likviditet 74 98 124

 Balanslikviditet 94 % 93 % 93 %

 Rörelsekapital -10 -13 -13

 Vara Bostäder AB

  2011 2010 2009

 Resultat efter finansiella poster, tkr 68 33 166

 Soliditet 7,0 % 7,2 % 2,7 %

 Balanslikviditet 5,1 % 12,5 % 28,4 %

 Rörelsekapital, mkr -43,7 -35,2 -8,2

 Vara Industrifastigheter AB

  2011 2010 2009

 Resultat efter finansiella poster, tkr -434 -76 180

 Soliditet 44,3 % 45,2 % 39,5 %

 Balanslikviditet 105,1 % 121,4 % 378,6 %

 Rörelsekapital, mkr 0,1 0,3 3,9

 Vara Horse Arena AB

  2011 2010 2009

 Resultat efter finansiella poster, tkr -1 -1 -1

 Soliditet 100,0 % 99,9 % 99,9 %

 Rörelsekapital, mkr 0 ,l 0,1 0,1

Nämndernas andel av bruttokostnaden Nämndernas andel av nettokostnaden

Socialnämnden 40,3%

Vara kommuns revisorer 0,1%

Kommunstyrelsen 13,4%

Räddningsnämnden 1,2%

Miljö- och byggnadsnämnden 0,9%

Bildningsnämnden 44,1%

Socialnämnden 32,6%

Vara kommuns revisorer 0,0%

Kommunstyrelsen 30,5%

Räddningsnämnden 0,8%

Miljö- och byggnadsnämnden 1,1%

Bildningsnämnden 35,0%
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SAMMANFATTANDE FINANSIELL ANALYS

Kommuner är skyldiga att upprätta sammanställd redovis-
ning om ett av nedanstående villkor är uppfyllda:
a/ kommunens andel av de kommunala koncernföretagens 
omsättning (högsta värdet av intäkter eller kostnader) upp-
går till 5 % eller mer av kommunens intäkter och generella 
statsbidrag, eller om:
b/ kommunens andel av de kommunala koncernföretagens 
balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av kommunens 
balansomslutning.
Förutom kommunen omfattar den sammanställda redovis-
ningen följande av kommunen helägda bolag:

Vara Bostäder AB
Vara kommuns ägarandel: 100 %
Syftet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörj-
ningen i kommunen. Företagets uppgift är därvid att bygga 
och förvalta bostäder samt lokaler för kommersiell verksam-
het och hantverk.

Vara Industrifastigheter AB
Vara kommuns ägarandel: 100 %
Bolaget ska uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till 
hantverk och industrier samt underlätta lokal- och markan-
skaffning för företag i kommunen.

Vara Horse Arena AB
Vara kommuns ägarandel: 100 %
Syftet med bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet 
med anknytning till hästsporten samt därmed förenlig verk-
samhet
Varje bolag lämnar en egen årsredovisning i enlighet med 
aktiebolags- och bokföringslagen. En kort sammanfattning av 
bolagets årsredovisningar återfinns med.

Ekonomiskt utfall
Koncernen Vara kommun redovisar i årets bokslut ett 
negativt årsresultat på -1,0 mkr, varav kommunens resultat 
är -0,6 mkr. Koncernen investerade under året netto för 77 
mkr och självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 
114 procent. Koncernens soliditet har försämrats med 0,7 
procentenheter till 25,0 procent.

Fordran mellan kommunen och de kommunala bolagena
Inom koncernkontot har Vara kommun kortfristig fordran 
gentemot de helägda kommunala bolagena på 38,0 mkr. Den 
största andelen består av fordran gentemot Vara Bostäder AB.

Vara Bostäder AB
Vara Bostäder AB har de senaste åren haft positiva resultat. 
Resultatnivåerna är dock på låga nivåer och resultatet efter 
finansiella poster uppgår år 2011 till 68 tkr. Under år 2010 
genomfördes en riktad nyemission på 10,0 mkr gentemot 
Vara Bostäder AB. Det har konsoliderat bolaget och solidi-
teten har ökat från 2,7 procent 2009 till 7,0 procent 2011.
På kv. Lärkträdet har etapp 2 färdigställts med inflyttning 
under april 2011. Byggnationen omfattar 32 lägenheter och 2 
lokaler. Alla lägenheter och båda lokalerna är uthyrda.
På kv. Ärlan har ombyggnationen avslutats under året.
När det gäller underhållskostnader har stora kostnader fram-
för allt nedlagts i kv. Aspen 9 och 21.
Företagets framtida utveckling är mycket beroende på befolk-
ningsutvecklingen i de tätorter där företaget äger bostäder. 
Efterfrågan på bostäder har under året varit väsentligt framför 
allt i Vara tätort.
Nyproduktion i kv. Svalan, 8 och 10 är upphandlat och 
kommer att ge ett tillskott om 28 lägenheter, 2-4 lokaler samt 
utrymmen för kommunarkiv. Beräknad byggstart är mars/
april 2012.

Vara Industrifastigheter AB
Vara Industrifastigheter AB har de senaste åren konsoliderat 
ekonomin. Soliditeten har ökat från 8,5 procent år 2007 till 
44,3 procent i årets bokslut. Årets resultat efter finansiella 
poster är negativt och uppgår till -434 tkr.
Uthyrningsläget under året har varit acceptabelt. Ett antal 
lokaler i form av kallager och kontor har stått vakanta.
Ingen försäljning har skett under året.
Omläggning av tak på Plåtslagaren 1 har genomförts, vilket 
medfört att kostnader för underhåll ökat väsentligt.

Vara Horse Arena AB
I bolaget bedrivs för närvarande ingen verksamhet och den 
ekonomiska ställningen är i stort sett oförändrad jämfört med 
när bolaget bildades.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES KVALITETSREDOVISNING

1319

Projektet “Kommunens kvalitet i korthet”

I början på 2007 fick Vara kommun en inbjudan från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) att delta i projektet “Kommun-
fullmäktiges kvalitetsredovisning”. Syftet med projektet är att få 
fram en kvalitetsredovisning för kommunen som kan användas i 
dialog mellan förtroendevalda och kommuninvånare.                                                                                                        

Bakgrunden till att SKL startade upp projektet är att man 
från förbundet gör bedömningen att informationen i 
årsredovisningar och verksamhetsberättelser främst utgår 
från lagstiftningens och tjänstemännens bedömning. Det är 
få kommuner som presenterar resultat som sammanfattar 
betydelsefulla aspekter ur medborgarens perspektiv. Samti-
digt bedöms det finnas ett stort behov hos förtroendevalda 
att kunna kommunicera med kommuninvånarna om hur 
effektivt skatteintäkterna används och vilken kvalitet verk-
samheten har. Fokus har hela tiden varit att måtten ska visa 
kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Totalt 
har det blivit ett 40-tal mått som ska spegla kommunens 
kvalitet. Vissa mått hämtas från offentlig statistik, till exempel 
jämställdhetsindex från SCB. Andra mått har tagits fram 
via interna eller externa mätningar. Internt har bland annat 
väntetiden för plats på äldreboende mäts.  I januari 2012 
slutredovisades resultatet från den femte mätningen då ett 
150-tal kommuner deltog. 
      
Inom följande områden tas kvalitetsmåtten fram:
Tillgänglighet
En kommun som för medborgare, brukare och näringsliv är 
lätt att nå för kontakt skapar ett större förtroende och tillit 
till den offentliga servicen och dess företrädare. En tillgänglig 
kommun ger också medborgare och brukare större möjlighet 
att delta i och engagera sig i kommunens utveckling och där 
så är möjligt göra medvetna val.

Trygghet
En kommun som i samarbete med andra arbetar för ett 
tryggt samhälle för sina medborgare skapar tillit till samhäll-
sorganisationen. En kommun som i sina kontakter med med-
borgarna säkerställer en rättvis och rättssäker hantering utgör 
grunden för legitimiteten för den offentliga verksamheten.

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

Kostnadseffektivitet 
En kommun som är kostnadseffektiv, hanterar kommunens 
resurser på ett sätt som ger bästa kvalitativa värde för de 
tillgängliga resurserna utifrån ett medborgarperspektiv. Det 
kräver ett aktivt ansvarstagande för ekonomiska resurser, per-
sonella resurser och prioriteringar utifrån kvalitativa aspekter. 
En kommun som kan visa att den är kostnadseffektiv skapar 
legitimitet hos medborgarna.

Samhällsbyggnad
En kommun som arbetar aktivt för att utveckla ett gott 
samhälle att leva och verka i skapar livskvalitet för sina med-
borgare. Det innebär att kommunen arbetar och samarbetar 
med andra för att öka attraktiviteten för att leva och bo i 
kommunen. Kommunen engagerar sig i utvecklingen av 
näringslivet, ansvaret för miljön och för att skapa ett häl-
sosamt samhälle för sina medborgare.

Grön, gul och röd markering
 
Grön markering:  
Bättre än genomsnittet

Gul markering: 
Lika med genomsnittet

Röd markering: 
Sämre än genomsnittet
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VARAS KVALITET I KORTHET
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Tillgänglighet i Vara kommun

   Resultat Resultat Genomsnitt
 Måttstock Indikatorer Vara 2011 Vara 2010 nätverk 2011

 1. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i 
 kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Antal timmar/vecka 13 12 12

 2. Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen 
 utöver tiden 08-17 på vardagar? Antal timmar/vecka 11 15 27

 3. Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom 
 förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? % 94 93 75

 4. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats på önskat
 placeringsdatum för sitt barn inom förskoleverksamheten? Antal dagar 56 66 21

 5. Hur lång är väntetiden (dagar) för att få plats på ett 
 äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Antal dagar 35 77 53

Trygghetsaspekter i vara kommun

   Resultat Resultat Genomsnitt
 Måttstock Indikatorer Vara 2011 Vara 2010 nätverk 2011

 6. Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare i 
 snitt under 14 dagar? Antal medarbetare 16 15 13

 7. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens 
 förskolor? Antal barn/personal 6,2 6,3 5,5

Delaktighet och information i Vara kommun

   Resultat Resultat Genomsnitt
 Måttstock Indikatorer Vara 2011 Vara 2010 nätverk 2011

 8. Hur god är kommunens webbinformation till 
 medborgarna? Informationsindex % 75 70 75

 9. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta 
 i kommunens utveckling? Index % av 60 poäng 38 50 46
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VARAS KVALITET I KORTHET

Kostnadseffektivitet i Vara kommun

   Resultat Resultat Genomsnitt
 Måttstock Indikatorer Vara 2011 Vara 2010 nätverk 2011

 10. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kr/barn 96 914 103 049 114 546

 11. Hur stor andel elever som uppnått kravnivån för ämnes-
 proven för svenska och matematik i åk 3, kommunala skolor? Genomsnittlig andel, % 79,0  72,4

 12. Hur stor andel elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, 
 matematik och engelska, hemkommun? Andel, % 85,4  88,1

 13. Vad är kostnaden per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor? Kr/betygspoäng 320 302,5 341

 14. Hur stor är andelen gymnasieelever som fullföljer sin 
 utbildning inom 4 år, totalt? Andel, % 77 73 77

 15. Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande 
 till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kr/elev 22 333 25 695 23 477

 16. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? NKI - index 1 -100 63 59 70

 17. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 
 i kommunen? Kronor/brukare 162 995 197 333 129 812

 18. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? NKI-index 1 - 100 74 74 75

 19. Hur stor är andelen av ej återaktualiserade 
 ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats? Andel, % 100  77

Vara kommun som samhällsutvecklare

   Resultat Resultat Genomsnitt
 Måttstock Indikatorer Vara 2011 Vara 2010 nätverk 2011

 20. Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? Förvärvsarbetande/
  bef. 20 - 65 79,1 78,3 77,4

 21. Hur många nya företag har startats per 
 1000 invånare i kommunen? Nya företag/1 000 inv. 8,0 6,8 6,4

 22. Hur många fler/färre förvärvsarbetande har  Förändring +/- 
 tillkommit/försvunnit i kommunen? antal per 1000 inv.  9 -31,1 9 
  2009 - 2010 
   
 23. Sjukpenningtal  7,3  6,2

 24. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av  Totalt insamlat avfall, 
 hushållsavfall? kg per invånare 10 10 39 
  

 25. Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar? % 84 91 43

 26. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? % 4 1 12
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

Förvaltningen för ledning och administration har ökat med 
14 personer under 2011. Anledningen till detta är att en 
personalpool startade 2010-01-01 för att framför allt tillsätta 
korta vakanser inom socialförvaltningen. Vid årsskiftet bestod 
poolen av 35 personer eller 29,56 helårsarbetare.
Socialförvaltningens och bildningsförvaltningens  verksam-
heter sysselsätter 81 procent av kommunens årsarbetare. Av 
kommunens 1 255 tillsvidareanställda arbetar 766 personer 
heltid, dvs. 61 procent. Högsta andelen heltidsanställda finns 
inom bildningsförvaltningens verksamhet där 72 procent 
arbetar heltid. Lägsta andelen heltidsanställda finns inom 
socialförvaltningen där 50 procent arbetar heltid. Det är dock 
en ökning från 2010 då motsvarande siffra var 46 procent 
(2009 45 procent)

Det är främst männen som arbetar heltid och kvinnorna som 
arbetar deltid. Av kommunens 196 män är 82 procent hel-
tidsanställda medan endast 57 procent av de 1 059 kvinnorna 
arbetar heltid. Lägst andel heltidsarbetande kvinnor uppvisar 
socialförvaltningen, där endast 47 procent av kvinnorna valt 
en heltidstjänst, motsvarande andel för bildningsförvalt-
ningen är 70 procent.
Vara kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad inom 
socialförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
är 89 procent. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor 
är 88 procent och för män 97 procent.
 
Fördelning av heltid respektive deltidstjänster 
kvinnor/män. Hela kommunen.

  Heltid (antal) Deltid (antal) Summa

Kvinnor 605 454 1 059

Män 161 35 196

Summa 766 489 1 255

Ovanstående tabell visar att majoriteten (1059) av de an-
ställda (1255) är kvinnor (84 procent).

Könsfördelningen i kommunen per förvaltning är enligt 
nedanstående diagram
 
Förvaltningen för ledning och administration och samhälls-
byggnadsförvaltningen är mest jämställda. Här är förhållan-
det mellan könen 67 procent kvinnor och 33 procent män.

Inledning
Den personalekonomiska redovisningen består dels av de ob-
ligatoriska nyckeltal avseende hälsobokslut/sjukfrånvaro som 
måste finnas med i en årsredovisning och dels en uppföljning 
av de personalpolitiska mål som finns antagna i lednings- och 
styrdokument 2007 - 2011.
Vara kommuns personalidé bygger på hörnstenarna ledar-
skap, kompetens och delaktighet. Den grundar sig i respekt 
för individen oavsett yrkesroll och verksamhet. Kommun-
ens inriktningsmål är att ”alla medarbetare är delaktiga och 
motiverade att gemensamt bygga upp en framsynt och aktiv 
personalpolitik”.  Ett antal effektmål finns angivna i lednings- 
och styrdokument för 2007-2011. Denna personalekono-
miska redovisning kommer att redovisa hur långt kommunen 
kommit i sin måluppfyllnad fram till och med 2011-12-31.

Vår personal
Nedan redovisas antal årsarbetare i kommunen de senaste 
åren. 2011-12-31 har kommunen 1 255 anställda.  Om-
räknat till årsarbetare utgör de 1 123.

Antal tillsvidareanställda

 År Tillsvidareanställda årsarbetare Antal tillsvidareanställda

 2011 1 123 1 255

 2010 1 111 1 246

 2009 1 135 1 280

 2008 1 156 1 306

 2007 1 189 1 345

Antal helårsarbetare

 Förvaltning 2011 2010 2009 2008 2007

 Ledning och administration 113 99 79 81 75

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 97 97 98 94 45

 Bildningsförvaltningen 425 444 463 488 515

 Socialförvaltningen 488 471 495 493 554

 Summa: 1 123 1 111 1 135 1 156 1 189

Andel av årsarbetarna

Socialförvaltningen 43 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 %

Ledning och administration 10 %

Bildningsförvaltningen 38 %

Könsfördelning per förvaltning

Socialförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ledning och administration
Kvinnor

Män
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

Åldersstrukturen i kommunen per förvaltning
 
Medelåldern i kommunen är 47 år. Andelen anställda över 
60 år har ökat från 8 procent år 2000 till 14 procent år 2011. 
Inom bildningsförvaltningen har andelen över 60 år ökat från 
6 procent till 13 procent av personalstyrkan, vilket innebär 
62 personer. Förvaltningen för ledning och administration 
har 12 procent av sina anställda som är över 60 år och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen 19 procent.  

Möjliga pensioneringar inom 10 år. 
Tillsvidareanställda födda 1945-1956

 Förvaltning Kategori Antal

 Ledning och administration  37

 Samhällsbyggnadsförvaltning Kostenheten 22

  Övriga 23

 Bildningsförvaltningen Lärare 61

  Förskollärare/fritidspedagoger 29

  Övriga 63

 Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden 87

  Sjuksköterskor/distriktssköterskor 13

  Övriga 41

Summa  376

Personalomsättning
Under 2011 gick 24 anställda i pension och 55 slutade av an-
nan orsak. Antalet nyanställda uppgick till 50 personer. 
Till detta kommer vikarier som fått tillsvidareanställning 
enligt LAS § 5.

Tidsanvändning
Arbetad tid räknas fram genom att summera schemalagd 
tid och övertid minskat med frånvarotid. Semestern finns i 
arbetad tid.
Fullgjord övertid och fyllnadstjänst motsvarar för 2011 8,0 
årsarbetare. 2010 var motsvarande siffra 6,5 årsarbetare och 
2009 8,6 årsarbetare.

Arbetad tid omräknat till årsarbetare

 Anställningsform 2011 2010 2009

 Tillsvidare 890 882 912

 Visstid 83 80 97

 Timavlönade 92 95 100

 Summa 1 065 1 057 1 109

   

Arbetstid per förvaltning omräknat till 
årsarbetare

  Ledning Samhälls-  

  och byggnads Bildnings- Social-

  administration förvaltning Förvaltning förvaltning

 Tillsvidare 89 91 315 395

 Visstid 15 5 38 24

 Timavlönade 4 5 19 64

 Summa 108 101 372 484

    

Av tabellen framgår att socialförvaltningen har lägst andel 
tillsvidareanställda 81,8 procent (2010 80,4 procent). Högst 
procentsiffra har samhällsbyggnadsförvaltningen 89,7 procent 
och bildningsförvaltningen 84,6 procent.
Vakansförmedlingen har från och med maj 2011 utvidgats 
till att omfatta även barnomsorgen. Antalet lösta vakanser 
inom socialförvaltningen totalt var 2011 17 968 (varav 
OF 4 879) jämfört med 15 502 (varav OF 3 831) år 2010. 
Barnomsorgens lösta vakanser för 2011 var 1525. Vakanserna 
löses i första hand med de tillsvidareanställda i personalpolen 
och därefter med timavlönad personal. Vakansförmedlingens 
personalplanering har gjort att socialförvaltningen ytterligare 
minskat användandet av timavlönade ersättare med cirka 7 
procent ( 10 procent 2010) medan bildningsförvaltningen 
ökat användandet av timavlönade ersättare med 12 procent 
(12 procent ökning 2010).

Antal tillsvidareanställda Åldersstrukturen per förvaltning

 2011 2010 2009 2008 2007

Tillsvidareanställda 
årsarbetare

Antal tillsvidareanställda
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid per förvaltning

 Förvaltning  2011 2010

 Ledning och administration Totalt 4,3 3,0

  Andel över 60 dagar (%) 46,6 26,6

  Varav kvinnor 80,5 79,3

   

 Samhällsbyggnadsförvaltning Totalt 4,4 4,2

  Andel över 60 dagar (%) 47,6 43,0

  Varav kvinnor 79,6 74,0

   

 Bildningsförvaltning Totalt 4,2 5,1

  Andel över 60 dagar (%) 53,2 58,3

  Varav kvinnor 84,5 91,4

   

 Socialförvaltning Totalt 7,5 7,0

  Andel över 60 dagar (%) 56,7 52,6

  Varav kvinnor 94,7 95,1

Av tabellen ovan framgår att samtliga förvaltningar utom 
bildningsförvaltningen har ökat den totala sjukfrånvaron.  
Kraftigast ökning gör förvaltningen för ledning och admini-
stration som ökar med 43,3 procent för totala sjukfrånvaron.

Långtidsfriska

 År 2010-2011 2009 - 2010 2008 - 2009

 Långtidsfriska 38,3 40,3 36,8

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

Måluppfyllelse

 MÅL
 Andelen långtidssjuka skall minska med 10 % under 
 mandatperioden

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Målet mäts genom beräkningar av andelen medarbetare som 
har mer än 60 dagars sammanhängande sjukdagar inom man-
datperioden. Långtidssjukfrånvaron är beräknad som procent 
av arbetad tid.

2006 utgjorde långtidssjukskrivningarna 6,09 procent för att 
till 2011 ha sjunkit till 3,02 procent. Totalt innebär det en 
sänkning med 50,4 procent inom perioden.

 MÅL
 Medarbetarna har goda kunskaper om faktorer som 
 påverkar hälsan

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Målet mäts genom ett påstående i arbetsklimatundersöknin-
gen. För att målet ska anses som uppnått ska andelen positiva 
svar uppgå till minst 75 procent. Arbetsklimatundersöknin-
gen 2010 visar att hela 97 procent (2008, 98 procent) har 
goda kunskaper om faktorer som påverkar hälsan.

Frånvaro (% av schemalagd tid)

 Orsak 2011 2010 2009

 Föräldraledighet 5,3 5,5 5,2

 Studier 0,9 1,1 1,2

 Tjänstledighet 3,5 3,7 3,1

 Sjukdom 5,6 5,5 6,2

 Övrig frånvaro 0,2 0,1 0,1

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar

 År 2011 2010 2009

 Långtidssjuka, % 3,0 2,8 3,8

Långtidssjukfrånvaron är beräknad som procent av arbetad 
tid och har ökat med ca 6 procent mellan 2010 och 2011. 
Mellan 2009 och 2010 minskade långtidssjukskrivningen 
med ca 24 procent. Redovisning av sjukfrånvaron som 
procent av arbetad tid ger den mest rättvisande bilden av 
arbetstidsutnyttjandet och jämförelse mellan åren.

Antal långtidssjukskrivna medarbetare 
31/12 respektive år

  2011 2010 2009 2008 2007

 Sjukskrivningar     

 >90 dagar 14 8 13 4 59

 >180 dagar 18 6 8 14 0

 >365 dagar 11 16 20 28 0

 Sjukersättning 2 5 18 26 30

 Summa 45 35 59 72 89

Vid halvårsskiftet 2008 förändrades sjukförsäkringen genom 
att en rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser infördes. 
Rätten till sjukpenning bedöms t o m dag 90 i förhållande 
till ordinarie arbete, t o m dag 180 i förhållande till andra 
arbeten hos arbetsgivaren och därefter i förhållande till alla 
arbeten på reguljära arbetsmarknaden.

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

 År 2011 2010 2009

 Totalt 5,6 5,5 6,1

 Andel över 60 dagar (%) 53,9 51,7 61,6

 Kvinnor 6,6 6,1 6,8

 Män 4,5 2,8 3,0

 Upp till 29 år 5,1 4,5 4,4

 Mellan 30 - 49 år 5,1 4,8 5,7

 Över 50 år 6,2 6,5 7,0

Av tabellen ovan framgår att sjukfrånvaron för 2011 har ökat 
mot 2010 för alla nyckeltalen utom för över 50 år. Störst 
förändring sker för männens sjukskrivning som ökat  från 2,8 
procent till 4,5 procent. <24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-63 64-
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

Personalkostnader
Under år 2011 betalades 378 mkr ut i löner, arvoden, 
traktamenten och reseersättningar. Dessutom har arbetsgivar-
avgifter och personalförsäkringar utbetalats på 113 mkr.

Lönekostnader

 (Belopp i mkr) 2011 2010 2009 2008

 Lönesumma 378,3 373,7 373,4 370,3

 Arbetsgivaravgift och

 personalförsäkringar 113,2 111,9 111,6 125,1

Sjuklönekostnad 2011 i tkr (exkl PO)

 (Belopp i tkr exkl. sociala avgifter) Dag 2 - 14 Dag 15 - 90 Totalt

 Ledning och administration 274 34 308

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 327 19 346

 Bildningsförvaltningen 1 221 159 1 380

 Socialförvaltningen 2 513 295 2 808

 Summa 4 335 507 4 842

Pensionsskuldens utveckling inklusive 
särskild löneskatt

 (mkr) 2011 2010 2009

 Avsättning intjänad före 1998 374 340 351

 Avsättning intjänad efter 1998 19 14 13

 Summa pensionsförpliktelser 393 353 364

 
Pensionskostnaderna för år 2011 har uppgått till 79,0 mkr 
inklusive särskild löneskatt. Jämfört med föregående år är 
den en ökning med 50,4 mkr (176 %). Den finansiella 
kostnaden för pensionsskulden har ökat med 6,2 mkr jämfört 
med föregående år. Diskonteringsräntan i pensionsskulds-
beräkningen är sänkt med 0,75 procentenheter, vilket gör att 
pensionsskulden blir större. Jämfört med föregående år ökar 
den sänkta diskonteringsräntan pensionskostnaderna med 
totalt 28,2 mkr inklusive löneskatt och den s.k. ”bromsen” i 
pensionssystemet ökar kostnaderna med 11,9 mkr inklusive 
löneskatt.

 MÅL
 Vara kommun ska vara en kommun med lika möjligheter till  
 utveckling, utbildning och fritid för både män och kvinnor

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Arbetsklimatsundersökningen 2010 visar att 85 procent av 
kommunens medarbetare anser att det finns lika möjligheter 
till utveckling, utbildning och fritid för män och kvinnor. 
2008 var motsvarande siffra 90 procent. För att målet ska 
anses som uppnått ska andelen positiva svar uppgå till minst 
75 procent.

 MÅL
 75 procent av kommunens medarbetare känner sig 
 delaktiga i verksamhetens mål

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Arbetsklimatundersökningen 2010 visar att 87 procent av 
kommunens medarbetare känner sig delaktiga i verksam-
hetens mål. 2008 var motsvarande siffra 86 procent och 2006 
89 procent.
 
 MÅL
 75 procent av kommunens medarbetare använder 
 minst 5 procent av sin arbetstid till utveckling

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
Arbetsklimatundersökningen 2010 visar att 57 procent 
av kommunens medarbetare använder minst 5 procent av 
arbetstiden till utveckling.
2008 var motsvarande siffra 54 procent och 2006 55 procent.
En granskningskommission för arbetsklimatundersökningen 
har tagit fram handlingsplaner för att kunna höja andelen 
positiva svar till nästa undersökning.

 MÅL
 75 procent av kommunens medarbetare anser att närmaste  
 chef uppfyller kraven på en bra ledare

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Arbetsklimatundersökningen 2010 visar att 76 procent av 
kommunens medarbetare anser att närmaste chef uppfyller 
kraven på en bra ledare. 2008 års siffra var 73 procent och 
2006 års siffra 77 procent.
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Pensionskostnaderna

 (mkr) 2011 2010 2009

 Utbetalningar 12,4 10,5 11,3

 Individuell del 17,5 16,4 17,4

 Avsättning fr.o.m 1998 3,2 0,4 -0,1

 Avsättning före 1998 19,5 -12,6 -14,9

 Särskild löneskatt 13,0 4,2 3,7

 Pensionspremier 1,1 1,4 2,4

 Finansiell kostnad 10,9 4,7 24,5

 Förvaltningsavgifter 0,4 0,4 0,4

 Avsättning pensioner förtroendevalda 0,8 2,6 0,0

 Särskild löneskatt avsättning 

 pensioner förtroendevalda 0,2 0,6 0,0

 Summa kostnader 79,0 28,6 44,7

Semesterlöneskulden

 (Belopp i tkr) 

 2007   39 337

 2008   39 099

 2009   38 223

 2010   35 743

 2011   35 984

Fr.o.m. år 2004 bokförs semesterlönen och den okompenser-
ade övertiden som en kortfristig skuld och inte som tidigare 
som en avsättning. Kommunens skuld till de anställda i form 
av okompenserad övertid och ej uttagen semester, har under 
året ökat med 241 tkr.

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING
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RISKANALYS

Riskanalys
Vara kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer av 
risker som t.ex. finansiella risker, borgensåtaganden, skador 
på kommunal egendom, störningar i verksamhet etc.

Finansiella risker
Valutarisk
Kommunkoncernens låneskuld i sin helhet är placerad i 
svensk valuta. Inte heller i övrigt har kommunen några kända 
valutarisker.
 
Likviditetsrisk
Till koncernkontot finns en checkräkningskredit om 50 mkr 
som kan utnyttjas utan förbehåll. Krediten var vid bok-
slutstillfället inte utnyttjad och kommunens likvida medel 
uppgick vid årsskiftet till 74 mkr. Likviditeten är god med 
en balanslikviditet på 123 procent. Kommunen har inga 
utestående långfristiga lån.
 
Ränterisk
Kommunen har ingen ränterisk, då kommunen inte har 
någon långfristig låneskuld.

Kreditrisk
Kommunen har en kreditrisk på sina utestående fordringar. 
Totalt uppgick kundfordringarna till 10,7 mkr per den 31 
december, vilket är en minskning med 7,3 mkr jämfört med 
2010. Genomsnittlig kredittid på kundfordringarna har varit 
30 dagar.

Finansverksamhet
Kommunen har i ”Policy för finansverksamhet” fastställda 
regler för placeringar av likviditet. Vid årsskiftet är kommun-
ens likviditet placerad på fasträntekonto och checkräknings-
konto i Sparbanken Skaraborg.

Borgensåtagande
Borgen till bostadsändamål
Kommunens borgensåtagande gentemot Vara Bostäder AB 
är 137,9 mkr och gentemot Vara Industrifastigheter 6,5 mkr. 
Risken för infriande av borgensåtagande gentemot de helägda 
kommunala bolagena bedöms för närvarande som låg.

Borgen till föreningar
Kommunens borgensåtagande gentemot föreningar uppgår 
till totalt 3,5 mkr.
Borgen förlustansvar för egna hem
Kommunens ansvarstagande för statligt reglerade lån för egna 
hem uppgår till 0,7 mkr, vilket motsvarar 40 procent av den 
totala skulden.

Försäkringsskydd
Kommunen har tecknat egendomsförsäkring som bland 
annat ger fullvärdeförsäkring av fastigheter, olycksfalls-
försäkring, ansvar- och förmögenhetsbrottsförsäkring, rese-
försäkring, motorfordonsförsäkring samt saneringsförsäkring

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



Alla förnyelsebara energikällor
gör oss inte bara oberoende

utan också glada ända in i själen och
vi tar tar till oss doften av växande

grödor och blommor och växer 
tillsammans med dem.

CITAT FRÅN VARA KOMMUNS 
STYRDOKUMENT ‘‘VISION 2030‘‘
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BLOCK 2
Vara kommuns verksamhet

Nämndredovisning 28
Vara kommuns bolag 50 



Å
R
S
R
ED

O
V
IS

N
IN

G
 2

0
1

1
 

 
VA

RA
 K

O
M

M
U

N

28 29

Va
ra

 k
om

m
un

s 
ve

rk
sa

m
he

t

 MÅL
 Standarden på  de enskilda avloppen ska höjas

 Måluppfyllelse   Uppnått

VARA KOMMUNS REVISORER

Ansvarsområden
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet 
som bedrivs i kommunen och pröva ansvarstagandet. Med 
sin granskning bidrar revisorerna till att värna och utveckla 
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala 
revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktig-
es uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. 
Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, vilket innebär 
att revisorerna inte kan votera i granskningsfrågor.
I Vara kommun finns sex revisorer vilka är nominerade av 
de politiska partierna och valda av kommunfullmäktige. 
Granskningsuppdraget omfattar hela den kommunala verk-
samheten.
Enligt kommunallagen är revisorernas uppgift att pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenska-
perna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnder och styrelser är tillräcklig.
Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens bestäm-
melser om kommunal revision, revisionsreglemente som 
fastställs av kommunfullmäktige samt god revisionssed i 
kommunal verksamhet. 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 styrelser och nämnder.
Val av granskningsområde sker utifrån en prövning av 
väsentlighet och risk, det vill säga hur betydelsefullt området 
är, vilka risker för fel som föreligger samt vilka konsekvenser 
eventuella felaktigheter skulle kunna medföra för kom-
munen.
I sina granskningar biträds revisorerna av sakkunniga som de 
själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att 
fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Alla granskningar och uppföljningar av betydande omfatt-
ning dokumenteras i rapporter vilka fortlöpande översänds 
till berörd nämnd och kommunfullmäktige. Varje verksam-
hetsår avslutas med att revisorerna granskar årsredovisningen 
och lämnar en revisionsberättelse med uttalande i ansvarsfrå-
gan.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret sam-
manträffat med kommunfullmäktiges presidium, kommun-
styrelsen och samtliga nämnders presidium. Totalt har revi-
sorerna haft 13 sammanträden under året, varje sammanträde 
föregås av en beredning. Revisorerna har under året varit ute i 
de olika verksamheterna och sammanträffat med personal och 
brukare. Under året har tre revisionsrapporter överlämnats till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

 Belopp i tkr 2011 2010 2009

 Intäkter   

 Kostnader -503 -692 -697

 varav personalkostnader -381 -222 -204

 Verksamhetens resultat -503 -692 -697

 Budgetanslag 839 692 699

 Över/underskott 336 0 2

 Balanserat över/underskott 338 2 2 

 Jämförelsetal   

 Netto per invånare 32 44 44

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

Revisorernas resultat för 2011 är ett överskott på 336 tkr. 
En stor del av överskottet beror på att det för denna mandat-
period gjordes en ny upphandling av sakkunniga. 
Denna upphandling blev 134 tkr lägre än vad den tidigare 
upphandlingen var.
 

Kostnadernas fördelning

Tjänster 18 %

Material 1 %

Arbetskraft 81 %
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Ansvarsområden
På fullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen ett övergri-
pande ansvar för kommunens ekonomi, verksamheter och 
utveckling. Kommunstyrelsen ska ge kommunfullmäktige 
underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är 
kommunens ledningsorgan. Arbetet ska kännetecknas av 
strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker genom 
direktiv och riktlinjer mot nämnderna och bolagens styrelse.
Vid kommunstyrelsen finns tekniskt utskott som ansvarar 
för kost, vatten och avlopp, avfallshantering, förvaltning av 
kommunens markinnehav och byggnader. Vidare ansvaras 
för parker, grönområden, lekplatser, torg samt gatubelysning 
inom kommunens tätorter. I övrigt administreras bidrag till 
enskilda vägar, belysningsföretag och badplatsföreningar.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
Nya styrdokument arbetades fram och antogs av kommun-
fullmäktige.
Beslut i kommunfullmäktige om att bilda två ytterligare 
bolag samt ett koncernbolag.
Utnämnandet av Vara som Årets Nyföretagarkommun.
Varas tredjeplacering i utnämnandet av Årets Matlandethu-
vudstad.
Utnämnandet av Västgötalandet till Årets Kooperativ.
Uppstart och fortlöpande positiv utveckling av Lyskraft    
Vara - ett initiativ för hållbart samarbete mellan kommun, 
företag och fastighetsägare i syfte att stärka stadskänslan     
och centrumutvecklingen.
Inflyttning av Vara Sparköp i de lokaler som under lång tid 
stått tomma vid torget.
Arbetet med att byta IT-plattform från Novell till Microsoft 
har inletts.
Sedan 1 augusti 2011 är IT-avdelningen en egen resultatenhet 
med ny IT-chef.
Fortsatt utveckling av Stratsys (ledningssystem) som resulterat 
i att årsredovisning, verksamhetsberättelser, tertialuppfölj-
ningar inklusive delårsbokslut samt budget inrapporteras i 
Stratsys.
Byggnationen av industriinfart i Kvänum har slutförts.
En omstrukturering av lekmiljöerna har genomförts.
Under perioden 15:e januari till 15:e februari har Vara av-
loppsreningsverk belastats med ett okänt gift som har fått till 
följd att biosteget har slagits ut. Efter 3 månader och många 
kostsamma insatser har biosteget kunnat återskapats.

Inom äldreomsorgens kök har arbetet med att planera och 
genomföra kyld matdistribution varit den viktigaste 
händelsen under året, detta har inneburit en omorganisation 
som berört all personal inom de fyra äldreomsorgsköken.

Ekonomiskt resultat
Resultaträkning

 Belopp i tkr 2011 2010 2009

 Intäkter 229 194 220 020 218 570
 Kostnader -325 050 -319 740 -326 271
 varav personalkostnader -85 793 -86 339 -86 157
 Verksamhetens resultat -95 856 -99 720 -107 701
 Budgetanslag 108 353 106 606 110 783
 Över/underskott 12 497 6 886 3 082
 Balanserat över/underskott 43 674 31 177 24 291 
 
 Nettoinvesteringar 61 172 48 284 33 230
   
 Jämförelsetal   
 Netto per invånare 6 121 6 329 6 827
 Andel av nettodriftskostnad % 13,4 15,8 15,3

Resultat per verksamhetsområde

 Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

 Tillväxt-och utvecklingsavdelning 34 259 22 959 11 300
 Kansliavdelning 12 109 12 600 -491
 IT-avdelning 1 490 1 482 8
 Ekonomiavdelning 4 788 4 923 -135
 Personalavdelning 5 201 5 871 -670
 Konserthus 10 883 9 353 1 530
 Tekniskt kontor 2 932 2 369 563
 Mark- och fastighetsförvaltning 15 307 14 265 1 042
 Gator och vägar 15 380 14 629 751
 Parker, grönområden, lekplatser 4 451 5 775 -1 324
 Vatten och avlopp 0 0 0
 Renhållning -131 -479 348
 Enskilda vägar 1 000 1 231 -231
 Kostenhet 684 878 -194

 Summa 108 353 95 856 12 497

   

Kommunstyrelsen gör ett överskott med cirka 12 500 tkr. 
Nästan hälften av beloppet eller 5 000 tkr beror på att 
utvecklingsanslaget inte använts. 1 600 tkr beror på att in-
vesteringsnivån har sänkts. Konserthuset har ett överskott 
motsvarande 1 500 tkr på grund av bidrag bl.a. från Fram-

 MÅL
 Standarden på  de enskilda avloppen ska höjas

 Måluppfyllelse   Uppnått

Intäkternas fördelning Kostnadernas fördelning

Försäljning av 
verksamhet  1 %

Försäljningsmedel 7 %

Bidrag 12 %

Taxor och avgifter 40 %

Hyror och arrenden 40 %

Arbetskraft 28 %

Kapitalkostn. mm 24 %

Bidrag 2 %

Material 7 %

Tjänster 39 %
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tidens kultur. I övrigt har åtstramningar och rationaliseringar 
gett önskade effekter plus att avgiften till SKL är lägre, 500 
tkr, hyra, 400 tkr, till regionen för Oasen inte har subventio-
nerats, bidrag från länsstyrelsen angående Vara Horse 
Arena, 1 200 tkr och vakanser, 460 tkr. Planerade mätningar 
och ledarutvecklingsprogram har inte genomförts som 
planerat och ger ett överskott på 1 120 tkr. Bland de större 
posterna som genererat ett underskott är avveckling av 
personal med cirka 900 tkr samt kostnader för telefoni med 
1 200 tkr.

Måluppfyllelse
Kommunövergripande inriktningsmål

 MÅL
 Brukarpeng är infört i alla verksamheter där det är praktiskt  
 möjligt och ekonomiskt försvarbart.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Kommunstyrelsen har inga verksamheter där det är möjligt 
att införa brukarpeng.

 MÅL
 Nettokostnaderna har sänkts efter uppräkning med 1% 
 per år fram till 2011.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Nettokostnaderna är 3,9% lägre 2011 än 2010.

 MÅL
 Samarbetet med frivilligorganisationer har förstärkts och  
 utökats.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Samarbete med bredbandsföreningar kring utbyggnad av 
bredband, utökat samarbete med Vara Småstad.  

Inriktning

 MÅL
 Kommunstyrelsen ska verka för att stödja de projekt och  
 planer som bidrar till att stärka kommunen och som bidrar  
 till att kommunen når övergripande mål och kommunens  
 vision

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Kommunstyrelsens verksamheter arbetar utifrån detta 
uppdrag. Som exempel kan nämnas satsningar kring boende, 
projektet Lyskraft och bredbandsprojektet.

 MÅL
 Bevaka och utveckla all kommunalt finansierad verksamhet  
 och se till att den bedrivs på ett professionellt och effektivt  
 sätt med tydligt perspektiv på brukarnyttan.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
En ständig översyn genomförs såväl av strukturell art som av 
kompetenshöjning, ledarutveckling samt metodutveckling.

 MÅL
 Verka för ett gott näringslivsklimat.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Näringslivsarbetet i kommun bygger på att stimulera och 
inspirera till utveckling och byggande av olika nätverk. Före-
tagen får också god service vid kontakter med tjänstemän och 
politiker i kommunen.  Svenskt Näringslivs ranking Lokalt 
företagsklimat sammanfattande omdöme från näringslivet 
har förbättrats från 48:e plats i Sverige till 44:e. När det gäller 
den isolerade rankingen för det lokala företagsklimatet är 
Vara kommun på 37:e plats.
Ett bevis för måluppfyllelse är att Vara 2011 blev utnämnd 
till Årets Nyföretagarkommun.

 MÅL
 Samtliga medarbetare är medvetna om betydelsen och 
 nyttan av kvalitetsarbetet för den enskilde brukaren

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
98 % instämmer helt eller delvis i påståendet i 2010 års 
arbetsklimatundersökning

 MÅL
 IT-användningen drivs i syfte att effektivisera, rationalisera  
 och utveckla verksamheten samt att öka tillgängligheten för  
 kommuninvånarna

 Måluppfyllelse   Ej uppnått

Analys
En total genomlysning och förändring av IT infrastrukturen 
samt plattform har påbörjats.

 MÅL
 I varje sammanhang ska kommunens budskap samt   
 avsändare vara tydligt

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Målet är uppfyllt. Exempel är fordonsmärkning, brevpapper, 
annonsering, märkning av alla fastigheter samt informations-
tavlorna vid E20.
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 MÅL
 En god estetik och gästvänlig miljö ska upprätthållas i det  
 offentliga rummet och för våra fastigheter

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
Vid om- och tillbyggnadsprojekt uppfylls målet. Ett aktivt 
arbete för att kunna riva de sämsta fastigheterna utförs.

 MÅL
 Lösningar för avfallshanteringen ska skapas så att det ges  
 reella möjligheter till återvinning och att återföra material- 
 flödet i ett kretslopp fritt från miljögifter

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
Kommunen uppvisar låga återvinningstal.
Glesbefolkad kommun, få återvinningsplatser och långt till 
dessa ger låga insamlingsvärden.

 MÅL
 Måltiden ska erbjuda en variationsrik och allsidig kost

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Genom huvud-, alternativ- och vegetarisk rätt, sopplunch 
och rikligt grönsaks- och salladsbord finns god måluppfyl-
lelse.

Effektmål
Analys
Av nämndens totalt 47 uppsatta effektmål är 85 % helt eller 
delvis uppfyllda.
Målet att allmänheten kan sköta alltmer av sina kontakter 
med kommunen över internet via e-tjänster och kontakt-
center är inte uppfyllt. Ett antal e-tjänster planeras att införas 
under året vilket kommer att leda till att målet blir delvis 
uppfyllt.
Folkhälsorådet har uppmärksammats på att målen “Ohäl-
sotalet ska innan utgången av mandatperioden ligga i nivå 
med genomsnitten i Västra Götaland” och “Mängden fysisk 
aktivitet hos alla barn och ungdomar ska öka under mandat-
perioden” inte är uppfyllda

 MÅL
 Arenor finns och ska användas för att nå en öppen dialog  
 mellan medarbetarna i organisationen och mellan de verk- 
 samma i kommun en och omvärlden

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
Arenor/kommunikationskanaler finns i ganska hög utsträck-
ning, men den faktiska dialogen kan uppmuntras/ökas. 
Ett gott exempel är medborgardialogen kring byggande av 
nytt bad.

 MÅL
 Marknadsföringen ska stärka varumärket Vara i Vara, 
 Sverige och världen

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
I varje sammanhang då kommunen har externa besökare är vi 
mycket måna om att delarna ska stärka det totala varumärket.

 MÅL
 Kommunens upphandlingar ska bidra till en god total-  
 ekonomi med beaktande av miljöhänsyn

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Målet uppfylls genom att förfrågningsunderlagen, i den mån 
det är möjligt, utformas på ett sätt som möjliggör ett brett 
leverantörsspektra.

 MÅL
 Utöka brukarnas valmöjligheter

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Begränsade möjligheter inom kommunstyrelsens verksam-
hetsområden.

 MÅL
 Kommunens ska säkerställa en väl fungerande verksamhet  
 med få störningar

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
En översyn av organisationen i syfte att få en bättre funge-
rande verksamhet har påbörjats.
Störningar i utsläpp från reningsverket i Vara har förekom-
mit under januari och februari. Ett provtagningsprogram har 
inletts för att kunna spåra källan.
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Sektorsprogram
HÅLLBAR UTVECKLINg
Analys
Vid omarbetning av yttre miljöer i gaturummet och torg 
läggs omsorg för att skapa “mötesplatser” (social hållbarhet) 
och tillgänglighet för den oskyddade trafikanten. Ekono-
miska och yteffektiva lösningar eftersträvas vid alla verksam-
heter. Nästan all uppvärmning av kommunens fastigheter 
sker med förnyelsebar energi eller värmepumpar. Återvinning 
av returmaterial stimuleras samtidigt som information och 
rådgivning för ett resurssnålt samhälle ges.

 MÅL
 Varje verksamhet tar ökat ansvar för hållbar utveckling och  
 bidrar med ökad kunskap inom sitt område.

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

En högre måluppfyllelse kan nås genom lämpliga materialval 
vid om- och tillbyggnationer.

 MÅL
 Vara kommun är självförsörjande på energi 2015

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Genom att uppvärmningen till stor del sker med skogs-
produkter är målet delvis uppfyllt. Köp av elenergiandelar 
eller egen vindkraft ger högre måluppfyllelse.

 MÅL
 Vara kommun är en för uppvärmning fossilbränslefri 
 kommun 2015

 Måluppfyllelse   Uppnått

Skollokalerna i Larv och förskolan i Tråvad är byggnader som 
har kvar olja som uppvärmningssätt.

 MÅL
 Den yttre miljön i kommunens tätorter ska utvecklas positivt

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Vid de ombyggnader som utförs höjs standarden på yttre 
miljön.

NäRINgSLIV OCH ARBETE
Analys
Utvecklad och fördjupad samverkan mellan utbildning och 
näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen

Måluppfyllelse   Delvis uppnått

På gymnasieskolan finns fungerande programråd och APL 
och ett teknikcollege där samverkan mellan gymnasieskola 
och näringsliv är väl utvecklad. Samverkan mellan grund-
skola och näringsliv skulle kunna utvecklas ytterligare, även 
om de till viss del samverkar redan i dag, exempelvis genom 
studiebesök och praktikverksamhet.
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INTERNATIONALISERINg
Analys
Vi påverkas idag i allt högre grad av internationaliseringen av 
såväl ekonomi, näringsliv som media. Vi har insikten att det, 
för att lyckas krävs en förmåga att förutse förändringar i om-
världen samt att kunna anpassa det egna arbetet efter dessa 
förändringar. Denna insikt i samverkan med ett målmedvetet 
arbete för att bevara och utveckla de lokala styrkorna och våra 
kulturella traditioner förstärker ytterligare vår framgång.

 MÅL
 Utvecklat internationellt samarbete med inriktning på   
 demokrati, mångfald och näringsliv

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

 MÅL
 Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för  
 barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

 MÅL
 Större möjligheter för barn och ungdomar i kommunen att  
 knyta internationella kontakter och till utbyte med andra  
 samt bättre och fördjupade språkkunskaper

 Måluppfyllelse   Uppnått

FOLKHäLSA
Analys
Folkhälsorådet i Vara är ett samverkansorgan mellan Vara 
kommun och Västra Götalandsregionen med syftet att samor-
dna resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Hälsofrämjande arbete som skett är exempelvis:
Elevrådsutbildning i samarbete med Hälsoäventyret Oasen 
och Essungas folkhälsoråd.
Livskunskap – och värdegrundsarbete för personal på skolor i 
kommunen
“Våra barn går inte i repris”- föreläsning om droger för elever 
i åk nio och föräldrar i april.
Föreläsning för kommunens nior med titeln ”Get the story” 
där syftet var att skapa förståelse bland elever.
Seniordag i oktober ”Leva hela livet”. Föreläsare var Solveig 
Ternström, känd från TV och teater. Olika utställare visade 
upp sin verksamhet för äldre.

 MÅL
 Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att  
 sänka ohälsotalet bland kommunens invånare

 Måluppfyllelse   Ej uppnått

 MÅL
 En ökad satsning på ungdomars hälsa och delaktighet i 
 samhället ska ske

 Måluppfyllelse   Uppnått

 MÅL
 Stärka de äldres hälsa samt deras livskvalitet

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått
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KULTUR
Analys
 Vara Konserthus är en viktig mötesplats i regionen med 
sitt breda utbud och stora upptagningsområde. Genom att 
erbjuda konserter, föreställningar, föreläsningar och vara en 
mötesplats har Vara Konserthus fått en viktig roll i regionens 
totala kulturutbud. Konserthusets verksamhet har en inter-
nationell spets och även en bred folklig förankring. Konsert-
huset samarbetar med likväl internationella organisationer 
och artister som med lokala organisationer och föreningar.

 MÅL
 Vidareutveckla kommunen som kulturmetropol i regionen  
 genom en breddning med nya kulturyttringar och ett ökat  
 kontaktnät världen över

 Måluppfyllelse   Uppnått

DEMOKRATI
Analys
Genom intresseföreningar, byalag och grannsamverkan deltar 
invånarna i Vara kommun aktivt för att främja utvecklingen 
i såväl sitt närområde som i hela kommunen. Bättre Vara är 
också en instans där invånarna kan på verka utvecklingen av 
kommunen.

 MÅL
 Invånarna i Vara kommun deltar aktivt för att främja 
 utvecklingen i sitt närområde, såväl som i hela kommunen

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Tjänstegarantier
Analys
Av totalt 53 tjänstegarantier har 46 uppnåtts helt, 4 delvis 
och 3 inte alls.

Kvalitetsmått/Nyckeltal

  2011 2010 2009

 Antal synpunkter Bättre Vara 96 83 89

 Antal sålda biljetter konserthus 40 900 38 000 36 000

 Antal besökande barn och 

 ungdomar konserthuset 10 800 9 000 8 100

 Beläggningsprocent konserthuset 75 75 75

 Kostnad/ljuspunkt kr (gatubelysning) 595 604 665

 Distribuerad vattenmängd kubikmeter 785 595 753 412 762 954

 Täckningsgrad % va 96 96 96

 Bidrag till statsbidragsvägar: bidrag kr/m 2,23 2,18 2,18

Framtiden
Kommunen står sig idag stark även om en resultatmässig 
försämring väntar de närmaste åren. En viss förbättring kan 
skönjas på medellång sikt. För att behålla denna position 
krävs fortsatta strategiska utvecklingsinsatser. Aktiva in-      
satser krävs för att nå målen i strategiska planen och befolk-
ningsmålet om 16 000 invånare.
Kommunikationer är viktiga och en förutsättning för tillväxt 
och utveckling.
Tillverkningsindustrin attraherar huvudsakligen män utan 
högre utbildning, medan vård och skola står för merparten av 
sysselsättningstillfällena för högutbildade kvinnor. Efterfrågan 
på spetskompetens och högutbildad arbetskraft kommer att 
öka framöver i takt med ökad konkurrens. Då utbildnings-
nivån i kommunen är bland de lägre i landet, rekryteras allt 
fler från andra delar av landet än närområdet. Det ställer nya 
och höga krav inte bara på att möta företagens kompetens-
krav, utan även på att vara en attraktiv kommun att bo och 
leva i. En plan för ett ökat bostadsbyggande är framtagen för 
att möta befintlig efterfrågan och ytterligare profilskapande 
insatser behöver till för att stärka den positiva imagen.
Stadskaraktären i Vara som småstad behöver förstärkas. Ett 
program för gestaltning av det offentliga rummet har tagits 
fram som anger riktningen för framtida insatser. Dessutom 
har ett samarbete kring centrumutveckling, Lyskraft Vara, 
påbörjats.
Kulturen är en viktig ingrediens för att skapa engagemang 
och nytänkande, vilket bidrar till tillväxt och utveckling. Nya 
profilområden inom kultur och fritid eftersträvas. Projekte-
ring av ett nytt spännande bad har påbörjats.
En fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar både inom 
och utanför tätorterna är nödvändig för att vara attraktiv som 
boendeort.
Ökade kostnader för slamhantering ökar kostnaderna för 
vatten- och avloppshanteringen. Förnyelsetakten av led-  
ningsnätet behöver ökas. Den avslutade industritippen vid 
Nedervara har detaljplanelagts och planterats med träd och 
buskar. Om ett tiotal år blir detta ett “närrekreationsområde” 
för Vara tätort med möjlighet att förstora ner mot Afsåns 
dalgång.
Från och med 2012 utgör konserthuset eget bolag, Vara 
Konserthus AB.
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RÄDDNINGSNÄMNDEN VÄSTRA SKARABORG

Ansvarsområden

Ordförande: Ulla Andersson (s)
Förvaltningschef: Fredrik Linusson

Räddningsnämnden är Lidköpings, Vara, Grästorps och 
Essunga kommuners gemensamma organ för uppgifter som 
gäller räddningstjänst, skydd mot olyckor som kan föranleda 
räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor samt de 
uppgifter i övrigt som enligt lag skall fullgöras av den kom-
munala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Årets viktigaste händelser

Sammanfattning
Räddningstjänsten förlorade i november 2010 upphand-
lingen av basräddningstjänsten vid F7. Detta innebar 
en intäktsförlust på 13,4 miljoner kronor från 2011-05-31. 
Den nya organisationen startade 2011-09-01 och har ett 
klart och tydligt kundfokus.
En nyhet i organisationen är enhet dag. En enhet som består 
av minst två personer och en liten brandbil försedd med 
skärsläckare, ett nytt och mycket effektivt släckredskap. 
Enheten skall utföra extern och internutbildningar men skall 
också kunna vara en styrka som snabbt kan åka på larm.
Året började tragiskt med en dödsbrand i Nossebro samt flera 
trafikolyckor med dödlig utgång. Resten av året var lugnare 
och antalet trafikolyckor i vår region sjönk med 25%.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

 Belopp i tkr 2011 2010 2009

 Intäkter 0 0 0

 Kostnader -8 241 -8 009 -8 324

 varav personalkostnader 0 0 0

 Verksamhetens resultat -8 241 -8 009 -8 324

 Budgetanslag 8 241 8 091 7 978

 Över/underskott 0 82 -346

 Balanserat över/underskott 5 5 -77

 
 Jämförelsetal   
 Netto per invånare 526 580 567

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

Räddningstjänsten har en verksamhet och ett uppdrag med 
budget och resultat i balans.

Kostnadernas fördelning

Tjänster 100 %
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

 procent +/- 1 procent
 Måluppfyllelse   Ej uppnått

Ansvarsområden

Ordförande: Bengt-Olof Fredén (c)
Plan- och byggchef: Rune Winsnes
Miljöchef: Caroline Hagström
 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarar för handläggning 
av myndighetsärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
och plan- och byggområdet samt enligt livsmedelslagen, to-
bakslagen, alkohollagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, 
lotterilagen m fl. Dessutom ansvarar nämnden för rådgivning 
och andra uppgifter i enlighet med denna lagstiftning och 
har ansvaret för kommunens energirådgivning till privat-
personer och mindre företag samt delar av kommunens 
fysiska planering. Sedan 2011 ansvarar nämnden för kom-
munens övergripande miljöfrågor.

Årets viktigaste händelser

Sammanfattning

Från och med 2 maj gäller en ny omarbetad plan- och 
bygglag. Lagändringarna förväntas leda till en enklare och 
tydligare bygglovprocess med bättre kvalitet som resultat. 
Övergången har krävt omfattande administrativt arbete och 
utbildningsinsatser, men har fungerat mycket bra.
På uppdrag av kommunstyrelsen har ett omfattande arbete 
med kommunens nya översiktsplan och ett centrumutveck-
lingsprojekt utförts.
Behovet av nya detaljplaner och antalet nya bygglovansök-
ningar har även under 2011 varit stort. Byggverksamheten i 
kommunen är omfattande.
Bostadsanpassningsbidragens andel av nämndens kostnader 
fortsatte under året att öka på grund av att fler gamla och 
funktionshindrade bor kvar i den egna bostaden. Detta kan 
ur flera aspekter vara positivt men inverkar negativt på 
nämndens övriga verksamheter.
Projektet “Suatainible Water Management” som bedrivits 
tillsammans med den kinesiska kommunen Huangshan har 
avslutats. Projektet har varit väldigt utvecklande och inne-
burit att medarbetarna vidgat sina vyer.

Miljöenheten bedrev under 2011 ett projekt åt länsstyrelsen, 
finansierat av naturvårdsverket för att klargöra myndighetens 
roll och möjlighet vid tillståndsgivning av minireningsverk. 
Detta resulterade i en publicerad rapport, som också pre-
senterats på ett nationellt seminarium.
Inom avloppsprojektet har nya förelägganden skickats ut 
områdesvis, framförallt kring Afsåns avrinningsområde. 
Detta på grund av den dåliga statusklassningen utifrån 
vattendirektivet.
Nämnden fick under 2011 ytterligare en lagstiftning med till-
synsansvar, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Arbetet för en effektivare tillsyn framförallt inom 
miljöbalkens område har resulterat i att en inspektör som 
kommer att arbeta med informationsinriktad tillsyn på icke 
anmälningspliktiga verksamheter har kunnat anställas.
Som en del i arbetet med att förbättra informationen till 
brukarna har nämndens del av hemsidan arbetats om under 
2011.

Intäkternas fördelning Kostnadernas fördelning

Bidrag 5 %

Taxor och avgifter 95 %

Bidrag 20 %

Tjänster 11 %

Material 4 %

Kapitalkostnad 2 %

Arbetskraft 63 %
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 procent +/- 1 procent
 Måluppfyllelse   Ej uppnått

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ekonomiskt resultat
Nämndens samlade verksamhet redovisar ett överskott i 
förhållande till budget. Såväl plan- och byggverksamheten 
som miljöverksamheten redovisar betydande överskott. Bos-
tadsanpassningsbidragen fortsätter att öka vilket påverkar det 
samlade resultatet.

Resultaträkning

 Belopp i tkr 2011 2010 2009

 Intäkter 5 107 4 217 4 301

 Kostnader -11 573 -10 277 -9 325

 varav personalkostnader -7 259 -6 450 -5 842

 Verksamhetens resultat -6 466 -6 060 -5 024

 Budgetanslag 6 835 5 855 5 375

 Över/underskott 369 -205 351

 Balanserat över/underskott 1 952 1 583 1 788

   

 Nettoinvesteringar 0 291 422

   

 Jämförelsetal   

 Netto per invånare 413 434 318

 Andel av nettodriftskostnad % 0,9 0,9 0,7

Resultat per verksamhetsområde

 Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

 Nämnd/administration 1 449 1 485 -36

 Övrig myndighetsutövning 40 34 6

 Plan- och bygg 1 206 780 426

 Bostadsanpassning 2 290 2 922 -632

 Miljö- och hälsoskydd 1 850 1 245 605

 Summa 6 835 6 466 369

Plan- och byggverksamhetens resultat beror på att intäkterna 
har varit större än budgeterat. Aktiviteten på byggmarknaden 
har varit betydande vilket resulterar i ökande avgifter. Kost-
naderna för bostadsanpassningsbidragen fortsätter att öka. 
Det gäller såväl kostnaderna för bidragen som för handlägg-
ningen. Bostadsanpassningsbidragen svarar nu för nästan 
halva nämndens nettokostnad. Nästan hälften av de skatte-
medel nämnden får används alltså till bostadsanpassnings-
verksamhet. Rätten till bidrag regleras i lag och är viktiga för 
att äldre och funktionshindrade ska kunna bo kvar hemma. 
De ökande kostnaderna drabbar nämndens övriga verksam-
heter.
Miljöenhetens positiva resultat beror till största del på att 
personalkostnaderna varit lägre än beräknat. En planerad 
anställning av avloppssamordnare/miljöstrateg genomfördes 
inte förrän under hösten 2011. Enheten drabbades också av 
en långtidssjukskrivning vilket resulterade i minskade löne-
kostnader. Tre av medarbetarna var delvis föräldralediga vilket 
också bidrog till de minskade lönekostnader. Att intäkterna 
inte minskade i samband med detta beror på att myndig-
hetsutövningen prioriterades.

Måluppfyllelse
KOMMUNöVERgRIpANDE INRIKTNINgSMÅL

 MÅL
 Brukarpeng är infört i alla verksamheter där det är praktiskt  
 möjligt och ekonomiskt försvarbart.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Det är inte praktiskt möjligt med brukarpeng inom näm-
ndens verksamhetsområde
 
 MÅL 
 Nettokostnaderna har sänkts efter uppräkning med 1% per år  
 fram till 2011.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Ständiga effektiviseringar av alla rutiner eftersträvas och 
medverkar till sänkta kostnader. Avgifter och taxor påverkar i 
hög grad resultatet.

 MÅL
 Samarbetet med frivilligorganisationer har förstärkts och  
 utökats.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Inom alla nämndens verksamhetsområden eftersträvas dialog 
och samarbete i den omfattning som är möjlig.

INRIKTNINg

 MÅL
 De nationella miljömålen ska brytas ner till kommunal nivå i  
 en miljöstrategi för kommunen

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Miljömål för den interna organisationen antogs av kommun-
fullmäktige under 2011. Även miljömål för kommunen som 
helhet antogs i de nya styrdokumenten under 2011.

 MÅL
 Stadskaraktären i Vara ska stärkas samtidigt som alla 
 tätorterna ska förskönas i samverkan med boende och
 fastighetsägare

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Stora delar av planarbetet, rådgivningen, tillståndsgivningen 
och tillsynen syftar till att stärka Varas stadskaraktär och 
stödja kommunens övriga verksamheter och invånarna i 
arbetet med att ta ansvar för den egna miljön och försköna 
alla tätorter
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

 MÅL
 Standarden på  de enskilda avloppen ska höjas

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Standarden på de enskilda avloppen i kommunen ökade 
under 2011. Detta arbete tar tid och kommer att fortsätta 
under kommande år.

Effektmål
Analys
Nämnden har under året arbetat med inriktning på verksam-
hetsplanens effektmål.
 
Sektorsprogram
HÅLLBAR UTVECKLINg

Analys
Nämndens verksamheter har en nyckelroll när det gäller 
arbetet för en hållbar utveckling. Den nya översiktsplanen 
ger uttryck för kommunens övergripande vilja inom områ-
det. Genom övrig fysisk planering, tillståndsgivning, tillsyn 
och rådgivning verkar nämnden för energi- och resurshus-
hållning. Det miljöstrategiska arbetet bidrar dessutom till   
en ökad kunskap kring hållbar utveckling hos medarbetarna 
och brukarna.

 MÅL
 Varje Verksamhet tar ökat ansvar för hållbar utveckling och  
 bidrar med ökad kunskap inom sitt område

 Måluppfyllelse   Uppnått

Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter arbetar konti-
nuerligt med utveckling inom de olika områdena och med 
att sprida denna kunskap vidare.

FOLKHäLSA
Analys
Nämnden verkar för en god folkhälsa genom en god fysisk 
planering, bygglovhantering, tillsyn över ventilationskontrol-
len, genom miljö- och hälsoskyddsarbetet, genom tillstånds-
givning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen och genom 
att kontrollera alla livsmedelsanläggningar i kommunen.

 MÅL
 Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att  
 sänka ohälsotalet bland kommunens invånare

 Måluppfyllelse   Uppnått

Samverkan sker t ex med de olika aktörerna inom livsmedels-
området, hälsoskyddsrelaterade frågor, alkoholområdet och 
ventilationskontrollen.

 MÅL
 En ökad satsning på ungdomars hälsa och delaktighet i sam 
 hället ska ske

 Måluppfyllelse   Uppnått

Gymnasieskolan har deltagit i arbetet med översiktsplanen. 
Nämnden prioriterar tillsynen på skolor och förskolor när det 
gäller hälsoskydd och ventilationskontroll.

 MÅL
 Stärka äldres hälsa samt deras livskvalitet

 Måluppfyllelse   Uppnått

Nämnden bidrar till de äldres hälsa och livskvalitet genom 
att kontrollera livsmedelshanteringen och ventilationen på 
äldreboenden. Nämndens handläggning av bostadsanpass-
ningsbidrag är av stor vikt för måluppfyllelsen.

KULTUR
Analys
Nämnden har en viktig roll i arbetet med att tillvarata den 
byggda miljöns kulturvärden. Nämndens personal deltar 
aktivt i arbetet med det offentliga rummet och i olika konst-
projekt.

 MÅL
 Vidareutveckla kommunen som kulturmetropol i regionen  
 genom en breddning med nya kulturyttringar och ett ökat  
 kontaktnät världen över

 Måluppfyllelse   Uppnått

Nämndens personal deltar bl.a i det konstprojekt som 
förvandlar Vara stationshus till ett unikt konstverk. Inom ra-
men för projektet “Sustainable Water Management” genom-
fördes ett antal aktiviteter som riktade sig mot kommunen 
och regionen.

DEMOKRATI
Analys
Nämnden arbetar för invånarnas påverkansmöjligheter bland 
annat i den fysiska planeringen. Nämnden arbetar ständigt 
med rättsäkerheten som är en väldigt viktig del av nämndens 
myndighetsutövning.

 MÅL
 Invånarna i Vara kommun deltar aktivt för att främja 
 utveck lingen i sitt närområde, såväl som i hela kommunen

 Måluppfyllelse   Uppnått

Nämnden främjar inom ramen för den fysiska planeringen 
invånarnas möjligheter att delta i utvecklingen av sitt närom-
råde och i hela kommunen. Nämnden arbetar också med att 
utveckla olika arbetssätt för att lättare nå ut till kommunin-
vånarna, t ex genom sitt arbete med klarspråk och hemsidan. 
Detta bidrar till ett ökat inflytande för kommuninvånarna.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Tjänstegarantier
Analys
Gällande tjänstegarantier har i allt väsentligt kunnat uppfyllas

Kvalitetsmått/Nyckeltal

  2011 2010 2009

 Antal besök på livsmedelsverksamheter 123 115 153

 Förelägganden avlopp 115 40 15

 Tillståndsgivna avlopp 40 54 138

 Diarieförda ärenden 1 336 1 114 1 345

 Antagna detaljplaner 11 14 4

 Bygglov/bygganmälan 234 259 297

 Bostadsanpassning, bidrag tkr 2 526 2 206 1 353

Analys
Nyckeltalen visar speciellt hur kostnaden för bostadsanpass-
ningsbidragen ökar

Framtiden
Nämnden kommer under de kommande åren att satsa på 
tillsyn av mindre verksamheter såsom lantbruk, olika entre-
prenörer mm. Denna tillsyn kommer att vara branschspecifik 
och informationsinriktad, förhoppningen är att näringsid-
karna ska få den information de behöver för att kunna följa 
lagstiftningen.
Arbetet med avloppsprojektet kommer att fortgå och en 
tydlig satsning mot större grupper i och kring Afsåns avrin-
ningsområde kommer att ske framöver. Nämnden är också 
delaktig i arbetet med kommunens VA-plan som förhoppn-
ingsvis ska kunna antas under 2012.
Under det kommande året antas den nya kommuntäckande 
översiktsplanen. Planen har ett starkt fokus på miljömålet “en 
god bebyggd miljö”, förbättrad infrastruktur, och stärkande 
av Vara och kommunen som attraktiv mötesplats. Kom-
mande års arbete ska verka för dessa mål.
Nya kompetenta medarbetare behöver under de närmast 
kommande åren rekryteras för att ersätta pensionsavgångar 
inom plan- och byggverksamheten.



Intäkternas fördelning Kostnadernas fördelning
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BILDNINGSNÄMNDEN

Ansvarsområden
Ordförande: Carl-Uno Olsson (s)
Förvaltningschef: Nina Schmidt

Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 17 resultaten-
heter. Elva av enheterna är skol-/barnomsorgsenheter. 
Därutöver bildar elevhälsan, kulturskolan, skolskjutsar, 
bibliotek, fritidsgårdar och baden enheter. Måltidsverksam-
heten ingår i kostenheten som organisatoriskt ligger under 
kommunstyrelsen. Centralt finns en stab med uppgifter inom 
nämndservice, ledning, administration och utveckling.
Inom de olika resultatenheterna i bildningsförvaltningen 
bedrivs olika former av verksamhet inom områdena ut-
bildning, kultur och fritid. De verksamheter som bedrivs är 
barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, elevhälsa, 
gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, skolmåltider, 
skolskjutsar, fritidsgårdar, naturskola, bad och bibliotek. 
Centralt administreras stöd till föreningslivet samt allmänkul-
tur. Verksamheten är starkt decentraliserad, vilket innebär att 
resultatenhetschefen är ansvarig för sin enhets verksamhet, 
personal och ekonomi. Förvaltningschefen ska inrikta sitt 
arbete på utveckling, samordning, planering och uppföljning 
samt är ansvarig för helheten ur ett ledningsperspektiv. Detta 
skapar förutsättningar för ett nära och synligt ledarskap samt 
innebär att de beslut som rör brukarna fattas nära dem.
All barnomsorg och skola/utbildning för ungdomar och 
vuxna utgår från de nationella mål, uppdrag och bestäm-
melser som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner 
samt i FN:s barnkonvention. Dessutom styrs biblioteken av 
bibliotekslagen och konsumentrådgivningen av skuldsaner-
ingslagen. Den strategiska planen som är det övergripande 
kommunala styrdokumentet beskriver den inriktning som 
kommunens verksamheter ska ha under mandatperioden.  
Under 2009 antog kommunfullmäktige en biblioteksplan för 
Vara kommun.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
Den nya skollagen och nya styrdokument med stora förän-
dringar tillämpas från juli. Implementering av dessa har 
prioriteras i utvecklingsarbetet.
Skolinspektion har granskat samtliga enheter i april och en 
uppföljning är gjord i nov. 2011. De brister man påtalat var 
åtgärdade och Vara är enligt inspektionen en god skolkom-
mun med ett systematiskt arbetssätt.
En utredning för att minska BIN:s lokalkostnader har 
genomförts och inriktningsbeslut fattats.
En IT strategi har antagits. Ett digitalt pedagogiskt verktyg, 
vilket är ett systematiskt och i längden ett rationellare sätt 
att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) och 
skriftliga omdömen för lärare, elever och föräldrar, har prö-
vats. Verktyget upphandlas och ska användas för analys och 
uppföljning på alla nivåer, vilket var en brist enligt 
Skolinspektionen.
Samtliga enheter är trådlösa.
En grupp för yngre autistiska elever har startat på Parkskolan.
En organisation för samverkan skola och kultur har startat 
med syftet att skapa helhet för att få större samverkansvinster 
i ett led att utveckla nya goda lärmiljöer.
Ett samarbete med Essunga och Grästorp kring modersmål-
sundervisning i språk för nysvenska elever har påbörjats.
Badutredningen har presenterat ett förslag på ett nytt bad i 
Vara och upprustning av Kvänums bad. Utökade driftskost-
nader kan inte rymmas inom BIN:s nuvarande ram.
En omorganisation skedde vid årsskiftet, Kultur Vara där 
bibliotek, konsument-sekreteraren, allmänkultur, idrotts- och 
fritidsanläggningar, övrig fritidsverksamhet ingår. Biblioteks-
chefen är numera kultur/bibliotekschef.
I april genomfördes för första gången en föreningsmässa, där 
80 föreningar deltog med 500 besökare.
Projektet Nationellt centrum för måltiden har utvecklats 
positivt och flera utbildningstillfällen har genomförts. Projek-
tet avslutas i juni 2012 och beslut ska fattas kring en fortsatt 
etablering.
Varas första yrkeshögskoleutbildning har startat.
Lagmansgymnasiet har blivit ett certifierat Teknikcollege.

Försäljning av verksamhet 
och entreprenad 37 %

Försäljningsmedel 2 %

Taxor och avgifter 37 %

Hyror och arrenden 4 %

Bidrag 18 % 

  

Kapitalkostnader 1 %

Material 2 %

Tjänster 43 %

Arbetskraft 52 %

Bidrag 1 %
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BILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

 Belopp i tkr 2011 2010 2009

 Intäkter 57 965 58 287 56 764
 Kostnader -373 285 -365 640 -360 622
 varav personalkostnader -192 094 -193 609 -200 304
 Verksamhetens resultat -315 320 -307 353 -303 858
 Budgetanslag 314 749 308 786 306 966
 Över/underskott -571 1 433 3 108
 Balanserat över/underskott 12 667 13 238 8 299
   
 Nettoinvesteringar 2 245 557 -671
   
 Jämförelsetal   
 Netto per invånare 20 138 19 508 19 261
 Andel av nettodriftskostnad % 44,1 43,9 43,2

 Resultat per verksamhetsområde

 Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

 Nämnd och administration 4 544 4 574 -30
 Förskola, förskoleklass och 
 skolbarnomsorg 68 953 68 930 23
 Grundskola 110 688 109 723 965
 Gymnasieskola 63 989 66 466 -2 477
 Lärcentrum 5 505 5 382 123
 Särskola 11 620 11 476 144
 Kulturskola 4 821 4 546 275
 Kostenheten 13 797 14 075 -278
 Skolskjuts 10 669 10 346 323
 Idrotts- och fritidsanläggningar 2 355 2 441 -86
 Badanläggningar 2 807 2 781 26
 Fritidsgårdar 2 370 2 350 20
 Övrig fritidsverksamhet 2 705 2 659 46
 Bibliotek 8 253 8 004 249
 Allmänkultur 1 673 1 567 106

 Summa 314 749 315 320 -571 
  

Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 571 tkr. Gym-
nasieskolan redovisar ett underskott på 2 477 tkr. Under-
skottet består av högre undervisningskostnader jämfört med 
budget. Elevantalet på Lagmansgymnasiet har sedan 2009 
minskat med 123 elever, mellan 2010 och 2011 är minsk-
ningen 50 elever. Tre program kommer att fasas ut 2012 då 
de sista eleverna lämnar fordonsprogrammet, restaurang-
programmet och handels- och administrationsprogrammet. 
Anpassningen av organisationen till ett lägre elevantal tar tid. 
Små klasser på program som ska fasas ut och långa uppsäg-
ningstider på personal är ekonomiskt ineffektivt.
Avstämningen av elevantalet i den centrala resursför-
delningsmodellen visar att Bildningsnämnden ska tilldelas 
12 003 tkr ytterligare i ramtilldelning. 5 200 tkr av dessa 
tilldelades nämnden i november. Ytterligare tilldelning med 
6 803 tkr förväntas i bokslutet.
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BILDNINGSNÄMNDEN

Måluppfyllelse
KOMMUNöVERgRIpANDE INRIKTNINgSMÅL

 MÅL
 Brukarpeng är infört i alla verksamheter där det är praktiskt  
 möjligt och ekonomiskt försvarbart.

 Måluppfyllelse   Ej uppnått

Analys
Bildningsnämnden har inte genomfört brukarpeng.

 MÅL
 Nettokostnaderna har sänkts efter uppräkning med 1% 
 per år fram till 2011

 Måluppfyllelse   Ej uppnått

Analys
Bildningsnämnden har inte sänkt sina nettokostnader under 
2011.

 MÅL
 Samarbetet med frivilligorganisationer ska förstärkas och  
 utökas.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Arbetet med frivilligorganisationerna är väl utvecklat inom 
Bildningsnämnden. Den nya verksamheten fr.o.m. januari 
2011 Kultur Vara (bibliotek, allmän kultur och fritid) med en 
kultur-/bibliotekschef har ytterligare kunnat utveckla syner-
gieffekter i samarbetet, ett gott exempel är Fritidsmässan som 
genomfördes i april. En bidragsutredning har påbörjats och 
kommer att fortsätta i samarbete med frivilligorganisationer-
na. I bidragsnormerna till upprustning av lokaler, prioriteras 
tillgänglighetsanpassning.

INRIKTNINg

 MÅL
 Nämnden ska aktivt arbeta för att hitta bra samarbetsformer  
 kring samverkan med näringsliv och närsamhälle

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
Arbetet för att utveckla och förbättra samverkan måste 
ges högre prioritet då entreprenöriellt lärande skapar 
ökad motivation och egen drivkraft. Samverkan med 
näringslivssekreterare har intensifierats och en konkret hand-
lingsplan plan ska utarbetas för att öka samverkansformerna. 
Ett certifierat Teknikcollege fortsätter att utvecklas i samar-
bete med näringslivet.
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BILDNINGSNÄMNDEN

 MÅL
 Varje barn, elev och vuxen ska stimuleras att tillägna sig 
 kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika  
 förutsättningar

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
En kompetensutvecklingsinsats kring entreprenöriellt lärande 
och formativ bedömning har genomförts med samtliga 
pedagoger. Syftet är att eleven i kommunikation med peda-
gog inspireras och förstår hur han/hon kan ta nästa steg i 
utvecklingen utifrån tidigare prestation. Att se sammanhang 
och helhet. Målet är högre måluppfyllelse. Kunder med funk-
tionsnedsättning ges möjlighet att tillägna sig kunskaper och 
färdigheter genom anpassning av organisation och undervis-
ning. Anpassning av fritid/kulturutbud finns för kunder med 
funktionsnedsättning men kan utvecklas. Åtkomst till databas 
för tillgänglighet för kunder med funktionsnedsättning av 
vissa lokaler i Vara kommun finns.

Effektmål

Analys
Skolinspektionens resultat visar att Vara är en god skolkom-
mun och att nämnden är på rätt väg i det systematiska arbetet 
mot en ökad måluppfyllelse. Samarbete/projekt inom olika 
utvecklingsområden internationellt, nationellt och inom Vara 
har gett möjlighet att lära av varandra och analysera resultat 
för att kunna anpassa undervisningen bättre utifrån elever-
nas behov. Att alltid ha höga förväntningar på elever oavsett 
bakgrund är en framgångsfaktor, vilket genomsyrar den nya 
verksamhetsplanen. En kommungemensam läsutvecklings-
plan har tagits fram. På uppdrag av nämnden har ett kom-
mungemensamt läsförmågetest som genomförs efter årskurs 1 
beslutats, “Språket lyfter”. En förutsättning för goda resultat 
är att trivas och där placerar sig Vara på 13:e plats i SKL:s 
öppna jämförelser. Andelen elever som känner sig mobbade 
är låg i jämförelse med övriga landet (31:e  kommun med 
minst upplevelse av mobbing) men målet måste vara noll-
tolerans.
Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter med imple-
mentering av nya styrdokument med ett digitalt verktyg som 
krävs för att underlätta rapportering/dokumentering. Peda-
gogerna måste ges möjlighet att fokusera på analys av resultat 
och anpassning av lärprocessen. Fokus i utvecklingsarbetet 
måste vara lärprocessen.
Kultur Vara leder till ett förenklat samarbete med övrig 
kulturverksamhet/föreningsliv. Grupperingarna “Kulturpeda-
gogen” ökar förutsättningarna för samverkan mellan skola, 
kultur Vara och föreningsliv.
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BILDNINGSNÄMNDEN

Sektorsprogram
HÅLLBAR UTVECKLINg

Analys

För att uppnå hållbar utveckling är ett av systemvillkoren: 
Inte hindra människor att tillgodose sina behov.
Ett av syftena i Indienprojektet är att minska fattigdomen 
och ett av målen är att få fler barn i partnerskapskommunen 
Srikakulam att stanna i utbildning. Detta görs genom att 
elever får möjlighet till praktisktestetiska ämnen i skolan, för 
att ge kunskap för livet och för att vilja fullfölja sin utbild-
ning, vilket är en väg ut ur fattigdom.
Ett annat systemvillkor: Förhindra koncentrationsökning av 
ämnen från samhällets produktion i naturen.
Elva skolor i Vara kommun har nu kvalificerat sig för grön 
flagg, vilket är ett mycket bra resultat, jämfört med övriga 
kommuner i Västa Götaland.

 MÅL
 Varje verksamhet tar ökat ansvar för hållbar utveckling och  
 bidrar med ökad kunskap inom sitt område

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

NäRINgSLIV OCH ARBETE
Analys
Teknik- och industriprogrammet som certifierats till Teknik-
college, vilket innebär ett närmre och konkretiserat samar-
bete mellan näringsliv och skola, har utvecklat och intensifi-
erat sitt arbete.
Lärcentrum samverkar med företag i området för erbjudande 
av utbildningar utefter behov.
Lärarna i åk 1-6 har påbörjat ett Skolverksprojekt om entre-
prenöriellt lärande genom formativ bedömning. Formativ 
bedömning är en dialog mellan lärare och elev där eleven 
genom sitt inflytande utvecklar självständighet, självkänsla 
och kreativt tänkande, vilket är förutsättningar för ett entre-
prenöriellt beteende.
Kulturpedagogen, paraplygrupp för skolans kulturgrupper, 
har startats, som bl.a. innebär kontakter med samhällets 
kultur- och fritidsaktörer.

 MÅL
 Utvecklad och fördjupad samverkan mellan utbildning och  
 näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen

 Måluppfyllelse   Uppnått

INTERNATIONALISERINg
Analys
Under 2011 har alla enheter haft internationellt samarbete.
De flesta av enheterna har haft internationella utbyten med 
skolor i vänorter i Europa, t.ex. i projekt med skolor i exem-
pelvis Spanien, Turkiet, Estland. Två skolor har påbörjat ett 
samarbete med Kadan i Tjeckien. Pedagoger i grund- och 
gymnasieskolorna har fortsatt samarbetet i partnerskapspro-
jekt med Indien kring matematik med medel från SIDA. De 
har besökt Indien, tagit emot indiska lärarkolleger och spridit 
sina projektlärdomar i olika forum. Enskilda skolor har sökt 
och använt EU-bidrag för internationella kontakter.
Bildningsförvaltningen deltar i ett kommunövergripande 
projekt (Rucola) om sociala medier i oformell utbildning.

 MÅL
 Utvecklat internationellt samarbete med inriktning på   
 demokrati, mångfald och näringsliv

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

 Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för  
 barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare

 Måluppfyllelse   Uppnått

 Större möjligheter för barn och ungdomar i kommunen  
 att knyta internationella kontakter och till utbyte med andra  
 nationaliteter samt bättre och fördjupade språkkunskaper.

 Måluppfyllelse   Uppnått

FOLKHäLSA
Analys
Samverkan med Oasen kring stöd till elevråden och pedago-
gisk personal har genomförts med syftet att förbättra elevers 
möjligheter till inflytande.
Kompetensutveckling kring ämnet Livskunskap för lärare 
på Vedum + Västra skolan har genomförts och fortsätter i 
samverkan med Oasen och folkhälsorådet.
En kommunövergripande ram för likabehandlingsplan har 
arbetats fram och har fastställts i bildningsnämnden. Alla 
enheter/verksamheter har påbörjat arbetet med planen och 
uppföljning är gjord.
Frånvaroplan är framarbetad, tagen i nämnd och arbetas 
utifrån på enheterna.
Hot- och våldsplanen följdes upp under våren.
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BILDNINGSNÄMNDEN

 MÅL
 Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att  
 sänka ohälsotalet bland kommunens invånare.

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

 MÅL
 En ökad satsning på barn och ungdomars hälsa och 
 delaktighet i samhället ska ske.

 Måluppfyllelse   Uppnått

DEMOKRATI
Analys
Biblioteket har i samverkan med IFO och kommunsty-
relsekontoret etablerat Vara Ambassadör, en verksamhet för 
matchning av etablerade kommuninnevånare och nytill-
komna. Det främjar förankring av nya innevånare och skapar 
nätverk mellan människor med olika bakgrund och ursprung 
baserat på gemensamma intressen.
Biblioteket har erhållit bidrag från Folkhälsorådet direkt 
riktade till förstärkt integrering av nya svenskar - böcker på 
flyktingspråken, t.ex. körkortsböcker, böcker med kulturellt 
anslag, kok- och ordböcker.
Det finns volontärer som läser för äldre och för barn i för-
skolan. Varaessungabygden.se, en hemsida som riktar sig till 
gäster i kommunen (turister), nyinflyttade och barn. Läxhjälp 
i Kvänum där seniorer bidrar.

 MÅL
 Invånarna i Vara kommun deltar aktivt för att främja
 utvecklingen i sitt närområde, såväl som i hela kommunen

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Framtiden
Människors behov av kunskap och information ökar ständigt 
och krav på förmåga att navigera i utbudet blir allt större. 
Det formella, informella och oformella lärandet på olika 
nivåer och med olika inriktning är av strategisk vikt för hela 
samhällsutvecklingen och den demokratiska processen. Det 
livslånga lärandet är en strategisk satsning. Kulturfrågorna 
(inklusive fritidsfrågorna) växer i betydelse i hela samhället.
De nya styrdokumenten för samtliga skolformer innebär 
ett utökat uppdrag för kommunen. Krav på stöd till elever i 
behov av särskilt stöd är tydligt definierat och vårdnadshavare 
kan överklaga beslut kring dessa. Vara har låg utbildningsnivå 
och föräldrars utbildningsnivå har dubbelt så stort förklar-
ingsvärde på betygsutfall jämfört med etnicitet och kön, och 
skolan måste verka kompensatoriskt. Att utveckla arbetssätt, 
analys och systematik mot det proaktiva istället för det 
reaktiva och en ökad samverkan med socialnämnden för att 
stötta familjer redan tidigare kan utvecklas vidare. Vissa elever 
kräver ett konkret personellt stöd (tilläggsbelopp) i den peda-

gogiska verksamheten och tendensen är att antalet ökar vilket 
ökar kostnader för nämnden. Forskningen är samstämmig, 
att för barn i behov av särskilt stöd och för yngre barn i för-
skolan har personaltäthet betydelse för resultaten. Förskolans 
uppdrag har utökats och ett ökat användande av barnomsorg 
redan från ett års ålder där omvårdnadsbehovet är stort ställer 
idag krav på personaltäthet.
Större fokus på det entreprenöriella lärandet skulle kunna 
gagna samtliga verksamheters utveckling. Fokus på lärprocess 
och lärande som är verktyg för utveckling av måluppfyllelse 
kommer idag alltför ofta i skymundan, då alltför stort fokus 
tenderar att läggas på dokumentation.
Elevantalet på Lagmansgymnasiet fortsätter att minska. 
Minskningen av antalet folkbokförda i kommunen i gymna-
sieålder sjunker med 204 elever (30%) åren 2011-2017 och 
elever tenderar i högre grad att välja andra gymnasieskolor. 
Lagmansgymnasiets framtid är en strategisk kommunövergri-
pande fråga.
Läraryrkets minskade status är en allvarlig fråga både na-
tionellt och för Vara. Många studieplatser står idag tomma på 
lärarhögskolorna, och få ungdomar är intresserade av läraryr-
ket. Vara kommun måste därför fortsätta att utveckla en god 
skolkommun och ett gott arbetsgivarskap för att säkerställa 
nyrekrytering.
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Ansvarsområden
Ordförande: Stefan Westergren (s)
Förvaltningschef: Jane Johansson

Socialnämndens verksamhetsområde är Individ- och 
familjeomsorg (IFO), Omsorger kring personer med funk-
tionsnedsättning (OF), Äldreomsorg (ÄO) samt Administra-
tion.
 
Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
IFO har under året tillförts Sefram och Klippan från OF. 
Nu kommer IFO att ansvara för hela nämndens sysselsätt-
ningsverksamhet. Biståndshandläggning kring personer med 
funktionsnedsättning har överförts till IFO. Under våren har 
ett referensboende starta i IFO:s verksamhet som är ett led 
i boendetrappan. Inom OF har en organisationsförändring 
arbetats med under året där resultatindelning har förändrats. 
Resultatenhetscheferna inom OF flyttade in i nyrenoverade 
lokaler på Vårdcentralen. I lokalerna inryms även några andra 
personalgrupper såsom personliga assistenter.
I februari öppnades en bostad med särskild service, 7 bostä-
der, Lingonet, i Vedum.
I juni var Södergård ombyggt och klart för inflyttning. 
Östergårds ombyggnad påbörjades och beräknas inflyttnings-
klart hösten 2012.
Under året har det funnits ett stort antal ej belagda platser på 
ÄO:s särskilda boenden. Detta kan förmodas ha ett samband 
med äldre personers vilja att bo kvar i sin ordinarie bostad 
trots stora omsorgs- och omvårdnadsbehov. För att motsvara 
behovet av boendeplatser avvecklades Renens boende för 
demenssjuka personer. Renen ersattes av 13 boendeplatser på 
Kvänumsgården där 7 platser avvecklades.
En hemtjänstgrupp som är specialiserad på personer med 
demenssjukdom kommer att startas under februari månad.
Planering för att införa distribution av kyld mat har genom-
förts och startar under februari månad. Maten kommer att 
levereras en gång per vecka. En speciell matleveransgrupp är 
tillsatt.
En grupp för att se över äldreomsorgens resultatenhetsin-
delning har arbetat under hösten och kommer att lägga fram 
ett förslag till ny organisation under årets första månader.
Införandet av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) har implementerats i ÄO under året och ett antal 
brukare har valt andra utförare av hemtjänstinsatser än kom-
munens egen regi. Omorganisation av nattpatrullens arbete 
har medfört att undersköterskornas och sjuksköterskornas 
arbetsuppgifter har renodlats.    

Ekonomiskt resultat
Resultatet för året visar på ett överskott för socialnämndens 
del med 6 371 tkr. I detta överskott är inte hänsyn tagen till 
regleringen av den centrala resursfördelningen för ÄO där 
nämnden skall återbetala 5 391 tkr.
Intäkterna är högre än vad som budgeterats beroende på att 
avtal skrivits med Arbetsförmedlingen om att få ut personer 
i praktik. Även intäkter från Försäkringskassan angående 
ersättning för personlig assistans är högre än vad som bud-
geterats.  

 Resultaträkning

 Belopp i tkr 2011 2010 2009

 Intäkter 58 945 60 919 57 272

 Kostnader -346 961 -339 763 -334 626

 varav personalkostnader -242 843 -239 408 -237 158

 Verksamhetens resultat -288 016 -278 844 -277 354

 Budgetanslag 294 387 285 228 274 987

 Över/underskott 6 371 6 384 -2 367

 Balanserat över/underskott 8 833 2 462 -9 863

   

 Nettoinvesteringar -1 696 -163 -396

   

 Jämförelsetal   

 Netto per invånare 18 394 17 699 17 581

 Andel av nettodriftskostnad % 40,3 39,8 39,5

 Resultat per verksamhetsområde

 Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

 Administration 10 305 7 501 2 804

 Individ- och familjeomsorg 44 687 47 369 -2 682

 Omsorg kring personer med 

 funktionsnedsättning 76 734 74 317 2 417

 Äldreomsorg 152 835 148 852 3 983

 Kost 9 826 9 977 -151

 Summa 294 387 288 016 6 371

Resultatet för året visar på ett överskott med 6 371 tkr.
Administrationen och nämnd redovisar ett överskott med 
2 804 tkr. Nämndens kostnad för arvoden är högre än vad 
som budgeterats. För administration har inte budget för 
oförutsedda utgifter använts.
För IFO redovisas ett underskott totalt med 2 682 tkr. De 
stora kostnaderna för IFO är institutionsvård för barn/
ungdomar som visar på ett underskott med 5 292 tkr. Även 
försörjningsstödet ger ett underskott på 773 tkr, under hösten 

SOCIALNÄMNDEN

Intäkternas fördelning Kostnadernas fördelning

Försäljning av verksamhet 
och entreprenad 1 %

Försäljningsmedel 17 %

Bidrag 62 %

Taxor och avgifter 18 %

Hyror och arrenden 2 %

Bidrag 4 %

Övrigt 22 %

Material 2 %

Arbetskraft 72 %
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SOCIALNÄMNDEN

har en ökning av nybesöken skett.  Detta kan kopplas till den 
nedgående konjunkturen, ökad arbetslöshet och förändringar 
i socialförsäkringssystemet. Övriga verksamheter inom IFO 
kompenserar till viss del ovan nämnda underskott.
OF´s verksamheter redovisar ett överskott med 2 417 tkr. 
Ett överskott härrör sig från den gruppbostad som var 
inflyttningsklar en bit in på året. Omprövning har gjorts på 
ärenden med personlig assistans vilket generade mer intäkter 
än vad som beräknats.
ÄO redovisar ett överskott med 3 983 tkr. Under året har det 
varit ett antal särskilda boende platser som ej varit belagda 
vilket bidrar till överskottet. Södergård var stängt för om-
byggnad första halvåret när ombyggnaden var färdig stängdes 
Östergård av samma skäl, detta bidrar till överskottet. Ytter-
ligare ett bidrag till överskottet är att Renen avvecklades 
första delen av december.  Vad som däremot visar på under-
skott i verksamheten är de övriga särskilda boendena som 
redovisar underskott då personaltätheten ej överensstämmer 
med de omsorgs- och omvårdnadsbehov som finns.
Kosten redovisar ett underskott på 151 tkr.

Måluppfyllelse
Kommunövergripande inriktningsmål

 MÅL 
 Brukarpeng är infört i alla verksamheter där det är praktiskt  
 möjligt och ekonomiskt försvarbart.

 Måluppfyllelse   Ej uppnått

 Analys
Inom socialnämndens verksamheter är brukarpeng svår att 
införa. Dock har kundval i hemtjänsten införts och utgör ett 
alternativ till brukarpeng.

 MÅL
 Nettokostnaderna har sänkts efter uppräkning med 1% per år  
 fram till 2011

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Nettokostnaderna har sänkts genom effektivisering inom 
såväl OF som ÄO.

 MÅL
 Samarbetet med frivilligorganisationer ska förstärkas och  
 utökas.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Frivilliga är i varierande omfattning inne i nämndens verk-
samheter, främst ÄO. Ett samarbete som stärks via nämndens 
anhörigkonsulenter. Engagemanget från frivilliga skiftar 
beroende på diverse faktorer, från tid till annan.
INRIKTNINg

 MÅL
 Verksamheten ska aktivt verka för att människor klarar sin  
 vardag själva.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
För socialnämndens del är det intentionerna i de lagar som 
styr nämndens verksamhet, vilket medför att så alltid sker i 
de olika verksamhetsområdena.

 MÅL
 Människors egen förmåga ska tillvaratas och deras egna  
 resurser och nätverk ska utvecklas.

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Socialnämndens verksamheter styrs av lagar där detta ingår 
som en naturlig del.

 MÅL
 äldre, handikappade och psykiskt funktionshindrade ska  
 erbjudas meningsfulla aktiviteter och stimulans

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

Analys
För personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning 
inom OF tillgodoses behoven av aktivering och stimulans i 
aktivitetshuset Klippan och Sefram.
Inom ÄO arbetas det målmedvetet med aktivering och stimu-
lans i vardagslivet.
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SOCIALNÄMNDEN

Effektmål
Analys

Individ- och familjeomsorg
Målen har uppnåtts, inga speciella mätningar har genomförts, 
dock visar erfarenheten på att så är fallet.

Omsorg kring personer med funktionsnedsättning
Målen är uppnådda förutom vad gäller det som efterfrågas i 
brukarundersökningen. Ny brukarundersökning planeras till 
hösten 2012.

Kommunal hälso- och sjukvård
Målen uppnås till övervägande delen. Brister anges fort-
farande vad telefonin beträffar. Nämnden har vidtagit de 
åtgärder med nödtelefoner mm som står till buds. I övrigt är 
telefonin inget som nämnden kan påverka. Antalet kvarglöm-
da läkemedelsdoser har minska med 16 % sedan 2007. Målet 
var en minskning med 50 %.

äldreomsorg
Samtliga mål är uppfyllda. Måluppfyllelsen har mätts genom 
2011 års brukarundersökning. Möjligheter att välja annan 
utförare av hemtjänstinsatser än kommunen finns sedan 
hösten 2011. Sociala avvikelser har inkommit fram till dess 
att nämnden beslutade att de ska upphöra. De ersätts av nya 
lex Sarah och synpunktshanteringen.

Sektorsprogram
HÅLLBAR UTVECKLINg
Analys
Nämndens verksamheter tar ökat ansvar för utveckling och 
bidrar med kunskap inom området.

 MÅL
 Varje verksamhet tar ökat ansvar för hållbar utveckling och  
 bidrar med ökad kunskap inom sitt område.

 Måluppfyllelse   Uppnått

NäRINgSLIV OCH ARBETE

Analys
Målet har delvis uppnåtts. Socialnämnden i Vara kommun 
har tillsammans med kommunerna Grästorp, Skara, Götene 
och Lidköping samt gymnasieskolorna i Lidköping och 
Skara, sänt in en ansökan om att få bilda Vård- och omsorgs-
college. En samverkan mellan arbetsgivare och utbildare.

 MÅL
 Utvecklad och fördjupad samverkan mellan utbildning och  
 näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

INTERNATIONALISERINg
Analys
Målet om utvecklat internationellt samarbete med inriktning 
på demokrati, mångfald och näringsliv är delvis uppnått. 
Socialnämndens internationella samarbete sker i kompetens-
höjande syfte.
 
 MÅL
 Utvecklat internationellt samarbete med inriktning på   
 demokrati, mångfald och näringsliv.

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått

FOLKHäLSA
Analys
Målet är delvis uppnått. Det pågår ett kontinuerligt arbete 
med ungdomar som riskerar utanförskap framförallt genom 
arbetsmarknadsinsatser.
För de äldres del är målet helt uppnått. Ett intensivt arbete 
bedrivs för att nå målet. 1 januari infördes en värdegrund i 
Socialtjänstlagen (SoL) där de äldres välbefinnande är cen-
tralt. Vidare arbetar äldreomsorgen med SENIOR ALERT 
som är ett nationellt kvalitetsregister för att förebygga bl a 
fallskador.

 MÅL
 Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att  
 sänka ohälsotalet bland kommunens invånare.

 Måluppfyllelse   Delvis uppnått
 
 MÅL
 Stärka de äldres hälsa samt deras livskvalitet.

 Måluppfyllelse   Uppnått

DEMOKRATI
Analys
Målet är upnått. Socialnämnden följer Socialtjänstlagen som 
vilar på demokratins och solidaritetens grund.

 MÅL
 Invånarna i Vara kommun deltar aktivt för att främja 
 utvecklingen i sitt närområde, såväl som i hela kommunen.

 Måluppfyllelse   Uppnått
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SOCIALNÄMNDEN

Tjänstegarantier
Kvalitetsmått/Nyckeltal

  2011 2010 2009

Placeringar HVB barn/ungdomar 13 8 7

Anmälningar gällande barn/ungdomar 228 196 208

Anmälningar gällande vuxna 176 161 130

OF LASS antal beviljade tim/år 258 231 223

OF LASS antal ärenden  22 23

OF LSS antal beviljade tim/år  118 774 113 213

OF LSS antal ärende  10 13

Antal beviljade tim/år  16 033 27 857

Hemtjänst antal ärenden per månad och år 369 349 349

Hemtjänst antal timmar per månad och år 11 403 10 338 9 565

   

Framtiden
Under hösten 2011 bildades sektionen för arbetsmarknads- 
och sysselsättning där socialnämndens samtliga resurser för 
arbete och sysselsättning inryms. Syftet är att med alla delar 
samlade kunna tillvarata alla tillgängliga resurser optimalt.
Kostnader för placerade barn och ungdomar samt för för-
sörjningsstöd förväntas vara kvar på samma nivå som tidigare.
Arbetet med att ta emot ensamkommande flyktingbarn har 
pågått. Under 2011 rekryterades en resultatenhetschef för 
ändamålet. Mottagandet beräknas kunna påbörjas under 
våren 2012. Enheten kommer att använda Renens lokaler i 
Kvänum.

ÄO´s nya resultatenhetsindelningen med mer renodlade 
verksamheter, kommer att kräva noggrann planering inför 
genomförandet. I nämndens verksamhetsplan för åren 2012-
2015 anges att NKI (nöjd kundindex) ska öka. 
Ett förbättringsarbete pågår med anledning av detta i resultat-
enheterna, Ett ökat behov av dagverksamhet för personer 
med demenssjukdom har uppstått. Detta förväntas fortsätta 
under ett antal månader. Hemtjänstteamet med speciell 
inriktning mot demenssjuka personer startar i februari 2012. 
Teamet kommer att arbeta hos personer med speciell pro-
blematik med syftet att de ska kunna bo kvar i sitt ordinära 
boende.
Östergårds lokaler beräknas inflyttningsklara under hösten. 
När både Söder- och Östergård är inflyttningsklara saknas 
möjligheter att föra över resurser från ÄO till andra verksam-
hetsområden.
När det gäller stimulansmedel, statsbidrag, prestations-
baserade statsbidrag arbetar socialnämnden inom flera om-
råden. Kundvalet i hemtjänsten har startat upp och i nuläget 
har 6 brukare valt annan utförare än kommunen. Den kom-
munala egenregin är konkurrensutsatt och på sikt kan detta 
komma att få konsekvenser.
Vad gäller icke verkställda beslut har inga sanktionsavgifter 
betalats ut.
Socialnämnden arbetar aktivt för att fullgöra sina ålägganden 
vad handikappolitiska programmet med tillhörande hand-
lingsplan beträffar.
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VARA BOSTÄDER AB

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Bolagets uppgift är att med iakttagande av det kommunala 
ägardirektivet befrämja bostadsförsörjningen i kommunen.

Organisation och personal
Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige till och med 
2015 års bolagsstämma och består av:
Karl-Axel Olsson     ordförande
Jan-Erik Wallin        vice ordförande
Heidi Hansen
Jörgen Kjellqvist
Fredrik Svensson

Revisor är Ingela Larsson med Thomas Björkman som 
ersättare.
För särskild förvaltningsrevision har kommunen utsett två 
stycken lekmannarevisorer som tillika är ordinarie revisorer i 
kommunen.
Under året har styrelsen haft fem styrelsesammanträden.
Hans Axblom är verkställande direktör för företaget.

På den administrativa sidan finns det 2,8 anställda.Företagets 
administrativa lokaler tillika vaktmästarnas lokaler, förråds-
utrymmen och garage är belägna i den av Vara industrifas-
tigheter AB:s förhyrda lokalen på Badhusgatan 24 i Vara.
Det finns 4 anställda fastighetsskötare varav två inom 
Varaområdet, en i Kvänumsområdet, samt en för 
Vedumsområdet. Dessutom finns en deltidsanställd 
byggnadsarbetare på 75%.
Vara Bostäder AB är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbets-
givarorganisation) och den för SABO-företagen gemensamma 
inköpsorganisationen HBV.

Investeringar
På kv Lärkträdet 2 har etapp 2 färdigställts med inflytt 1 april 
2011. Sammantaget 32 st lägenheter samt 2 lokaler. Nettotill-
skott 20 st lägenheter på fastigheten. Alla lägenheter och båda 
lokalerna uthyrda.
På kv Ärlan 10 har ombyggnation avslutats under året.

Underhållskostnader:
Stora kostnader har under året framför allt nedlagts i kv. 
Aspen 9 och 21.

Försäljningar
Ingen försäljning av fastighet eller mark har skett under året.

Inköp
Inga större inköp har gjorts under året.

Koncernförhållanden
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De förändringar av fastighetsbeståndet som skett under året 
finns redovisade under rubrikerna Investeringar/Försäljningar.
Bolaget har hos skatteverket lyckats få tillstånd ändring av 
uttagsbeskattning, vilket medfört återbetalning av moms om 
totalt 486 tkr.

Framtida utveckling
Företagets framtida utveckling är mycket beroende på befolk-
ningsutvecklingen i de tätorter där företaget äger bostäder. 
Efterfrågan på bostäder har under året varit väsentlig framför 
allt i Vara tätort.
Nybyggnation av 32 lägenheter i Kv Lärkträdet 2 har färdig-
ställts under våren 2011.
Nyproduktion i kv. Svalan 6, 8 och 10 är upphandlat och 
kommer att ge ett tillskott om 28 lägenheter, 2-4 lokaler samt 
utrymmen för kommunalarkiv. Beräknad byggstart Mars/
April 2012 med ca 1 års byggtid.

Fastighetsförvaltning
Hyresförhandling för år 2012 påbörjades i december 2010 
och avslutades under januari 2012 vilket resulterade i en 
genomsnittlig höjning på 2,2 % från den 1 Februari 2012.
Vakansgraden under året har uppgått till ca 1,2 %. Omflytt-
ningsfrekvensen har uppgått till ca 19 %.
Avskrivningar på fastigheter har gjorts med 1,2 % vad avser 
fastigheter äldre än 10 år.
Fastigheter yngre än 10 år har avskrivningar beräknats 
till 2-3%.
Total lägenhetsyta är ca 32.086 kvm och lokalyta ca 
5.147 kvm.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

  2011 2010 2009 2008 2007

 Nettoomsättning, mkr 32,2 31,3 29,4 28,4 27,0

 Resultat efter finansiella poster, tkr 68 33 166 113 23

 Balansomslutning, mkr 205,3 200,6 162,7 140,5 129,8

 Soliditet, % 7,0 7,2 2,7 3,0 4,2

 Totalt hyresbortfall outhyrt. mkr 0,4 0,5 1,6 0,9 1,3

 Totala hyresrabatter, tkr 319 315 272 216 286

 Omflyttningar, % 19,0 23,0 32,6 21,8 34,3

 Förslag till vinstdisposition

 Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

 Balanserade vinstmedel   810 736 kr

 Årets vinst   48 464 kr

 Summa   859 200 kr

 

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så 

 att i ny räkning överförs   

 Summa   859 200 kr
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VARA BOSTÄDER AB

Balansräkning

 Belopp i (mkr) 2011 2010

 TILLGÅNGAR  
 Anläggningstillgångar  
 Materiella anläggningstillgångar  
 Materiella anläggningstillgångar  
 Byggnader och mark 201,3 179,8
 Inventarier, verktyg och installationer 0,2 0,3
 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
 materiella anläggningstillgångar 1,2 15,3
 Summa materiella anläggningstillgångar 202,8 195,4
  
 Finansiella anläggningstillgångar  
 Övriga långfristiga värdepappersinnehav 0,2 0,2
 Summa anläggningstillgångar 203,0 195,5
  
 Omsättningstillgångar  
 Varulager m m  
 Förråd 0,0 0,1
 Förskott till leverantörer 0,0 0,0
 Summa varulager mm 0,0 0,1
  
 Kortfristiga fordringar  
 Hyres-/kundfordringar 1,3 2,4
 Övriga kortfristiga fordringar 0,6 1,7
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,4 0,4
 Summa kortfristiga fordringar 2,3 4,6
 Kassa och bank  
 Summa omsättningstillgångar 2,3 5,1
 SUMMA TILLGÅNGAR 205,3 200,6
  
 SKULDER OCH EGET KAPITAL  
 Eget kapital  
 Bundet eget kapital  
 Aktiekapital 13,3 13,3
 Reservfond 0,3 0,3
 Summa bundet eget kapital 13,6 13,6
  
 Fritt eget kapital  
 Balanserad vinst 0,8 0,8
 Årets vinst 0,1 0,0
 Summa fritt eget kapital 0,9 0,8
 Summa eget kapital 14,5 14,4
  
 Avsättningar  
 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2,2 2,3
 Uppskjutna skatter 0,1 0,1
 Summa avsättningar 2,3 2,4
  
 Långfristiga skulder  
 Skulder till kreditinstitut 142,5 143,5
 Summa långfristiga skulder 142,5 143,5
  
 Kortfristiga skulder  
 Skulder till kreditinstitut 1,0 1,0
 Leverantörsskulder 1,1 3,9
 Skulder till Vara kommun 37,4 29,4
 Skulder till koncernföretag 0,1 0,1
 Övriga kortfristiga skulder 0,1 0,1
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6,3 5,8
 Summa kortfristiga skulder 46,0 40,3
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 205,3 200,6
  

 Ställda säkerheter 6,9 6,9

  

 Ansvarsförbindelser 0,0 0,0

Resultaträkning

 Belopp i (mkr) 2011 2010

 Nettoomsättning  
 Hyresintäkter 31,4 29,9
 Övriga förvaltningsintäkter 0,9 1,4
 Summa nettoomsättning 32,2 31,2
  
 Rörelsens kostnader:  
 Underhållskostnader -5,9 -5,7
 Driftkostnader -16,0 -17,3
 Fastighetsskatt -0,5 -0,5
 Avskrivningar och nedskrivningar av fastigheter -3,0 -2,9
 Rörelseresultat 6,9 4,9
  
 Resultat från finansiella investeringar  
 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,1
 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,1
 Räntekostnader och liknande resultatposter -6,9 -5,0
 Summa resultat från finansiella investeringar -6,8 -4,9
  
 Resultat efter finansiella poster 0,1 0,0
  
 Skatt på årets resultat -0,0 -0,0
 Årets vinst 0,0 0,0

Kassaflödesanalys

 Belopp i (mkr) 2011 2010

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
 Rörelseresultat före finansiella poster 6,9 4,9
 Avskrivningar och nedskrivningar 3,1 3,0
 Summa: 10,0 7,9
  
 Erhållen ränta 0,1 0,1
 Erlagd ränta -6,9 -5,0
 Betald inkomstskatt 0,2 0,0
 Summa: 3,3 3,0
  
 Ökning/minskning varulager 1,1 -2,0
 Ökning/minskning kundfordringar 0,4 0,0
 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1,1 0,2
 Ökning/minskning leverantörsskulder -2,8 -0,5
 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 0,4 -0,1
 Ökning/minskning avsättning pensioner -0,1 0,1
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,5 0,7
  
 INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -10,5 -39,1
 Sålda materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1
 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,5 -39,0
  
 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
 Nyemission 0,0 10,0
 Förändring fordran/skuld Vara kommun 8,0 29,4
 Upptagna lån  
 Amortering långfristiga lån -1,1 -1,0
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,0 38,4
  
 Årets kassaflöde 0,0 0,0
 Likvida medel vid årets början 0,0 0,0
 Likvida medel vid årets slut 0,0 0,0
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VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget skall enligt bolagsordningen vara ett av Vara kom-
muns näringspolitiska instrument för att skapa goda förut-
sättningar för en positiv utveckling av kommunens näringsliv.
Bolagets uppgift är därvid att:
uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till industrier 
och övrig näringsverksamhet
och på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och 
markanskaffning i kommunen.

Organisation och personal
Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige till och med 
2015 års bolagsstämma och består av:
Carl-Axel Olsson ordförande
Jan-Erik Wallin vice ordförande
Heidi Hansen
Jörgen Kjellqvist
Fredrik Svensson

Styrelsen har haft fem sammanträden under verksamhetsåret.
Verkställande direktör är Hans Axblom.

Bolaget har ingen anställd personal utan har under räken-
skapsåret köpt såväl förvaltningstjänster som skötseltjänster av 
Vara Bostäder AB enligt tecknat avtal.

Hyresintäkter och uthyrningsläget
Hyresintäkterna har under verksamhetsåret uppgått 
till 2,7 mkr.
Uthyrningsläget under året har varit acceptabelt. Dock har ett 
antal lokaler i form av kallager (360 kvm) och 3 st kontor om 
totalt 55 kvm stått vakanta i kv. Plåtslagaren 1 (Kentahuset).

Fastighetsförvaltningen

Dalripan 1 Kvänum uthyrningsbar yta 1.350 m2
Fastigheten är helt uthyrd.

Bonden 4 (Lumbers hus) uthyrningsbar yta 2.404 m2
Fastigheten är helt uthyrd.

Plåtslagaren 1 (Kentahuset) uthyrningsbar yta 2.200 m2 
Vissa ytor har varit vakanta under året.

Konstruktören 1 (Gimahuset) uthyrningsbar yta 2.050 m2
Fastigheten är helt uthyrd.

Koncernförhållanden
Bolaget är helägt kommunalt bolag.

Försäljningar under året
Ingen försäljning har skett under året.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Omläggning av tak på Plåtslagaren 1 har genomförts, vilket 
medfört att kostnader för underhåll ökat väsentligt.
 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

  2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning, mkr 2 721 2 776 2 890 3 583 7 144

Resultat efter finansiella poster, tkr -434 -76 180 3 206 224

Balansomslutning, mkr 14 545 14 947 17 678 28 553 52 048

Soliditet, % 44,3 45,2 38,7 23,5 8,5

     

Förslag till vinstdisposition

 Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

 Balanserade vinstmedel  5 163 119 kr

 Årets vinst  350 kr

 Summa  5 163 469 kr

 

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

 disponeras så att i ny räkning överförs  5 163 469 kr

 Summa  5 163 469 kr

 

Resultaträkning

 Belopp i (mkr) 2011 2010

 Nettoomsättning 2,7 2,8

 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0

 Summa nettoomsättning 2,7 2,8

  

 Rörelsens kostnader:  

 Skötsel och underhåll -1,0 -0,8

 Driftkostnader -1,0 -0,9

 Personalkostnader -0,0 -0,1

 Fastighetsskatt -0,1 -0,1

 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -0,6 -0,6

 Övriga rörelsekostnader -0,3 -0,4

 Summa rörelsens kostnader -3,0 -2,8

  

 Rörelseresultat -0,3 -0,0

  

 Resultat från finansiella investeringar  

 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0

 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,2 -0,1

 Summa resultat från finansiella investeringar -0,2 -0,1

  

 Resultat efter finansiella poster -0,4 -0,1

  

 Bokslutsdispositioner 0,4 0,1

 Skatt på årets resultat -0,0 -0,0

 Årets vinst 0,0 0,0
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VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB

Kassaflödesanalys

 Belopp i (mkr) 2011 2010

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

 Rörelseresultat före finansiella poster -0,3 -0,0

 Avskrivningar 0,6 0,6

 Övriga ej likviditetspåverkande poster -0,0 

 Summa: 0,4 0,6

  

 Erhållen ränta 0,0 0,0

 Erlagd ränta -0,2 -0,1

 Betald inkomstskatt -0,0 -0,3

 Summa: 0,2 0,2

  

 Ökning/minskning kundfordringar 0,0 -0,1

 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 0,2 0,3

 Ökning/minskning leverantörsskulder -0,3 -0,0

 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 0,0 -0,0

 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,1 0,5

  

 INVESTERINGSVERKSAMHETEN  

 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -0,4 -1,5

 Sålda materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4 -1,5

  

 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

 Förändring fordran/skuld Vara kommun 0,3 0,3

 Amortering långfristiga lån 0,0 -2,6

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,3 -2,3

  

 Årets kassaflöde 0,0 -3,3

 Likvida medel vid årets början 0,0 3,3

 Likvida medel vid årets slut 0,0 0,0

Balansräkning

 Belopp i (mkr) 2011 2010

 TILLGÅNGAR  

 Materiella anläggningstillgångar  

 Anläggningstillgångar  

 Byggnader och mark 12,9 13,0

 Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,1

 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

 materiella anläggningstillgångar 0,0 0,2

 Summa anläggningstillgångar 13,0 13,2

  

 Omsättningstillgångar  

 Kortfristiga fordringar  

 Kundfordringar 0,3 0,3

 Fordringar hos koncernföretag 0,1 0,1

 Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,0

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,1 1,2

 Summa omsättningstillgångar 1,5 1,7

 SUMMA TILLGÅNGAR 14,5 14,9

  

 SKULDER OCH EGET KAPITAL  

 Eget kapital  

 Bundet eget kapital  

 Aktiekapital 0,7 0,7

 Reservfond 0,1 0,1

 Summa bundet eget kapital 0,8 0,8

  

 Fritt eget kapital  

 Balanserad vinst 5,2 5,1

 Årets vinst 0,0 0,0

 Summa fritt eget kapital 5,2 5,2

 Summa eget kapital 6,0 6,0

  

 Obeskattade reserver 0,6 1,0

  

 Långfristiga skulder  

 Övriga skulder till kreditinstitut 6,5 6,5

 Summa långfristiga skulder 6,5 6,5

  

 Kortfristiga skulder  

 Leverantörsskulder 0,3 0,6

 Skulder till Vara kommun 0,6 0,3

 Skatteskulder 0,0 0,0

 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,5 0,5

 Summa kortfristiga skulder 1,4 1,4

 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 14,5 14,9

  

 Ställda säkerheter Inga Inga

  

 Ansvarsförbindelser Inga Inga
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VARA HORSE ARENA AB

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget skall enligt bolagsordningen bedriva verksamhet med 
anknytning till hästsporten och därmed förenlig verksamhet.
Under räkenskapsåret har det inte bedrivits någon verksamhet 
i bolaget. Syftet med bolaget har varit att skydda varumärket 
Vara Horse Arena AB och förbereda för en framtida satsning 
på en större hästanläggning.
 
Organisation och personal
Bolagets styrelse har utsetts av kommunfullmäktige och har 
under räkenskapsåret bestått av:
 
Fredrik Nelander, ordförande
Elof Jonsson, ledamot
Jan-Erik Wallin, ledamot
 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte under räkenskapsåret.
 
Verkställande direktör är Gert Norell.
Bolaget har ingen anställd personal.

Förslag till vinstdisposition
 Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

 Balanserade vinstmedel  -2 005 kr

 Årets vinst  -642 kr

 Summa  -2 647 kr

 

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 

 vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs  -2 647 kr

 Summa  -2 647 kr

Resultaträkning

 Belopp i (kr) 2011 2010

 Rörelsens intäkter 0 0

 Rörelsens kostnader -2 250 -1 350

 Avskrivningar 0 0

 Rörelseresultat -2 250 -1 350

  

 Resultat från finansiella investeringar  

 Ränteintäkter 1 608 367

 Räntekostnader 0 0

 Resultat efter finansiella poster -642 983

  

 Bokslutsdispositioner  

 Skatt 0 0

  

 Årets resultat -642 -983

Kassaflödesanalys

 Belopp i (kr) 2011 2010

  

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

 Årets resultat -642 -983

 Justering för av- och nedskrivningar 0 0

 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0

 Medel från verksamheten före förändring av 

 rörelsekapitalet -642 -983

 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0

 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 -86

 Medel från den löpande verksamheten -642 -1 069

  

 INVESTERINGSVERKSAMHETEN  

 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0

 Medel från investeringsverksamheten 0 0

  

 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

 Upptagna lån 0 0

 Amortering av lån 0 0

 Medel från finansieringsverksamheten 0 0

  

 ÅRETS KASSAFLÖDE  

  

 Likvida medel vid årets början 97 995 99 064

 Likvida medel vid årets slut 97 354 97 995

 Förändring likvida medel -642 -1 069

Balansräkning

 Belopp i (kr) 2011 2010

 TILLGÅNGAR  

 Anläggningstillgångar 0 0

 Finansiella anläggningstillgångar 0 0

 Omsättningstillgångar  

 Förråd 0 0

 Kortfristiga fordringar 0 0

 Kortfristiga placeringar 0 0

 Kassa och bank 97 354 97 995

 Summa omsättningstillgångar 97 354 97 995

 SUMMA TILLGÅNGAR 97 354 97 995

  

 SKULDER OCH EGET KAPITAL  

 Aktiekapital 100 000 100 000

 Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

 Balanserat resultat -2 005 -1 022

 Årets resultat -642 -983

 Summa fritt eget kapital -2 647 -2 005

 Summa eget kapital 97 354 97 995

  

 Obeskattade reserver 0 0

 Avsättningar 0 0

 Långfristiga skulder 0 0

 Kortfristiga skulder  

 Skatteskuld 0 0

 Summa kortfristiga skulder 0 0

 SUMMA SKULDER 0 0

 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 97 354 97 995
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Vara känns i hela kroppen; våra
vindkraftverk samspelar med historiens
vingslag och en blandning av tradition 
och förnyelse. Vara är en levande kommun 
som utvecklas och här finns bra och 
attraktivt boendeför alla intressen

CITAT FRÅN VARA KOMMUNS STYRDOKUMENT ‘‘VISION 2030‘‘
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MODELL FÖR FINANSIELL ANALYS

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställ-
ning för Vara kommun används en finansiell analysmodell 
som benämns RK-modellen. Målsättningen är att utifrån 
dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och pro-
blem 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, riskförhål-
landen samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
Aspekterna resultat – kapacitet och risk – kontroll utgör 
hörnstenar i modellen.

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

Kapacitet
Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig 
betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell mot-
ståndskraft 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 sam-
lade pensionsskuld.

Kontroll
Med den fjärde aspekten kontroll avses hur upprättande av 
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 utveck-
ling inom de fyra perspektiven.

Resultat - kapacitet

    

Intäkter och kostnader

 Driftkostnadsandel

 Årets investeringar

 Skattefinansieringsgrad av investeringar

 Årets resultat

 Soliditet

 Skuldsättningsgrad

 Kommunalskatt

Resultat - kontroll

    

Likviditet ur ett riskperspektiv

 Finansiella nettotillgångar

 Finansiella risker

 Koncernens resultat och borgensåtagande

 Pensionsåtagande

 Prognossäkerhet

 Känslighetsanalys

RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Resultat Kapacitet

Risk Kontroll

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

Föreligger några risker som kan
påverka kommunens resultat och
kapacitet?

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

Vilken kontroll har kommunen över
den ekonomiska utvecklingen?
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN

Årets resultat uppgår till -0,6 mkr, vilket betyder en resultat-
försämring med 56 mkr jämfört med föregående år jämfört 
med budget redovisar kommunen ett överskott med 9,5 mkr. 
Nettoinvesteringarna uppgick till 66 mkr, vilket innebär 
ett budgetöverskott i investeringsbudgeten med 63 mkr. 
Kommunen har ingen långfristig låneskuld och soliditeten 
försämras med 1,1 procentenheter till 29,5 procent. Balans-
likviditeten har ökat med 9 procentenheter till 123 procent.

Resultat och kapacitet
Intäkter och kostnader

 (Förändring i procent) 2011 2010 2009

 Nettokostnadsutveckling 5,3 % 0,3 % 1,3 %

 Skatte- och statsbidragsutveckling 1,6 % 3,3 % 1,9 %

Nettokostnadsökningen om 5,3 procent i årets bokslut beror 
delvis på engångskostnader för pensioner. Den s.k. “brom-
sen” i det allmänna pensionssystemet påverkar kommunens 
pensionskostnader med 12 mkr (1,9 %). Om dessa engång-
skostnader för pensioner exkluderas motsvarar nettokost-
nadsökningen 3,5 procent. Trots positiva slutavräkningar för 
skatteintäkterna 2010 och 2011 ökar skatteintäkterna och de 
generella statsbidragen endast med 1,6 procent jämfört med 
år 2010.

 (Belopp i mkr) Uppgår 2011 till      Procentuell förändring

         2009-2010

 Verksamhetens kostnader inklusive 

 avskrivningar och finansnetto 907 8,0 % -1,9 %

 Verksamhetens intäkter 194 0,2 % 0,8 %

 Skatteintäkter 540 1,5 % 2,2 %

 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 173 1,8 % 6,9 %

Driftskostnadsandel
 (Löpande kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag)

 (procentandel) 2011 2010 2009

 Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 89,6 % 86,0 % 88,7 %

 Avskrivningar 5,5 % 5,6 % 5,7 %

 Driftskostnadsandel före finansnetto 95,1 % 91,6 % 94,4 %

 Finansnetto*) 6,0 % 0,5 % 3,3 %

 Driftskostnadsandel 100,1 % 92,1 % 97,8 %

   
*) Finansnettot inkluderar finansiella kostnader för pensions-
skulden enligt fullfonderingsmodell.

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna 
utvecklar sig i förhållande till skatteintäkterna och det 
generella statsbidraget. Nyckeltalet speglar hur stor del av 
skatteintäkter och statsbidrag som den löpande driftverk-
samheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan 
användas till amortering av långfristiga lån, finansiering av 
investeringar och/eller sparande.
Driftkostnadsandelen ökar med 8 procentenheter mellan 
2011 och 2010. Den största andelen av ökningen (5,6 %) 
beror på  engångskostnader för pensioner. Engångskostnad-
erna består av effekter av den s.k. “bromsen” i det allmänna 
pensionssystemet samt den sänkta diskonteringsräntan (-0,75 
procentenheter) i pensionsskuldsberäkningen.  
                                             
Årets investeringar

  2011 2010 2009

 Investeringsvolym (mkr) 66 48 35

 Investeringsvolym/verksamhetens kostnader 8 % 6 % 4 %

 Nettoinvesteringar/avskrivningar 169 % 123 % 91 %

Investeringarnas andel av skatteintäkter
och generella statsbidrag

 % 2011 2010 2009

 Vara kommun 9 % 7 % 5 %

 Västra Götalandsregionen, genomsnitt */ 10 % 9 %

 Riket, genomsnitt */ 8 % 8 %

*/ 2011 års räkenskapssammandrag är inte publicerad.

Nettoinvesteringarna uppgick under året till 66 mkr. Den 
större delen av investeringsvolymen återfinns inom samhälls-
byggnadsförvaltningens tekniska verksamhet. Jämfört med 
budget blir nettoinvesteringarna 63 mkr lägre än budget 
p.g.a. förskjutningar i tiden av ett flertal investeringsprojekt. 
Jämfört med både Västra Götalandsregionen och riket i 
genomsnitt är kommunens investeringsnivå lägre (2009 - 
2010)

Skattefinansieringsgrad av investeringar

 (procent) 2011 2010 2009

 Internt tillförda medel (mkr) 84 90 66

 Årets nettoinvesteringar (mkr) 66 48 35

 Skattefinansieringsgrad av investeringarna 127 % 188 % 189 %

Årets resultat Årets resultat/skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

Skatte- och statsbidragsutveckling och
nettokostnadsutveckling
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN

Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av investering-
arna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår 
när den löpande driften är finansierad. En skattefinansierings-
grad på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinan-
siera investeringar som är genomförda under året, vilket i sin 
tur innebär att kommunen inte behöver låna till investering-
arna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsut-
rymme stärks. Under 2011 har skattefinansiering kunnat ske 
av hela investeringsvolymen med en skattefinansieringsgrad 
på 127 procent.

Årets resultat

 (mkr) 2011 2010 2009

 Fullfonderingsmodell   

 Årets resultat -0,6 55,5 15,3

 Årets resultat/skatteintäkter och 

 generella statsbidrag -0,1 % 7,9 % 2,3 %

   

 Blandad modell   

 Årets resultat 34,2 45,1 20,3

 Årets resultat/skatteintäkter och 

 generellt statsbidrag (%) 4,8 % 6,4 % 3,0 %

   

 Balanskravsutredning   

 Resultat enligt resultaträkningen -0,6 55,5 15,3

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

 Blandad redovisningsmodell 34,8 -10,4 5,0

 Summa resultat enligt balanskravsutredning 34,2 45,0 20,2

Årets resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till -0,6 
mkr, vilket motsvarar -0,1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Under perioden 2009 - 2011 uppgår det genom-
snittliga resultatet i relation till skatteintäkter och generella 
statsbidrag till 3,4 procent. Med den blandade redovisnings-
modellen uppgår årets resultat till 34,2 mkr, vilket motsvarar 
4,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att 
kommunens resultat måste överstiga noll kronor. För att 
upprätthålla kravet på god ekonomisk hushållning är det inte 
en tillräcklig resultatnivå.
I balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster från 
resultatet. Justering görs även för pensionskostnader på 
pensioner som är intjänade före år 1998 p.g.a. Vara kommun 
redovisar enligt fullfonderingsmodellen.

Soliditet

 (procent) 2011 2010 2009

 Tillgångsförändring 4 % 5 % 12 %

 Förändring eget kapital 0 % 32 % 10 %

   

 Soliditet (procent) 2011 2010 2009

 Vara kommun 29,5 30,6 24,4

 Västra Götalandsregionen, genomsnitt */ 6 2

 Riket, genomsnitt */ 6 1

*/ 2010 års räkenskapssammandrag är inte publicerad.

Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt. 
Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som 
finansierats med egna medel, d.v.s. skatteintäkter. I bokslutet 
uppgår soliditeten till 29,5 procent, vilket är en minskning 
med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år. Orsaken 
till den försämrade soliditeten är ett svagt resultat på 
-0,6 mkr. I Västra Götalandsregionen och i riket ligger kom-
munernas soliditet i genomsnitt på 6 procent.

Skuldsättningsgrad

 (procent) 2011 2010 2009

 Total skuldsättningsgrad   

 - varav avsättningsgrad 51 47 50

 - varav kortfristig skuldsättningsgrad 19 22 26

 - varav långfristig skuldsättningsgrad 0 0 0

 Summa: 70 69 76

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande 
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens 
skuldsättningsgrad ökar med 1 procentenhet jämfört med 
föregående år. Den kortfristiga skuldsättningsgraden minskar 
med 3 procentenheter medan avsättningsgraden ökar med 
4 procentenheter. Avsättningsgradens ökning beror på ökad 
pensionsavsättning, främst beroende på den sänkta dis-
konteringsräntans påverkan på pensionsskuldens storlek. Den 
långfristiga skuldsättningsgraden är oförändrat noll procent.

Driftkostnadsandel Driftkostnadsandel Nettoinvesteringar och avskrivningar
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN

Finansiella nettotillgångar

 (mkr) 2011 2010 2009

 Nettolåneskuld resp. nettolikviditet 74 98 120
 Övriga fordringar och skulder -17 -61 -125
 Finansiella nettotillgångar 57 37 -5

Man kan säga att måttet finansiella nettotillgångar mäter 
betalningsstyrka på “medellång sikt”. De finansiella netto-
tillgångarna förstärktes under året med 20 mkr jämfört med 
föregående år. De likvida medlen har minskat med 24 mkr, 
de kortfristiga fordringarna har ökat med 16 mkr, de kort-
fristiga skulderna har minskat med 19 mkr och de finansiella 
anläggningstillgångarna har ökat med 7 mkr.

Finansiella risker

  2011 2010 2009

 Långfristig låneskuld, mkr 0,0 0,0 0,0

 Räntekostnad, mkr 0,0 0,0 0,0

 Ränteförändring +/- 1%, mkr 0,0 0,0 0,0

 Utlandslån, mkr 0,0 0,0 0,0

   

 Lån med: 2011  2009

 rörlig ränta 0 % 0 % 0 %

 bunden ränta 0 % 0 % 0 %

 Summa 0 % 0 % 0 %

 Genomsnittlig återstående löptid 0 % 0 % 0 %

 Genomsnittlig räntebindningsperiod 0 % 0 % 0 %

   

 Lån förfaller till betalning: 2011 2010 2009

 andel som förfaller inom 1 år 0 % 0 % 0 %

 andel som förfaller inom 1 - 3 år 0 % 0 % 0 %

 andel som förfaller inom 4 år 0 % 0 % 0 %

 Summa 0 % 0 % 0 %

   

 Långfristig låneskuld (tkr/invånare) 2011 2010 2009

 Vara kommun 0 0 0

 Västra Götalandsregionen, genomsnitt */ 9,6 9,4

 Riket, genomsnitt */ 13,0 12,4

   

*/ 2010 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.

Kommunalskatt

 (procent) Vara Västra Riket

  kommun Götaland 

 Kommunens skattesats 21,20 21,58 20,73

 Regionens skattesats 10,45 10,45 10,82

 Total skattesats 31,65 32,03 31,55

En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella 
kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina 
inkomstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större 
handlingsutrymme att generera intäktsökning denna väg. 
Den totala skattesatsen i Vara kommun inklusive region-
skatten uppgick år 2011 till 32,03 procent., vilket är 0,38 
procentenheter lägre än genomsnittet i Västra Götalands-
regionen. Kommunens skattesats år 2011 är 21,20 procent, 
vilket är 0,53 procentenheter högre jämfört med genomsnit-
tet i riket. Den totala skattesatsen i Vara kommun är 0,10 
procentenheter högre jämfört med genomsnittet i riket.

Risk - Kontroll
Likviditet ur ett riskperspektiv

 (mkr) 2011 2010 2009

 Likvida medel, mkr 74 98 120

 Balanslikviditet 123 % 114 % 95 %

 Rörelsekapital, mkr 34 22 -9

Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsbered-
skap är balanslikviditet. Om måttet är 100 procent innebär 
det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga 
skulderna. Balanslikviditeten ökar med 9 procentenheter och 
uppgår till 123 procent. De likvida medlen har minskat med 
24 mkr till 74 mkr, de kortfristiga fordringarna har ökat med 
16 mkr och de kortfristiga skulderna har minskat med 19 
mkr. En orsak till de kortfristiga fordringarnas ökning är ökad 
kortfristig utlåning till Vara Bostäder AB. Utöver de likvida 
medlen har kommunkoncernen en checkkredit på 50 mkr.

Långfristig låneskuld Pensionsskuld Nettolåneskuld
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN

Pensionskostnad inklusive löneskatt 
enligt fullfonderingsmodell

 (tkr) 2011 2010 2009

 Utbetalningar 12,4 10,5 11,3

 Individuell del 17,5 16,4 17,4

 Avsättning fr.o.m. 1998 3,2 0,4 -0,1

 Avsättning före 1998 19,5 -12,6 -14,9

 Särskild löneskatt 13,0 4,2 3,7

 Pensionspremier 1,1 1,4 2,4

 Finansiell kostnad 10,9 4,7 24,5

 Förvaltningsavgifter 0,4 0,4 0,4

 Avsättning pensioner förtroendevalda 0,8 2,6 0,0

 Särskild löneskatt avsättning pensioner 

 förtroendevalda 0,2 0,6 0,0

 Summa kostnader 79,0 28,6 44,7

Pensionsskuld per invånare

 (tkr) 2011 2010 2009

 Vara kommun 26 23 23

 Västra Götalandsregionen, genomsnitt */ 23 23

 Riket, genomsnitt */ 24 20

*/ 2011 års räkenskapssammandrag är inte publicerad.

Enligt fullfonderingsmodellen har kommunens totala pen-
sionsskuld (inklusive löneskatt) ökat med 46 mkr till 402 
mkr i årets bokslut. Den stora ökningen av pensionsskulden 
beror huvudsakligen på följande två orsaker:
1. Den s.k “bromsen” i det allmänna pensionssystemet slog 
till, vilket resulterade i det kommunala pensionssystemet 
kompenserade för detta bortfall. Merkostnaden för “brom-
sen” uppgår till 12 mkr.
2. Den s.k. diskonteringsräntan sänktes med 0,75 procent-
enheter ,vilket resulterade i en ökning av pensionsskulden. 
Merkostnaden för den sänkta diskonteringsräntan uppgår till 
28 mkr.
Pensionskostnaderna för år 2010 har uppgått till 28,6 mkr 
inklusive särskild löneskatt och förvaltningskostnader. Jäm-
fört med föregående år är det en minskning med 16,1 mkr 
(36 %). Minskningen beror huvudsakligen på lägre ränte- 
och basbeloppsuppräkning (finansiell kostnad) av pensions-
skulden.

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva 
eventuella ränte- och valutarisker. Med ränterisk avses risken 
för förändringar i räntenivån och med valutarisk avses risk 
för eventuella kursförluster vid utlandslån. Vara kommun har 
ingen långfristig låneskuld i bokslutet och eftersom det inte 
finns några utlandslån föreligger ingen valutarisk.

Koncernens resultat och borgensåtagande

 (mkr) 2011 2010 2009

 Borgensåtagande   

 Vara Bostäder AB 137,9 138,8 139,8

 Vara Industrifastigheter AB 6,5 6,5 9,1

 Egna hem och småhus 0,7 0,9 1,1

 Föreningar 3,5 3,8 3,1

 Summa borgensåtagande 148,6 150,0 153,1

   

 Koncernens resultat -1 55,5 15,5

Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för kom-
munen i form av övertagande av lån alternativt ägartillskott. 
Kommunens borgensåtagande har minskat med 1,4 mkr 
jämfört med föregående år. Bedömningen är att borgens-  
åtagande för kommunens bolag för närvarande har låg risk 
och för egna hem/småhus och föreningar låg till måttlig. 
Årets resultat för koncernen uppgår till -1 mkr.

Borgensåtagande per invånare

 (tkr) 2011 2010 2009

 Vara kommun 9 10 10

 Västra Götalandsregionen, genomsnitt */ 23 22

 Riket, genomsnitt */ 24 28

Pensionsåtagande

 (mkr) 2011 2010 2009

 Avsättningar intjänade före 1998 301 273 282

 Avsättningar intjänade efter 1997 22 13 10

 Löneskatt 79 70 72

 Total pensionsskuld 402 356 364

Skattefinansieringsgrad av investeringarna Investeringar/verksamhetens kostnader Nettoinvesteringar/avskrivningar
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN

Återlån pensionsmedel, mkr

  2011 2010 2009

 Avsättning intjänad före 1998 374 340 351

 Avsättning intjänad efter 1997 28 16 13

 Summa pensionsförpliktelser 402 356 364

 ./. Finansiella placeringar 0 0 0

   

 Återlån, mkr 402 356 364

   

 Årlig förändring, mkr  46 -8 6

 Nämnd Netto- Tertial- Bokslut Avvikelse

 mkr kostnad uppföljning II  

 Kommunstyrelsen 108,3 5,8 12,5 6,7

 Räddningsnämnden, Västra Skaraborg 8,2 0,0 0,0 0,0

 Tekniska servicenämnden    

 Miljö- och byggnadsnämnden 6,8 0,4 0,4 0,0

 Bildningsnämnden 314,7 -8,0 -0,6 7,6

 Socialnämnden 294,4 3,1 6,4 3,3

 Vara kommuns revisorer 0,8 0,0 0,3 0,3

 Summa 733,4 1,3 19,0 17,9

 Årets resultat  16,0 -0,6 -16,6

 
Prognossäkerhet
Ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i kommunen 
bidrar till att en god ekonomisk hushållning upprätthålls 
är prognossäkerheten. En god prognossäkerhet innebär att 
kommunen på ett bättre sätt kan korrigera eventuella svackor 
på kort sikt. Nedan görs jämförelse mellan kommunens 
delårsrapport/tertialuppföljning 2 per den 31 augusti och det 
slutliga utfallet för året.
Budgetutfallet i bokslutet för nämnderna är 19,0 mkr jämfört 
med 1,3 mkr i delårsbokslutets årsprognos efter åtta månader. 
Förklaringen till skillnaden beror på en positivare resultat-
utveckling för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och 
socialnämnden.
Årets resultat i bokslutet avviker med -16,6 mkr jämfört med 
delårsbokslutet. Orsaken är ökade pensionskostnader (28 
mkr) p.g.a. den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskulds-
beräkningen. Beskedet om den sänkta diskonteringsräntan 
kom efter delårsbokslutet. Nämndernas resultat blev 17,7 
mkr bättre i bokslutet jämfört med delårsbokslutet.

Avsättning för förtroendevaldas pensioner har gjorts med 4,2 
mkr (inklusive särskild löneskatt) enligt RKR:s rekommenda-
tion.
Avsättning för pensioner till Vara Konserthus ensembelverk-
samhet (musiker) har gjorts med 5,3 mkr.
Vara kommun använder pensionsberäkningsmodellen RIPS 
07 för beräkning av pensionskostnaderna och pensions-
skulden i bokslutet.
I den kommunala redovisningslagen (KRL 5 kap 4§) 
behandlas pensionskostnaderna. Bestämmelserna preciserar 
hanteringen av de pensionsåtaganden som intjänats före 
1998. Pensionsförmåner intjänade före 1998 ska redovisas 
som ansvarsförbindelse inom linjen med pensionsförmåner 
intjänade efter 1997 redovisas över resultaträkningen och 
skuldförs som avsättning i balansräkningen. Utbetalningar 
avseende pensionsförmåner intjänade såväl före som efter 
1998 ska liksom tidigare redovisas som en kostnad.
Vid övergången skedde en justering direkt i balansräkningen 
mot eget kapital, som minskade med ett belopp motsvarande 
utgående pensionsskuld 1997.
Vara kommun har fr.o.m. år 2003 en högre målsättning för 
kommunens resultat i budget och bokslut än vad balans-
kravet kräver. Det innebär att alla kostnader för pensioner 
ska ingå i kommunens ”eget balanskrav”. Dessutom ska 
hela pensionsåtagandet redovisas som avsättning i balans-
räkningen. Balanskravet ska prövas såväl enligt den blandade 
modellen som enligt kommunens fullfonderingsmodell.

Upplysning om pensionsförpliktelser 
och pensionsmedel
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige meddela 
särskilda föreskrifter för förvaltning av kommunala pensions-
medel. Utgångspunkten för regleringen är att kommunerna 
själva ska svara för att pensionsmedlen används eller placeras 
på ett sådant sätt att åtagandena kan infrias utan att det upp-
står behov av neddragningar i den kommunala verksamheten 
eller att kommande generationer får betala överkonsumtion 
med skatter. I propositionen förutsätts att pensionsåtagan-
dena kan härledas till olika tillgångar på balansräkningens 
aktivsida. Detta är möjligt endast i de fall kommuner valt att 
placera pensionsmedlen i finansiella tillgångar och inte som 
Vara kommun valt att återlåna medlen för finansiering av 
investeringar.

Soliditet Kassalikviditet Finansnetto
inklusive finansiella kostnader pensionsskulden
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN
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Känslighetsanalys

 Händelseförändring (mkr) Kostnad/intäkt

 Ränteförändring med 1 % 0,0

 Löneförändring med 1 % 5,0

 Verksamhetens kostnader - förändring med 1 % 8,3

 Generell avgiftsförändring med 1 % 0,8

 Socialbidragsförändring med 10 % 0,4

 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning med 10 % 14,6

 Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning med 10 % 1,8

 Förändrad utdebitering med 1 kr 25,5

 10 heltidstjänster (18 000 kr/mån) 3,1

Tabellen visar olika kostnads- och intäktsslag som både kan 
vara plus och minus.

Finansiella mål och måluppfyllelse

Resultatmål

 MÅL
 Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter, 
 generella statsbidrag och utjämningsbidrag ska uppgå 
 till 2 procent +/- 1 procent

 Måluppfyllelse   Ej uppnått

Analys
Resultatmåttet är inte uppnått då resultatet uppgår till -0,1 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål långsiktig betalningsstyrka

 MÅL
 Soliditeten ska förbättras under mandatperioden

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Soliditeten har ökat med 0,5 procentenheter från 29,0 pro-
cent år 2006 till 29,5 procent år 2011.

Investeringar

 MÅL
 Nettoinvesteringarna ska finansieras med egna medel

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Skattefinansieringsgraden av årets nettoinvesteringar uppgår 
till 128 procent, vilket innebär att nettoinvesteringarna i sin 
helhet har finansierats med skattemedel.

Långfristig låneskuld

 MÅL
 Kommunen blir skuldfri (den långfristiga låneskulden) 
 under kommande mandatperiod (2007 - 2011)

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Kommunen har ingen långfristig låneskuld i 2011 års 
bokslut.

Avsättning pensioner

 MÅL
 Som en miniminivå ska till pensioner avsättas den årliga  
 ökningen av framtida pensionsåtagande

 Måluppfyllelse   Ej uppnått

Analys
Vara kommun har inte gjort några öronmärkta avsättningar 
för pensioner under år 2011.

Likviditet

 MÅL
 Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer 
 fullgod betalningsförmåga och att finansiell 
 handlingsfrihet säkerställs

 Måluppfyllelse   Uppnått

Analys
Enligt måttet balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfris-
tiga skulder) har Vara kommun en fullgod betalningsförmåga 
och en finansiell handlingsfrihet. Balanslikviditeten har ökat 
från 114 procent år 2010 till 123 procent i årets bokslut.

Finansiella nettotillgångar
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God ekonomisk hushållning
”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin 
ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning.” KL 5 §

Vara kommuns definition  

Ekonomichefens avslutande iakttagelser

Kommunen

• Kommunens resultat om -0,6 mkr motsvarar -0,1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.

• Den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) har 
försämrats med 1,1 procentenheter till 29,5 procent 
och ligger  betydligt  över genomsnittet i både riket 
och i Västra Götalands län.

• De finansiella nettotillgångarna har förstärkts med 20 
mkr till 57 mkr.

• Nettoinvesteringarna har ökat och uppgick till 66 mkr.
• Kommunen har ingen långfristig låneskuld.
• Likviditeten har förstärkts och balanslikviditeten upp-

går till 123 procent.
• Pensionsförpliktelserna har ökat med 46 mkr jämfört 

med föregående år och uppgår totalt till 402 mkr. Hela 
pensionsförpliktelsen är upptagen som avsättning i 
balansräkningen och har återlånats i sin helhet.

• Fyra av kommunfullmäktiges sex fastställda finansiella 
målsättningar har uppfyllts.

Koncernen

• Årets resultat på -1 mkr är en försämring med 56 mkr 
jämfört med föregående år.

• Koncernens långfristiga låneskuld har minskat med 1,0 
mkr till 149 mkr.

• Koncernens kortfristiga betalningsberedskap, balanslik-
viditeten, är oförändrat 93 procent.

• Koncernens soliditet har försämrats med 0,7 procent-
enheter till 25,0 %.

• Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 77 mkr.

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

• Resultatet måste vara tillräckligt stort för att mot-
svarande servicenivå ska kunna garanteras även för 
nästkommande generation utan att den ska behöva 
uttaxeras en högre skatt.

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

• Det är inte förenligt med god ekonomisk hushåll-
ning att finansiera löpande driftkostnader med lån 
och att en god ekonomisk hushållning bör vara att de 
löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna.

• Det är förenligt med god ekonomisk hushållning 
att medel från försäljning av anläggningstillgångar 
används för att återbetala lån eller återinvestera i nya 
anläggningstillgångar.

• Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen då vi 
vill ha en rättvisande bild av vårt ekonomiska läge.

Verksamhetsperspektiv
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk 
hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver 
en utvecklad planering med framförhållning och handlings-
beredskap. För att kunna styra verksamheterna måste kom-
munen säkerställa processer som ger förutsättningar för att 
bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Måluppfyllelse av ”god ekonomisk hushållning”
Vara kommun uppfyller ”god ekonomisk hushållning” både 
utifrån finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv.
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FINANSIELLA NYCKELTAL

 Resultat - kapacitet Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007
     
 Skatteintäkts- och statsbidragsutveckling % 1,6 3,3 1,9 3,1 4,1
 Nettokostnadsutveckling % 5,3 0,3 1,3 2,1 9,6
     
 DRIFTSKOSTNADSANDEL     
 Verksamhetens intäkter och kostnader, % 89,5 86,0 88,7 89,2 90,0
 Avskrivningar, % 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8
 Driftskostnadsandel exklusive finansnetto, % 95,0 91,6 94,4 94,9 95,8
 Finansnetto, % 5,1 0,5 3,3 2,3 1,9
 Driftskostnadsandel inklusive finansnetto (%) 100,1 92,1 97,8 97,2 93,7
     
 Årets resultat/skatteintäkter, generella statsbidrag, 
 utjämningsbidrag -0,1 7,9 2,3 2,8 2,3
     
 Nettoinvesteringar, mkr 66,1 48,2 34,7 34,8 31,8
 Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringarna, % 128 186 189 151 184
 Nettoinvesteringar/bruttokostnader, % 7,9 7,2 4,4 4,4 4,1
 Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 169 146 90 91 84
     
 Soliditet (%) 29,5 30,6 24,4 24,6 21,6
 Tillgångsförändring, % 4 5 12 -1 5
 Förändring av eget kapital, % 0 32 10 13 -22
     
 Total skuld och avsättningsgrad (%) 70 69 76 76 78
 - Varav avsättningsgrad (%) 51 47 50 55 55
 - Varav kortfristig skuldsättningsgrad, % 19 22 26 20 20
 - varav långfristig skuldsättningsgrad, % 0 0 0 1 3
     
 Pensionsskuld (mkr) 402 356 364 358 361
     
 Primärkommunal skatt (kr/skattekrona) 21:20 21:20 21:20 20:90 20:90
     
 RISK OCH KONTROLL     
 Kassalikviditet, % 122 113 94 70 68
 Rörelsekapital, mkr 34 22 -9 -37 -40
     
 Finansiella nettotillgångar, mkr 57 37 -5 -35 -53
     
 Långfristig låneskuld, mkr 0 0 0 2 18
 Nettolåneskuld, mkr 74 98 120 53 -2
     
 Borgensåtagande, mkr 149 150 153 141 120

     

Definition av några begrepp

Driftkostnadsandel
Nettokostnaden i procent av skatteintäkter, generella statsbi-
drag och utjämningsbidrag

Skattefinansieringsgrad av investeringar
Under året internt tillförda medel som finansierar nettoinves-
teringarna.

Kassalikviditet
(Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och 
bank)/ kortfristiga skulder.

Finansiella nettotillgångar
(Finansiella nettotillgångar + omsättningstillgångar) – 
(Kortfristiga skulder + långfristiga skulder)

Soliditet
Eget kapital/ totala tillgångar

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder

Nettolåneskuld
Kassa och bank – långfristiga skulder
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DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning - Ackumulerat resultat

 Nämnd Ingående eget kapital 2011 Årets resultat 2011 Bokslutsjustering 2011* Utgående eget kapital 2011
 (Belopp i mkr)    

 Vara kommuns revisorer 0 336 0 336
 Räddningsnämnden Västra Skaraborg 82 0 0 82
 Kommunstyrelsen 31 177 12 497 0 43 674
 Miljö- och byggnadsnämnden 1 583 369 0 1 952
 Bildningsnämnden 13 238 -572 6 803 19 469
 Socialnämnden 2 462 6 371 -5 391 3 442

 Summa 48 542 19 002 1 412 68 955

 (Belopp i tkr)  Budget 2011   Redovisning 2011   Budgetavvikelse 2011 
 Nämnd Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

 Vara kommuns revisorer 0 -839 -839 0 -503 -503 0 336 336
 Räddningsnämnden Västra Skaraborg 0 -8 241 -8 241 0 -8 241 -8 241 0 0 0
 Kommunstyrelsen 218 213 -326 566 -108 353 229 195 -325 051 -95 856 10 982 1 516 12 497
 Miljö- och byggnadsnämnden 4 437 -11 272 -6 835 5 107 -11 573 -6 466 670 -301 369
 Bildningsnämnden 53 329 -368 078 -314 749 57 965 -373 286 -315 321 4 636 -5 208 -572
 Socialnämnden 40 320 -334 707 -294 387 58 949 -346 965 -288 016 18 629 -12 258 6 371
 Summa nämndverksamhet 316 299 -1 049 703 -733 404 351 216 -1 065 619 -714 403 34 917 -15 916 19 002

 Beräknat ianspråktagande av överskott 0 -5 000 -5 000 0 0 0 0 5 000 5 000
 Kapitalkostnader 84 929 0 84 929 83 402 0 83 402 -1 527 0 -1 527
 Personalomkostnader 131 140 -127 140 4 000 120 327 -113 197 7 130 -10 813 13 943 3 130
 Kalkylerade personalförsäkringar 25 626  25 626 24 790 0 24 790 -836 0 -836
 Pensionskostnader inkl löneskatt 0 -36 587 -36 587 0 -67 803 -67 803 0 -31 216 -31 216
 Förändring semesterlöneskuld 0 0 0 0 -241 -241 0 -241 -241
 Skatt och försäkring 3 308 -3 308 0 0 682 682 -3 308 3 990 682
 Avskrivningar  -42 861 -42 861 0 -39 068 -39 068 0 3 793 3 793
 Summa verksamhet 561 302 -1 264 599 -703 297 579 735 -1 285 245 -705 510 18 433 -20 645 -2 213

 Skatteintäkter och generella statsbidrag 702 136 0 702 136 713 110 0 713 110 10 974 0 10 974
 Finansnetto 0 -8 895 -8 895 0 -8 179 -8 179 0 716 716
 Summa efter finansiering 1 263 438 -1 273 494 -10 056 1 292 845 -1 293 423 -578 29 407 -19 929 9 478

 Extra ordinära poster         
 Totalt 1 263 438 -1 273 494 -10 055 1 292 845 -1 293 423 -578 29 407 -19 929 9 478

* Bokslutsjustering avser avstämning av central resursfördelning 
2011 för bildningsnämnden och socialnämnden.
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DRIFTSREDOVISNING

Kommentar till driftsredovisningen
Inledning
Driftredovisningen redovisar ett överskott med totalt 9,5 mkr 
jämfört med budget. Störst överskott återfinns inom nämn-
dernas verksamhet och skatteintäkterna.

Sammandrag budgetutfall driftredovisning

 (Belopp i mkr) 

 Nämndernas verksamhet 19,0
 Skatter, statsbidrag och utjämningsbidrag 11,0
 Finansnetto -27,6
 Finansförvaltning 7,1
 Summa 9,5

 Budgetutfall nämnderna

 (Belopp i mkr) 

 Nämndernas verksamhet 19,0
 Vara kommuns revisorer 0,3
 Kommunstyrelsen 12,5
 Räddningsnämnden Västra Skaraborg 0,0
 Miljö- och byggnadsnämnden 0,4
 Bildningsnämnden -0,6
 Socialnämnden 6,4

 Sammandrag skatteintäkter, generella statsbidrag

 (Belopp i mkr) 

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 11,0
 Skatteintäkter 12,2
 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag -1,2

 Skatteintäkter och generella statsbidrag

 (Belopp i mkr) 

 Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag 11,0
 Skatteintäkter 0,8
 Skatteavräkning 11,4
 Inkomstutjämning -1,3
 Utjämning av LSS-kostnader 0,4
 Kostnadsutjämning 0,6
 Regleringsavgift 0,2
 Fastighetsavgift 0,1

 Finansnettot

 (Belopp i mkr) 

 Finansnettot -27,6
 Finansiella intäkter 1,6
 Finansiella kostnader -29,2

 Finansförvaltningen

 (Belopp i mkr) 

 Finansförvaltningen 7,1
 Löneökningskostnader 0,0
 Personalomkostnader 2,4
 Pensionskostnader -4,1
 Semesterlöneskuld och övertid -0,2
 Skatter och försäkring 0,7
 Realisationsvinst/realisationsförlust 0,0
 Kalkylerade kapitalkostnader -1,5
 Avskrivningar 3,8
 Beräknat ianspråktaget överskott 5,0

 Övrigt 1,0
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INVESTERINGSREDOVISNING

Översikt

 (Belopp i tkr)  Budget   Redovisning  Budget 
 Nämnd Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto avvikelse

 Kommunstyrelsen -120 660 0 -120 660 -62 161 989 -61 172 59 488
 Miljö- och byggnadsnämnden -222 0 -222 0 0 0 222
 Bildningsnämnden -5 505 0 -5 505 -3 260 0 -3 260 2 245
 Socialnämnden -2 955 0 -2 955 -1 696 0 -1 696 1 259
 Summa -129 342 0 -129 342 -67 117 989 -66 128 63 214

 Projekt Ursprunglig Ombudget + Total budget Redovisning Budget
 (Belopp i tkr) budget 2011 Tilläggsanslag 2011 2011 avvikelse
     
 Kommunstyrelsen     
 Kommunstyrelsen övrigt -950 -802 -1 752 -428 -1 324
 Gemensamt kommunhus 0 -1 032 -1 032 -92 -940
 Digitalt arkiv 0 -400 -400 -394 -6
 Bredbandsutbyggnad 0 -5 600 -5 600 -467 -5 133
 Lärcentra 0 -16 -16 0 -16
 Gemensamma datakostnader -5 575 -2 842 -8 417 -5 479 -2 938
 Markexploatering 0 -8 037 -8 037 -3 459 -4 578
 Fastighetsavdelning 0 -209 -209 0 -209
 Vårdcentralen -3 000 0 -3 000 -2 219 -781
 Kommunstyrelsens lokaler -2 500 2 500 0 0 0
 Kultur- och fritidslokaler -3 000 0 -3 000 0 -3 000
 Bildningsnämndens lokaler -13 150 -22 568 -35 718 -14 584 -21 134
 Socialnämndens lokaler -5 200 -11 371 -16 571 -15 841 -730
 Särskilda åtg kommunala fastigheter -1 100 699 -401 -271 -130
 Ny- och ombyggn gator och vägar -5 300 -14 604 -19 904 -10 256 -9 648
 Parker och lekplatser -500 -4 533 -5 033 -1 793 -3 240
 Vatten- o avloppshantering -2 000 -9 570 -11 570 -5 890 -5 680
 Summa kommunstyrelsen -42 275 -78 385 -120 660 -61 173 -59 487
     
 Miljö- och byggnadsnämnden     
 Miljö- och byggnadsnämnden -50 -172 -222 0 -222
 Summa miljö- och byggnadsnämnden -50 -172 -222 0 -222
     
 Bildningsnämnden     
 Inventarier och datorer -2 600 -2 905 -5 505 -3 260 -2 245
 Summa bildningsnämnden -2 600 -2 905 -5 505 -3 260 -2 245
     
 Socialnämnden     
 Inventarier -1 150 -1 805 -2 955 -1 696 -1 259
 Summa socialnämnden -1 150 -1 805 -2 955 -1 696 -1 259
     
 Summa samtliga nämnder -46 075 -83 267 -129 342 -66 128 -63 214
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RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESANALYS

Resultaträkning

 Belopp i mkr Not 2011 2010 2009
    
 Verksamhetens intäkter Not 1 193,8 193,3 191,8
 Verksamhetens kostnader Not 2 -831,9 -797,2 -794,2
 Avskrivningar Not 3 -39,1 -39,1 -38,5
 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -677,2 -643,0 -640,9
    
 Skatteintäkter Not 4 540,4 532,3 520,5
 Generella statsbidrag Not 5 172,7 169,7 158,7
 Finansiella intäkter Not 6 3,1 1,4 1,8
 Finansiella kostnader Not 7 -39,6 -4,9 -24,8
 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  -0,6 55,5 15,3
    
 Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0
 Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0
 ÅRETS RESULTAT  -0,6 55,5 15,3

Kassaflödesanalys

 Belopp i mkr Not 2011 2010 2009
    
 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
 Årets resultat  -0,6 55,5 15,3
 Justering för av- och nedskrivningar  39,1 39,1 38,5
 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 8 46,0 -4,8 11,9
 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  84,5 89,8 65,7
 Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -16,4 -42,8 -11,4
 Ökning/minskning förråd och varulager  -0,4 0,3 -0,6
 Ökning/minskning kortfristiga skulder  -18,8 -10,4 48,5
 Medel från den löpande verksamheten  48,9 36,9 102,2
    
 INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -67,1 -57,3 -36,2
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1,0 9,1 1,5
 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -4,1 -10,7 0,0
 Medel från investeringsverksamheten  -70,2 -58,9 -34,7
    
 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
 Nyupptagna lån    
 Amortering av skuld  0,0 0,0 -2,3
 Ökning av långfristiga fordringar  -3,0 0,0 0,0
 Minskning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0
 Medel från finansieringsverksamheten  -3,0 0,0 -2,3
    
 ÅRETS KASSAFLÖDE  -24,3 -22,0 65,2
 Likvida medel vid årets början  98,3 120,3 55,1

 Likvida medel vid årets slut  74,0 98,4 120,3
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BALANSRÄKNING

 Belopp i mkr Not 2011 2010 2009
    
 TILLGÅNGAR    
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 540,7 514,3 499,0
 Maskiner och inventarier Not 10 35,2 34,6 43,3
 Finansiella anläggningstillgångar Not 11 23,1 16,0 5,3
 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  599,1 564,9 547,6
    
 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
 Förråd Not 12 1,8 1,4 1,7
 Kortfristiga fordringar Not 13 104,8 88,3 45,6
 Kassa och bank Not 14 74,0 98,3 120,3
 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  180,5 188,0 167,6
    
 SUMMA TILLGÅNGAR  779,6 752,9 715,1
    
 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL    
 Eget kapital Not 15 229,7 230,3 174,8
 Därav årets resultat  -0,6 55,5 15,3
 SUMMA EGET KAPITAL  229,7 230,3 174,8
    
 AVSÄTTNINGAR    
 Avsättningar pensioner Not 16 402,5 356,4 363,7
 Andra avsättningar Not 17 0,6 0,5 0,5
 SUMMA AVSÄTTNINGAR  403,0 356,9 364,2
    
 SKULDER    
 Långfristiga skulder Not 18 0,0 0,0 0,0
 Kortfristiga skulder Not 19 146,9 165,7 176,2
 SUMMA SKULDER  146,9 165,7 176,2
    
 SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL  779,6 752,9 715,1
    

 Borgens- och ansvarsförbindelser Not 20 151,4 152,4 153,2
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NOTHÄNVISNINGAR

NOT 6. FINANSIELLA INTÄKTER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Medelsplacering 2,7 1,0 0,4
 Engångsutdelning Sveriges Kommuner och Landsting 0,0 0,0 0,9
 Dröjesmålsränta, intäkter indrivning 0,4 0,4 0,5
 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 3,1 1,4 1,8

NOT 7. FINANSIELLA KOSTNADER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld -10,9 -4,7 -24,5
 Kostnader indrivning mm. -0,3 -0,2 -0,3
 Jämförelsestörande post:   
 Sänkning av diskonteringsräntan i 
 pensionsskuldsberäkning (RIPS 07) -28,3 0,0 0,0
 SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER -39,6 -4,9 -24,8

NOT 8. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 + Förändring av pensionsavsättningar 46,0 -7,2 5,6
 -/+ Realisationsvinst/förlust 0,0 2,4 6,1
 SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDITETS-
 PÅVERKANDE POSTER 46,0 -4,8 11,8

NOT 9. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Ingående anskaffningsvärde 956,0 902,0 880,5
 Justering anskaffningsvärde 12,0 12,0 -1,0
 Årets investeringar 54,4 49,0 29,0
 Årets försäljningar och utrangeringar -1,0 -5,5 -1,4
 Årets nedskrivningar 0,0 -1,6 -5,1
 Årets uppskrivningar 0,0 0,1 0,0
 Utgående anskaffningsvärde 1 021,4 956,0 902,0
 Ingående avskrivningar -441,7 -403,0 -377,2
 Justering avskrivningar -12,0 -12,0 0,0
 Årets avskrivningar -27,0 -26,6 -25,8
 Utgående avskrivningar -480,7 -441,7 -403,0
 REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 540,7 514,3 499,0
   
 Specifikation:   
 Markreserv 2,7 2,9 3,0
 Verksamhetsfastigheter 368,7 353,7 337,4
 Fastigheter för affärsverksamhet 63,0 61,8 64,6
 Publika fastigheter 82,4 75,5 72,8
 Fastigheter för annan verksamhet 1,9 2,0 2,0
 Exploateringsmark 21,9 18,5 19,1
 REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 540,7 514,3 499,0

NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Försäljningsmedel 23,2 25,3 23,9
 Taxor och avgifter 45,4 43,6 44,0
 Hyror och arrenden 24,1 22,4 23,5
 Bidrag 75,8 74,4 72,0
 Försäljning av verksamhet och entreprenader 25,2 27,6 28,5
 Försäljning av anläggningstillgångar 0,2 0,0 0,0
 SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 193,8 193,3 191,8

NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Inköp av förbrukningsinventarier -8,0 -9,2 -8,0
 Bidrag och transfereringar -29,4 -29,6 -30,0
 Entreprenader och köp av verksamhet -133,6 -117,4 -109,2
 Konsulttjänster mm -7,5 -8,5 -8,7
 Personalkostnader -500,5 -491,3 -498,1
 Pensionskostnader -40,8 -24,2 -20,1
 Lokal- och markhyror, fastighetsservice -14,5 -15,2 -15,8
 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -4,6 -5,0 -4,0
 Bränsle, energi och vatten -23,0 -25,6 -22,3
 Förbrukningsinventarier och material, kontorsmaterial -28,5 -27,5 -28,5
 Diverse främmande tjänster och reparationer -19,5 -19,1 -16,2
 Tele-, datakommunikation, postbefordran -7,4 -6,2 -6,5
 Transporter och resor -5,5 -6,3 -11,3
 Övriga verksamhetskostnader -9,3 -12,1 -15,5
 SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -831,9 -797,2 -794,2

NOT 3. AVSKRIVNINGAR

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Planenliga avskrivningar -39,1 -39,1 -38,5
 SUMMA AVSKRIVNINGAR -39,1 -39,1 -39,1

NOT 4. SKATTEINTÄKTER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Allmän kommunalskatt 526,6 524,7 539,2
 Skatteavräkning 13,7 7,6 -18,7
 SUMMA SKATTEINTÄKTER 540,4 532,3 520,4

   

NOT 5. GENERELLA STATSBIDRAG

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Inkomstutjämningsbidrag 145,8 137,3 152,7
 Regleringsbidrag 16,1 4,0 0,0
 Utjämningsbidrag för LSS 4,1 3,0 3,0
 Fastighetsavgift 24,9 24,7 24,3
 Tillfälligt konjunkturstöd 0,0 15,4 0,0
 Kostnadsutjämningsavgift -18,3 -14,7 -13,5
 Regleringsavgift 0,0 0,0 -7,8
 SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 172,7 172,6 169,7



Å
R
S
R
ED

O
V
IS

N
IN

G
 2

0
1

1
 

 
VA

RA
 K

O
M

M
U

N

71

Va
ra

 k
om

m
un

 –
 fi

na
ns

ie
ll 

an
al

ys
 o

ch
 rä

ke
ns

ka
pe

r

NOTHÄNVISNINGAR

NOT 10. MASKINER OCH INVENTARIER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Ingående anskaffningsvärde 180,6 195,2 188,1
 Justering anskaffningsvärde 0,0 -1,0 -0,1
 Årets investeringar -18,4 -18,4 0,0
 Årets försäljningar och utrangeringar 12,7 8,4 7,2
 Årets nedskrivningar 0,0 -3,6 0,0
 Utgående anskaffningsvärde 175,0 180,6 195,2
 Ingående avskrivningar -146,0 -151,9 -139,2
 Justering avskrivningar -12,1 -12,5 -12,7
 Årets avskrivningar 18,4 18,4 0,0
 Utgående avskrivningar -139,7 -146,0 -151,9
 REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 35,2 34,6 43,3

NOT 11. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Aktier 19,3 15,2 5,2
 Andelar ekonomiska föreningar 0,8 0,8 0,1
 Långfristig fordran Levene Arena AB 3,0 0,0 0,0
 SUMMA AKTIER OCH ANDELAR 23,1 16,0 5,3

NOT 12. FÖRRÅD, EXPLOATERINGSFASTIGHETER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Förråd 1,3 1,4 1,7
 Exploateringsfastigheter 0,5 0,0 0,0
 SUMMA FÖRRÅD OCH VARULAGER 1,8 1,4 1,7

NOT 13. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Kundfordringar 10,7 18,0 16,7
 Upplupna skatteintäkter 20,9 7,2 0,0
 Interimsfordringar 24,1 25,7 20,7
 Momsavräkning länsstyrelsen 10,8 7,5 6,2
 Fordran, Vara Bostäder AB 37,4 29,3 0,0
 Fordran, Vara Industrifast. AB 0,6 0,3 0,0
 Fordran, skattekonto 0,2 0,1 1,0
 Övriga fordringar 0,0 0,2 1,0
 SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 104,8 88,3 45,6

NOT 14. KASSA OCH BANK

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Kassa 0,0 0,1 0,0
 Postgiro 0,5 2,3 1,2
 Checkkonto 43,4 35,9 69,0
 Bank övrigt 30,0 60,0 50,1
 SUMMA KASSA BANK 74,0 98,3 120,3

NOT 15. EGET KAPITAL

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Ingående eget kapital 230,3 174,8 159,4
 Årets resultat -0,6 55,5 15,3
 UTGÅENDE EGET KAPITAL 229,7 230,3 174,8
   
Anteckning eget kapital
För finansiering av kommande verksamhetsutveckling 
år 2013 öronmärks 9,3 mkr av eget kapital.

NOT 16. AVSÄTTNING TILL PENSIONER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Ingående pensionsskuld 286,8 292,7 288,1
 Avsättning pensioner intjänade före 1998 19,5 -12,6 0,7
 Avsättning pensioner ÖK-SAP 3,2 0,6 -14,9
 Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP 0,5 -0,2 -0,8
 Finansiell kostnad 8,8 3,8 19,7
 Avsättning pensioner förtroendevalda 0,8 2,6 0,0
 Avsättn pensioner musiker Vara Konserthus 4,3 0,0 0,0
 Förändring pensionsskuld 37,0 -5,8 4,7
 SUMMA PENSIONSSKULD 323,9 286,8 292,7
 - varav pensioner intjänade före 1998 301,2 273,3 282,3
 - varav pensioner ÖK-SAP 14,1 10,5 0,7
 - varav pensioner exkl ÖK-SAP 1,0 0,5 9,6
 - varav pensioner förtroendevalda 3,4 0,0 0,0
 - varav pensioner musiker Vara Konserthus 4,3 0,0 0,0
 - varav återlåning i verksamheten 323,9 286,8 292,7 

 Ingående särskild löneskatt enligt 
 fastställd balansräkning 69,6 71,0 69,9
 Avsättning särskild löneskatt 5,6 -3,0 -3,7
 Finansiell kostnad löneskatt 2,1 0,9 4,8
 Avsättning särskild löneskatt förtroendevalda 0,2 0,6 0,0
 Avsättning särskild löneskatt musiker Vara Konserthus 1,0 0,0 0,0
 Förändring skuld löneskatt 9,0 -1,4 1,1
 SUMMA SKULD LÖNESKATT 78,6 69,6 71,0
 - varav för pensioner intjänade före 1998 73,1 66,3 68,5
 Avsättning pensioner ÖK-SAP 3,4 2,5 0,2
 Avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP 0,2 0,1 2,3
 Avsättning särskild löneskatt förtroendevalda 0,8 0,0 0,0,
 Avsättning särskild löneskatt musiker Vara Konserthus 1,0 0,0 0,0
 SUMMA PENSIONSSKULD INKLUSIVE
 LÖNESKATT 402,5 356,4 363,7 

 Pensioner intjänade före 1998   
 Ingående avsättning exklusive löneskatt 273,3 282,3 278,3
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,3 3,5 19,0
 Gamla utbetalningar -10,8 -10,0 -10,6
 Aktualisering 0,5 0,8 -3,3
 Övrig post 29,8 -3,3 -1,1
 Summa exklusive löneskatt 301,2 273,3 282,3
 Löneskatt 73,1 66,3 68,5
 Summa inklusive löneskatt 374,2 339,6 350,8

 Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP   
 Ingående avsättning exklusive löneskatt 10,5 9,6 9,8
 Försäkring 0,0 0,0 -1,0
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 0,2 0,7
 Nya utbetalningar 0,1 -0,5 -0,4
 Slutbetalning FÅP 0,0 0,1 0,2
 Intjänad FÅP 1,7 0,8 0,5
 Övrig post 1,4 0,2 -0,1
 Summa exklusive löneskatt 14,1 10,5 9,7
 Löneskatt 3,4 2,5 2,3
 Summa inklusive löneskatt 17,5 13,0 12,0
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NOTHÄNVISNINGAR

 

Forts. NOT 16. AVSÄTTNING TILL PENSIONER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Avsatt till pensioner ÖK-SAP   
 Ingående avsättning exklusive löneskatt 0,5 0,7 0,0
 Utbetalning ÖK-SAP -0,5 -0,4 0,0
 Arbetstagare som pensionerats 1,0 0,1 0,7
 Summa exklusive löneskatt 1,0 0,5 0,7
 Löneskatt 0,2 0,1 0,2
 Summa inklusive löneskatt 1,2 0,6 0,9
   
 Avsatt till pensioner förtroendevalda   
 Ålderspension 2,8 2,2 0,0
 Efterlevandepension 0,5 0,4 0,0
 Summa exklusive löneskatt 3,4 2,6 0,0
 Löneskatt 0,8 0,6 0,0
 Summa inklusive löneskatt 4,2 3,2 0,0
   
 Avsatt till pensioner Vara Konserthus   
 Avsättning för musiker 2004-2010 4,3 0,0 0,0
 Löneskatt 1,0 0,0 0,0
 Summa inklusive löneskatt 5,3 0,0 0,0
   
 Summa avsättning pensioner 
 exklusive löneskatt 323,9 286,8 292,7
 Löneskatt 78,6 69,6 71,0
 SUMMA AVSÄTTNING PENSIONER 
 INKL LÖNESKATT 402,5 356,4 363,7
   
 Aktualiseringsgrad 80,0 % 78,0 % 76,0 %

  

NOT 17. ANDRA AVSÄTTNINGAR

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Ingående balans enligt fastställd resultaträkning 0,5 0,5 0,5
 UTGÅENDE BALANS ANDRA AVSÄTTNINGAR 0,6 0,5 0,5
 - varav donation A. Pettersson, Kedumsgården 0,6 0,5 0,5

 NOT 18. LÅNGFRISTIGA SKULDER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Långfristig del 0,0 0,0 0,0
 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 0,0 0,0 0,0

NOT 19. KORTFRISTIGA SKULDER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009

 Leverantörsskulder 29,8 16,8 15,2
 Preliminär skatt och diverse avdrag 7,8 7,6 7,7
 Interimsskulder 36,2 50,3 38,9
 Momsskuld 0,9 1,1 1,1
 Utnyttjad checkräkningskredit 1,6 1,4 0,3
 Kortfristig skuld Vara Bostäder AB 0,0 0,0 1,7
 Kortfristig skuld Vara Industrifastigheter AB 0,0 0,0 3,3
 Upplupna sociala avgifter 9,2 9,0 8,9
 Upplupen semesterlön 34,7 34,4 36,6
 Upplupna löner, okompenserad övertid 6,1 5,5 3,0
 Upplupen pensionsskuld individuell del 16,8 16,8 15,8
 Upplupen särskild löneskatt individuell del 3,4 3,8 5,2
 Förutbetalda skatteintäkter 0,0 18,9 38,0
 Övriga kortfristiga skulder 0,4 0,3 0,3
 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 146,9 165,7 176,2

NOT 20. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

 Belopp i mkr 2011 2010 2009
   
 BORGENSFÖRBINDELSER   
 Koncerninterna   
 Vara Bostäder AB 137,9 138,8 139,8
 Vara Industrifastigheter AB 6,5 6,5 9,1
 Förlustansvar för egna hem 0,7 0,9 1,1
 Övriga borgensförbindelser   
 Föreningsliv 3,5 3,8 3,1
 SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 148,6 150,0 153,1
   
 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER   
 Kontanta medel omsorgstagare 0,0 0,1 0,1
 Pensionsskuld förtroendevalda 2,7 2,3 0,0
 SUMMA ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 2,7 2,4 0,1
   
 SUMMA BORGENS- 
 OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 151,3 152,4 153,2

SOLIDARISK BORGEN
Vara kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser, samtliga 267 
kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vara kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 156 292 174 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 155 126 528 kronor.
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REDOVISNINGSMODELL OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa redo-
visningen. Årsredovisningen ska enligt lagen redovisa resultat- 
och balansräkning samt kassaflödesanalys. För kommunens 
interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsre-
dovisning. Enligt lagen ska årsredovisningen även innehålla 
en sammanställd redovisning. Denna utgör en sammanställ-
ning av kommunens resultat- och balansräkningar med de 
bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Finansiell analysmodell
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till 
resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning samt drift- 
och investeringsredovisning. Den finansiella analysen görs 
enligt den s.k. RK-modellen. RK-modellen bygger på fyra 
perspektiv: det finansiella resultatet, kapacitet, riskförhål-
landen samt kontroll.
I den finansiella analysen görs en avstämning mot de finan-
siella målen.
Vara kommun tillämpar sedan år 2003 den så kallade full-
fonderingsmodellen som redovisningsmodell. Det innebär 
att kostnader för pensionsförmåner intjänade innan år 1998 
belastar resultatet och att intjänade pensioner tas upp som 
avsättning i balansräkningen.
Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. 
Enligt balanskravet ska kommunens intäkter överstiga kost-
naderna. Vara kommun gör en avstämning gentemot balans-
kravet enligt den blandade redovisningsmodellen.

Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kom-
munal redovisning (SFS 1997:614). Därutöver lämnar Rådet 
för kommunal redovisning anvisningar och rekommenda-
tioner för kommunsektorns redovisning.
Vara kommun bedriver även verksamhet genom i första hand 
helägda aktiebolag. För bolagens redovisning lämnar Redo-
visningsrådet och Bokföringsnämnden rekommendationer, 
anvisningar och uttalanden.
I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredo-
visningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper, 
vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovisnings-
rapporterna. Den finansiella analysen baseras på antagandet 
att dessa principer har följts. Huvudprinciperna är följande:

Principen om pågående verksamhet
Innebörden av principen är att man ska anta att verksam-
heten kommer att fortsätta i all oändlighet. Balansräkningen 
ges en underordnad betydelse. Den har ingen självständigt 
värde utan de värderingar som görs syftar till att ge en rätt-
visande resultatredovisning.

Försiktighetsprincipen
Tillgångar och intäkter får inte övervärderas medan skulder 
och kostnader inte får undervärderas. Försiktighetsprincipen 
innebär också att förväntade intäkter aldrig får föregripas i re-
dovisningen medan det motsatta gäller för befarade förluster.

Principen om öppenhet
Eventuella förändringar av redovisningsprinciper måste 
redovisas öppet liksom annan information som behövs för att 
ge en korrekt bild av kommunens verksamhet, resultat och 
ställning. En öppen redovisning utesluter också att intäkter 
och kostnader respektive tillgångar och skulder/avsättningar 
kvittas mot varandra (kvittningsförbudet).

Objektivitetsprincipen
Objektivitetsprincipen innebär att objektiva mått ska använ-
das i redovisningen. Det som återfinns i redovisningen ska 
kunna göras sant, d.v.s. upptagna värden ska vara verifierbara.

Matchningsprincipen
Matchningsprincipen innebär att värderingen av tillgångar 
och skulder sker på ett sådant sätt att intäkter och kostnader 
som hör samman redovisas under samma redovisningsperiod.

Tillämpning av redovisningsprinciper
Vara kommun tillämpar i allt väsentligt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendationer med följande undantag:
· Enligt den kommunala redovisningslagen 5 kap 4 § ska 
pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998 inte tas upp 
som skuld eller avsättning. Fr o m bokslut 2003 redovisar 
kommunen hela pensionsåtagandet i balansräkningen som 
avsättning samt redovisar hela förändringen i resultaträknin-
gen enligt den s.k. fullfonderingsmodellen.
· Rekommendation 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal.
 
Nedan kommenteras ett urval av tillämpade redovisnings-
principer.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med 
tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för 
planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet.

Pensioner
Kommunens pensionsskuld (inklusive löneskatt) redovi-
sas enligt ”fullfonderingsmodellen”, vilket innebär att hela 
pensionsskulden, inklusive pension som intjänats före 1998, 
tas upp som avsättning i balansräkningen. Pensionsskuldens 
finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i 
resultaträkningen. Löneskatt ingår i pensionsskulden. KPA 
har beräknat pensionsskulden per 2011-12-31. Pensioner 
intjänade under år 2011 redovisas som verksamhetskostnad 
i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i 
balansräkningen.
Från och med bokslut 2010 redovisas de förtroendevaldas 
pensioner som avsättning i balansräkningen enligt RKR:s 
rekommendation  2.1.
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REDOVISNINGSMODELL OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Skatteintäkter
I bokslutet har kommunen följt Rådet för kommunal redo-
visnings rekommendation 4.2, vilken rekommenderar att 
skatten ska periodiseras och redovisas det år den beskattnings-
bara inkomsten intjänats av den skatteskyldiga.
Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner 
och Landsting publicerar i december räkenskapsåret ska 
användas vid beräkningen av årets skatteintäkter.

Leasing
Nuvärdet av finansiella leasingavtal i relation till redovisat 
värde av maskiner och inventarier i balansräkningen utgör 
en mindre del. Vara kommun har därför valt att redovisa 
samtliga leasingavtal som hyresavtal, och följer därmed inte 
Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 13.1.

VA-anslutningsavgifter
VA-anslutningsavgifter periodiseras och redovisas som intäkt i 
resultaträkningen.

Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter redovisas som materiell anläggnings-
tillgång. Från och med år 2011 redovisas exploaterings-     
fastigheter som omsättningstillgång i balansräkningen.

Avskrivningar
Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas beräknade 
ekonomiska livslängd.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser som inte 
är extraordinära men som det är viktigt att uppmärksamma 
vid jämförelser med andra perioder. Upplysningar om sådana 
händelser lämnas i en not till berörda resultatposter i resul-
taträkningen. 
Detta i enlighet med RKR:s rekommendationer 3.1.

Planenliga avskrivningar görs med följande procentsatser 
på det avskrivningsbara beloppet:

 Avskrivningstider År

 Markanläggningar 20 - 50 år
 Byggnader 20 - 50 år
 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier 5 - 10 år
 Persondatorer och IT-inventarier 3

Sammanställd redovisning
Koncernen Vara kommun omfattar Vara Bostäder AB (100 
%), Vara Industrifastigheter AB (100 %) och Vara Horse 
Arena AB (100 %). En sammandragning av kommunens 
och dotterföretagens räkenskaper efter eliminering till en 
redovisningsenhet kallas konsolidering. Den sammanställda 
redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell fördelning. Med förvärvsmetoden menas att 
det egna kapitalet i dotterföretagen vid förvärvstillfället har 
eliminerats av kommunen. Koncernens eget kapital utgörs, 
förutom av kommunens eget kapital, endast av den del av 
dotterföretagens eget kapital som upparbetats efter förvärvet. 
Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser upp-
kommit.

Övriga principer
• Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänför-

liga till redovisningsåret har skuldbokförts och belastat årets 
redovisning.

• Utställda fakturor efter årsskiftet har fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning.

• Löner och semesterersättningar redovisas enligt kontant-
principen. Undantag förekommer i de fall avtalsförhand-
lingarna är sena och att den retroaktiva utbetalningen ej 
reglerats per balansdagen.

• Timanställdas löner har periodiserats.
• Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad 

övertid och jour redovisas under verksamhetens kostnader 
i resultaträkningen. Den totala skulden av dessa redovisas 
som kortfristig skuld i balansräkningen.

• Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella om-
kostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Pålägget 
inkluderar en kalkylmässig kostnad för kompletterings-
pensionen samt för ersättning till kommunstyrelsen för 
personalutveckling.

• Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan 
hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld 

 respektive fordran och belastar 2011 års resultat.
•  Kapitalkostnaderna belastar resultatenheterna genom 

interndebitering med en kalkylmässig kapitalkostnad enligt 
real annuitetsmetod.

• Koncernkontot är ett gemensamt konto för kommunkon-
cernen. Det är huvudkontots saldo som är kommunens 
fordran på eller skuld till kommunen. Saldon på de kom-
munala bolagens underkonton utgör fordran på eller skuld 
till kommunen.
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FINANSIELLA PROFILER

Vad är den finansiella profilen?
Syftet med den här analysen är att redovisa var Vara kommun 
befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats 
under 2008 - 2010 i förhållande till övriga kommuner i 
Västra Götalands regionen. Detta görs i form av en speciellt 
framtagen finansiell profil, vars uppgift är att spegla starka 
och svaga sidor hos den granskade kommunen i förhållande 
till länets övriga kommuner.

Vad är den finansiella profilen?
Utgångspunkten för analysen är de finansiella profiler i form 
av polärdiagram. De innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, 
dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi 
analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsbered-
skap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt 
kontroll över den finansiella utvecklingen.
Genom att ta fram tre finansiella profiler för Vara kommun 
för 2008 - 2010 kan man på ett översiktligt sätt fastställa 
vilken finansiell utveckling och ställning kommunen haft 
i förhållande till övriga kommuner i länet. Den finansiella 
profilen är relativ, vilket innebär att om kommunen redovisar 
en 5:a i profilen, har man visserligen det starkaste värdet för 
nyckeltalet i det granskade länet, men värdet kan behöva 
förbättras för att nå t.ex. god ekonomisk hushållning. I 
allmänhet är det dock så att om kommunen får en 4: a eller 
5: a för ett nyckeltal i den finansiella profilen är nyckeltalets 
värde oftast mer än tillfredsställande.
Alla perspektiv i profilen är relaterad till hur kommunen 
befinner sig i förhållande till övriga kommuner i grupperna.

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

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

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

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

Sammanfattande resultat
Vara har under hela perioden uppvisat ett resultat som faller 
inom ramen för god ekonomisk hushållning. Detta avspeglas 
också en god nivå på soliditeten.
Den skattehöjning som genomfördes förefaller ha stärkt en 
redan stark finansiell situation.
För Vara handlar den kommande tiden främst om att vårda 
resultatet på en nivå så att den långsiktiga kapaciteten bibe-
hålls och långsamt stärkts. I tider av ekonomisk oro framstår 
det som viktigt att som vara ha en ekonomisk buffert som 
kan skona kärnverksamheten från snabba svängningar i 
ekonomin.

Källa: Kommunforskning i Västsverige, www.kfi.se

... i förhållande till Västra Götalands län

... i förhållande till Riket
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I Vara finns också tystnaden
som får oss att höra fåglarnas

ljuva sång och fjärilarnas vingslag.
Här hörs det goda livet och 

tystnaden av det samma.

CITAT FRÅN VARA KOMMUNS 
STYRDOKUMENT ‘‘VISION 2030‘‘

BLOCK 4
Sammanställd redovisning
finansiell analys och
räkenskaper

Finansiell analys av
sammanställd redovisning 78

Resultaträkning, kassaflödesanalys,
balansräkning och noter 80
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KONCERNEN VARA KOMMUN

Kommunala bolag
Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag:

Vara Bostäder AB
Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med 
bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i 
kommunen. Företagets uppgift är att bygga och förvalta 
bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet och 
hantverk.

Vara Industrifastigheter AB
Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med 
bolagets verksamhet är att uppföra, förvärva, förvalta och 
hyra ut lokaler till hantverk och industrier samt underlätta 
lokal- och markanskaffning för företag i kommunen.

Vara Horse Arena AB
Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med 
bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet med an-
knytning till hästsporten samt därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget bildades i november månad år 2007.

Vara Kommun

Vara Bostäder AB 
(100 %)

Ordförande:  Carl- Axel Olsson
VD:  Hans Axblom
Omsätttning:  32 mkr
Antal anställda:  8

Vara Industrifastigheter AB 
(100 %)

Ordförande:  Carl- Axel Olsson
VD:  Hans Axblom
Omsätttning:  3 mkr
Antal anställda: 0

Vara Horse Arena AB 
(100 %)

Ordförande:  Fredrik Nelander
VD:  Gert Norell
Omsätttning:  0 Mkr
Antal anställda:  0

Översikt - Koncernen Vara kommun
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FINANSIELL ANALYS 

Modell för finansiell analys
Den finansiella analysen bygger på samma analysmodell som 
när kommunen analyseras. Den utgår ifrån de fyra aspekterna 
resultat – kapacitet och risk – kontroll.

Resultat
Koncernen Vara kommun omsätter 847 mkr. Av omsätt-
ningen återfinns 98 procent i Vara kommun. Koncernen 
redovisar ett negativt resultat om -1,0 mkr, vilket är en 
resultatförsämring med 56 mkr jämfört med föregående år. 
Kommunens andel av resultatet är -0,6 mkr och de kommu-
nala bolagenas andel -0,4 mkr. Totalt investerade koncernen 
för 77 mkr. Vara kommun investerade för 66 mkr, Vara 
Bostäder AB för 10 mkr och Vara Industrifastigheter AB för 
0,4 mkr.

Kapacitet/motståndskraft
Kapacitet handlar om att mäta och redovisa vilken långsiktig 
finansiell motståndskraft kommunen har. Viktiga mått när 
kapaciteten analyseras är att studera hur soliditeten 
och låneskulden förändras över tiden. Soliditeten visar kon-
cernens långsiktiga betalningsförmåga, d.v.s. hur stor del 
av balansomslutningen som finansierats med eget kapital, 
genom aktiekapital och ackumulerade vinster. Soliditeten 
påverkas av en förändrad balansomslutning och ett förändrat 
resultat.
Jämfört med föregående år har koncernens soliditet försäm-
rats med 0,7 procentenheter från 25,7 procent till 25,0 
procent.
Av koncernens samlade långfristiga låneskuld på 149 mkr 
återfinns 142 mkr i Vara Bostäder AB och 7 mkr i Vara 
Industrifastigheter AB.

Risk
Med risk avses hur koncernen är finansiellt exponerad. En 
god ekonomisk hushållning innebär att koncernen i kort- och 
medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder 
för att möta finansiella problem. Koncernen t.ex. upprätthålla 
en sådan likviditet eller kortfristig betalningsberedskap att de 
löpande utbetalningarna kan göras utan besvär. Koncernens 
balanslikviditet ligger på 94 procent vilket är oförändrat jäm-
fört med föregående år.
När koncernens likviditet analyseras är det viktigt att inte 
bara avläsa koncernens tillgångar i form av likvida medel 
och kortfristiga fordringar. För att få en samlad bild bör 
även koncernens lånestock beaktas i analysen. Ett mått som 
tar hänsyn till både likvida medel och upplåning är den s.k. 
nettolåneskulden. Den är skillnaden mellan koncernens 
likvida medel och koncernens långfristiga låneskuld. Netto-
låneskulden har ökat från -52 mkr till -75 mkr.  Sammanfatt-
ningsvis bedöms riskerna i koncernen vara under kontroll.

Kontroll
Med finansiell kontroll avses bl.a. hur upprättad budget och 
finansiella målsättningar efterlevs. En god följsamhet mot 
budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Kon-
cernen har idag ingen gemensam koncernbudget utan varje 
bolag upprättar sin egen budget.
För koncernen kan konstateras:
- att det inte finns finansiella målsättningar.
- att det inte upprättas budget för koncernen.
Bolagens resultatprognoser har hållit en tillfredsställande 
kvalitet.
 

2011 2010 2009 2008 2007

Årets resultat Balanslikviditet Soliditet
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FINANSIELL ANALYS 

Sammanfattande kommentar

Finansiella nyckeltal, koncernen

  2011 2010 2009

 Årets resultat (mkr) -1,0 55,5 15,5

 Omsättning (mkr) 847 814 809

 Balansomslutning (mkr) 947 925 886

 Balanslikviditet (%) 94 93 93

 Soliditet (%) 25,0 25,7 21,6

 Långfristig låneskuld (mkr) 149 150 154

 Nettoinvesteringar (mkr) 77 89 59

Vara Bostäder AB

  2011 2010 2009

Nettoomsättning, mkr 32,2 31,2 29,4

 Balansomslutning, mkr 205 200 163

 Balanslikviditet, % 5 12 29

 Soliditet, % 7,0 7,2 2,7

 Resultat efter finansiella poster, tkr 68 33 166

Vara Industrifastigheter AB

  2011 2010 2009

 Nettoomsättning, mkr 2,7 2,8 2,9

 Balansomslutning, mkr 15 15 18

 Balanslikviditet, % 105 122 366

 Soliditet, % 44,3 45,2 39,5

 Resultat efter finansiella poster, tkr -434 -76 180

Koncernen redovisar ett positivt årsresultat om -1,0 mkr, 
vilket motsvarar en avkastning på eget kapital motsvarande 
-0,4 procent.  Koncernens soliditet på 25 % ligger 18 pro-
centenheter högre än genomsnittet för både kommuner i 
riket (7 %) och i Västra Götaland (7 %).
Avslutningsvis kan konstateras att koncernen har balans mel-
lan kostnader och intäkter. Ett positivt kassaflöde från den 
egna verksamheten om 88 mkr har medverkat till finansier-
ing av nettoinvesteringar med 77 mkr. Likvida medel har 
minskat med 24 mkr från 98 mkr föregående år till 74 mkr i 
årets bokslut.

2011 2010 2009 2008 2007

Nettoinvesteringar och 
avskrivningar Långfristig låneskuld Nettolåneskuld
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RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESANALYS

Resultaträkning

 Belopp i mkr  

  Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Verksamhetens intäkter Not 1 219,5 193,8 218,2 193,3

 Verksamhetens kostnader Not 2 -846,9 -831,9 -814,3 -797,2

 Avskrivningar Not 3 -43,1 -39,1 -41,8 -39,1

 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -670,5 -677,2 -637,9 -643,0

     

 Skatteintäkter Not 4 540,4 540,4 532,3 532,3

 Generella statsbidrag Not 5 172,7 172,7 169,7 169,7

 Finansiella intäkter Not 6 3,1 3,1 1,4 1,4

 Finansiella kostnader Not 7 -46,7 -39,6 -10,0 -4,9

 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  -1,0 -0,6 55,5 55,5

     

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

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

 Skattekostnader  0,0 0,0 0,0 0,0

 ÅRETS RESULTAT  -1,0 -0,6 55,5 55,5

Kassaflödesanalys

 Belopp i mkr  

   Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

 Årets resultat  -0,5 -0,6 55,5 55,5

 Justering för av- och nedskrivningar  42,8 39,1 42,7 39,1

 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  45,5 46,0 -4,9 -4,8

 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  87,8 84,5 93,5 89,8

 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  24,3 -16,4 -14,5 -42,8

 Ökning/minskning av förråd och varulager  0,0 -0,4 0,3 0,3

 Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -51,2 -18,8 -11,5 -10,4

 Medel från den löpande verksamheten  60,9 48,9 67,8 36,9

    

 INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -78,1 -67,1 -97,9 -57,3

 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1,0 1,0 9,1 9,1

 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -4,1 -4,1 -0,8 -10,7

 Medel från investeringsverksamheten  -81,2 -70,2 -89,6 -58,9

    

 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

 Nyupptagna lån  0,0 0,0 0,0 0,0

 Amortering av skuld  -1,1 0,0 -3,5 0,0

 Ökning av långfristiga fordringar  -3,0 -3,0 0,0 0,0

 Medel från finansieringsverksamheten  -4,1 -3,0 3,5 0,0

    

 ÅRETS KASSAFLÖDE  -24,3 -24,3 -25,4 -22,0

 Likvida medel vid årets början  98,4 98,4 123,7 120,3

 Likvida medel vid årets slut  74,1 74,0 98,4 98,4

2011 2010

2011 2010
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RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESANALYS

Balansräkning

 Belopp i mkr  

  Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 

 TILLGÅNGAR     

     

 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

 Materiella anläggningstillgångar Not 8 756,2 540,7 722,6 514,3

 Maskiner och inventarier Not 9 35,6 35,2 34,9 34,6

 Finansiella anläggningstillgångar Not 10 9,2 23,1 2,1 16,0

 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  801,0 599,1 759,6 564,9

     

 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

 Förråd Not 11 1,8 1,8 1,8 1,4

 Kortfristiga fordringar Not 12 70,4 104,8 65,0 88,3

 Likvida medel Not 13 74,1 74,0 98,4 98,3

 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  146,3 180,5 165,2 188,0

     

 SUMMA TILLGÅNGAR  947,3 779,6 924,8 752,9

     

 SKULDER OCH EGET KAPITAL     

     

 EGET KAPITAL     

 Eget kapital Not 14 236,9 229,7 237,7 230,3

 därav årets resultat  -1,0 -0,6 55,5 55,5

 SUMMA EGET KAPITAL  236,9 229,7 237,7 230,3

     

 AVSÄTTNINGAR     

 Avsättningar pensioner Not 15 404,7 402,5 358,7 356,4

 Andra avsättningar Not 16 0,6 0,6 0,6 0,5

 SUMMA AVSÄTTNINGAR  405,3 403,0 359,3 356,9

     

 SKULDER     

 Långfristiga skulder Not 17 149,0 0,0 150,0 0,0

 Kortfristiga skulder Not 18 156,2 146,9 177,7 165,7

 SUMMA SKULDER  305,2 146,9 327,7 165,7

     

 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  947,3 779,6 924,8 752,9

     

 Borgens- och ansvarsförbindelser Not 19 14,0 151,4 14,1 152,4

2011 2010
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NOTER

NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Försäljningsmedel 23,2 23,2 25,3 25,3
 Taxor och avgifter 45,4 45,4 43,6 43,6
 Hyror och arrenden 49,8 24,1 47,2 22,4
 Bidrag 75,8 75,8 74,5 74,4
 Försäljning av verksamhet och entreprenader 25,4 25,4 27,6 27,6

 SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 219,5 193,8 218,2 193,3

NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Summa Vara kommun 831,9 831,9 -797,2 -797,2
 Summa Vara Bostäder AB -21,9 0,0 -24,2 0,0
 Summa Vara Industrifastigheter AB -1,9 0,0 -2,1 0,0
 Summa elimineringar 8,8 0,0 9,1 0,0

 SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -846,9 831,9 -814,3 -797,2

NOT 3. AVSKRIVNINGAR

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Planenliga avskrivningar -43,1 -39,1 -41,8 -39,1

 SUMMA AVSKRIVNINGAR -43,1 -39,1 -41,8 -39,1

NOT 4. SKATTEINTÄKTER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Allmän kommunalskatt 526,6 526,6 524,7 524,7
 Skatteavräkning 13,7 13,7 7,6 7,6

 SUMMA SKATTEINTÄKTER 540,4 540,4 532,3 532,3

NOT 5. GENERELLA STATSBIDRAG

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Inkomstutjämningsbidrag 145,8 145,8 137,3 137,3
 Regleringsbidrag 16,1 16,1 4,0 4,0
 Utjämningsbidrag för LSS 4,1 4,1 3,0 3,0
 Fastighetsavgift 24,9 24,9 24,7 24,7
 Tillfälligt konjukturstöd 0,0 0,0 15,4 15,4
 Kostnadsutjämningsavgift -18,3 -18,3 -14,7 -14,7

 SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 172,7 172,7 169,7 169,7

NOT 6. FINANSIELLA INTÄKTER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Medelsplacering 2,8 2,8 1,1 1,0
 Dröjsmålsränta, intäkter indrivning 0,4 0,4 0,3 0,4

 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 3,1 3,1 1,4 1,4

2011 2010

2011 2010

2011 2010

2011 2010

2011 2010

2011 2010
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NOTER

NOT 7. FINANSIELLA KOSTNADER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Räntekostnader -7,2 -0,1 -5,1 0,0
 Ränteuppräkning pensionsskuld -10,9 -10,9 -4,7 -4,7
 Kostnader indrivning mm. -0,3 -0,3 -0,3 -0,2
 Jämförelsestörande post:    
 Sänkning av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkning (RIPS 07) -28,3 -28,3 0,0 0,0

 SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER -46,7 -39,6 -10,0 -4,9

 NOT 8. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Mark och byggnader    
 Vara kommun 540,7 540,7 514,3 514,3
 Vara Bostäder AB 202,5 0,0 195,1 0,0
 Vara Industrifastigheter AB 12,9 0,0 13,2 0,0

 SUMMA MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 756,2 540,7 722,6 514,3

NOT 9. MASKINER OCH INVENTARIER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Vara kommun 35,2 35,2 34,6 34,6
 Vara Bostäder AB 0,2 0,0 0,3 0,0
 Vara Industrifastigheter 0,1 0,0 0,0 0,0

 SUMMA MASKINER OCH INVENTARIER 35,6 35,2 34,9 34,6

NOT 10. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Aktier 5,4 19,3 2,1 15,2
 Andelar ekonomiska föreningar 0,8 0,8 0,0 0,8
 Långfristig fordran Levene Arena AB 3,0 3,0 0,0 0,0

 SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9,2 23,1 2,1 16,0

NOT 11.  FÖRRÅD, EXPLOATERINGSFASTIGHETER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Förråd 1,3 1,3 1,8 1,4
 Exploateringsfastigheter 0,5 0,5 0,0 0,0

 SUMMA FÖRRÅD OCH VARULAGER 1,8 1,8 1,8 1,4

NOT 12. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Kundfordringar 12,3 10,7 20,8 18,0
 Upplupna skatteintäkter 20,9 20,9 7,2 7,2
 Interimsfordringar 25,6 24,1 27,4 25,7
 Momsavräkning, länsstyrelsen 10,8 10,8 7,5 7,5
 Fordran Vara Bostäder AB 0,0 37,4 0,0 29,3
 Fordran, Vara Industrifastigheter AB 0,0 0,6 0,0 0,3
 Fordran, skattekonto 0,2 0,2 0,2 0,1
 Övriga fordringar 0,6 0,0 1,9 0,2

 SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 70,4 104,8 65,0 88,3

2011 2010

2011 2010

2011 2010

2011 2010

2011 2010

2011 2010
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NOTER

NOT 13. LIKVIDA MEDEL

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Kassa 0,1 0,1 0,1 0,1
 Plusgiro 0,5 0,5 2,3 2,3
 Checkkonto 43,4 43,4 35,9 35,9
 Bank övrigt 30,0 30,0 60,0 60,0

 SUMMA LIKVIDA MEDEL 74,1 74,0 98,4 98,3

NOT 14. EGET KAPITAL

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Ingående eget kapital 237,8 230,3 182,3 174,8

 Årets resultat -1,0 -0,6 55,5 55,5

 UTGÅENDE EGET KAPITAL 236,8 229,7 237,8 230,3

NOT 15. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Ingående pensionsskuld 289,1 286,8 295,0 292,7
 Avsättning pensioner intjänade före 1998 19,5 19,5 -12,6 -12,6
 Avsättning pensioner ÖK-SAP 3,2 3,2 0,6 0,6
 Avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP 0,5 0,5 -0,2 -0,2
 Finansiell kostnad 8,8 8,8 3,8 3,8
 Avsättn pensioner förtroendevalda 0,8 0,8 2,6 2,6
 Avsättn pensioner musiker Vara Konserthus 4,3 4,3 0,0 0,0
 Förändring pensionsskuld 37,0 37,0 -5,8 -5,8
 SUMMA PENSIONSSKULD 326,1 323,9 289,1 286,8
 - varav pensioner intjänade före 1998 Vara kommun 301,2 301,2 273,3 273,3
 - varav för pensioner ÖK-SAP Vara kommun 14,1 14,1 10,5 10,5
 - varav pensioner exklusive ÖK-SAP Vara kommun 1,0 1,0 0,5 0,5
 - varav pensioner förtroendevalda Vara kommun 3,4 3,4 2,6 2,6
 - varav pensioner musiker Vara Konserthus 4,3 4,3 0,0 0,0
 - varav pensioner Vara Bostäder AB 2,2  2,3 2,3
    
 Ingående särskild löneskatt enligt fastställd balansräkning 69,6 69,6 71,0 71,0
 Avsättning särskild löneskatt 5,6 5,6 -3,0 -3,0
 Finansiell kostnad löneskatt 2,1 2,1 0,9 0,9
 Avsättning särskild löneskatt förtroendevalda 0,2 0,2 0,6 0,6
 Avsättning särskild löneskatt musiker Vara Konserthus 1,0 1,0 0,0 0,0
 Förändring skuld löneskatt 8,0 9,0 -1,4 -1,4
 SUMMA SKULD LÖNESKATT 78,6 78,6 69,6 69,6
 - varav för pensioner intjänade före 1998 73,1 73,1 66,3 66,3
 - varav för pensioner ÖK-SAP 3,4 3,4 2,5 2,5
 - varav pensioner exklusive ÖK-SAP 0,2 0,2 0,1 0,1
 - varav avsättning särskild löneskatt förtroendevalda 0,8 0,8 0,6 0,6
 - varav avsättning särskild löneskatt musiker Vara Konserthus 1,0 1,0 0,0 0,0

 SUMMA AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT 404,7 402,5 358,7 356,4

 

2011 2010

2011 2010

2011 2010
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NOTER

NOT 16. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 0,6 0,6 0,6 0,5

 - varav donation A Pettersson, Kedumsgården 0,0 0,6 0,5 0,5

NOT 17. LÅNGFRISTIGA SKULDER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Långfristig låneskuld  149,0 0,0 150,0 0,0

 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 149,0 0,0 150,0 0,0

NOT 18. KORTFRISTIGA SKULDER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Leverantörsskulder 31,1 29,8 21,2 16,8
 Preliminär skatt och diverse avdrag 7,8 7,8 7,6 7,6
 Interimsskulder 40,6 36,2 55,4 50,3
 Momsskuld 0,9 0,9 1,1 1,1
 Kortfristig skuld vatten och avlopp 1,6 1,6 1,4 1,4
 Kortfristig del långfristig skuld 1,0 0,0 1,0 0,0
 Kortfristig skuld Vara Bostäder AB 0,0 0,0 0,0 0,0
 Kortfristig skuld Vara Industrifastigheter AB 0,1 0,0 0,0 0,0
 Upplupna räntekostnader 1,0 0,0 0,9 0,0
 Upplupna social avgifter 9,5 9,2 9,3 9,0
 Upplupen semesterlön 34,8 34,7 34,5 34,4
 Upplupna löner, okompenserad övertid 6,1 6,1 5,5 5,5
 Upplupen pensionsskuld individuell del 16,8 16,8 16,8 16,8
 Upplupen särskild löneskatt individuell del 3,4 3,4 3,8 3,8
 Förutbetalda skatteintäkter 0,1 0,0 18,9 18,9
 Övriga kortfristiga skulder 1,2 0,4 0,4 0,3

 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 156,2 146,9 177,7 165,7

NOT 19. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

 Belopp i mkr 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 Koncerninterna    
 Vara Bostäder AB 0,0 137,9 0,0 138,8
 Vara Industrifastigheter AB 0,0 6,5 0,0 6,5
  0,0 0,0 0,0 0,0
 Förlustansvar för egna hem 0,7 0,7 0,9 0,9
 Övriga borgensförbindelser    
 Föreningsliv 3,5 3,5 3,8 3,8
 Borgen FASTIGO (Vara Bostäder AB) 0,0 0,0 0,1 0,0
 SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 4,3 148,6 4,8 150,0
    
 ANSVARSFÖRBINDELSER    
 Ställda panter Vara Bostäder AB 6,9 0,0 6,9 0,0
 Ställda panter Vara Industrifastigheter AB 0,0 0,0 0,0 0,0
 Kontanta medel omsorgstagare 0,0 0,0 0,1 0,1
 Pensionsskuld för förtroendevalda 2,7 2,7 2,3 2,3
 SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 9,7 2,7 9,3 2,4
    

 SUMMA BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 14,0 151,3 14,1 152,4

2011 2010

2011 2010

2011 2010

2011 2010
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Revisionsberättelse 87
Översikt 10 år 90

Lyskraften gör att Vara blir en väl
synlig punkt på kartan och med

infrastruktur i toppklass krymper
världen. Här är en oas för alla,

utan trängsel - här tar vi vara på
möjligheten att ta ut svängarna
lite utöver det vanliga. Vi både
kan, törs och vågar! Här ser vi

vad det goda livet har att ge.

CITAT FRÅN VARA KOMMUNS 
STYRDOKUMENT ‘‘VISION 2030‘‘
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VARA KOMMUN – 10 ÅR I SAMMANDRAG

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 RESULTATRÄKNING (Belopp i mkr) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 Verksamhetens intäkter 193,8 193,4 191,8 193,0 197,5 184,0 176,2 168,6 142,6 135,4
 Verksamhetens kostnader -831,9 -797,2 -794,2 -787,3 -779,4 -715,4 -693,7 -657,1 -624,9 -608,5
 Avskrivningar -39,1 -39,1 -38,5 -38,3 -37,7 -35,6 -30,5 -29,5 -26,5 -25,7
 Verksamheten nettokostnader -677,2 -642,9 -640,9 -632,7 -619,6 -567,3 -547,9 -518,0 -508,8 -498,8
          
 Skatteintäkter 540,4 532,3 520,5 505,2 485,9 465,5 435,9 407,4 386,2 372,6
 Generella statsbidrag 172,7 169,7 158,7 161,5 160,9 155,6 156,1 157,2 154,6 153,0
 Finansiella intäkter 3,1 1,4 1,8 2,7 1,4 1,8 1,7 1,4 1,0 2,5
 Finansiella kostnader -39,6 -4,9 -24,8 -18,2 -13,8 -16,3 -16,7 -20,4 -23,5 -21,4
 Resultat före extraordinära poster -0,6 55,5 15,3 18,5 14,8 39,3 29,1 27,5 9,5 7,9
          
 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
 Årets resultat enligt fullfonderingsmodell -0,6 55,5 15,3 18,5 14,8 39,3 29,1 27,5 9,5 7,9
 - varav jämförelsestörande poster 28,3 3,0 8,3 0,0 6,3 7,9 0,0 2,4 4,3 12,0
 Årets resultat blandad redovisningsmodell 34,2 45,1 20,3 16,4 18,4 43,0 29,2 32,5 20,0 12,9

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 BALANSRÄKNING (Belopp i mkr) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 Anläggningstillgångar 599,1 564,9 547,6 557,4 560,2 566,4 562,4 536,0 514,4 455,2
 Omsättningstillgångar 180,5 188,1 167,6 90,5 91,0 54,6 70,5 64,2 38,7 71,3
 Summa 779,6 753,0 715,1 647,9 651,2 621,0 632,9 600,1 553,1 526,5
          
 Eget kapital 229,7 230,3 174,8 159,4 140,9 179,9 159,9 130,8 103,4 93,9
 Avsättningar 402,9 356,4 364,2 357,9 361,3 301,5 279,2 278,3 270,9 260,2
 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 2,3 18,3 20,7 65,4 78,8 79,8 81,1
 Kortfristiga skulder 146,9 165,7 176,2 127,7 130,8 118,9 128,4 112,1 99,0 91,3
 Summa 779,6 753,0 715,1 647,9 651,2 621,0 632,9 600,1 553,1 526,5

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 FINANSIELLA NYCKELTAL 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 STORLEKSUTVECKLING          
 Omsättning, mkr 832 797 794 787 779 715 694 657 625 608
 Tillgångar, mkr 780 753 715 648 651 621 633 600 553 526

 RESULTAT          
 Resultat/skatteintäkter, generella 
 statsbidrag, utjämning % -0,1 7,9 2,3 2,8 2,3 6,3 4,9 4,9 1,8 1,5

 LÅNGSIKTIG BETALNINGSSTYRKA          
 Soliditet, % 29,5 30,6 24,4 24,6 21,6 29,0 25,3 21,8 18,7 17,8

 LIKVIDITET          
 Kassalikviditet, % 123 113 94 70 68 45 54 56 60 125 

 INVESTERINGAR          
 Nettoinvesteringar/avskrivningar 187 146 90 91 84 109 183 176 332 207 

 LÅNESKULD          
 Nettolåneskuld 74 98 120 53 -2 -1 -28 -54 -68 -50
          
 PENSIONSSKULDEN          
 Pensionsskuld intjänad före 1998 374 340 351 346 348 291 267 267 262 252
 Pensionsskuld intjänad efter 1997 28 16 13 12 13 10 11 10 8 8
          
 Merkostnad fullfonderingsmodell 34,2 -10,4 5,0 -2,1 3,6 4,0 0,1 5,0 10,5 5,0
          
 KOMMUNENS SKATTESATS % 21,20 21 ,20 21,20 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,29 20,29
          

 INVÅNARANTAL 31/12 15 694 15 762 15 771 15 868 16 008 15 961 16 008 16 026 15 995 16 009
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ANTECKNINGAR



Besöksadress: Stora Torget 8   •   Postadress: Vara kommun, 534 81 Vara
Telefon: 0512-310 00  •  Telefax: 0512-313 10  •  Hemsida: www.vara.se

E-post: vara.kommun@vara.se G
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