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Kommentar till årsredovisningens framsida:
Med buller och bång firade Vara Konserthus 10-årsjubileum under
hösten 2013. Uppemot 1 miljon människor har sett någon av de 
tusentals föreställningar och artister som har passerat revy under
de 10 åren som Vara Konserthus har existerat. Det firades med bl.a.
en familjedag späckad med aktiviteter och en hel dag ägnad åt den
lokala kulturen.



Målgrupp och snabbfakta

                             

2009 2010 2011 2012 2013

Folkmängd 15 771 15 762 15 694 15 557 15 609
Primär skattesats (%) 21,20 21,20 21,20 21,27 21,27

BRUTTOKOSTNAD (mkr)
Kommunen 794 797 832 827 862
Sammanställd redovisning 809 814 847 842 875

BALANSOMSLUTNING (mkr)
Kommunen 715 753 780 831 854
Sammanställd redovisning 886 925 947 993 984

ÅRETS RESULTAT (mkr)
KOMMUNEN
– fullfonderingsmodell 15 56 -1 30 -3
– blandad redovisningsmodell 20 45 34 33 25
KONCERNEN
– fullfonderingsmodell 15 56 -1 31 -2
– blandad redovisningsmodell 20 45 34 34 26

NETTOINVESTERINGAR (mkr)
Kommunen 35 48 66 60 109
Sammanställd redovisning 59 89 77 98 116

SOLIDITET (%)
Kommunen 24 31 30 31 30
Sammanställd redovisning 21 26 25 27 26

Snabbfakta

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

Årsredovisningen produceras av ekonomiavdelningen för kom-
munstyrelsen.
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Årsredovisningen delas upp i tre följande block:

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

I förvaltningsberättelsen redovisas en översikt av kommunen, omvärldsanalys,
övergripande målavstämning och en sammanfattande finansiell analys av 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 2013.
Blocket delas upp i redovisning från nämnderna och de kommunala bolagen.
Inom varje nämnds område redovisas årets viktiga händelser, ekonomiskt 
resultat, måluppfyllelse samt förändringar i framtiden.

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

       Block 1.  Förvaltningsberättelse 

       Block 2.  Vara kommuns verksamhet  

       Block 3.  Vara kommun/koncern – finansiell analys och räkenskaper
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Kommunens organisation
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ
och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för verk-
samheterna. Kommunfullmäktige har också utvärderingsansvar.
Större verksamhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av
kommunfullmäktige. 

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

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

Vara kommuns organisation

Valnämnd

Revision

Överförmyndare

Arbetsutskott

Personalutskott

Tekniskt utskott

Gemensam 
räddningsnämnd

Vara Konserthus AB

VaraNet AB

Vara Bostäder AB

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Vara Industrifastigheter AB

Vara Horse Arena AB

Vara Koncern AB

Bildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och 
byggnadsnämnd

Mandat i kommunfullmäktige 1 nov 2010 - 31 okt 2014
Mandat

Socialdemokraterna 14
Moderaterna 14
Centerpartiet 6
Folkpartiet 4
Kristdemokraterna 2
Vänsterpartiet 2
Sverigedemokraterna 2
Miljöpartiet 1
Totalt 45

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Att människor ska kunna leva det liv de önskar och ha möjlighet
att förverkliga sina drömmar! – Det är vad vi vill att alla ska känna.
Det är vad vi jobbar för. Därför är det så viktigt med en bra start
i livet. En förskola som ger barnen trygghet och glädje och som
stimulerar till nyfikenhet. En skola som ger kunskap och som in-
spirerar till mod och kreativitet. Som lägger grunden till att möta
vuxenvärldens krav och möjligheter.

Att människor i livets mitt med arbete och karriär känner att
vardagen fungerar och känns meningsfull. Att det finns möjlighe-
ter till aktiviteter och upplevelser i närområdet. Och att detta även
omfattar barnen.

När barnen har fått barn och kanske barnbarn inträder andra
förväntningar, krav och behov.

När ålderns höst inträder ska de äldre och deras anhöriga känna
trygghet och tillit.

Det är ett stort ansvar som vilar på kommunen i alla dessa skif-
tande perioder i människors liv. Jag känner att vi på ett positivt
sätt kan leva upp till de förväntningar och krav som ställs. Den
senaste medborgarenkäten visar att invånarna i vår kommun aldrig
har varit så nöjda med den service som ges som nu. Dessutom ett
mycket gott betyg till att man känner förtroende för att skatte-
pengarna används förnuftigt.

Brukarunderökningen gjorda inom förskola och äldreomsorg
visar samma sak – Toppbetyg!

En stor eloge till alla våra medarbetare som gjort ett fantastiskt
arbete.

Nu nöjer vi oss inte med det. Vi fortsätter att satsa. Vi har avsatt
5 miljoner kronor extra till förskolorna för att stödja barnfamiljer
i en socioekonomisk satsning i tidiga åldern. Vi har byggt ut för-
skolan i Kvänum och vi kommer att fortsätta utbyggnad i Vara,
Vedum och Levene.

Vi har byggt ut och byggt nytt i Levene. En fantastisk ny skola
som öppnar för nya pedagogiska grepp. Samarbetet med Levene
intresseförening m.fl. har skapat en ny spännande idrottshall.
Nästa steg att utveckla Levene är nya bostäder.

För att invånarna i en kommun ska trivas krävs ett basutbud
av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi kan glädjas åt 10 framgångsrika
år med Vara konserthus. Hela kultursverige förundras över denna
framgångssaga. Kulturen kommer även i framtiden att vara en vik-
tig framgångsfaktor.

Också satsningen på ett rikt utbud på fritidssidan är viktig. Vi
värnar det goda samarbetet med föreningslivet och har höjt ansla-
get för föreningsbidrag.

Vi har bidragit till att en ny konstgjord gräsplan har kunnat
byggas i Vara. Vi har renoverat badet i Kvänum och vi är mitt uppe
i byggandet av ett nytt bad i Vara. Det senare har bidragit till att
en hotellentreprenör kommer att bygga ett nytt stort hotell i Vara

mellan badet och konserthuset. Det förstärker våra ambitioner att
skapa ”mötesplats Vara”. 

Det ska i sin tur stärka näringsverksamheten. Och det behövs
efter att Asko har flyttat sin produktion till Slovenien. I den senaste
företagsrankingen inom svenskt näringsliv som genomförts har vi
klättrat ytterligare några steg och är nu högst eller bäst i Skara-
borg.

För att få den levande landsbygd vi vill ha så har vi satsat fram-
gångsrikt på utbyggd fiber till alla fastigheter på landsbygden. Vi
går nu vidare i ett samarbete med Telia till alla tätorterna.

Det kanske mest glädjande är befolkningsutvecklingen. Första
gången på många år ökar befolkningen, + 52. En viktig förklaring
är att vi faktiskt vågar bygga nya bostäder genom vårt bostadsbo-
lag. Ska den positiva trenden fortsätta måste vi våga bygga ännu
mer.

Man måste våga satsa för att kunna komma framåt och med
fantastiska medarbetare och ett gott politiskt samarbete är jag över-
tygad om att satsningen går hem i ett sådant klimat.

Ett stort tack för det gångna året.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vara i februari 2014

Fredrik Nelander – kommunstyrelsens ordförande



2013 var ett magert år, sett till resultatet – minus 3 miljoner kro-
nor. Det är dock inte hela sanningen. Vi har några stora resultats-
törande poster; pensionsskuldens förändring, återbetalning av
AFA-pengar samt den under fjolåret genomförda verksamhetsut-
vecklingen. Med hänsyn tagen till dessa faktorer är det ett fullt
godkänt sifferresultat i det korta perspektivet. Satt i ett längre per-
spektiv måste resultatet förbättras för att möta den demografiska
utvecklingen och urbaniseringskrafterna.

Sett ur ett verksamhetsperspektiv har det varit ett bra år. Både
brukarundersökningen och kommuninvånarenkäten visar goda
resultat. Med andra ord, man är nöjd med den service vi ger.

En viktig ansats att tackla framtidens utmaningar är satsningar
på vår egen personal. Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb varje
dag och de förtjänar både beröm, uppmuntran och utmaningar.
Verksamhetsutvecklingen med inriktningen kundfokus, professio-
nalism och medarbetarskap ska stärka kontakten med medbor-
garna, synliggöra kvaliteten i arbetet och utveckla teamkänslan.
En del av utbildningen var förlagd till Pärnu och Märjamaa i Est-
land. En bra möjlighet att också få perspektiv på vår egen verk-
samhet. Utvärderingen visar att medarbetarna är mycket nöjda
med både utbildningen, innehållet och val av plats för internatet.

Många säger ”medarbetarna är vår viktigaste resurs”, vi visar
det också i handling.

Insikten om att medarbetarna måste få möjlighet att utvecklas
är grundläggande. Det gäller i än högre grad i framtiden. Våra
verksamhetutvecklingar har framtiden för sig.

Kommundirektören har ordet
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Vara i februari 2014

Gert Norell – kommundirektör
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Befolkningsutveckling 1994-2013 In- och utflyttning i Vara kommun 2009 - 2013
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Folkmängd

Befolkningen har under 2013 ökat med 52 personer. Födelse-
nettot är negativt med 21 invånare medan flyttningsnettot är po-
sitivt med 72 personer.

Skattesatsen 2013

Vara kommun höjde utdebiteringen med 61 öre år 2004 och
med ytterligare 30 öre år 2009. Inför år 2012 gjordes en skatte-
växling om 43 öre med Västra Götalandsregionen då de tog över

hela kollektivtrafiken. Samtidigt höjde Vara kommun skatten med
50 öre. Efter höjningarna har kommunen en skattesats på 21,27
och kommunen ligger 67 öre över medelutdebiteringen för kom-
munerna i riket. Jämfört med genomsnittet för kommunerna i
Västra Götaland ligger Varas utdebitering 8 öre högre än övriga
kommuner.

Vara kommun – en översikt
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Folkmängd 31 december 2013
In- Ut- Förän-

flytt- flytt- dring 
Invånare Totalt Födda Döda ning ning från 2012

Vara kommun 15 609 163 184 732 660              52

Jämförelsetal befolkning 2013-12-31
     Medel- 

% Kvinnor Män 0-17 18-64 65 - ålder

Vara kommun 48,9 51,1 19,2 57,8 23,0        43,8
Västra Götaland 50,1 49,9 20,2 60,9 18,9        41,0
Riket 50,1 49,9 20,2 60,4 19,4        41,2

Antal förvärvsarbetande (dag) efter sektor och kommun år 2012
     Procent Procent  

% Vara Män Kvinnor Vara Riket

Kommun 1 519 236 1 283 18,6        17,3
Landsting 150 37 113 1,8          5,4
Statlig förvaltning och affärsverk 23 17 6 0,3          5,2
Näringslivet 6 175 4 502 1 673 75,5        68,3
Övriga 313 144 169 3,8          3,8
Totalt 8 180 4 936 3 244 100,0      100,0

In- och utpendling Vara kommun 2008 - 2012
År 2008 2009 2010 2011 2012

Inpendling 2 856 2 651 2 783 2 936      2 844
Utpendling 2 238 2 193 2 239 2 296      2 326
Nettopendling 618 458 544 640         518

Med utländsk Utrikes Utländska  

% bakgrund födda medborgare

Vara kommun 8,7 7,6 4,1
Västra Götaland 20,1 15,8 6,4
Riket 19,9 15,9 6,9

Vara  Genomsnitt  

% kommun Västra Götaland Riket

Utdebitering 32,40 32,32 31,73
– Därav kommun 21,27 21,19 20,62
– Därav landsting/region 11,13 11,13 11,11

Öppet arbetslösa män och kvinnor år 2013
Arbetslösa i åldern 18 - 64 år jämfört med befolkningen i samma ålder.

Antal öppet   Öppet arbetslösa 
% arbetslösa 18-64 år 18-64 år i %

Vara kommun 311 3,4
Riket 208 784 3,6

Dagbefolkning, nattbefolkning och förvärvsintensitet 
i Vara kommun 2012
År Dagbefolkning Nattbefolkning

2012 8 180 7 662

2009 2010 2011 2012 2013
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Konjunkturen vänder uppåt
Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre
fart i den svenska ekonomin under slutet av 2013. Utveck-
lingen väntas bli fortsatt stark under 2014. 

Utsikterna i omvärlden ljusnar
Det mesta tyder på att tillväxten i världsekonomin blir väsentligt
starkare 2014 jämfört med 2013. Rader av konjunkturindikatorer
pekar uppåt och läget på de finansiella marknaderna har stabilise-
rats. Finanspolitiken är i många länder fortsatt stram, men ändå
mindre stram än tidigare. Samtidigt förblir penningpolitiken över-
lag starkt expansiv.

I Euroområdet har utvecklingen vänt upp och BNP har under
de tre senaste kvartalen vuxit i storlek. Tillväxten har visserligen
varit svag, men i och med att utvecklingen går åt rätt håll har de
måttliga tillväxttalen ändå haft stor psykologisk betydelse. Överlag
har stämningsläget i Euroområdet förbättrats påtagligt. Mot den
bakgrunden tror Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att till-
växten tar bättre fart under 2014. Skillnaderna i förutsättningar
mellan olika Euroländer kommer dock vara fortsatt stora.

I USA har konjunkturförbättringen kommit väsentligt längre.
Tillväxten i BNP har under den andra halvan av 2013 legat mellan
3 och 4 % i årstakt. Arbetslösheten har gradvis sjunkit och nivån
på 6,5 % som tidigare angavs som gräns för de penningpolitiska
stimulanserna har redan i stort sett nåtts. 

Ett annat land som under senare tid överraskat positivt är
Storbritannien. Liksom Storbritannien är de nordiska grannlän-
derna av stor betydelse som mottagare av svensk export. I grann-
länderna har utvecklingen inte varit lika positiv som i
Storbritannien. I Norge har tillväxten bromsat in och i Finland
har BNP backat två år i rad. I Danmark har BNP samtidigt varit
i stort sett oförändrad.

Ökad framtidstro i svensk ekonomi
Den svenska ekonomin utvecklades fortsatt svagt under 2013. Till-
växten i BNP stannade vid 0,9 % jämfört med 1,3 % 2012. Den
svaga utvecklingen är i huvudsak en följd av vikande export och
investeringar. Hushållens konsumtionsutgifter och den offentliga
konsumtionen har däremot fortsatt växa i hygglig takt. Men sam-
mantaget har produktionen stått i stort sett still under stora delar
av 2013. Tillväxten i svensk ekonomi fick bättre fart under slutet
av 2013. Industrins orderingång och produktion vände uppåt. Ex-
porten och importen av varor var förhållandevis stark i december.
Även omsättningen i detaljhandeln fick bättre fart under årets sista del.

Positivt är också att en rad förtroendeindikatorer fortsatt att
förstärkas. Konjunkturinstitutets Barometerundersökning visar allt
högre värden för samtliga delar av ekonomin. Den s.k. barome-
terindikatorn som är en sammanvägning av synen på nuläget och
förväntningarna om framtiden har stigit med 20 enheter sedan
bottenläget i november 2012 och visade i januari sitt högsta värde
sedan juni 2011. Tillsammans med förbättrade konjunkturutsikter
i omvärlden gör detta att SKL tror på en relativt god tillväxt för
såväl exporten som den inhemska efterfrågan under 2014.

Starkt kostnadstryck i kommunsektorn
Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar
mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. Omfattande
investeringar i kommuner och landsting leder till ökade avskriv-
ningar och finansiella kostnader som kräver mer utrymme i drift-
budgetarna.

Från 2013 ökar dessa behov kraftigt i kommunerna och närmar
sig även där kostnadsökningar på 1 % per år. För att klara ökade
behov inom t.ex. grundskolan till följd av fler barn i grundskole-
ålder krävs att kommunerna klarar av att anpassa kostnaderna
inom de verksamheter där behoven minskar, vilket är fallet inom
gymnasieskolan där elevkullarna faller kraftigt.

Under 2013 förstärktes kommunernas intäkter med 7,6 mil-
jarder kronor av tillfälliga återbetalningar från AFA Försäkring.
Sammantaget väntas kommunernas resultat uppgå till nästan 
11 miljarder 2013, vilket motsvarar 2,4 % av skatteintäkter och
statsbidrag.

För både kommuner och landsting gäller att det inte finns
några beslut om återbetalning av premier från AFA Försäkring
2014 och att det inte blir nya statliga tillskott av betydelse 2014.
Intäkterna ökar därmed väldigt lite trots genomsnittlig utveckling
av skatteunderlaget.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Viktiga händelser i Vara kommun
Det händer mycket i omvärlden och mycket i Vara kommun. De
största händelserna i Vara kommun under 2013 och under inled-
ningen av 2014 har varit:

u Byggandet av ett nytt bad i Vara startade under våren 2013
och beräknas vara färdigt i december 2014.

u Intagningen på Lagmansgymnasiet stoppades under 2013 då
det var för få sökande elever. Intensivt arbete har sedan på-
gått under året för att kunna bevara gymnasiet. När valet till
gymnasiet gjordes under februari 2014 var det fler elever som
sökt till Vara. Beslut om intagning på gymnasiet tas under
våren 2014.

u ASKO Appliances kom med beskedet att deras produktion
utlokaliseras till Slovenien, vilket berörde 450 arbetstillfällen,
varav hälften hemmahörande i Vara.

u Under hösten var hela personalen i Vara kommun på verk-
samhetsutveckling i Pärnu i Estland.

u Befolkningsutvecklingen verkar ha vänt, då antalet invånare
ökade med 52 under 2013.

u Antalet personal har under året varit oförändrad, drygt 1 200
anställda.

u Söktrycket på förskolan har ökat, bl.a. på inflyttade barn.

u Lidköpings kommun tog över vuxenutbildningen från Vara.
Men vuxenutbildningen växer i Vara då flera av de vuxenut-
bildningar som arrangerades av Lidköpings kommun förla-
des till Vara.

u Vara kommun byggde 28 lägenheter under 2013 i Vara Bo-
städer AB:s regi.

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

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

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

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

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

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

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

Mål och visionsstyrning
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Det finns ett starkt fokus inom alla verksamheter mot de mål som
kommunfullmäktige satt upp och måluppfyllelsen är god. Det
finns områden där kommunen behöver öka insatserna för att nå
målen, vilket också kommer att ske.

Med anledning av att kommunens arbetsklimatundersökning
genomförs vartannat år, jämna år, kan inte de mål som rör med-
arbetarnas nöjdhet mätas i årsredovisningen 2013. I mätningen
under 2012 var sex mål uppnådda, två delvis uppnådda och två
inte uppnådda.

På uppdrag av Vara kommun har företaget Markör hösten
2013 genomfört en invånarenkät riktad till ett slumpvis urval av
1 048 personer mellan 19-74 år och som är mantalsskrivna i Vara
kommun. Undersökningen har genomförts med hjälp av en postal
enkät som skickades hem till respondenten. En påminnelse ge-

nomfördes till dem som inte besvarat enkäten. Totalt besvarades
enkäten av 617 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 59 %. Un-
dersökningen genomfördes mellan vecka 43-48 år 2013. Ett flertal
av indikatorerna hänvisas till denna undersökning.

Övergripande måluppfyllelse

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 Jag kan rekommendera vänner att flytta hit. 76% 81% 75% 

                                                 Jag trivs med att bo och leva i Vara kommun. 94% 95% 75%

Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 84% 89% 75%

Vara kommun är en bra kommun för barn- och ungdomar att växa upp i.

Vara kommun är en bra kommun för barn 
och ungdomar att växa upp.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 15 557 15 609 16 000

16 000 kommuninvånare 2015.

Vara kommun har 16 000 invånare 2015.

100 % = grönt (uppnått).

85 % - 100 % = gult (delvis uppnått)

0 - 85 % = rött (inte uppnått)

utfall i förhållande till mål:

Vara kommuns invånare uppgick till 15 609 vid årsskiftet 2013/2014, vilket var en ökning med 52 invånare sedan årsskiftet
2012/2013. Kommunen försöker vara attraktiv genom att ha en god infrastruktur när det gäller både kommunikationer, bredband
och IT-infrastruktur samt bygger bostäder och har ett brett kulturutbud. Förklaringar till det ökade antalet invånare är bl.a. att
kommunen under 2013 byggde ca 30 nya lägenheter och att kommunen tog emot ca 60 flyktingar.

Målet är uppfyllt och trenden är att invånarna trivs allt bättre i kommunen.
Se text om invånarenkät under övergripande måluppfyllelse.

Målet är uppfyllt och trenden är att invånarna tycker att Vara kommun är allt bättre för barn och ungdomar att växa upp i.
Se text om invånarenkät under övergripande måluppfyllelse.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 100%

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

Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper.

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

Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen.
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Denna fråga har inte ställts i någon undersökning.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 94% 75%

Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt.

Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 4,2% -0,4% 2%

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

Det årliga resultatet i förhållande till skatter och gene-
rella statsbidrag uppgår till 2 procent +/- 2 procent.

Årets resultat motsvarar -0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt redovisning med fullfonderingsmodellen för pen-
sioner. Med den blandade redovisningsmodellen, som de flesta andra kommuner använder, uppgår resultatet till 24,8 mkr, vilket
motsvarar 3,3 % av skatteintäkter och statsbidrag.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 54 56 75

Vara kommuns kommuninvånare blir allt nöjdare med att bo i Vara kommun.

Nöjd-invånarindex.

För kommunen som helhet och fördelat på olika bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och var i kommunen man är bosatt har ett
Nöjd Kommun Index (NKI) beräknats. Indexet beräknas som ett medelvärde av tre övergripande frågor som besvarar:

u Ett övergripande betyg om kommunen?

u Hur väl kommunen motsvarar invånarnas förväntningar på en plats att bo och leva på?

u Hur nära en perfekt plats Vara kommun är att bo och leva på?

Nöjd Kommun Index uppgår till 56, ett godkänt resultat men som också visar att det finns potential till förbättring. Undersök-
ningen visar att framförallt de äldre invånarna över 65 år är mer nöjda medan de yngsta är dem som är minst nöjda med kommu-
nen. De över 65 år når ett index på 59 medan Nöjd Kommun Index för de som är mellan 18-30 år uppgår till 48. Undersökningen
visar också att boende i Stora Levene är mest nöjda med ett index på 63 medan boende i Kvänum ger ett lägre betyg och når ett
index på 49. En jämförelse mellan män och kvinnor visar inte på några större skillnader i Nöjd Kommun Index.

Se text om invånarenkät under övergripande måluppfyllelse.

Våra invånare, kunder/brukare och medarbetare är goda ambassadörer för Vara kommun. De upplever att 
Vara kommun är en bra kommun att bo och verka i och de vill gärna berätta det för andra. Här litar invånarna 
på att skattemedlen används effektivt i kommunen.

Resultatmål

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 31,3% 30,1% 20%

Soliditeten får under mandatperioden inte understiga 20 %.

Soliditeten understiger inte 20 procent.

Soliditeten försämrades med 1,2 procentenheter, men är ändå högt över det uppsatta målet på 20 %.

Arbetsklimatundersökning genomförs vartannat år, jämna år.

Soliditet
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 57% 62% 75%

Kommuninvånarna litar på att skattemedlen används effektivt.

Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara
kommun.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 47 69 55

Vara kommuns kunder/brukare är nöjda med kommunens service.

Nöjd-kund/brukar-index.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 79 79

Vara kommun har mer nöjda medarbetare än genomsnittskommunen (mer än 5 %).

Nöjd-medarbetar-index (genomsnitt).

Målet för 2012 var 67 % och utfallet var 57 %, d.v.s. målet var delvis uppnått. Målet för 2013 har förändrats till 75 %. Utfallet för
2013 har förbättrats men målet 2013 har inte uppnåtts. Se text om invånarenkät under övergripande måluppfyllelse.

Nöjd-kund index (NKI) har förbättrats från 2012, vilket tyder på en positiv utveckling för kommunens verksamheter. Det redo -
visade nöjd-kund index (NKI) är ett genomsnitt av gymnasiets NKI 60 från hösten 2012 och förskolans NKI 78 från våren 2013.

Arbetsklimatundersökning genomförs vartannat år, jämna år.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 82% 80%

Vara kommuns medarbetare upplever att deras närmaste chef uppfyller de krav de har på en bra ledare.

Min närmaste chef uppfyller de krav jag har på en bra
ledare.

Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har kunden/brukaren i fokus. 
Det goda ledarskapet och medarbetarnas engagemang säkerställer kvaliteten i och utvecklingen av service till 
kommuninnevånarna.

Arbetsklimatundersökning genomförs vartannat år, jämna år.

Arbetsklimatundersökning genomförs vartannat år, jämna år.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 91% 90% 

                                                 70% 90%

Medarbetarna känner sig delaktiga i verksamhetens mål.

Delaktighet i verksamhetens mål.

På min enhet avsätter vi tid för att arbeta med våra mål.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 64% 65%

Varje medarbetare använder minst 5 % av sin arbetstid till utveckling.

5% av arbetstiden används till utveckling.

Arbetsklimatundersökning genomförs vartannat år, jämna år.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 6,2% 6,3% 4%

Den totala sjukfrånvaron i Vara kommun har halverats till 3 %, år 2015.

Den totala sjukfrånvaron i Vara kommun har halverats
till 3%, år 2015.

Resultatet visar att sjukfrånvaron i princip ligger på samma nivå som 2012. Kommunen gör fr.o.m. hösten 2013 en offensiv sats-
ning för att nå målet på 3 % 2015. En projektledare har anställts under två år för att arbeta riktat mot resultatenheterna.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 39,2% 38,8% 44%

Andelen långtidsfriska medarbetare har ökat till 45 %, år 2015.

Andelen långtidsfriska medarbetare har ökat till 45%, 
år 2015.

Målet följs upp genom kommunens sjukstatistik. Mätperioden för långtidsfrisk mäts över två år. Sjukfrånvaron får uppgå till max
2 % av schemalagd tid. 2 % motsvarar två veckors sjukfrånvaro under tvåårsperioden.

Arbetsklimatundersökning genomförs vartannat år, jämna år.

Målet är uppfyllt och trenden är att invånarna har allt bättre tillgång till relevant information om kommunens verksamheter.
Se text om invånarenkät under övergripande måluppfyllelse.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 62% 65%

Medarbetarna har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål.

Jag har kunskap om de kommunala förvaltningarnas
verksamheter, förutsättningar och mål.

Vara kommuns varumärke är starkt och ska vårdas och stärkas genom aktiva kommunikationsinsatser intern och 
externt. Tillsammans med kommunens invånare är medarbetarna våra bästa marknadsförare.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 78% 82% 50%

Kommuninvånarna uppfattar att de har tillgång till relevant information om kommunens verksamheter

Jag har tillgång till relevant information om kommunens
verksamheter.
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Kommunen ska bidra till att nå de 16 nationella miljömålen genom att uppfylla konkreta lokala miljömål och 
underlätta för företag och kommuninvånare att vara aktiva i miljöarbetet.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 3% 4% 2,3%

Andelen ekologiska livsmedel som köps ska öka under perioden.

Andelen ekologiska livsmedel, baserat på kostnader.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 50% 63% 100%

Alla enheter sorterar sitt avfall i fraktionerna plast, metall, glas, papp, papper och farligt avfall.

Andel enheter som sorterar sitt avfall.

Det är ett positivt trendbrott från förra året, totalt sett minskar koldioxidutsläppen och mängden drivmedel, dock minskar andelen
förnyelsebart. Dieselanvändningen ökar kraftigt, många väljer detta utifrån ekonomiska aspekter. Det är en bit kvar till 2011 års
siffror som under målperioden varit de bästa. De åtgärder som nämnts tidigare har i viss mån påbörjats, t.ex. har nu alla kommun-
anställda tillgång till ett program för resfria möten.

Alla enheter har inte tagit initiativ till att börja sortera, några av dessa har känts sig hindrade av kostnaden eller brist på utrymme.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 209 666L 198 902L 234 790L 

                                                 9% 8% 11%

Koldioxidutsläppen från resor minskar i förhållande till 2010 års nivå.

Förbrukning av mängd drivmedel

Förnyelsebara drivmedel i förhållande till icke förnyelse-
bara.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 8 135 7 600 8 635

Energiförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå.

Antalet förbrukade MWh.

Energiförbrukningen minskar stadigt, nästan 9,3 % har förbrukningen gått ner. Resultatet avser kommunens elförbrukning inom
fastighetsenheten.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 7 7 0

Fossila bränslen används inte för uppvärmning av kommunens lokaler.

Antalet pannor som drivs med fossila bränslen i 
kommunens lokaler.

Förbrukningen 2013 är nu tillbaka på 2011 års nivå, samma antal pannor i samma lokaler. Mängden olja som förbrukades 2013 är
42,8 kbm.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 2 901 ark 2 490 ark

Pappersförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå.

Mängden inköpt papper per år (1000-tal).

Det finns inga aktuella siffror. Resultatet för 2013 kommer att redovisas Tertial 1, 2014.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 69 75

Andelen vegetariska livsmedel i kommunens kostverksamhet ska öka.

Andel vegetariska livsmedel (baserat på vikt).

Det finns inga aktuella siffror. Resultatet för 2013 kommer att redovisas Tertial 1, 2014.

Arbetsklimatundersökning genomförs vart annat år, jämna år.

Arbetsklimatundersökning genomförs vart annat år, jämna år.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 69% 69%

Vara kommuns medarbetare ska ha ökat sina kunskaper om miljöpåverkan.

Mina kunskaper om miljöpåverkan har ökat under de
senaste två åren.

Kommunen ska säkerställa en väl fungerande verksamhet med få störningar.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 93% 65% 

                                                 85% 65%

Medarbetarnas säkerhetsmedvetande har ökat från år 2012 till 2014.

Jag har kunskap om hur jag arbetar för att förebygga
risker.

Vi arbetar utifrån dokumenterade rutiner kring hälsa och
säkerhet på min arbetsplats.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 75% 50%

Kommunens säkerhetsorganisation testas årligen genom övning eller utbildning.

Genomförd övning/utbildning för säkerhetsorganisa -
tionens medlemmar.

Någon övning/utbildning har inte skett under 2013, däremot har RE-cheferna tillgång till material för att informera/lära 
personalen hur man agerar vid en brand.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 5% 18% 50%

E-fakturor ska eftersträvas och e-handel tillämpas där så är möjligt.

Andelen e-fakturor.

Antalet e-fakturor eller SVE-fakturor ökade från 1 769 år 2012 till 5 380 år 2013, vilket innebär att andelen ökade från 5 % till
18 %. Under hösten slöt kommunen ett avtal med ett företag som tagit kontakt med de flesta av kommunens leverantörer och upp-
manat dem att skicka SVE-faktura genom dem. Från oktober till årsskiftet hade 120 av kommunens leverantörer anslutit sig. 
Resultatet av detta kommer att visa sig under 2014. Totalt har kommunen nu 160 leverantörer som skickar elektroniska fakturor.
Upphandlingsstaben skriver numera in i sina nya upphandlingar att e-faktura eller SVE-faktura ska skickas till kommunen.

Invånarna i kommunen anser att kulturutbudet höjer deras livskvalitet. Målet är uppnått och trenden är att invånarna är allt 
nöjdare. Se text om invånarenkät under övergripande måluppfyllelse

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 65% 73% 65%

Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten.

Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet.

Avtalstroheten ska vara 100 %.
Endast stickprov kan användas för att följa upp detta mål. Vid granskning av samtliga inköp av livsmedel, tvätt- och rengörings -
medel samt pappersvaror från januari till juni vid fyra kök var avtalstroheten 99 %. Vid granskning av inköp av kontorsmaterial
mellan januari och oktober för samtliga nämnder var avtalstroheten 85 %.

Beställarkompetensen ska vara så hög att inga upphandlingar ska upphävas.
Kravet ett inga upphandlingar ska upphävas (överprövas) har inte uppfyllts. En upphandling har överprövats under året. Beslutet i
aktuell upphandling fattades enligt delegation av förvaltningschef som fattade beslut om val av viss leverantör, trots stark avrådan
från upphandlingsstaben.

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

Kulturaktiviteter ingår som en naturlig del i alla kommuninvånares vardag.

Kommunens arbete stimulerar till att näringslivet stärker sin konkurrenskraft och utvecklas positivt.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 43 35 35

                                                 53 33 30

I kommunen finns ett gott företagsklimat.

Varas placering i Svenskt Näringslivs årliga rankning
(lägst).

Företagarnas sammanfattade omdöme om det lokala
företagsklimatet.

Effektmålet för 2013 är att Vara kommuns placering på Svenskt Näringslivs årliga ranking som lägst ska vara plats 35 (av 290 kom-
muner). Vidare ska företagarnas sammanfattade omdöme om det lokala företagsklimatet placera Vara bland de 30 bäst placerade
kommunerna.
     Enligt Svenskt Näringslivs ranking 2013 nås målet beträffande total placering då Vara rankas på just plats 35, d.v.s. åtta place-
ringar bättre från föregående år. För företagarnas sammanfattade omdöme om det lokala företagsklimatet nås målet nästan då Vara
rankas på plats 33, hela 19 placeringar förbättring från föregående år.
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Under år 2013 genomfördes en verksamhetsutveckling då samtliga medarbetare fick möjlighet att tillbringa en internatvecka i 
Estland. Därför har övriga satsningar på internationellt utbyte begränsats under året, därav det lägre antal medarbetare som deltagit
i ett utbyte/studierresa i ett annat land (verksamhetsutvecklingsdeltagare är exkluderade i resultatet).

Internationellt arbete är en integrerad del av den ordinarie verksamheten och bidrar till en positiv verksamhets-
utveckling

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 73% 69% 50%

                                                 45% 58% 50%

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

Jag känner mig som en världsmedborgare.

Andel elever som deltagit i ett internationellt 
projekt/utbyte.

Indikatorn för världsmedborgare bygger på kund/brukarenkät i årskurs 7 och 9.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 91 74 120

                                                 0% 35%

Arbetet med att stärka entreprenörskap i allmänhet och i unga åldrar i synnerhet, ska intensifieras.

Antalet nystartade företag.

Andel elever med valmöjligheten på Lagmansgymnasiet
som väljer att starta UF-företag.

Effektmålet för 2013 sattes till 120 nyregistrerade företag. Den senaste statistiken från Bolagsverket för perioden 2013-01-01 till
2013-12-27 gör gällande att antalet nyregistreringar för de fyra vanligaste bolagsformerna (AB, HB, KB, och E) uppgår till 74. An-
talet nystartade företag vid samma tidpunkt förra året var 84 st. Enligt den senaste nyföretagarbarometern tappar Vara kommun i
placering från 40 till 91. Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare uppgår till 5,4. Högst rankad är Stockholm på 13,8, följt
av Strömstad 11,5 och Danderyd 11,1. I förhållande till andra kommuner i Skaraborg ligger Vara kommun i topp tillsammans med
Grästorp med 5,7 nyregistrerade företag per 1 000 invånare.
     För att förbättra antalet nystartade företag har kommunen tillsatt en rådgivare för Nyföretagarcentrum som sitter i Vara/Kvä-
num. Tidigare satt rådgivaren i Tidaholm.
     När det gäller antal elever med valmöjlighet att välja att starta UF-företag så har målet spelat ut sin roll. P.g.a. av att man infört
ett obligatorium med UF-företag för i stort sett samtliga program på Lagmansgymnasiet

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 41% 75%

                                                 54 54 45

                                                 154 65

Minst en verksamhet inom varje nämnd ska ha deltagit i ett EU/internationellt utbyte under mandatperioden.

Andel resultatenheter som har deltagit i ett EU/interna-
tionellt projekt under mandatperioden.

Antal internationella projekt och utbyten inom 
kommunen.

Antal medarbetare som har deltagit i ett utbyte/studie-
resa i ett annat land.
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Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 36% 34% 42%

                                                 74% 59% 81%

                                                 92% 92% 94%

Öka kunskaperna hos unga om drogers inverkan på hälsan.

Andelen alkoholfria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet.

Andelen tobaksfria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet.

Andelen narkotika fria elever i åk 9 och åk 2 på 
gymnasiet.

Mätning sker vartannat år av CAN (i mars), vilket gäller 2013, samt vartannat år, jämna år, av företaget Markör genom enkätun-
dersökningar av elever i årskurs 9 (i mars) och årskurs 2 på gymnasiet (i november). Utfallet är ett snitt för dessa årskurser. Målet är
att talen ska vara lägre än föregående mätning. När det gäller andelen alkoholfria elever ser det inte bra ut, något färre elever än
under 2012 börjar dricka i årskurs 9, medan andelen gymnasieelever i årkurs 2 på gymnasiet som är alkoholfria har minskat sedan
2012. Nationellt är andelen tobaksfria elever 75 %, Varas resultat är sämre än detta, en anledning kan vara att det i CAN:s under-
sökning gäller elever som är helt tobaksfria d.v.s. aldrig röker eller snusar. Nationellt är andelen narkotikafria elever 92,5 %, Varas
resultat är i linje med det.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 719 722 719

                                                 9,6 10,2 8

                                                 76 75 76

Arbeta för en positiv sjukförsäkringsutveckling.

Antalet i sjukersättning.

Sjukpenningtal.

Antal i aktivitetsersättning.

Resultaten är hämtade från Försäkringskassans statistik i maj 2013 och visar ingen större förändring från 2012.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 34 19

Stärka äldresäkerhetstänkandet bland befolkningen.

Höftledsfrakturer.

Statistiken för 2013 från Vega statistik är inte klar ännu. Resultatet rapporteras Tertial 1 2014.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 13 25%

Öka andelen källsorterat avfall av den totala avfallsmängden.

Andel källsorterat avfall.

Dessa siffror får kommunen från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och kan inte räknas ut av kommunens tjänstemän.
Siffrorna har de klara i slutet av mars. Resultaten redovisas i Tertial 1 2014.

Invånarna ska ges större möjligheter att minska sin resursförbrukning. Kommunen ska bli ett föredöme.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 195 401MWh 201 400MWh

Användningen av elenergi har minskat.

Elförbrukningen inom kommunens gränser har minskat
med 10 %.

Dessa siffror får kommunen från de sex olika nätägarna som finns i Vara kommun. Alla har inte kunnat rapportera siffror ännu.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 

Utsläppen av näringsämnen till våra vattendrag ska minska.

Vattenkvalitet.

Indikatorn som säger att uppföljning ska ske med analyser är helt omöjlig p.g.a. de stora kostnaderna med en sådan provtagning.
Vara kommun är medlemmar i ett vattenråd som sköter provtagning för ett helt avrinningsområde. Miljöenhetens avloppsprojekt
och lantbruksprojekt går i huvudsak ut på att minska näringsläckage från avlopp och gödsel till vattendragen. Enskilda avlopps -
anläggningar och lantbruk orsakar generellt en mycket stor andel av de näringsämnen som når vattendragen. 2013 besökte miljö -
enheten 150 gårdar och gav tillstånd till 118 nya avloppsanläggningar. Så det är rimligt att tro att utsläpp av näringsämnen
minskade under 2013.
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Sammanfattande finansiell analys

Driftredovisningens avvikelser mot budget
mkr 2011 2012 2013

Nämndernas verksamhet 19,0 10,1             6,8
Skatteintäkter 12,3 4,8             3,2
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag -1,3 -6,5            -2,6
Finansnetto -27,6 2,6          -29,6
Finansförvaltningen 7,1 20,5           27,8
SUMMA AVVIKELSE MOT BUDGET 9,5 31,5           5,6

Balanskravsutredning
mkr 2011 2012 2013

Årets resultat enligt resultaträkning -0,6 30,3            -3,0
Avgår realisationsvinster 0,0 -0,7            -0,9
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen 34,6 2,8           27,8
Justerat resultat 34,0 32,4         23,9
Balanskravet uppfyllt Ja Ja               Ja

Finansiella nyckeltal, Vara kommun
mkr 2011 2012 2013

Årets resultat -0,1 30,3            -3,0
Bruttokostnad -832 -827           -862
Driftskostnadsandel (%) * 100,1 % 95,8 %    100,4 %
Nettoinvesteringar -66,1 -59,8        -109,3
Skattefinansieringsgrad av investeringar (%) 128 % 137 %         63 %
Balansomslutning 780 831            854
Soliditet (%) 29,5 % 31,3 %      30,1 %
Balanslikviditet (%) 123 % 100 %         73 %
Rörelsekapital 34 0             -39
Långfristiga skulder -7 -10             -11
Finansiella nettotillgångar 57 73            32

*) Driftskostnadsandel: Verksamhetens nettokostnader + finansnetto/skatte-      
intäkter och generella statsbidrag

Finansiella nyckeltal, koncernen
mkr 2011 2012 2013

Årets resultat -1,0 31,1            -1,9
Bruttokostnad -847 -842           -875
Nettoinvesteringar -81 -89           -116
Balansomslutning 947 993            984
Soliditet (%) 25,0 % 27,0 %      25,7 %
Balanslikviditet (%) 94 % 75 %         40 %
Långfristiga skulder -149 -147           -137

Vara kommun

Sammanställd redovisning – koncernen
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Projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”
I början på 2007 fick Vara kommun en inbjudan från Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL) att delta i projektet
"Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning". Syftet med
projektet är att få fram en kvalitetsredovisning för kom-
munen som kan användas i dialog mellan förtroendevalda
och kommuninvånare.                                                                                                        

Bakgrunden till att SKL startade projektet är att man från för-
bundet gör bedömningen att informationen i årsredovisningar och
verksamhetsberättelser främst utgår från lagstiftningens och tjäns-
temännens bedömning. Det är få kommuner som presenterar re-
sultat som sammanfattar betydelsefulla aspekter ur medborgarens
perspektiv. Samtidigt bedöms det finnas ett stort behov hos för-
troendevalda att kunna kommunicera med kommuninvånarna om
hur effektivt skatteintäkterna används och vilken kvalitet verksam-
heten har. Fokus har hela tiden varit att måtten ska visa kommu-
nens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Totalt har det blivit
ett 40-tal mått som ska spegla kommunens kvalitet. Vissa mått
hämtas från offentlig statistik, t.ex. jämställdhetsindex från SCB.
Andra mått har tagits fram via interna eller externa mätningar. In-
ternt har bl.a. väntetiden för plats på äldreboende mätts.                                                                

Inom följande områden tas kvalitetsmåtten fram:

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

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

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

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

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

Grön markering = Bättre än genomsnittet.

Gul markering = Lika med genomsnittet.

Röd markering = Sämre än genomsnittet.

grön, gul och röd markering
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˝ Tillgänglighet i Vara kommun

Måttstock

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen
öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen ut-
över tiden 08-17 på vardagar?

Hur många timmar/vecka har kommunen öppet återvinnings-
centralen utöver tiden 08-17 på vardagar?

Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverk-
samheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats på önskat pla-
ceringsdatum för sitt barn inom förskoleverksamheten?

Hur lång är väntetiden (dagar) för att få plats på ett äldreboende
från ansökan till erbjudande om plats?

Indikatorer

Antal timmar/vecka

Antal timmar/vecka

Antal timmar/vecka

%

Antal dagar

Antal dagar

Resultat
Vara 2013

12

13

7

100

0

51

Resultat
Vara 2012

12

11

7

98

12

80

Genomsnitt
nätverk 2013

12

26

11

69

20

50

˝ Trygghetsaspekter i vara kommun

Måttstock

Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare i snitt
under 14 dagar?

Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens försko-
lor?

Indikatorer

Antal medarbetare

Antal barn/personal

Resultat
Vara 2013

15

6,0

Resultat
Vara 2012

17

6,2

Genomsnitt
nätverk 2013

14

5,4

˝ Delaktighet och information i Vara kommun

Måttstock

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

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

Indikatorer

Informationsindex %

Index % av 60 poäng

Resultat
Vara 2013

78

44

Resultat
Vara 2012

73

56

Genomsnitt
nätverk 2013

79

50

˝ Kostnadseffektivitet i Vara kommun

Måttstock

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Hur stor andel elever som uppnått kravnivån för ämnes proven
för svenska och matematik i åk 3, kommunala skolor?

Indikatorer

Kr/barn

Genomsnittlig andel, %

Resultat
Vara 2013

108 544

79

Resultat
Vara 2012

102 000

67

Genomsnitt
nätverk 2013

123 079

70
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˝ Vara kommun som samhällsutvecklare

Måttstock

Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i 
kommunen?

Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/
försvunnit i kommunen?

Sjukpenningtal

Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar?

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Indikatorer

Förvärvsarbetande/
bef. 20 - 65

Nya företag/1 000 inv.

Förändring +/- antal per
1 000 inv. 2009 - 2010

%

%

Resultat
Vara 2013

80,4

6,7

4,6

10,0

10,9

3

Resultat
Vara 2012

80,0

7,8

22,3

8,9

77

3

Genomsnitt
nätverk 2013

78,6

5,0

2,4

8,5

10,7

16

˝ Kostnadseffektivitet i Vara kommun forts.

Måttstock

Hur stor andel elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, mate-
matik och engelska, hemkommun?

Vad är kostnaden per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor?

Hur stor är andelen gymnasieelever som fullföljer sin utbildning
inom 4 år, totalt?

Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel
som inte fullföljer ett gymnasieprogram?

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommu-
nen?

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

Indikatorer

Andel, %

Kr/betygspoäng

Andel, %

Kr/elev

NKI - index 1 -100

Kronor/brukare

NKI-index 1 - 100

Resultat
Vara 2013

88,1

316

78

25 216

85

197 839

90

Resultat
Vara 2012

87,1

317

68

34 967

75

165 000

80

Genomsnitt
nätverk 2013

87,5

361

77

25 246

84

201 816

91



• Miljö och bygg                              1 %

• Teknisk förvaltning                        7 %

• Utveckling och service                     8 %

• Bildningsförvaltning                    36 %

• Socialförvaltning                         48 %

Andel av årsarbetarnaKönsfördelningen i kommunen per förvaltning

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

Vara kommuns personalidé bygger på hörnstenarna ledarskap,
kompetens och delaktighet. Den grundar sig i respekt för indivi-
den oavsett yrkesroll och verksamhet. Kommunens inriktningsmål
är att ”alla medarbetare är delaktiga och motiverade att gemensamt
bygga upp en framsynt och aktiv personalpolitik”. Ett antal ef-
fektmål finns angivna i lednings- och styrdokument för 2012-
2015. Denna personalekonomiska redovisning kommer att
redovisa hur långt kommunen kommit i sin måluppfyllnad fram
t.o.m. 2013-12-31.

Under 2013 har samtliga medarbetare fått 70 timmars verk-
samhetsutveckling, som utgick från begreppen Professionalism,
Medarbetarskap och Kund/brukarfokus. Under våren hölls före-
läsningar om kund/brukarorientering och värdskap. Under hösten
genomfördes 40 timmars internat förlagt till Pärnu i Estland och
på hemmaplan giraffspråket samt uppföljning inom respektive
enhet.

Kommunens personal
Nedan redovisas antal årsarbetare i kommunen de senaste åren.
2013-12-31 hade kommunen 1 208 anställda. Omräknat till års-
arbetare utgör de 1 092.

2013-07-01 genomfördes en omorganisation inom tjänsteman-
naledet i kommunen. Detta har bl.a. medfört att all ekonomi- och
kanslipersonal centraliserats till förvaltningen för utveckling och
service istället för resp. förvaltning.

Socialförvaltningens och bildningsförvaltningens verksamheter
sysselsätter 84 % av kommunens årsarbetare. Av kommunens 
1 208 tillsvidareanställda arbetar 751 personer heltid, d.v.s. 62 %.
Högsta andelen heltidsanställda finns inom förvaltningen för ut-
veckling och service där 74 % arbetar heltid. Lägsta andelen hel-
tidsanställda finns inom socialförvaltningen där 53 % arbetar
heltid. Det är dock en ökning från 2012 då motsvarande siffra var
51 % (2011, 50 %).

Det är främst männen som arbetar heltid och kvinnorna som
arbetar deltid. Av kommunens 166 män är 89 % heltidsanställda
medan endast 58 % av de 1 042 kvinnorna arbetar heltid. Lägst
andel heltidsarbetande kvinnor uppvisar socialförvaltningen, där
endast 49 % av kvinnorna valt en heltidstjänst, motsvarande andel
för bildningsförvaltningen är 70 %.

Vara kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad inom soci-
alförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är
90 %. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor är 89 % och
för män 97 %.

Ovanstående tabell visar att majoriteten (1 042) av de anställda
(1 208) är kvinnor (86 %).

Miljö- och byggnadsförvaltningen är den mest jämställda för-
valtningen. Här är förhållandet mellan könen 64 % kvinnor och
36 % män.

Medelåldern i kommunens förvaltningar är 48 år. Andelen an-
ställda över 60 år har ökat från 8 % år 2000 till 14 % år 2013.
Inom bildningsförvaltningen har andelen över 60 år ökat från 
6 % till 18 % av personalstyrkan, vilket innebär 77 personer. För-
valtningen för utveckling och service har 11 % av sina anställda
som är över 60 år och tekniska förvaltningen 21 %.

Personalekonomisk redovisning

Antal tillsvidareanställda 
Tillsvidareanställda   Antal  

År årsarbetare tillsvidareanställda

2009 1 135 1 280
2010 1 111 1 246
2011 1 123 1 255
2012 1 096 1 217
2013 1 092 1 208

Fördelning av heltid respektive deltidstjänster kvinnor/män.
Hela kommunen.
Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 603 439         1 042
Män 148 18            166
Summa 751 457        1 208

Förvaltning

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö och bygg

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

Anställda0 100 200 300 400 500 600 700

Kvinnor Män
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Åldersstrukturen i kommunen per förvaltning

Personalomsättning
Under 2013 gick 40 anställda i pension och 64 slutade av annan
orsak. Antalet nyanställda uppgick till 66 personer. Till detta kom-
mer vikarier som fått tillsvidareanställning enligt LAS § 5 (Lagen
om anställningsskydd).

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

Fullgjord övertid och fyllnadstjänst motsvarar 1,9 årsarbetare
för 2013. 2012 var motsvarande siffra 1,7 årsarbetare och 2011
8,0 årsarbetare.

Av tabellen framgår att socialförvaltningen har lägst andel till-
svidareanställda 79,5 % (2012 78,2 %). Högst procentsiffra har
förvaltningen för utveckling och service 91,9 % och tekniska för-
valtningen 88,5 %.

Vakansförmedlingen
Vakansförmedlingen hjälper socialförvaltningen och barnomsor-
gen med vikarietillsättning. Antalet lösta vakanser inom socialför-
valtningen totalt var 18 431 år 2013 (varav OF 5 259) jämfört
med 20 211 (varav OF 5 713) år 2012. Barnomsorgens lösta va-
kanser för 2013 var 2 753 jämfört med 2 823 år 2012. Vakanserna
löses i första hand med de tillsvidareanställda i personalpoolen och
därefter med timavlönad personal. Under 2013 har användandet
av timavlönad personal minskat med 28 % jämfört med 2012.
Alla förvaltningar har minskat andelen timavlönade utom förvalt-
ningen för utveckling och service som har oförändrat antal.
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Bildningsförvaltning
Socialförvaltning

Ålder

Antal

Möjliga pensioneringar inom 10 år. 
Tillsvidareanställda födda 1948-1958 
Förvaltning Kategori Antal

Förvaltningen för utveckling och service 30
Miljö- och byggförvaltningen 3
Tekniska förvaltningen Kostenheten 25

Övriga 20
Bildningsförvaltningen Lärare 56

Förskollärare/fritidspedagoger 30
Övriga 72

Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden 84
Sjuksköterskor/distriktssköterskor 13
Övriga 43

Summa 376

Arbetad tid omräknat till årsarbetare
Anställningsform 2011 2012 2013

Tillsvidare 890 867            878
Visstid 83 83            108
Timavlönade 92 118              85
Summa 1 065 1 068        1 071

Frånvaro (% av schemalagd tid)
Orsak 2011 2012 2013

Föräldraledighet 5,3 3,8             4,0
Studier 0,9 0,7             0,7
Tjänstledighet 3,5 3,2             2,9
Sjukdom 5,6 6,2             6,3
Övrig frånvaro 0,2 0,2             0,2

Arbetstid per förvaltning omräknat till årsarbetare

Antal FUS 1) MOB 2) TF 3) Bildn 4) Soc 5)

Tillsvidare 61 9 78 299 431
Visstid 3 1 5 45 55
Timavlönade 2 5 21 56
Summa 66 10 88 365 542

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

Vara kommun
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Långtidssjukfrånvaron är beräknad som procent av arbetad tid
och är oförändrad mellan 2012 och 2013. Mellan 2011 och 2012
ökade långtidssjukskrivningen med ca 20 %. Redovisning av sjuk-
frånvaron som procent av arbetad tid ger den mest rättvisande bil-
den av arbetstidsutnyttjandet och jämförelse mellan åren.

Av tabellen ovan framgår att den totala sjukfrånvaron är oför-
ändrad mellan 2012 och 2013. Kvinnornas sjukfrånvaro har fort-
satt att öka medan männens frånvaro minskat. Det är i
åldersgruppen mellan 30 - 39 år som ökningen är störst.

Kommunen har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara
3 % år 2015. Kommunen gör därför fr.o.m. hösten 2013 en of-
fensiv satsning för att nå målet. En projektledare har anställts
under två år för att arbeta riktat mot resultatenheterna.

Av tabellen ovan framgår att förvaltningen för utveckling och
service samt bildningsförvaltningen har ökat den totala sjukfrån-
varon. Tekniska förvaltningen minskar både total sjukfrånvaro och
långtidssjukfrånvaro kraftigt.

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

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar
År 2011 2012 2013

Långtidssjuka, % 3,0 3,6             3,5

Antal långtidssjukskrivna medarbetare 31/12 respektive år
År 2009 2010 2011 2012 2013

Sjukskrivningar               
>90 dagar 13 8 14 10             7
>180 dagar 8 6 18 14           19
>365 dagar 20 16 11 22           25
Sjukersättning 18 5 2 0             0
Summa 59 35 45 46          51

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
År 2011 2012 2013

Totalt 5,6 6,2             6,3
Andel över 60 dagar 53,9 58,1           55,1
Kvinnor 6,0 6,5             6,9
Män 3,5 4,5             2,9
Upp till 29 år 5,1 5,1             5,2
Mellan 30 - 49 år 5,1 5,5             6,1
Över 50 år 6,2 7,3             6,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per förvaltning
Förvaltning 2012 2013

Förvaltning för utveckling och service

Totalt 3,9             5,4
Andel över 60 dagar (%) 33,3           57,8
Varav kvinnor 96,2           94,4

                 
Samhällsbyggnadsförvaltning

Totalt 6,1                  
Andel över 60 dagar (%) 63,8                  
Varav kvinnor 72,5                  

Miljö- och byggförvaltningen

Totalt             8,6
Andel över 60 dagar (%)           85,1
Varav kvinnor           94,0

Tekniska förvaltningen

Totalt             2,9
Andel över 60 dagar (%)           41,6
Varav kvinnor           83,8

                 
Bildningsförvaltning

Totalt 4,9             5,8
Andel över 60 dagar (%) 55,4           60,6
Varav kvinnor 84,9           89,6

                 
Socialförvaltning

Totalt 7,7             7,4
Andel över 60 dagar (%) 62,9           53,8
Varav kvinnor 94,7           95,7

Tekniska förvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen ingick under 2012 i
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Långtidsfriska
År 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Långtidsfriska 38,3 39,2                 38,8
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Personalen åkte till Estland
Vara kommun har fyra gånger skickat hela sin personal på verksamhetsutveckling under en vecka. Först var det Mallorca, sedan Island
och Prag och nu, 2013, var det Pärnu i Estland som stod på tur. Det var en intensiv vecka med föreläsningar, arbete i den egna enheten,
studiebesök och mycket mera.
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Lönekostnader
(Belopp i mkr) 2010 2011 2012 2013

Lönesumma 373,7 378,3 380,4      393,7
Arbetsgivaravgift och 
personalförsäkringar 111,9 113,2 113,4      117,1

Sjuklönekostnad 2013 i tkr (exkl PO)
(Belopp i tkr exkl. sociala avgifter)

    Dag 2 - 14 Dag 15 - 90 Totalt

Förvaltningen för utveckling 
och service 178,3 62,9             241,2
Miljö-och byggförvaltningen 38,5 2,3               40,8
Tekniska förvaltningen 200,8 9,0             209,8
Bildningsförvaltningen 1 353,4 196,2          1 549,6
Socialförvaltningen 2 751,4 333,1          3 084,5
Summa 4 522,4 603,5          5 125,9

Pensionsskuldens utveckling inklusive särskild löneskatt
(mkr) 2011 2012 2013

Avsättning intjänad före 1998 301 303            326
Avsättning intjänad fr.o.m. 1998 22 24              28
Löneskatt 79 79              86
Total pensionsskuld 402 406           440

Antal anställda per bolag
    2012 2013

Vara Bostäder AB 8                8
Vara Industrifastigheter AB 0                0
Vara Horse Arena AB 0                0
Vara Koncern AB 0                0
Vara Konserthus AB 34              37
VaraNet AB 0                0

Semesterlöneskuld samt okompenserad övertid
(Belopp i tkr)

2009                                                                                                 38 223
2010                                                                                                 35 743
2011                                                                                                 35 984
2012                                                                                                 35 612
2013                                                                                                 37 591

Pensionskostnaderna
(mkr) 2011 2012 2013

Utbetalningar 12,4 12,3           15,8
Individuell del 17,5 17,8           18,6
Avsättning fr.o.m. 1998 3,2 0,9             3,7
Avsättning före 1998 -8,8 -12,7          -11,8
Särskild löneskatt 13,0 4,8             6,3
Pensionspremier 1,1 1,1             2,0
Finansiell kostnad 39,2 19,6           45,8
Förvaltningsavgifter 0,4 0,4             0,5
Avsättning pensioner förtroendevalda 0,8 3,3            -5,1
Särskild löneskatt avsättning pensioner 
förtroendevalda 0,2 0,8            -1,2
Summa kostnader 79,0 48,3          74,6

Personalkostnader
Under år 2013 betalades 393,7 mkr ut i löner, arvoden, trakta-
menten och reseersättningar. Dessutom har arbetsgivaravgifter och
personalförsäkringar utbetalats på 117,1 mkr.

Pensionskostnaderna för år 2013 uppgår till 74,6 mkr inklusive
särskild löneskatt. Jämfört med 2012 är det en ökning med 
26,3 mkr. Politikerpensioner ingår inte i denna sammanställning.

Anledningen till ökningen i förhållande till 2012 är att diskon-
teringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänktes med 0,75 pro-
centenheter 2013, vilket gjorde att pensionsskulden blev större.
Den sänkta diskonteringsräntan ökade de finansiella kostnaderna
med 33,2 mkr.

Kommunens skuld till de anställda i form av ej uttagen semester
samt okompenserad övertid har under året ökat med 1 979 tkr.

Kommunala bolag
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Vara kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer av
risker som t.ex. finansiella risker, borgensåtaganden, ska-
dor 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 valutaris-
ker.

Likviditetsrisk
Till koncernkontot finns en checkräkningskredit om 100 mkr som
kan utnyttjas utan förbehåll. Krediten var vid bokslutstillfället inte
utnyttjad och kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till
10 mkr. Balanslikviditeten är 73 %. Kommunen har inga utestå-
ende långfristiga lån.

Ränterisk
Kommunen har ingen ränterisk, då kommunen inte har någon
extern långfristig låneskuld.

Kreditrisk
Kommunen har en kreditrisk på sina utestående fordringar. Totalt
uppgick kundfordringarna till 9,7 mkr per den 31 december, vilket
är en minskning med 2,9 mkr jämfört med 2012.

Finansverksamhet
Kommunen har i ”Policy för finansverksamhet” fastställda regler
för placeringar av likviditet. Vid årsskiftet är kommunens likviditet
placerad på checkräkningskonto i Sparbanken Skaraborg.

Borgensåtagande

Borgen till bostadsändamål
Kommunens borgensåtagande gentemot Vara Bostäder AB är
120,7 mkr och gentemot Vara Industrifastigheter 6,1 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 to-
talt 4,1 mkr där det finns en viss risk att något av åtagandena måste
infrias.

Borgen förlustansvar för egna hem
Kommunens ansvarstagande för statligt reglerade lån för egna hem
uppgår till 0,4 mkr, vilket motsvarar 40 % av den totala skulden.

Försäkringsskydd
Kommunen har tecknat egendomsförsäkring som bl.a. ger fullvär-
deförsäkring av fastigheter, olycksfallsförsäkring, ansvar- och för-
mögenhetsbrottsförsäkring, reseförsäkring, motorfordonsförsäk-
ring samt saneringsförsäkring.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kont-
roll. Utifrån internkontrollplanen genomför nämnderna varje år
intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. Resul-
tatet av den årliga interna kontrollen rapporteras till kommunsty-
relsen i samband med årsredovisningen.

Riskanalys
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Ansvarsområden
Kommunfullmäktige ska ges förutsättningar att arbeta så att den
politiska debatten stimuleras.

På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det
övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamhet och
utveckling och ska ge kommunfullmäktige underlag för de eko-
nomiska ramarna.

Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet kän-
netecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker
direkt mot nämnderna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska
läget kan det finnas ett behov av fördjupad uppföljning inom
samtliga verksamhetsområden liksom starkare styrning för att nöd-
vändiga strukturförändringar genomförs. Kommunstyrelsens ar-
betssätt ska präglas av helhet, tydlighet och en öppenhet för
förändring och nytänkande. Den enskilde ska på ett snabbt och
enkelt sätt kunna få information om kommunens verksamheter.

Från 2011 är kommunstyrelsen också ansvarig för kommunens
tekniska verksamheter.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
En organisatorisk förändring genomfördes vid halvårsskiftet 2013.
Den innebar dels att samhällsbyggnadsförvaltningen delades upp
i två förvaltningar, dels centralisering av vissa funktioner inom ad-
ministrationen.

Under året genomfördes med stor framgång en verksamhetsut-
veckling för alla medarbetare, med totalt 70 timmars utveckling,
varav 40 timmar på internat i Estland. Ledorden för verksamhets-
utvecklingen var ”Kundfokus, professionalism och medarbetar-

skap”. Alla medarbetare har på temat kundfokus lyssnat på före-
läsare från lokala företag samt lyssnat på föredrag om ”Värdskap”
före internatet.

Cirka 450 arbetstillfällen berördes, varav hälften hemmahö-
rande i Vara kommun, av att all produktion på ASKO Appliances
i Jung utlokaliserades till Slovenien. Under våren arbetade perso-
nalavdelningen intensivt med anställningserbjudanden med an-
ledning av nedläggningen. Avdelningen arbetade också med
organisation och bemanning av bildningsförvaltningen med an-
ledning av att Lagmansgymnasiet stoppade intagning av elever till
höstterminen 2013.

Lyskraft Vara är ett initiativ för att hitta en samarbetsform och
forum för dialog mellan kommun, handel och fastighetsägare.
Under året har initiativet kombinerats med ett LEADER-projekt
och en centrumutvecklare har anställts på ett år. Sedan 2010 har
det totala Handelsindexet ökat från 67 till 68.

Inom det internationella arbetet har under året en handlings-
plan för 2013-2014 undertecknats utifrån det 5-åriga vänortsav-
talet med Huanshan City i Kina. Kommunen har deltagit i
Kommunala Partnerskap finansierade av Sida, projektet ”Left-Be-
hind Children Caring Support” samt i förstudien ”Water Mana-
gement”. Under året har också ett antal vänortsutbyten
genomförts, bl.a. deltog representanter från Mäntsälä i Finland,
Märjamaa i Estland och Kadan i Tjeckien i Konserthusets 10-års-
jubileum.

Under året har Nationellt Centrum för måltiden arbetat med
att ta fram en struktur för framtida organisation. Ambitionen är
att verksamheten ska bli permanent och inte längre drivas som ett
projekt. Möjliga former är stiftelse, ekonomisk förening, ideell för-
ening, kommunalt bolag, kommunalförbund eller aktiebolag.
Under hösten har en projektansökan till VINNOVA, Sveriges in-
novationsmyndighet, arbetats fram i samarbete med en referens-
grupp. Medel söks till en förstudie för gestaltning av en fysisk
mötesplats i Vara för intressenter kring offentliga måltider.

Kommunstyrelsen

Under måndagen den 11 mars togs det första spadtaget till Varas nya bad. Badet ska enligt planen stå klart i december 2014.
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Informationsavdelningen har tagit fram ett nytt välkomstmot-
tagande av nyinflyttade i tre steg där det tredje steget är en guidad
rundtur, ”kommunen runt på 3,0 timmar”.

Ekonomiavdelningen har under året kommit igång med e-fak-
turor till VA-, barnomsorgs- och äldreomsorgskunder. Vid 2013
års utgång hade kommunen ca 300 VA-kunder och ca 50 barn-
eller äldreomsorgskunder med e-faktura. Detta är en service för
kunderna och är bra ur miljöhänsyn då inga pappersfakturor skrivs
ut. Andelen elektroniska leverantörsfakturor ökar, från 5 % i bok-
slutet för 2012 till 18 % i bokslutet 2013.

IT-avdelningen har börjat implementera nya e-tjänster. Först
ut var anmälan till simskolan.  Under hösten har ca 20 e-tjänster
tagits fram.

Kommunens centralarkiv flyttade under hösten till nya lokaler
i centrala Vara, vilket innebär helt nya möjligheter att utveckla
verksamheten.

Många investeringsobjekt håller på att verkställas. Två bad till-
sammans med nya lokaler för förskolan är stora objekt som alla
blir färdigställda under nästa år. Ny bräddvattenrening för Ve-
dumsområdet har tagits i bruk samtidigt som omfattande inven-
teringsinsatser av ledningsnätet har utförts i Vara tätort.

Ett omfattande renoveringsarbete vid kommunala lekplatser
har utförts. GC-vägnätet har byggts ut samtidigt som projektering
av Arentorpssträckan påbörjats.

Vid kostenheten har rutiner för beställning, uppföljning, nä-
ringsberäkning och distribution av maten förbättrats. Avdelningen
har också engagerats mycket i en större livsmedelsupphandling.

Ekonomiskt resultat
Nettobudgeten är 103 525 tkr. Det är 14 124 tkr högre än 2012,
vilket beror på ramjusteringar för verksamhetsutveckling, ny in-
terndebiteringsmodell för datorer och sänkt internhyra. I ramen
ingår också justering och sänkning, av kapitaltjänstkostnader p.g.a.
sänkt internränta.

Året resultat är ett överskott på 6 952 tkr jämfört med budget.
Överskott beror i allt väsentligt på att planerade investeringar inte
har utförts, 5 415 tkr utgör kapitaltjänstkostnader.

I delår 8 månader angavs helårsprognosen till 3 077 tkr. Skill-
naden mellan utfall och prognos utgörs till största del av kapital-
tjänstkostnader, vilka uppskattades till 52 938 tkr i prognosen
medan utfallet blev 49 876 tkr, alltså 3 062 tkr lägre. Av investe-
ringsbudgeten föreslås 37 673 tkr ombudgeteras till 2014.

Personalavdelningen räknade med ett underskott vid delåret
men p.g.a. statsbidrag för omvårdnadslyftet, lägre kostnader för
insatser och avveckling visar avdelningen ett överskott.

Verksamhetsutvecklingen kostade 1 800 tkr mer än budgeterat.
Det beror dels på att vikariekostnaderna blev högre än beräknat
trots att antalet internatdagar minskades med en dag jämfört med
tidigare års verksamhetsutvecklingar, dels beror det också på in-
satserna på hemmaplan innan internatet var svåra att kostnadsbe-
räkna. En viss återhållsamhet i utvecklingsinsatser gör ändå att av
avsatta medel har 1 100 tkr inte förbrukats.

Fr.o.m. 2013 kommer avstämning och reglering av internhyror
gentemot social- och bildningsnämnden ske nästkommande år.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 229 194 195 983     191 517
Kostnader -325 050 -275 304    -288 090
varav personalkostnader -85 793 -70 113      -70 772
Verksamhetens resultat -95 856 -79 321     -96 573

Budgetanslag 108 353 89 401     103 525
Över/underskott 12 497 10 080        6 952

Balanserat över/underskott 43 674 53 754       60 706
                 

Nettoinvesteringar -61 172 -55 851   -106 464

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare 6 121 5 094         6 183
Andel av nettodriftskostnad % 13,4 11,0           13,1

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Tillväxt- och utvecklingsavdelning 44 168 43 128           1 040
Kansliavdelning 5 240 3 949           1 291
IT-avdelning 11 465 9 593           1 872
Ekonomiavdelning 4 424 4 317              107
Personalavdelning 5 649 4 524           1 125
Tekniskt kontor 3 593 3 497                96
Mark- och fastighetsförvaltning 9 480 9 481                -1
Gator och vägar 13 471 12 602              869
Parker, grönområden 4 357 4 410              -53
Vatten och avlopp 0 0                  0
Renhållning -179 -539              360
Enskilda vägar 1 170 1 136                34
Kostenhet 687 475              212
Summa 103 525 96 573          6 952

Ett nytt hotell kommer att byggas av Landvetter Airport Hotel i Vara i
anslutning till Varas Konserthus och Varas nya bad.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 90% 75%

                                                86% 75%

                                                79% 75%

                                                 80%

Måluppfyllelse

Tillgängliga och öppna allmänna miljöer.

Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt.

Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer
Vara kommuns telefonväxel

Andelen tillgänglighetsinventerade besöksmål.

I Vara kommun presenteras 49 besöksmål som tillgänglighetsinventerade. Huruvida det är 80 % av den totala andelen besöksmål
kräver statistik över totalt antal besöksmål inom kommunen, vilket data saknas för. Indikatorn baseras på ett mätverktyg som Vara
kommun i nuläget saknar.

Kommunen uppfattas som tillgänglig, öppen och förtroendeingivande.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 68 71 81

                                                56 000 68 504 75 000

                                                 12 900 12 900 10 700

Måluppfyllelse

Handelsindex, totalt.

Konserthusbesökare.

varav av unga konserthusbesökare.

Handelsindexet släpps varje år och har ett års eftersläpning, d.v.s. HI 2013 baseras på 2012 etc. Målet infrias inte men trenden går
åt rätt håll. Omsättningen ökar och allt fler i Vara kommun gör sina inköp inom kommunen. Med andra ord stärker Vara sin 
lyskraft om än i en långsam takt.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden när inte upp till målet p.g.a. att planeringsarbetet med föreningarna tagit längre tid är 
beräknat.

Vara kommuns lyskraft ökar vår status som mötesplats i regionen.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 30% 50% 70%

                                                23 990 23 990 27 000

                                                 9 10 13

Måluppfyllelse

Bredbandsutbyggnad på landsbygden med fiber.

Antalet tågstopp Vara, Vedum och Levene per år.

Busslinjer exkl skolskjutsar.

Vara kommun har välutbyggda kommunikationsvägar.

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Kommunstyrelsens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att öka attraktiviteten i kommunens miljöer och skapa för-
utsättningar för ett rikt serviceutbud. Kommunstyrelsens arbete under mandatperioden kommer att inriktas på att stärka kommunens
framgångsfaktorer; kommunikation, kompetens, internationalisering, kultur, mötesplats och entreprenörskap.
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Kommunstyrelsen verksamheter bidrar till att skapa en positiv gatubild och trevliga offentliga utomhusmiljöer 
i kommunen.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 82 65

                                                 85 65

Måluppfyllelse

Positiv gatumiljö.

Trevliga offentliga utomhusmiljöer.

Vårt näringsliv, våra företagare, upplever kontakterna med Vara kommun som professionella och positiva.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 80

                                                 65

Måluppfyllelse

Nöjd kund index - näringsidkare.

Professionella och positiva kontakter.

Mätningar av det här slaget görs inte men enligt den enkät som går ut till 200 företag i Vara kommun och som besvaras av 55 % så
ger företagen Vara kommun ett betyg på 3,3 av 6 när det gäller service. Den kommun med högst betyg fick 4,4. Trenden för Vara är
en förbättrad service från förra mätningen då rankingen förbättrades med tre placeringar. Med stöd i detta resultatet uppskattar för-
valtningen att målet är delvis uppnått 2013.

Med anledning av  årets verksamhetsutveckling för all personal med internatvecka i Estland har antalet internationella besök utöver
dessa begränsats under 2013.

Mätningar av tillgång på kompetent arbetskraft görs inte men enligt den enkät som gått ut till 200 företag i Vara kommun och som
besvarades av 55 % ger företagen Vara kommun ett betyg på 3,3 av 6 beträffande tillgängligheten på kompetent arbetskraft. Den
kommun som fick högst betyg av sina företag fick betyget 3,5. I landet så rankar sig Vara på plats 7 av 290 i den här kategorin.
Med stöd i detta resultatet uppskattar förvaltningen att målet är uppnått 2013.

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till inspiration av internationell karaktär

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 122 130 130

                                                 154 65 150

Måluppfyllelse

Antalet internationellt präglade måltider inom kost-
enheten.

Antalet deltagande medarbetare vid internationella ut-
byten som besöker ett annat land.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 65

                                                1 039 1 143 1 038

                                                 255 251 254

Måluppfyllelse

Tillgång på kompetent arbetskraft.

Arbetslöshet.

Unga arbetslösa (18 - 24 år).

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kompetensnivån bland Vara kommuns invånare ökar.



Tjänstegarantier

Framtiden
Kommunen har en stark och stabil ekonomi även om en resultat-
mässig försämring väntas de närmaste åren. En viss förbättring kan
skönjas på medellång sikt. På längre sikt står hela kommunsektorn
inför stora utmaningar. Framtiden kräver därför både en återhåll-
sam och effektivt driven verksamhet och aktiva utvecklingsinsat-
ser.

Den enskilt kanske viktigaste faktorn för en långsiktigt positiv
utveckling är kommunikationen mot Göteborg. Både med bil och
tåg, d.v.s. E20, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Ett starkt

fokus är därför infrastrukturfrågorna. Det krävs också mycket mod
och resurser att stärka kommunens profil för att höja attraktions-
kraften. Stadskaraktären i Vara som småstad behöver förstärkas.
Det nya badet är en viktig del i detta arbete. Ett viktigt steg har
tagits i samarbetet med fastighetsägare och köpmän inom ramen
för projekt Lyskraft.

ASKO Appliances flytt av produktionen till Slovenien påverkar
naturligtvis kommunens framåtriktande insatser för att skapa ett
ännu bättre företagsklimat. Resurser kommer att läggas på att hitta
strategier för att stötta befintliga företag, att underlätta nyetable-
ringar och stimulera nyföretagande. Fokus ligger på att förbättra
den kommunala servicen och bemötandet för att ta "Vara Framåt".

Kulturen är en viktig ingrediens för att skapa engagemang och
nytänkande, vilket bidrar till tillväxt och utveckling, stolthet och
framåtanda. Nya profilområden inom kulturen eftersträvas.

En viktig framgångsfaktor är kommunens centrala geografiska
läge i regionen som går att utveckla till en mötesplats, en ”desti-
nation”, med etablering av badhus och hotell integrerade med
Konserthuset.

Under en lång tid har det varit bostadsbrist i kommunen, fram-
förallt i centralorten Vara. Det är en väsentlig orsak till den nega-
tiva befolkningsutvecklingen. Det har inte funnits bostäder till
dem som velat flytta till kommunen. Sedan några år tillbaka har
kommunens eget bostadsbolag ett tydligt uppdrag att producera
bostäder och har också gjort så. Detta måste fortsätta.
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Kvalitetsmått/Nyckeltal
   2011 2012 2013

Snöröjning kr/m² 1,63 2,34           1,54
Distribuerad vattenmängd kbm 785 595 776 498     786 810
Täckningsgrad % VA 96 100            100
Antal betalda leverantörsfakturor 28 976 29 316       29 529
– varav e-handel 1 920 1 769         5 380

Nystartade företag 110 84              74
Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid 3,02 3,6             3,6
Långtidsfriska i % av antal anställda 38,3 39,2           38,8

Över 50 personer deltog i Lyskraft Varas stormöte under tisdagen den
29 januari. Programmet innehöll en föreläsning om handelstrender
som påverkar Vara, information om Lyskraft Varas framtid och
workshops kring förändringar av Stora torget.

Nationellt Centrum för Måltiden bidrar genom forskning och  ut-
vecklingsarbete till ökad livskvalitet för måltidsgäster i det offentliga
köket. Under året har de ordnat en mängd aktiviteter; bl.a. seminarie
om Måltidens Mervärde med firande av Måltidens dag.



Ordförande: Carl-Uno Olsson (S)

Förvaltningschef: Pernilla Engqvist-Widegren

Ansvarsområden
Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 17 resultatenheter.
Elva av enheterna är skol-/barnomsorgsenheter. Därutöver bildar
elevhälsan, kulturskolan, skolskjutsar, Kultur Vara, fritidsgårdar
och baden enheter. Måltidsverksamheten ingår i kostenheten som
organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Centralt finns en
stab med uppgifter inom nämndservice, ledning, administration
och utveckling.

Inom de olika resultatenheterna i bildningsförvaltningen be-
drivs olika former av verksamhet inom områdena utbildning och
kultur. De verksamheter som bedrivs är barnomsorg, förskoleklass,
grundskola, särskola, elevhälsa, gymnasieskola, vuxenutbildning,
kulturskola, skolmåltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, naturskola,
bad och Kultur Vara med biblioteken, allmänkulturen, konsu-
mentverksamheten, den allmänna fritidsverksamheten och admi-
nistrativt stöd till föreningslivet samt allmänkultur. Verksamheten
är starkt decentraliserad, vilket innebär att resultatenhetschefen är
ansvarig för sin enhets verksamhet, personal och ekonomi. För-
valtningschefen ska inrikta sitt arbete på utveckling, samordning,
planering och uppföljning samt är ansvarig för helheten ur ett led-
ningsperspektiv. Detta skapar förutsättningar för ett nära och syn-
ligt ledarskap samt innebär att de beslut som rör brukarna fattas
nära dem.

All barnomsorg och skola/utbildning för ungdomar och vuxna
utgår från de nationella mål, uppdrag och bestämmelser som ut-
trycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkon-
vention. Dessutom styrs biblioteken av bibliotekslagen och
konsumentrådgivningen av skuldsaneringslagen. Den strategiska
planen som är det övergripande kommunala styrdokumentet be-
skriver den inriktning som kommunens verksamheter ska ha
under mandatperioden. Under 2013 antog kommunfullmäktige
en ny kultur- och biblioteksplan.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
För att skapa debatt och nyansera den negativa bild av skolan som
ges i nationell media och myndigheter, ville verksamheterna inom
bildningsnämnden lyfta allt gott som sker, i syfte att höja statusen
för lärare och verksamheter. Insatsen kallas ”Vara lyfter skolan”
och är en del av hela kommunens satsning på att ha nöjda kom-
muninnevånare och för att locka hit fler innevånare. 21 januari
genomfördes eventet. Under den följande veckan hade alla verk-
samheter ”öppna dörrar” då allmänheten bjöds in och gavs möj-
lighet att ta del av den dagliga verksamheten. Satsningen fick stort
genomslag och har levt vidare i bl.a. olika nätforum.

Under våren stoppades antagningen till Lagmansgymnasiet
p.g.a. lågt antal sökande. Ett stort arbete har därför under hösten
lagts för att i framtiden kunna bedriva gymnasieskola i Vara. Ett
omfattande och genomgripande bemanningsförfarande inför lä-
såret 2013/14 har genomförts under våren med anledning av an-
tagningsstoppet. Utifrån detta blev dock endast två lärare
övertaliga i kommunen, men ett stort antal lärare har fått byta
enhet. Förflyttningarna har påverkat förskola, grundskola och
gymnasium.

Den 27:e maj tillträdde en ny förvaltningschef. Det har skett
en central förflyttning där ekonomerna numera tillhör ekonomi-
avdelningen och sekreterarna och utredare har samlats i kansliav-
delningen. Kvar på bildningsförvaltningen är utvecklingsledare
och barnomsorgshandläggare/skolskjutsansvarig.

Ny enhetsorganisation är genomförd från och med augusti
2013. Västra skolan och Parkskolan är en enhet med en rektor. På
Västra skolan finns förskoleklass till årskurs 2, på Parkskolan finns
årskurs 3 till 6 och på båda skolorna finns fritidshem. Grund- och
gymnasiesärskola är en enhet med en rektor på halvtid. Försko-
lorna i Kvänum, Jung och Tråvad har slagits samman till en enhet
med en förskolechef. Torsgårdens och Frejgårdens förskolor i Vara
tätort har även de slagits samman till en enhet med en förskole-

Bildningsnämnden

Efter eventet Vara Lyfter Skolan i Vara Konserthus och i Lagmansgymnasiets lokaler den 21 januari så har man i andra delar av Sverige visat i
ntresse för att importera konceptet Vara Lyfter Skolan
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tivetet med vikarietillsättning när lärare varit lediga eller sjuk-
skrivna vilket medfört lägre personalkostnader än prognostiserat.
Verksamheten gymnasiet redovisar ett underskott på 5 037 tkr.
Här redovisas det budgerade ackumulerade ianspråktagandet på
5 000 tkr.

Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans,
underskottet är -173 tkr. Underskottet beror bl.a. på att intäkterna
minskat p.g.a. av att badet i Kvänum har varit stängt för renove-
ring. Det finns ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklam-
skyltar i budgeten. Dessa intäkter minskar varje år och nämnden
har beslutat om ett extra anslag i budget 2014 för att täcka detta.

Lärcentrum visar ett överskott på 742 tkr som beror på ned-
dragning av rektor och effektiviseringsvinster i samband med att
Lidköpings kommun övertog vuxenutbildningen 1 juli.

Skolskjuts redovisar ett överskott på 465 tkr som bl.a. beror på
skjuts av färre särskoleelever än budgeterat. Kostnader till entre-
prenörerna har också blivit mindre än budgeterat.

Nämnden har tagit del av statsbidragen som socialnämnden får
från Migrationsverket, 800 tkr har flyttats från socialnämnden till
bildningsnämnden.

De förändrade resultaten för gymnasiet, skolskjuts, överskott
på kapitalkostnader/avskrivningar och statsbidragen från Migra-
tionsverket har tillsammans gjort att resultatet har blivit ca 5 mkr
bättre än vad prognosen i delåret visade.

chef. En utredning är under hösten gjord för att kartlägga plats-
behov i förskolan och i vilka områden dessa behov finns.

Alla förskole- och grundskoleenheter ingår i team, som under
våren har arbetat sig samman. Teamen är tänkta att vara stöd i le-
darfrågor, nätverk i kompetensutveckling och ha gemensam ad-
ministration.

Under hösten har underlag tagits fram kring sociala team i sko-
lan. Genom att organisera resurser i sociala team där barn och för-
äldrar har en naturlig arena, alltså på kommunens skolor, kan olika
kompetenser/professioner tillsammans, stödja det främjande och
förebyggande arbetet. Tre sociala team bildas och utlokaliseras i
nuvarande skolorganisation. Bildningsförvaltningen och socialför-
valtningen ianspråktar även medel ur den socioekonomiska fonden
under 2014-2015 för att skapa särskilt riktade resurser till kom-
munens förskolor. De ekonomiska resurserna ska komplettera de
sociala teamen och arbeta riktat mot kommunens förskolor. In-
satserna startar 1 januari 2014.

Ekonomiskt resultat
Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 2 806 tkr. Nämn-
den har fått lov att använda sig av 5 000 tkr av sitt ackumulerade
överskott, vilket inte har gjorts i denna redovisning. Avstämningen
av den centrala resursfördelningsmodellen visar att bildnings-
nämnden ska ersättas med 5 252 tkr, detta är inte med i denna re-
dovisning. Resultatet för bildningsnämnden blir ett överskott på
2 446 tkr efter justeringen från den centrala resursfördelnings -
modellen är genomförd.

Nämnd och administration visar ett överskott med 523 tkr som
till största del beror på att förvaltningschefstjänsten var vakant i
fyra månader.

Kapitalkostnader och avskrivningar visar ett överskott på 
1 100 tkr beroende på att alla tänkta inventarieköp inte har blivit
utförda.

Gymnasiet som enhet redovisar ett underskott på 800 tkr, jäm-
fört med delåret där prognosen visade 2 921 tkr i underskott. Det
är främst intäkterna/kostnaderna för interkommunala elever som
blivit bättre. Gymnasiet har också ökat på sina intäkter genom att
sälja lärartjänster till Campus Lidköping, Det har varit stor restrik-
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 57 965 57 049       52 456
Kostnader -373 285 -378 567    -370 485
varav personalkostnader -192 094 -196 053    -197 902
Verksamhetens resultat -315 320 -321 518   -318 029

Budgetanslag 314 749 318 119     315 223
Över/underskott -571 -3 399       -2 806

Balanserat över/underskott 19 469 18 599       15 793
                 

Nettoinvesteringar -2 245 -2 261       -2 355

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare 20 138 20 650       20 360
Andel av nettodriftskostnad % 44,1 44,7           43,2

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd och administration 5 174 4 651              523
Förskola, förskoleklass och skolbarnomsorg 77 612 77 761            -149
Grundskola 108 494 108 425                65
Gymnasieskola 57 824 62 861         -5 037
Lärcentrum 5 299 4 558              742
Särskola 11 048 10 858              191
Kulturskola 4 697 4 862            -164
Kostenheten 14 584 14 648              -64
Skolskjuts 11 610 11 145              465
Idrotts- och fritidsanläggningar 1 395 1 390                  5
Badanläggningar 2 608 2 781            -173
Fritidsgårdar 2 106 2 113                -7
Övrig fritidsverksamhet 2 351 1 975              377
Bibliotek 8 089 7 914              175
Allmänkultur 2 332 2 087              245
Summa 315 223 318 029         -2 806

På förskolan Tussilagon i Kvänum får barnen gå på spa en gång i 
månaden. Då tänds doftljus, avslappnande musik spelas och ljumma
fotbad tappas upp.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 50 56 35

                                                97% 97% 100%

                                                6 2 8

                                                85% 85% 100%

                                                5 3 8

                                                92% 92% 100%

                                                0 0

                                                88% 100%

                                                 88% 88% 89%

Måluppfyllelse

Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskolek-
lass, skolbarnomsorg, grundsärskola).

Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig
trygga i förskolan.

Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA 
familjestöd.

Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god
stämning mellan eleverna.

Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl 
gymnasiesärskola).

Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är
ganska bra och bättre.

Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum).

Andel kunder som uppger att de känner sig trygga 
(Lärcentrum).

Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt samman-
taget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan.

Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet.

Antalet rapporterade incidenter har ökat, vilket kan bero på en större medvetenhet kring incidentdokumentation. Gemensamma
kriterier för vad som ska rapporteras bör arbetas fram, för att nå likvärdighet. En översyn har gjorts angående IRMA:s verksamhet
för att bättre motsvara behoven på förskolorna. Någon mätning av Lärcentrums mål för 2013 har inte genomförts då vuxenutbild-
ning för Vara kommuns invånare bedrivs av Lidköpings kommun fr.o.m. 1 juli 2013.

Någon mätning av Lärcentrums mål för 2013 har inte genomförts då vuxenutbildning för Vara kommuns invånare bedrivs av 
Lidköpings kommun fr.om. 2013.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 273 264 263

                                                103 112 91

                                                648 643 540

                                                182 200

                                                 25 37

Måluppfyllelse

Antal studiecirklar genom studieförbunden.

Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden.

Antal kulturprogram genom studieförbunden.

Antal deltagare i Vara Lärcentrum.

Antal studerande i annan kommun.

Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet.

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter
för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 4% 100%

                                                1% 100%

                                                97% 97% 100%

                                                202,4 203,6 210

                                                88% 87,3% 100%

                                                89% 89% 100%

                                                9,6% 9,6% 8%

                                                75,3% 71,1% 100%

                                                75,3% 70,3% 85%

                                                81% 97% 90%

                                                87,5 87,5 87,5

                                                5 544 4 805 1 105

                                                74 507 66 000 80 000

                                                260 300 300

                                                24 22 24

                                                1 850 1 550

                                                 96% 99% 100%

Måluppfyllelse

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)
språk i förskolan.

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) 
matematik, natur/miljö i förskolan.

Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden.

Meritvärde åk 9.

Andel elever som är behöriga till gymnasiet

Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får
hjälp och stöd vid behov.

Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än
10 dagar/termin.

Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg.

Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom 
fyra år.

Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i 
Kulturskolan.

Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket).

Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka.

Antal deltagartillfällen i aktiviteter i
idrottsföreningar/skytte (7 - 20 år).

Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar.

Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v.

Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter.

Andel simkunniga i slutet av åk 6.

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential.

Andel elever som i åk 1 har knäckt läskoden var 97 % även 2013.
Läsning är prioriterat i det kommunövergripande arbetet i olika
grupperingar med lärare från alla enheter.

Ett samlat meritvärde för åk 9 finns inte att tillgå i databasen
Siris då Alléskolan inte har rapporterat in resultat till SCB i tid.
Dock har ett samlat meritvärde räknats fram av förvaltningen, vil-
ket kan avvika från egentligt värde. Utifrån det meritvärde som ta-
gits fram kan sägas att det förbättrats något från föregående år. Av
samma anledning finns inte andel behöriga till gymnasiet samlat
för kommunen utan endast för Nästegårdsskolan som har 90,4 %.

En större andel av de gymnasieelever utan fullständiga slutbe-
tyg är priv-elever; d.v.s. att de inte har ett fullständigt betyg från

grundskolan men tas ändå in på ett nationellt program. För att
dessa elever ska få fullständigt slutbetyg krävs att de ska ta igen
de ämnen som missats i grundskolan. Eleverna på fordons- och
industriprogrammen får jobb under utbildningens gång utan att
gå ur gymnasiet med fullständiga betyg.

Att antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte
minskat, beror till viss del på att beräkningssättet ändrats men
också på att antalet sammankomster har minskat, vilket är en ge-
nerell trend i hela riket.

Beträffande att antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter
minskat, beror på att Nästegårdsbadet varit stängt från 1 maj 2013
p.g.a. reparation.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 61,5% 100%

                                                100% 100% 100%

                                                4 6 6

                                                54,5% 100%

                                                 58% 100%

Måluppfyllelse

"Samspel personal - barn" kännetecknar för-
skolan (andel F i BRUK).

Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på 
beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund.

Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot 
enheterna.

"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grund-
skolan (andel F i BRUK).

"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymna-
siet (andel F i BRUK).

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor.

”Barns inflytande” kännetecknar förskolan: Inflytande ses som läroplanens svåraste områden att realisera. Diskussioner sker konti-
nuerligt i arbetslagen kring hur de små barnen kan bli delaktiga i sin vardag och hur inflytandet kan ske i progression. Vad gäller in-
flytande behöver utvecklingsinsatser göras i alla verksamheter, från förskolan till grundskola och gymnasium. Elevinflytandet har på
gymnasiet ökat med 43 procentenheter, vilket får ses som ett mycket bra resultat. Skolan har bl.a. arbetat för fungerande elevråd
och programråd. Någon mätning av målen för Lärcentrum 2013 har inte genomförts då vuxenutbildning för Vara kommuns invå-
nare bedrivs av Lidköpings kommun från och med 1 juli 2013. Det har inte gjorts någon mätning angående inflytande på fritids-
gårdarna.

”Samspel personal - barn” kännetecknar förskolan: Det är första gången som detta rapporteras och ledarskapet hos pedagoger har ti-
digare inte tydliggjorts. De flesta förskolor har förbättringsområden formulerade i handlingsplaner utifrån forskning kring relations-
skapande. Samma gäller ”Självkänsla och ansvarstagande” kännetecknar grundskolan/gymnasiet.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 26% 100%

                                                85% 85% 100%

                                                59% 96% 100%

                                                100%

                                                 100%

Måluppfyllelse

"Barns inflytande" kännetecknar förskolan
(andel F i BRUK).

Andel elever i grundskolan som uppger att de har 
inflytande i lärandet.

Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet
är ganska bra och bättre.

Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum 
(andel F i BRUK).

inflytandet är bra (Fritidsgårdar).

Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet.



Framtiden
En ny förvaltningsorganisation är under framarbetande inför
2015. Detta kommer att innebära förändringar i mötet mellan två
tidigare separata förvaltningar. Målet är en förbättrad verksamhet
för kommunens kunder/brukare genom att kunna samordna och
effektivisera insatser. I ett inledningsskede kan det innebära en
högre belastning på tjänstemännen innan nya mötesformer och
rutiner kommit på plats.

Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styr-
ningen, som påverkar det kommunala uppdraget, t.ex. genom
Skolverkets allmänna råd och de beslut som kommit kring avskaf-
fande av viss dokumentation. Detta innebär ett ständigt krav på
verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya
direktiv.

Ett arbete har inletts kring förhållningssätt och värdegrund med
fokus på kundbemötande och attityder, vilket är helt i linje med
kommunens verksamhetsutveckling. En värdemätare på en verk-
samhets kvalitet är hur verksamheten förmår bemöta de
kunder/brukare som har de sämsta förutsättningarna. Cheferna
kommer att arbeta med utvecklingsområdet på egna ledarutveck-
lingsdagar. Chefen blir en bärare av förhållningssätt ut i sina verk-
samheter. Målet är en ökad måluppfyllelse, bättre kvalitet och
nöjdare kunder/brukare.

Söktrycket på förskolan ökar, detta bl.a. p.g.a. nyinflyttade
barn. Att tillgodose behoven av förskoleplatser är komplext och
leder till att förvaltningen behöver titta på flexibla lösningar. Skol-
organisationen behöver inom snar framtid ses över utifrån elevan-
tal, resurser, lagkrav på lärararlegitimation och således kvalitet.
Även behovet av renovering av lokaler påverkar framtida organi-
sation.

”Vara lyfter skolan” kommer att leva vidare genom en intern
satsning under hösten 2014.

Nämndens resursfördelning kommer inför budget 2015 ses
över, då resurser behöver omfördelas.

Våren 2014 sjösätts ”sociala teamen” (tvärprofessionella) och
även insatserna riktade till förskolan. En mall för utvärdering och
uppföljning kommer att tas fram. Utgångspunkten kommer att
vara hur många barn identifieras? Vilka livsområden visar på pro-
blematik? Vilka åtgärder vidtas och vilka effekter kan man se av
dessa?

Informationsteknologi måste ingå som en naturlig del i alla
verksamheter för att möta dagens och morgondagens krav i ett
livslångt lärande. Befintlig IT-strategiplan har setts över och be-
höver nu omsättas i praktiken. Arbetet med att se över de olika
system som idag finns för administration och pedagogiskt arbete
behöver fortgå för ev. ny upphandling.
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My Life är en teaterföreställning med barn och ungdomar från
Nairobi, Kenya. Ungdomarna i slummen i Nairobi, Kenya, lever
ett tufft liv och flickorna är de mest utsatta.

Vuxenutbildningen i Vara växer! Flera av de vuxenutbildningar som arran-
geras av Lidköpings kommun förlades till Lagmansgymnasiets lokaler i
Vara.

Vedums skola stod under vecka nio värd för Erola – ett utbytesprojekt där elever från
olika länder träffas för att umgås, skriva texter och sjunga.

I februari åkte Nästegårdsskolan till Uganda för att
besöka en skola på Bussi Island. Med på resan var 
eleverna Ida Hagman och Moa Karlsson.



Ordförande: Stefan Westergren (S)

Förvaltningschef: Jane Johansson

Ansvarsområden
Socialnämndens ansvar innefattar verksamhetsområdena, Individ-
och familjeomsorg (IFO), Omsorg kring personer med funktions-
nedsättning (OF), Äldreomsorg (ÄO) samt Administration. Re-
spektive verksamhetsområde omfattar ett antal resultatenheter.
Kommunen har vidare ett hälso- och sjukvårdsansvar som hör till
socialnämnden.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
För administrationens del inleddes arbetet med ledningssystemet
för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med socialstyrelsens för-
fattning 2011:9. Ledningssystemet ska omfatta socialtjänstens
samtliga delar och den kommunala hälso- och sjukvården. Inled-
ningsvis togs ett dokument om ledningssystemet fram. Nästa steg
var att beslut fattades om att anlita Stratsys för uppbyggnad av sy-
stemet. Fyra av fem arbetsmöten har hållits under året.

31 maj gjordes en omflyttning av de flesta medarbetarna i kom-
munhuset. Flytten syftade till att medarbetarna skulle sitta tillsam-
mans i de nya arbetslagen. 1 juli trädde den nya organisationen i
kraft. För socialnämndens del innebar detta att ekonom och av-
giftshandläggare ÄO överfördes till ekonomiavdelningen. Vidare
flyttades nämndssekreterare och utredare/utvecklare ÄO till kans-
liavdelningen och titulaturen ändrades till chefsassistent respektive
utredare. Kvar i socialförvaltningen finns socialchef, medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MaS), utvecklare och IT-samordnare.

I och med verksamhetsutvecklingen i Pärnu inleddes arbetet i
de nya förvaltningarna.

IFO har under året fortsatt med arbetet för att minska kostna-
derna vad gäller placeringar av barn och unga. Arbetet har vidare
fokuserats på att minska kostnaderna för försörjningsstöd.

En utredning genomfördes med syftet att få klarhet i orsaken
till den stora personalomsättningen inom IFO. Till övervägande
delen förklaras omsättningen med att gruppen medarbetare inom
IFO är mycket rörlig på arbetsmarknaden.

Projektet Gevalis avslutades i juni. Delen som handlar om ar-
betsförmågebedömning (BEMA) pågick året ut. Metodiken kom-
mer därefter att delvis implementeras i befintlig verksamhet.

Flyktingmottagandet har fortsatt under året, det har varit mer
omfattande och fler flyktingar har mottagits än tidigare. Några
personer har kommit som kvotflyktingar.

Boendet Olofsgatan flyttade till lokaler i Vedum under våren
och benämns nu som Karlsrogatan. Lokalerna för Aspen, ett an-
passat boende (HVB) för unga, är inte verksamhetsvänliga. Ett ar-
bete har pågått under året för att finna ändamålsenliga lokaler,
vilket kommer att fortsätta.

IT-samordnaren har arbetat som resultatenhetschef del av året
för att täcka en vakans. Arbetet med att forma en ny organisation
har pågått under hösten. En förändring som innebär vissa förskjut-
ningar över nuvarande resultatenhetsgränser. Förändringen trädde
i kraft vid årsskiftet. Två nyrekryterade resultatenhetschefer har
börjat sina anställningar.

Äldreomsorgens resultatenheter har under året arbetat med att
implementera de lokala värdighetsgarantier som kommunfullmäk-
tige beslutade om i november 2012. Ett arbete som bedrevs även
under verksamhetsutvecklingen i Pärnu.

Projektet KULTUR FÖR ÄLDRE har pågått i tre av äldreom-
sorgens särskilda boendeformer. Syftet med projektet var att inte-
grera långsiktigt kulturarbete och att förmedla kulturen till äldre
i äldreboenden. Eget skapande, kulturupplevelser och aktiviteter
har ingått i projektet. Ambitionen är att detta arbete i viss mån
kan fortsätta att bedrivas.

En värdinna har anställts i Vedums trygghetsboende. Uppgif-
terna är bl.a. att samordna aktiviteter och engagera det övriga sam-
hällslivet att samverka med hyresgästerna i trygghetsboendet.

Socialnämnden

Onsdagen den 13 februari bjöds tre av kommunens äldreboenden på teaterföreställningen Ta’t lugnt, ta en Toy på Vara konserthus. Detta var en del
av projektet Kultur för Äldre som syftar till att föra in mer kultur på kommunens äldreboende.

Årsredovisning 2013
Vara kommuns verksamhet

43

Vara kommun

2013



Införandet av Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:12 har
förberetts av en arbetsgrupp, bl.a. har biståndshandläggarsidan
förstärkts. Initialt skulle författningen träda i kraft 2014-01-01,
dock har införandet skjutits fram till 2015-01-01 och kommer
med all sannolikhet att omfatta samtliga särskilda boendeformer i
äldreomsorgen.

Biståndshandläggarna har arbetat intensivt med utredningsme-
todiken Äldre Behov I Centrum (ÄBIC) och börjar använda både
den och en del av klassifikationen av funktionstillstånd och hälsa
(ICF) vid årsskiftet.

Ett nytt ansvar för socialnämnden är bostadsanpassningsbidrag
enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574).
Här har en handläggare rekryterats till bistånds/rehabenheten där
denna handläggning sker.

Samtliga resultatenheter har deltagit i 2013 års verksamhetsut-
veckling i Estland, vilken var den fjärde för Vara kommun.

Ekonomiskt resultat
Socialnämndens resultat för året är ett överskott med 1 268 tkr. I
överskottet är inte hänsyn tagen till en reglering av den centrala
resursfördelningen för äldreomsorgen. Ökade kostnader i och med
verksamhetsutveckling har kompensation tillförts nämnden med
75 % av dessa. Nämnden har inte behövt ianspråkta det ackumu-
lerade överskottet på 3 000 tkr som var budgeterat.

Resultatet visar på att intäkterna även i år är högre än vad som
budgeterats. Detta beroende på att det även i år har funnits ett
avtal med Arbetsförmedling om att få ut personer i arbete, vilket
genererat intäkter. Även intäkter från Försäkringskassan för ersätt-
ning för personlig assistans ligger också högre än budget. När det
gäller kostnaderna ligger övriga kostnader totalt för nämnden över
budget. Här inkluderas då kostnader för placeringar och försörj-
ningsstöd.

Resultatet för året visar på ett överskott med 1 268 tkr.
Administration och nämnd visar ett överskott med 536 tkr.

Tjänsten som utredare/utvecklar inom OF har inte varit tillsatt
helt under året och budget för oförutsedda utgifter har inte för-
brukats under året.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 
5 662 tkr. Det stora underskottet beror till stor del på att kostnader
för institutionsvård barn/ungdomar visar ett underskott med 
7 007 tkr. När det gäller försörjningsstödet visar detta också på
ett underskott med 1 755 tkr. Övriga verksamheter inom individ-
och familjeomsorgen kompenserar till viss del ovan nämnda un-
derskott.

För omsorg kring personer med funktionsnedsättning redovisas
ett överskott med 3 503 tkr. Här är det personlig assistans som till
viss del står för detta då omprövningar har gjorts på ärenden hos
Försäkringskassan, vilket har genererat mer intäkter. Även övrig
omsorgsverksamhet redovisar ett stort överskott. Denna enhet lig-
ger under individ- och familjeomsorgen men har ett stort samar-
bete med omsorg kring personer med funktionsnedsättning.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 1 983 tkr. Under
året har det inte öppnats några ytterligare särskilda boendeplatser,
vilket varit en bidragande orsak till det redovisade överskottet.
Inom äldreomsorgen visar vissa enheter underskott, dock av va-
rierande storlek både inom särskilt boende och hemtjänst. Även
hjälpmedelsverksamheten visar ett underskott för året.

Kostenheten redovisar ett överskott med 908 tkr. Överskottet
beror på att färre kylda matportioner har distribuerats än budge-
terat. En ökad försäljning på äldreomsorgens restauranger och färre
portioner än beräknat har köpts av kostenheten till boendena.
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 58 945 61 843       69 860
Kostnader -346 961 -364 981    -376 884
varav personalkostnader -242 843 -256 564    -273 047
Verksamhetens resultat -288 016 -303 138   -307 024

Budgetanslag 294 387 305 440     308 292
Över/underskott 6 371 2 302        1 268

Balanserat över/underskott 3 442 3 056         4 324
                 

Nettoinvesteringar -1 696 -1 295          -326

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare 18 394 19 469       19 656
Andel av nettodriftskostnad % 40,3 42,2           41,7

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Administration 7 755 7 219              536
IFO 48 677 54 339         -5 662
OF 76 570 73 067           3 503
ÄO 164 883 162 900           1 983
Kost 10 407 9 499              908
Summa 308 292 307 024          1 268

Kommunen bjöd på tårta då Socialstyrelsen publicerade resultaten från
den årliga rikstäckande undersökningen där man fick mycket bra 
resultat.
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Andelen förebyggande åtgärder för att stärka hälsa och livskvalitet till kunder/brukare ska öka.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 61,4% 86,8% 80%

                                                 19,3% 64,2% 75%

Måluppfyllelse

Andelen personer med risk för fall som har minst en 
planerad åtgärd för att förebygga fall och fallskador.

Andel personer med fall där minst en åtgärd utförts för
att förebygga fall och fallskador.

Personalen ska mer aktivt arbeta för att öka möjligheterna till klienternas självförsörjning.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 6,5% 13,8% 25%

                                                 58% 30,1% 49%

Måluppfyllelse

Andelen ärenden av totala ärendemängden som är aktu-
ella för försörjningsstöd kortare tid än tre månader ska år-
ligen öka i förhållande till ärenden som är aktuella längre
tid än tre månader.

Andelen ärenden som remitteras från Försörjningsenheten
till Arbetsmarknadsenheten med mål att bli självför -
sörjande ska årligen öka.

Uppföljningsarbetet kring insatserna: bostad med särskild service och daglig verksamhet ska öka.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                98% 98%

Måluppfyllelse

Andelen uppföljningar av den totala ärendemängden gäl-
lande insatserna bostad med särskild service och daglig
verksamhet ska öka.

Insatser daglig verksamhet i form av individuella placeringar ska öka.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 41% 45% 43%

Måluppfyllelse

Insatsen daglig verksamhet i form av individuella place-
ringar ska årligen öka med 1 procentenhet.

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Socialnämndens inriktning under perioden är att aktivt verka för att människor ska klara sin vardag själva och tillvarata människors egna
förmåga, deras resurser och nätverk.
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Brukarundersökning för kunder/brukare inom OF gjordes senast 2012 och utfallet redovisas ovan. Någon brukarundersökning har
inte gjorts för 2013 då inget utfall kan rapporteras. Nästa brukarundersökning för OF kommer att göras 2014.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 88 74

                                                72 70

                                                 77 90

Måluppfyllelse

Nöjd Kund/brukarindex inom Boendestöd (genomsnitt).

Nöjd kund/brukarindex inom bostad med särskild 
service.

Nöjd kund/brukarindex inom personlig assistans.

Vara kommuns kunder/brukare inom OF är nöjda med kommunens service.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 75 

                                                80

                                                91

                                                 64

Måluppfyllelse

NKI för hemtjänsttagare vad gäller information.

NKI för hemtjänsttagare vad gäller inflytande.

NKI vad gäller personalens bemötande och vilken 
respekt de visar hemtjänsttagarna.

NKI vad gäller social samvaro och aktiviter för hem-
tjänsttagarnas del.

Av socialnämndens verksamhetsplan för åren 2012-2015 framgår för äldreomsorgens del att den nationella brukarundersökningen
och dess nöjdkundindex (NKI) ska användas som effektmål. I planen anges som mål för äldreomsorgens del att NKI ska öka avse-
ende information, inflytande, bemötande samt socialsamvaro och aktiviteter. I den nationella brukarundersökningen för år 2012
har dock NKI-värdet tagits bort och ersatts med procentsatser. Således är det mot bakgrund av ovanstående omöjligt att mäta mål-
uppfyllelsen för år 2012. Socialnämnden har beslutat vilka frågor i 2012 års brukarundersökning som ska jämföras med resultatet
för brukarundersökningen 2013. I de mätningar som gjorts har resultaten förbättrats i de allra flesta fall. Separat sammanställning
har redovisats på socialnämnden.

Vara kommuns kunder/brukare inom äldreomsorgens hemtjänst är nöjda med kommunens service vad gäller 
bemötande, information, inflytande och social samvaro/aktiviteter.
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2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 58 

                                                62

                                                74

                                                 51

Måluppfyllelse

NKI för boende i de särskilda boendeformerna vad gäller
information.

NKI för boende i de särskilda boendeformerna vad gäller
inflytande.

NKI vad gäller personalens bemötande och vilken respekt
de visar den som bor i de särskilda boendeformerna.

NKI vad gäller social samvaro och aktiviteter för de som
bor i särskilda boendeformer.

Av socialnämndens verksamhetsplan för åren 2012-2015 framgår för äldreomsorgens del att den nationella brukarundersökningen
och dess nöjdkundindex (NKI) ska användas som effektmål. I planen anges som mål för äldreomsorgens del att NKI ska öka avse-
ende information, inflytande, bemötande samt socialsamvaro och aktiviteter. I den nationella brukarundersökningen för år 2012
har dock NKI värdet tagits bort och ersatts med procentsatser. Således är det mot bakgrund av ovanstående omöjligt att mäta mål-
uppfyllelsen för år 2012. Socialnämnden har beslutat vilka frågor i 2012 års brukarundersökning som ska jämföras med resultatet
för brukarundersökning 2013. I de mätningar som gjorts har resultaten förbättrats i de allra flesta fall. Separat sammanställning har
redovisats på socialnämnden.

Vara kommuns kunder/brukare inom de särskilda boendeformerna (äldre- och demensboende) är nöjda med 
kommunens service vad gäller bemötande, information, inflytande och social samvaro/aktiviteter.

Arbetet med att stödja närstående till (kunder/brukare) patienter som vårdas i livets slut ska förbättras.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 81% 100% 90%

Måluppfyllelse

Samtliga närstående vars anhörig har gått bort ska 
erbjudas efterlevandesamtal.

”Vården i Vara kommun är fantastisk! ”Det säger Diana Henriques från Holland som just nu praktiserar inom den kommunala hälso- och sjuk-
vården i Vara kommun.



Framtiden
Organisationsförändringen i kommunhuset var inledningen på en
större förändring. Den innebär att hela IFO och stora delar av
OF:s verksamheter förs till bildningsförvaltningen. Socialförvalt-
ningen blir en vård- och omsorgsförvaltning med delar av OF, bo-
endeenheten och personlig assistans samt ÄO.

Noteras bör att bestämmelserna för ledningssystemet för syste-
matiskt kvalitetsarbete är gemensamt för verksamheter enligt so-
cialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso-
och sjukvårdslagen (HSL). Detta ställer krav på ett förvaltnings-
övergripande arbete efter genomförd omorganisation.

Ovan nämnda organisationsförändring medför sannolikt arbete
med förändring av exempelvis reglementen och delegeringsord-
ningar.

Förslagsvis fortsätter IFO arbetet med att hitta alternativ till
placeringar av barn och unga. Även arbetet med att sänka kostna-
derna för försörjningsstöd bör fortsätta.

Inom OF torde en översyn av framtida bostadsbehov genom-
föras.

I övrigt medför den förestående organisationsförändringen att
framtiden i IFO och OF är svår att uttala sig om.

För ÄO’s del finns ett utredningsuppdrag från socialnämnden
att se över möjligheterna vad gäller samlokalisering av dagverk-
samheterna och tillskapandet av träffpunkter i Vedum, St. Levene
och Kvänum.

Ytterligare ett uppdrag är en ”nystart” för etikambassadörerna.
Flera har slutat och nya har börjat sedan utbildningen genomför-
des. Det handlar i första hand om viss utbildning och förtydli-
gande av uppdraget.

Om behovet av boendeplatser för personer med demenssjuk-
dom ökar finns möjligheter att ianspråkta fler platser på Öster-
gård.

Förberedelserna för ikraftträdandet av socialstyrelsens författ-
ning som berör ansvaret för personer med demenssjukdom har
påvisat att nuvarande demensboenden bör klara de ökade kraven
inom befintlig ram. Vad gäller äldreboendena kan en kostnadsök-
ning visa sig.

Arbetet med utveckling och implementering av ÄO’s föränd-
rade utredningsmetodik fortsätter.

Ett arbete har inletts med att titta på ett införande av E-hem-
tjänst, vilket kan innebära att personer som har hemtjänstbeslut
kan få delar av sina behov tillgodosedda med hjälp av tekniska lös-
ningar.
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Kvalitetsmått/Nyckeltal
Belopp i tkr 2011 2012 2013

LSS Personlig assistans Antal ärenden 6 10              12
LSS Personlig assistans Antal beviljade 
tim/år fr kommunen 12 486 14 700       12 333
Assistansersättning Antal ärenden 23 24              20
Assistansersättning Antal beviljade 
tim/år från försäkringskassan 80 652 126 209       28 134
Placeringar av barn och ungdomar 
i familjehem 33 39              35
Placeringar av barn o ungdomar i hem 
för vård o boende 13 19              15
Hemtjänst Antal timmar i snitt/mån 
och ärende 30 36              37
Antal boendemöjligheter i särskilda 
boendeformer                  
Antal äldreboende 114 94              81
Antal gruppboenden demenssjuka 
varav 7 korttidsplatser 59 62              62
Korttidsplatser, Rondellen 18 18              18

För att äldreomsorgen ska bli bättre på social innovation och snabbare
på att ta till sig nya idéer och engagemang, så ska nu Lena Lundström
som jobbar som enhetschef på Solgården i Vara kommun delta i ett 
särskilt Innovationslabb.



Årsredovisning 2013
Vara kommuns verksamhet

49

Vara kommun

2013

Ordförande: Bengt-Olof Fredén (C)

Förvaltningschef: Caroline Hagström

Ansvarsområden
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarar för handläggning av myn-
dighetsärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan-
och byggområdet samt enligt livsmedelslagen, tobakslagen, alko-
hollagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, lotterilagen m.fl.
Dessutom ansvarar nämnden för rådgivning och andra uppgifter
i enlighet med aktuell lagstiftning. Nämnden har även ansvaret
för kommunens energirådgivning till privatpersoner och mindre
företag samt för delar av kommunens fysiska planering.

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
Vid halvårsskiftet 2013 skedde en organisationsförändring som
medförde att miljöenheten samt plan- och byggenheten gick in i
en ny förvaltning med gemensam chef. Förändringen innebär en
ökad tydlighet mellan kommunen som verksamhetsutövare och
kommunen som myndighet. I samband med detta flyttades plan-
verksamheten till förvaltningen för utveckling och sevice och bo-
stadsanpassningen till socialförvaltningen. Det administrativa
stödet minskades i samband med organisationsförändringen samt
placerades organisatoriskt under förvaltningen för utveckling och
service. Miljö- och byggnadsnämnden har påpekat vikten av till-
räckligt administrativt stöd för att klara lagkraven och för att rätts-
säkerheten inte ska minska. En ökad handläggningstid vid
diarieföring och expediering skulle innebära att förvaltningens ef-
fektiviseringsarbete däremellan inte innebär en snabbare handlägg-
ning gentemot brukarna.

Byggverksamheten utökades med ytterligare en bygginspektör,
vilket innebär att det finns större möjligheter att uppnå de krav på
handläggning och tillsyn som ställs utifrån plan- och bygg lagen.

Under 2013 var byggtrycket stort i kommunen, vilket avspeglar
sig i intäkterna. Kommunen gick under året över till det nya höjd-
systemet, RH2000, vilket var planerat sedan tidigare. Kommunens
nya översiktsplan antogs i juni 2013.

Miljöverksamheten har fortskridit enligt plan. De två stora pro-
jekten rörande enskilda avlopp och lantbruk fortskrider. Antalet
nya tillstånd för enskilda avlopp uppgick till 118 och inom flera
områden väljer fastighetsägarna att ansluta till kommunens VA-
nät.

Mycket tid har lagts på att arbeta ihop de två tidigare enheterna
för att i framtiden kunna effektivisera nämndens arbete och till-
sammans arbeta vidare med lean som verktyg.

Tillsammans med IT-enheten har ett antal e-tjänster tagits fram
som ett led i ökat kundfokus.

Ekonomiskt resultat
Nämndens samlade verksamhet redovisar ett överskott i förhål-
lande till budget. Överskottet beror framförallt på minskade per-
sonalkostnader både med anledning av tjänstledigheter men också
beroende på den organisationsförändring som skedde vid halvårs-
skiftet under 2013.

Många och stora byggnationer innebär att intäkterna för både
byggverksamheten och planverksamheten ökade i förhållande till
budget.

Kostnaderna för bostadsanpassningen har varit något lägre än
budgeterat.

Miljö- och byggnadsnämnden

Nu kan medarbetarna i Vara kommun cykla i uppförsbackar utan benkraft. Kommunen har nämligen köpt in en elcykel, vilket kommunens 
miljöstrateg hoppas ska få fler att välja bort bilen och därmed göra miljön en tjänst.
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 5 107 5 707         5 477
Kostnader -11 573 -11 547      -10 971
varav personalkostnader -7 259 -7 476        -7 230
Verksamhetens resultat -6 466 -5 840       -5 494

Budgetanslag 6 835 6 966         6 784
Över/underskott 369 1 126        1 290

Balanserat över/underskott 1 952 3 078         4 368
                 

Nettoinvesteringar 0 -7          -166

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare 413 375            352
Andel av nettodriftskostnad % 0,9 0,8             0,7

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd 302 309                -7
Övrig myndighetsutövning och administration1 135 592              543
Plan och bygg 825 524              301
Bostadsanpassningsbidrag 2 672 2 533              139
Miljö och hälsa 1 850 1 536              314
Summa 6 784 5 494          1 290

En allt större del av kommunens invånare och företag ska anse att nämnden i myndighetsutövningen uppträder 
på ett tydligt, rättsäkert och kompetent sätt samt ger en information som är konsekvent, korrekt och lätt att förstå.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 

Måluppfyllelse

Nöjd kund index - myndighetsutövning.

Någon undersökning har inte genomförts under 2013. Därför är målet svårt att mäta.

Kvaliteten på inlämnade bygglovsansökningar ska öka.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 60% 91% 65%

Måluppfyllelse

Andelen bygglovsärenden där kompletteringar krävs i %.

Fler brukare lämnar in en icke komplett ansökan för att istället komplettera efter kontakt med handläggare. Detta behöver inte vara
något negativt.

Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Strategiska planens inriktning för Miljö- och byggnadsnämndens arbete; nämnden ska under perioden inriktas på att stödja kommunens
invånare och näringsliv att ta ansvar för den egna miljön

Antalet fall av olovligt byggande ska minska.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 4 0 4

Måluppfyllelse

Antal handlagda fall av olovliga byggnader.
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Framtiden
Nämnden kommer framöver att arbeta mycket med ett ökat
kundfokus och med att få ner handläggningstiderna. Som hjälp i
detta arbete kommer lean att användas som verktyg. Nämnden
kommer att satsa på aktiviteter som innebär att brukarna lättare
ska kunna få till sig information inom nämndens alla verksam-
hetsområden och på så vis förebygga att fel begås av verksamhets-
utövarna. För att handläggningstiderna ska kunna minska är det
viktigt att det administrativa stödet fungerar väl.

Under 2014 kommer en av bygghandläggarna att gå i pension,
då efterträdare ska rekryteras.

Fler ovårdade fastigheter rustas upp eller rivs.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 6 5 5

Måluppfyllelse

Antal fastigheter som åtgärdats efter handläggning.

Standarden på de enskilda avloppen ska öka.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 75 200 200

Måluppfyllelse

Antal åtgärdade enskilda avlopp.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 118 tillstånd. Till dessa kommer alla som åtgärdat genom anslutning till det kommunala
VA-nätet.

Besöken på inte anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska öka.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 157 153 150

Måluppfyllelse

Antalet besökta U-objekt.

Alla kommunens resultatenheter ska besökas.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

                                                 

Måluppfyllelse

Antal besökta resultatenheter.

Arbetet fortskrider och målet att alla resultatenheter ska besökas under perioden förväntas uppnås.



Årsredovisning 2013
Vara kommuns verksamhet

Vara kommun

52

Ordförande: Ulla Andersson (S)

Förvaltningschef: Fredrik Linusson

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

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
2013 var ett rekordår på många sätt:

u  Antalet nådda med olycksinformation eller utbildade har ald-
rig varit så många, över 7 000 personer.

u  Antalet förebyggandeuppdrag ökade till nästan 600.

u  Antalet Fixarbrandisuppdrag var för första gången över 
1 000.

u  Antalet insatser var rekordstort, 786. Mycket beroende på en
lång gräsbrandssäsong.

u  Antalet övningstimmar för brandpersonalen var också re-
kordmånga.

Ekonomiskt resultat

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Resultaträkning
Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 0 0                0
Kostnader -8 241 -8 497        -8 847
Verksamhetens resultat -8 241 -8 497       -8 847

Budgetanslag 8 241 8 460         8 847
Över/underskott 0 -37               0

Balanserat över/underskott 5 -32             -32
                 

Jämförelsetal                  
Netto per invånare 526 546            566
Andel av nettodriftskostnad % 1,2 1,2             1,2

Resultat för Räddningsnämnden Västra Skaraborg totalt
Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 27 100 21 900       22 300
Kostnader -50 300 -46 900      -48 100
Nettokostnad -23 200 -25 000      -25 800
Budgetavvikelse 300 -700           -500
Jämförelsetal                  
Nettokostnad/invånare, kr 654            672
Nettokostnadsutveckling, % 5,0% 7,8%         3,2%
Andel av kommunens nettodriftskostnad, % 1,3% 1,4%         1,4%
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Ordförande: Göran Persson (M)

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

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

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

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens bestäm-
melser om kommunal revision, revisionsreglemente som fastställs
av kommunfullmäktige samt god revisionssed i kommunal verk-
samhet. 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 väsent-
lighet och risk, d.v.s. hur betydelsefullt området är, vilka risker för
fel som föreligger samt vilka konsekvenser eventuella felaktigheter
skulle kunna medföra för kommunen.

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

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

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret sammanträffat
med kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och
samtliga nämnders presidium. Totalt har revisorerna haft elva sam-
manträden 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 sju re-
visionsrapporter överlämnats till kommunfullmäktige för kän-
nedom.

Ekonomiskt resultat

Vara kommuns revisorer

Resultaträkning
Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 0 0                0
Kostnader -503 -808           -744
varav personalkostnader -381 -355           -327
Verksamhetens resultat -503 -808          -744

Budgetanslag 839 851            853
Över/underskott 336 43           109

Balanserat över/underskott 338 381            490
                 

Jämförelsetal                  
Netto per invånare 32 52              48
Andel av nettodriftskostnad % 0,1 0,1             0,1
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Vara Bostäder AB

Förvaltningsberättelse
Bolaget ägs till 100 % av Vara kommun. Syftet med bolagets verk-
samhet är att med iakttagande av det kommunala ägardirektivet
främja bostadsförsörjningen i kommunen. Företagets uppgift är
att bygga och förvalta bostäder samt lokaler för kommersiell verk-
samhet och hantverk.

Ordförande i bolaget är Karl-Axel Olsson och VD är Hans Ax-
blom.

Under året har 28 lägenheter färdigställts i kvarteret Svalan.
Byggnationen är på totalt 2 168 kvm, varav 510 kvm är lokaler
där kommunen hyr 290 kvm till arkivet.

Vara Industrifastigheter AB

Förvaltningsberättelse
Bolaget ägs till 100 % av Vara kommun. Bolagets uppgift är att
uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till industrier och
övrig näringsverksamhet och på ett allmänt näringsfrämjande sätt
underlätta lokal- och markanskaffning i kommunen. Enligt bo-
lagsordningen ska bolaget vara ett av Vara kommuns näringspoli-
tiska instrument för att skapa goda förutsättningar för en positiv
utveckling av kommunens näringsliv.

Ordförande i bolaget är Karl-Axel Olsson och VD är Hans Ax-
blom.

Under året har två fastigheter anslutits till fjärrvärme.

Vara Horse Arena AB

Förvaltningsberättelse

Bolaget ägs till 100 % av Vara kommun. Ursprungligt
syfte med bolagets verksamhet var att bedriva verksamhet
med anknytning till hästsporten samt därmed förenlig
verksamhet. Syftet numera är att skydda varumärket Vara
Horse Arena AB. Bolaget bildades i november månad år
2007. Det sker ingen verksamhet i bolaget.

Vara Koncern AB

Förvaltningsberättelse
Bolaget ägs till 100 % av Vara kommun. Syftet med bolagets verk-
samhet är att utgöra moderbolag för Vara kommuns helägda bolag.
Styrning gentemot dotterbolagen sker genom ägardirektiv. Bolaget
bildades i november 2011.

Bolagets ordförande är Fredrik Nelander och VD är Gert No-
rell.

Vara kommuns bolag

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsättning, mkr 29,4 31,2 32,2 33,1        33,7
Resultat efter finansiella 
poster, tkr 166 33 68 544      1 202
Balansomslutning, mkr 162,7 200,6 205,3 240,5      226,5
Soliditet, % 2,7 7,2 7,0 6,2          7,1
Totalt hyresbortfall outhyrt. mkr 1,6 0,5 0,4 0,4          0,5
Totala hyresrabatter, mkr 0,3 0,3 0,3 0,2          0,3
Omflyttningar, % 33 23 19 25           19

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsättning, mkr 3,6 2,9 2,7 2,9          3,2
Resultat efter finansiella 
poster, tkr 180 -76 -434 338        -136
Balansomslutning, mkr 17,7 14,9 14,5 14,2        14,6
Soliditet, % 38,7 45,2 44,3 47,3        42,4

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsättning, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0          0,0
Resultat efter finansiella 
poster, tkr -1 -1 -1 -2            -2
Balansomslutning, mkr 0,1 0,1 0,1 0,1          0,1
Soliditet, % 99,9 99,9 100,0 100,0      100,0

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsättning, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0          0,0
Resultat efter finansiella poster, tkr0,0 0,0 0,0 -2,6         -4,8
Balansomslutning, mkr 0,0 0,0 0,0 4,1          4,1
Soliditet, % 0,0 0,0 0,0 2,4 %      2,3 %
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Vara Konserthus AB

Förvaltningsberättelse
Bolaget är dotterbolag till Vara Koncern AB. Syftet med bolaget
är att utveckla scenkonsten i Vara Konserthus och eftersträva sam-
arbete med lokala, nationella och internationella aktörer. Verk-
samheten ska ha stor bredd med särskilt fokus på barn och unga
och vara öppen för produktion av experimentell art samt bedriva
projekt i samspel med det fria kulturlivet. Bolaget ska driva och
säkerställa storbandsutvecklingen. Bolaget ska även bedriva uthyr-
ningsverksamhet samt därtill förenlig verksamhet. Bolaget bildades
i november 2011.

Bolagets ordförande är Sture Carlsson och VD var Kerstin
Fondberg t.o.m. september, tf. VD är därefter Henrik Lillsjö.

Under året firade konserthuset 10-årsjubileum med ett antal
extra föreställningar. Totalt antal besökare var 68 504 stycken varav
12 900 unga besökare. Totala antalet besökare har därmed ökat
med 12 504 jämfört med 2012.

VaraNet AB

Förvaltningsberättelse
Bolaget är dotterbolag till Vara Koncern AB. Syftet med bolagets
verksamhet är att inom Vara kommun utveckla moderna metoder
för att bygga, äga och förvalta anläggningar för data- och telekom-
munikation och/eller programverksamhet samt därmed jämförlig
verksamhet. Vidare ska bolaget genom användning och tillämp-
ning av modern teknik skapa förutsättningar för kostnadseffektiva
kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentlig
sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande
sätt. Bolaget bildades i november 2011.

Bolagets ordförande är Carl-Uno Olsson och VD är Mia For-
säng.

De första inkopplingarna gjordes under hösten hos medlemmar
i Vedum Östra fiberförening och Västra Vedums fiberförening.
Därmed är en tredjedel av landsbygdsnätet i Vara kommun upp-
kopplat. Övriga fyra föreningar har kommit igång och är under
byggnation.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsättning, mkr 0,0 0,0 0,0 39,1        46,4
Resultat efter finansiella 
poster, tkr 0,0 0,0 0,0 312,4        63,7
Balansomslutning, mkr 0,0 0,0 0,0 20,4        16,7
Soliditet, % 0,0 0,0 0,0 11,3        12,9

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsättning, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0          0,0
Resultat efter finansiella 
poster, tkr 0,0 0,0 0,0 -138,2     -270,1
Balansomslutning, mkr 0,0 0,0 0,0 9,6        12,2
Soliditet, % 0,0 0,0 0,0 19,4        13,1

Vedum Västra var en av de två första föreningarna som fick fiber inkopplat under 2013.
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RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning

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

Föreligger några risker som kan
påverka kommunens resultat och
kapacitet?

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

Vilken kontroll har kommunen över
den ekonomiska utvecklingen?

kapacitetresultat

kontrollrisk

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

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

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

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

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

Kontroll
Med den fjärde aspekten kontroll avses hur upprättande av finan-
siella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot bud-
get är uttryck för god ekonomisk hushållning.

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

Vara kommun/koncern – finansiell analys, resultat och ställning
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Resultat och kapacitet
Koncernen redovisar ett negativt resultat på - 1,9 mkr, vilket är en
resultatförsämring med 33,0 mkr jämfört med föregående år. Av
resultatet står kommunen för -3,0 mkr och Vara Bostäder AB för
1,2 mkr. Koncernens resultat motsvarar -0,3 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning medan kommunens resultat
motsvarar -0,4 %. Två större jämförelsestörande engångsposter
har påverkat kommunens resultat, sänkningen av diskonterings-
räntan medförde en ökad kostnad på 33,2 mkr medan återbetal-
ning av försäkringspremier från AFA gav ett tillskott på 14,0 mkr.

Årets resultat med fullfonderingsmodellen uppgår till -3,0 mkr,
vilket motsvarar -0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Under perioden 2011 – 2013 uppgår det genomsnittliga resultatet
i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag till 1,2 %. Re-
sultatnivån ligger därmed inom kommunens finansiella mål som
anger att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Med den blandade redovisningsmodellen upp-
går årets resultat till 24,8 mkr, vilket motsvarar 3,3 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att
kommunens resultat måste överstiga noll kronor. På lång sikt räc-
ker inte ett nollresultat för att upprätthålla kapaciteten.

I balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster från re-
sultatet. Justering görs även för pensionskostnader på pensions-
skulden som är intjänade före år 1998 p.g.a. att Vara kommun
redovisar enligt fullfonderingsmodellen.

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

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 704 mkr och ökar
med 4,2 % jämfört med föregående år. Verksamhetsutvecklingen
på 14,3 mkr utgör en ökning av nettokostnadsutvecklingen med
2,1 %.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgår till
745,9 mkr en ökning med 3,1 % jämfört med föregående år. Skat-
teintäkterna ökar med 3,3 % och de generella statsbidragen med
2,2 %.

Finansiell analys

Årets resultat
(mkr) 2011 2012 2013

Fullfonderingsmodell                 
Årets resultat -0,6 30,3            -3,0
Årets resultat/skatteintäkter och 
generella statsbidrag -0,1 % 4,2 %       -0,4 %

                 
Blandad modell                 
Årets resultat 34,2 33,1           24,8
Årets resultat/skatteintäkter och 
generellt statsbidrag (%) 4,8 % 4,6 %        3,3 %

                 
Balanskravsutredning                 
Resultat enligt resultaträkningen -0,6 30,3            -3,0
Realisationsvinst 0,0 -0,7            -0,9
Blandad redovisningsmodell 34,8 2,8           27,8
Resultat enligt balanskravsutredning 34,2 32,4         23,9

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen är det endast Vara Bostäder
AB och Vara Industrifastigheter AB som konsolideras. Anled-
ningen är att övriga bolags omsättning alt. balansomslutning är så
låg att de inte uppfyller villkoren för sammanställd redovisning
enligt rekommendation 8.2, Rådet för Kommunal Redovisning.
För vidare upplysningar, se sammanställd redovisning, under av-
snittet redovisningsmodell och redovisningsprinciper.

Intäkter och kostnader
(Förändring i procent) 2011 2012 2013

Nettokostnadsutveckling 5,3 % -0,2 %        4,2 %
Skatte- och statsbidragsutveckling 1,6 % 1,5 %        3,1 %
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Nettokostnader som andel av skatter och generella statsbidrag
är ett mått som visar hur stor andel av kommunens intäkter som
förbrukas av löpande driftverksamhet. Generellt brukar en netto-
kostnadsandel under 98 % betraktas som god ekonomisk hushåll-
ning eftersom de flesta kommuner, då sett över en längre
tidsperiod, bedöms kunna finansiera sina reinvesteringar och nöd-
vändiga nyinvesteringar.

Driftkostnadsandelen blev 100,4 % i år. Ökningen med 
4,6 procentenheter mellan 2012 och 2013 är främst orsakad av
att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt
RIPS07 sänktes med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014.
Effekten av sänkningen beaktas i redovisningen 2013. Eftersom
Vara kommun redovisar pensionsskulden enligt fullfonderingsmo-
dellen så innebär detta en ökning av de finansiella kostnaderna

med 30,6 mkr för 2013. Återbetalning av 2005 och 2006 års pre-
mier från AFA med 14 mkr påverkar däremot positivt.

Om jämförelsestörande poster för alla tre åren exkluderas är
driftkostnadsandelen 98,4 % för 2011 och 97,8 % för både 2012
och 2013. Om man även skulle bortse från verksamhetsutveck-
lingen 2013 skulle nettodriftkostnaden varit 95,9 % år 2013.

Årets investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick 115,7 mkr varav kommu-
nen stod för 109,3 mkr, Vara Bostäder AB för 5,9 mkr och Vara
Industrifastigheter AB för 0,5 mkr. Kommunens investeringar var
47,7 mkr lägre än budget.

Investeringsnivån var hög under 2013. Nettoinvesteringarna
uppgick till 109 mkr, vilket gav en kvarvarande budget på 48 mkr.

Av kommunens investeringar på 109 mkr avsåg 52 mkr badet
i Vara, 12 mkr Levene skola, 8 mkr regionombyggnad vårdcen-
tralen, 8 mkr förskolan Räfsan i Kvänum och 3 mkr ombyggnad
Nästegårdsbadet.

Avvikelsen på 48 mkr beror bl.a. på kvarvarande budget på
markexploatering 6 mkr, gemensamma IT-investeringar 6 mkr,
förskolelokal på Torsgårdsskolan 6 mkr och förskolelokaler i Kvä-
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Årets investeringar
    2011 2012 2013

Investeringsvolym (mkr) 66 60            109
Investeringsvolym/verksamhetens kostnader 8 % 7 %         13 %
Nettoinvesteringar/avskrivningar 169 % 159 %       294 %

Investeringarnas andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag
    2011 2012 2013

Vara kommun 10 % 8 %         15 %
Västra Götalandsregionen, genomsnitt 10 % 18 %               *)
Riket, genomsnitt 10 % 10 %               *)

*)  2013 års räkenskapssammandrag är inte publicerad.

Driftskostnadsandel
(Löpande kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag)
(procentandel) 2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter och kostnader 
(netto) 89,5 % 88,2 %      89,4 %
Avskrivningar 5,5 % 5,2 %        5,0 %
Nettokostnadsandel 95,0 % 93,4 %      94,4 %

Finansnetto*) 5,1 % 2,4 %        6,0 %
Driftskostnadsandel 100,1 % 95,8 %    100,4 %

*) Finansnettot inkluderar finansiella kostnader för pensionsskulden enligt 
    fullfonderingsmodell.

Intäkter och kostnader
   Uppgår Procentuell förändring

(Belopp i mkr) 2013 till 2012-2013

Verksamhetens kostnader inklusive 
avskrivningar och finansnetto -943,2 -2,7 %            6,9 %
Verksamhetens intäkter 194,4 -2,3 %            2,7 %
Skatteintäkter 569,6 2,0 %            3,3 %
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 176,3 -0,2 %            2,2 %

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
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num 7 mkr samt andra kvarvarande förbättringar på förskolor 
5 mkr. Badet i Vara har överskridit budgeten för 2013 med 
10 mkr, men det beror på att man ligger före tidsschemat. Den
totala budgeten kommer att hållas.

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

Skattefinansieringsgraden av investeringarna för 2013 blev 
63 %. Det innebar att nettoinvesteringarna på 109 mkr finansie-
rades till 63 % av egna medel från den löpande verksamheten. Res-
terande finansiering av investeringarna gjordes genom att använda
kommunens likviditet.

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

Koncernens soliditet inkl. ansvarsförbindelser uppgick till 
25,7 %, vilket är en försämring med 1,3 procentenheter jämfört
med 2012. Kommunens andel av minskning är 1,2 %, vilket
främst beror på ett svagt resultat på -3,0 mkr och en hög investe-
ringsnivå. I Västra Götaland och i riket ligger kommunernas soli-
ditet i genomsnitt på 6 % respektive 5 % (2012).

Kommunens soliditet exkl. ansvarsförbindelser uppgick till
77,4 % och ökade med 0,8 % i jämförelse med 2012.

Långfristig skuld
Av koncernens samlade långfristiga skuld på 137,4 mkr återfinns
10,8 mkr i Vara kommun, 119,8 mkr  i Vara Bostäder AB och
6,8 mkr i Vara Industrifastigheter AB. Kommunens låneskuld be-
står av förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt
gatukostnadsersättningar. Dessa har ökat med 1,0 mkr jämfört
med 2012.

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuld-
sättningsgrad är oförändrad från 2012. Den kortfristiga skuldsätt-
ningsgraden minskar med 2 procentenheter, medan avsättnings-
graden ökar med motsvarande.

Skattefinansieringsgrad av investeringar
(procent) 2011 2012 2013

Internt tillförda medel (mkr) 84 82              69
Årets nettoinvesteringar (mkr) 66 60            109
Skattefinansieringsgrad av investeringarna 127 % 137 %              63

Soliditet
(procent) 2011 2012 2013

Inkl. pensioner intjänade före 1998 29,5 31,3           30,1
Exkl. pensioner intjänade före 1998 77,5 76,6           77,4

Soliditet
(procent) 2011 2012 2013

Vara kommun 29,5 31,3           30,1
Västra Götaland, genomsnitt 3 6               *)
Riket, genomsnitt 3 5               *)

*) 2013 års räkenskapssammandrag är inte publicerad. 

Skuldsättningsgrad
(procent) 2011 2012 2013

Total skuldsättningsgrad                  
– varav avsättningsgrad 51 49              51
– varav kortfristig skuldsättningsgrad 18 19              17
– varav långfristig skuldsättningsgrad 1 1                1
Summa: 70 69             69
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En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella ka-
pacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina in-
komstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större
handlingsutrymme att generera en intäktsökning denna väg. Den
totala skattesatsen i Vara kommun inklusive regionskatten uppgick
år 2013 till 32,40 %, vilket är 0,8 procentenheter högre än ge-
nomsnittet för kommunerna i Västra Götaland. Kommunens skat-
tesats uppgick år 2013 till 21,27 %, vilket är 0,65 procentenheter
högre jämfört med rikets genomsnitt. Den totala skattesatsen i
Vara kommun är 0,67 procentenheter högre jämfört med riket.

Risk - Kontroll

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsbered-
skap är balanslikviditet. Om måttet är 100 % innebär det att om-
sättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna.
Balanslikviditeten har minskat med 27 procentenheter och uppgår
till 73 %. De likvida medlen har minskat med 57 mkr till 10 mkr,
de kortfristiga fordringarna har ökat med 10 mkr medan de kort-
fristiga skulderna har minskat med 9 mkr. Utöver de likvida med-
len har kommunkoncernen en checkkredit på 100 mkr. I
rörelsekapitalet finns semesterlöneskulden till personalen på 
36 mkr.

Man kan säga att måttet finansiella nettotillgångar uttrycker
betalningsstyrka på ”medellång sikt”. De finansiella nettotillgång-
arna försämrades under året med 40 mkr jämfört med föregående
år, detta bl.a. på grund av att de likvida medlen minskade med 
57 mkr.

Pensionsskuld
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Likviditet ur ett riskperspektiv
(mkr) 2011 2012 2013

Likvida medel, mkr 74 67              10
Balanslikviditet 129 % 100 %         73 %
Rörelsekapital, mkr 41 0             -39

Finansiella nettotillgångar
(mkr) 2011 2012 2013

Nettolåneskuld resp. nettolikviditet 67 57               -1
Övriga fordringar och skulder -17 16              32
Finansiella nettotillgångar 57 73              32

Kommunalskatt

Riket Västra Vara
(procent) Götaland kommun

Kommunens skattesats 20,62 21,19 21,27
Regionens skattesats 11,11 11,13 11,13
Total skattesats 31,73 32,32 32,40

Långfristig låneskuld 
(tkr/invånare) 2011 2012 2013

Vara kommun 0,0 0,0             0,0
Västra Götaland, genomsnitt 12,0 12,6               *)
Riket, genomsnitt 15,3 16,1               *)

*)  2013 års räkenskapssammandrag är inte publicerad.

Borgensåtagande 
(mkr) 2011 2012 2013

Borgensåtagande                  
Vara Bostäder AB 137,9 131,2         120,7
Vara Industrifastigheter AB 6,5 6,5             6,2
Egna hem och småhus 0,7 0,5             0,4
Föreningar 3,5 4,8             4,1
Summa borgensåtagande 148,6 143,0       131,3

Nettoinvesteringar / avskrivning
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Inga medel finns reserverade för att möta framtida pensions-
betalningar.

Kommunstyrelsens resultat blev bättre än augustiprognosen, i
huvudsak beroende på lägre kapitaltjänstkostnader. Bildnings-
nämndens resultat förbättrades då kostnaderna för neddragningar
på gymnasiet inte blev så stora som befarat. Kommunens resultat
som helhet har sedan prognosen i augusti förbättrats med nästan
11 mkr, vilket till största delen beror på att återbetalningen från
AFA med 14 mkr var okänd vid augustibokslutet.

Pensionsåtagande 
(mkr) 2011 2012 2013

Avsättningar intjänade före 1998 301 303            326
Avsättningar intjänade fr.o.m. 1998 22 24              28
Löneskatt 79 79              86
Total pensionsskuld 402 406            440
Finansiella placeringar 0 0                0
Återlån, mkr 402 406            440
Årlig förändring, mkr 46 4              34

Borgensåtagande per invånare
(tkr) 2011 2012 2013

Vara kommun 9 9                8
Västra Götaland, genomsnitt 24 26               *)
Riket, genomsnitt 25 26               *)

*)  2013 års räkenskapssammandrag är inte publicerad.

Nämndsredovisning
Netto- Tertialupp- Bokslut Avvikelse  

(mkr) kostnad uppföljning II

Kommunstyrelsen -96,6 3,1 6,9 3,8
Räddningsnämnden, 
Västra Skaraborg -8,9 0,0 0,0 0,0
Miljö- och byggnads-
nämnden -4,6 0,5 1,3 0,8
Bildningsnämnden -318,0 -7,7 -2,8 4,9
Socialnämnden -307,0 2,5 1,3 -1,2
Vara kommuns revisorer -0,7 0,0 0,1 0,1
Summa -735,8 -1,7 6,8 8,4

Årets resultat -13,8 -3,0 10,8

Känslighetsanalys
Händelseförändring (mkr) Kostnad/intäkt

Ränteförändring med 1 %                                                               0,0
Löneförändring med 1 %                                                                  5,4
Verksamhetens kostnader - förändring med 1 %                               5,1
Generell avgiftsförändring med 1 %                                                  1,3
Socialbidragsförändring med 10 %                                                   1,1
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning med 10 %                         15,1
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning med 10 %                         1,2
10 heltidstjänster (20 000 kr/mån)                                                    3,3
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Inklusive finansiella kostnader för pensionsskulden
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God ekonomisk hushållning
”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de fi-
nansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning.” KL 5 §.

Vara kommuns definition  

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

u  Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande
servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande ge-
neration utan att den ska behöva uttaxera en högre skatt.

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

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

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

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

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

Måluppfyllelse av ”god ekonomisk hushållning”
Vara kommun uppfyller ”god ekonomisk hushållning” både ut-
ifrån ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Ekonomichefens avslutande iakttagelser

u Kommunens resultat om -3,0 mkr motsvarar -0,4 % av skat-
teintäkter, generella statsbidrag och utjämning enligt fullfon-
deringsmodellen för pensioner. Räknar man enligt
blandmodellen, som de flesta andra kommuner gör, var re-
sultatet 24,8 mkr, vilket motsvarar 3,3 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.

u Den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) har försäm-
rats med 1,2 procentenheter, till 30,1 %, men ligger betyd-
ligt över genomsnittet för kommuner i både riket och i
Västra Götalands län.

u Nettoinvesteringarna uppgick till 109 mkr, bl.a. byggs ett
nytt bad och ett annat har renoverats.

u Kommunen har ingen långfristig låneskuld.

u Likviditeten har försämrats med 57 mkr och balanslikvidite-
ten uppgår till 73 %, en försämring med 27 procentenheter.

u Pensionsförpliktelserna har ökat med 34 mkr jämfört med
föregående år och uppgår till totalt 440 mkr. Ökningen
beror på sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner.
Hela pensionsförpliktelsen är upptagen som avsättning i ba-
lansräkningen och har återlånats i sin helhet.

u Kommunfullmäktige godkände i juni en avsiktsförklaring
om medfinansiering av E20-utbyggnad genom Västra Göta-
land.

u Kommunfullmäktiges fastställda finansiella målsättning om
soliditet uppfylldes, däremot inte resultatmålet.

u Glädjande för Vara kommun är det ökande invånarantalet
under året, vilket förhoppningsvis är ett trendbrott.
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Bokslut Bokslut Bokslut  Bokslut Bokslut 

Mkr 2009 2010 2011 2012 2013

Skatteintäkts- och statsbidragsutveckling % 1,9 3,3 1,6 1,5 3,1
Nettokostnadsutveckling % 1,3 0,3 5,3 -0,2 4,2

Verksamhetens intäkter och kostnader, % 88,7 86,0 89,5 88,2 89,4
Avskrivningar, % 5,7 5,6 5,5 5,2 5,0
Driftskostnadsandel exklusive finansnetto, % 94,4 91,6 95,0 93,4 94,4
Finansnetto, % 3,3 0,5 5,1 2,4 6,0
Driftskostnadsandel inklusive finansnetto (%) 97,7 92,1 100,1 95,8 100,4

Årets resultat/skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag 2,3 7,9 -0,1 4,2 -0,4

Nettoinvesteringar, mkr 34,7 48,2 66,1 59,8 109,3
Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringarna, % 189 186 128 137 63
Nettoinvesteringar/bruttokostnader, % 4,4 7,2 7,9 7,2 12,7
Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 90 146 169 159 294

Soliditet (%)
Inkl. pensioner intjänade före 1998 24,4 30,6 29,5 31,3 30,1
Exkl. pensioner intjänade före 1998 73,5 75,7 77,5 76,6 77,4

Total skuld och avsättningsgrad (%) 76 69 70 69 69
- varav avsättningsgrad (%) 50 47 51 49 51
- varav kortfristig skuldsättningsgrad, % 25 21 18 19 17
- varav långfristig skuldsättningsgrad, % 1 1 1 1 1

Pensionsskuld (mkr) 364 356 402 406 440

Primärkommunal skatt (kr/skattekrona) 21:20 21:20 21:20 21:27 21:27

Kassalikviditet, % 94 113 122 98 72
Rörelsekapital, mkr -9 22 34 0 -39

Finansiella nettotillgångar, mkr -5 37 57 73 32

Långfristig skuld, mkr 7 7 7 10 11
Nettolåneskuld, mkr 120 98 67 57 -1
Borgensåtagande, mkr 153 150 149 143 131

Finansiella nyckeltal

Resultat – kapacitet

Driftskostnadsandel

Risk – kontroll

Finansiella nyckeltal 

Definition av några begrepp
Driftskostnadsandel
Nettokostnaden i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningsbidrag.

Skattefinansieringsgrad av investeringar
Under året internt tillförda medel som finansierar nettoin -
vesteringarna.

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

Finansiella nettotillgångar
(Finansiella nettotillgångar + omsättningstillgångar) – (Kort -
fristiga skulder + långfristiga skulder)

Soliditet
Eget kapital/ totala tillgångar

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder

Nettolåneskuld
Kassa och bank – långfristiga skulder
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Budget 2013 Redovisning 2013 Budgetavvikelse 2013

(Belopp i tkr)                                                                                     Intäkter      Kostnader           Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Vara kommuns revisorer 0 -853 -853 0 -744 -744 0 109 109

Räddningsnämnden Västra Skaraborg 0 -8 847 -8 847 0 -8 847 -8 847 0 0 0

Kommunstyrelsen 168 800 -272 325 -103 525 191 517 -288 090 -96 573 22 717 -15 765 6 952

Miljö- och byggnadsnämnden 5 207 -11 991 -6 784 5 477 -10 971 -5 494 270 1 020 1 290

Bildningsnämnden 52 642 -367 865 -315 223 52 456 -370 485 -318 029 -186 -2 620 -2 806

Socialnämnden 50 632 -358 924 -308 292 69 860 -376 884 -307 024 19 228 -17 960 1 268

Summa nämndverksamhet 277 281 -1 020 805 -743 524 319 311 -1 056 021 -736 710 42 030 -35 216 6 814

Centralt anslag löneökningar 0 -4 641 -4 641 0 0 0 0 4 641 4 641

Centralt anslag hyresförluster 0 -1 000 -1 000 0 -1 036 -1 036 0 -36 -36

Beräknat ianspråktagande av överskott 0 -8 000 -8 000 0 0 0 0 8 000 8 000

Kapitalkostnader 60 382 -41 873 18 509 16 757 0 16 757 -43 625 41 873 -1 752

Personalomkostnader 125 795 -125 795 0 124 582 -103 184 21 398 -1 213 22 611 21 398

Kalkylerade personalförsäkringar 25 916 0 25 916 26 198 0 26 198 282 0 282

Pensionskostnader inklusive löneskatt 0 -25 755 -25 755 986 -31 817 -30 830 986 -6 062 -5 075

Förändring semesterlöneskuld 0 -500 -500 0 -1 979 -1 979 0 -1 479 -1 479

Skatt och försäkring 3 190 -3 190 0 3 115 -2 130 985 -75 1 060 985

Realisationsvinst/-förlust 0 0 0 1 266 -395 871 1 266 -395 871

Summa verksamhet 492 564 -1 231 559 -738 995 492 215 -1 196 561 -704 346 -349 34 998 34 649

Skatteintäkter och generella statsbidrag 745 300 0 745 300 745 869 0 745 869 569 0 569

Finansnetto 0 -14 858 -14 858 2 315 -46 802 -44 487 2 315 -31 944 -29 629

Summa efter finansiering 1 237 864 -1 246 417 -8 553 1 240 399 -1 243 363 -2 964 2 535 3 054 5 589

Extra ordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 237 864 -1 246 417 -8 553 1 240 399 -1 243 363 -2 964 2 535 3 054 5 589

Driftsredovisning

Ingående ack Årets resultat  Bokslutsjustering Utgående ack 

Nämnd (belopp i tkr) överskott 2013 2013 2013 överskott  2013 

Vara kommuns revisorer 380 109 0 489
Räddningsnämnden Västra Skaraborg 45 0 0 45
Kommunstyrelsen 53 754 6 952 2 368 63 074
Miljö- och byggnadsnämnden 3 078 1 290 -2 368 2 000
Bildningsnämnden 18 599 -2 806 5 252 21 045
Socialnämnden 3 056 1 268 -6 575 -2 251 
Summa 78 912 6 814 -1 323 84 402

Driftsredovisning – Ackumulerat resultat

Driftsredovisning 
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Investeringsredovisning

Budget 2013 Redovisning 2013 Budget

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

Kommunstyrelsen -145 568 0 -145 568 -106 513 50 -106 464 39 104
Miljö- och byggnadsnämnden -460 0 -460 -166 0 -166 294
Bildningsnämnden -6 954 0 -6 954 -2 355 0 -2 355 4 599
Socialnämnden -4 017 0 -4 017 -321 0 -320 3 697
Summa -156 999 0 -156 999 -109 355 50 -109 305 47 694  

Investeringsredovisning – översikt

Projektets Ack. Budget Budget 

budget utfall diff 2013 Budget

t.o.m. t.o.m. t.o.m. inkl Utfall diff

Nämnd (Belopp i tkr) 2013 2013 2013 överföring 2013 2013

Kommunstyrelsen
Regionombyggnad vårdcentral -18 500 -17 417 1 083 -9 254 -8 171 1 083
Bad Vara -42 790 -52 698 -9 908 -42 166 -52 074 -9 908
Omb Nästegårdsbadet -7 000 -3 240 3 760 -6 851 -3 091 3 760
Omb förskolelokal Torgårdsskolan -6 410 -666 5 744 -6 410 -666 5 744
Om-tillbyggnad Levene skola -38 868 -37 855 1 013 -13 338 -12 325 1 013
Förskola Kvänum -15 000 -8 311 6 689 -14 376 -7 687 6 689
GC-väg Vara-Arentorp -3 100 0 3 100 -3 100 0 3 100
Övriga projekt -50 073 -22 450 27 623
Summa kommunstyrelsen -145 568 -106 464 39 104
     
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden -460 -166 294
Summa miljö- och byggnadsnämnden -460 -166 294
     
Bildningsnämnden
Inventarier och datorer -6 954 -2 355 4 599
Summa bildningsnämnden -6 954 -2 355 4 599
     
Socialnämnden
Inventarier -4 017 -321 3 696
Summa socialnämnden -4 017 -321 3 696

   
Summa samtliga nämnder -156 999 -109 305 47 694  

Investeringsredovisning – projekt

På kommunstyrelsen är budgetavvikelsen 39,1 mkr. Badet i
Vara överskrider budgeten för 2013 med 9,9 mkr p.g.a. att bygget
ligger före tidsschemat men håller annars budget. Avvikelsen för
ombyggnaden av förskolelokalen i Torsgårdsskolan 5,7 mkr beror
på att något bygge ännu inte kommit igång. Diskussion pågår
om hur många avdelningar som ska byggas och till vilket pris.
Avvikelsen på 6,7 mkr på förskolan Räfsan i Kvänum beror på
nybyggnationen är klar, men byggande av tillfartsväg, parkering

och uppfräschning av befintliga avdelningar pågår till mars/april
2014. Projektering av gång- och cykelväg Vara-Arentorp har bara
påbörjats och byggandet av vägen beräknas färdigställas under
2014, avvikelse 3,1 mkr under 2013. Övriga projekt har en av-
vikelse på 27,6 mkr, vilka bl.a. består av kvarvarande budget på
markexploatering 6,1 mkr, gemensamma IT-investeringar 5,7
mkr och andra förbättringar på förskolor, 5,4, mkr.
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Resultaträkning och Kassaflödesanalys

2012 2013

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Verksamhetens intäkter Not 1 189,3 216,4 194,4 221,0
– varav jämförelsestörande intäkt Not 2 14,7 14,7 14,0 14,0

Verksamhetens kostnader Not 3 -827,4 -842,3 -861,5 -875,3
Avskrivningar Not 4 -37,7 -42,2 -37,2 -42,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -675,8 -668,1 -704,3 -696,3

     
Skatteintäkter Not 5 551,2 551,2 569,6 569,6
Generella statsbidrag Not 6 172,4 172,4 176,3 176,3
Finansiella intäkter Not 7 2,8 2,0 2,3 1,3
Finansiella kostnader Not 8 -20,3 -26,4 -46,8 -52,7
-varav jämförelsestörande kostnad Not 8 0,0 0,0 33,2 33,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 30,3 31,1 -3,0 -1,9

     

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Skattekostnader 0,0 0,1 0,0 -0,1
Året resultat 30,3 31,2 -3,0 -2,0  

Resultaträkning

2012 2013

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 30,3 31,1 -3,0 -1,9
Justering för av- och nedskrivningar 37,7 42,3 37,2 42,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 9 14,2 14,2 34,3 33,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 82,2 87,6 68,5 73,8
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 20,1 14,1 -9,9 -10,1
Ökning/minskning av förråd och varulager -0,7 -0,6 0,1 0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 7,9 -3,0 -9,0 -13,4
Medel från den löpande verksamheten 109,5 98,1 49,7 50,2

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,4 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -62,0 -100,6 -109,4 -125,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5,9 6,6 0,1 10,1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 5,1 5,1 0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten -51,0 -89,3 -109,3 -115,7

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld 0,0 -12,3 0,0 -10,3
Ökning av långfristiga fordringar -65,3 -19,0 0,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 1,5 1,5
Ökning av långfristig skuld 0,0 0,0 1,0 1,1
Minskning av långfristig skuld 0,0 0,0 0,0 17,5
Medel från finansieringsverksamheten -65,3 -31,3 2,5 9,7

     

ÅRETS KASSAFLÖDE -6,8 -22,5 -57,0 -55,8

Likvida medel vid årets början 74,0 74,0 67,2 67,2
Likvida medel vid årets slut 67,2 51,5 10,2 11,5

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

2012 2013

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 560,2 809,5 634,2 866,7
Maskiner och inventarier Not 11 33,4 33,6 30,8 32,2
Finansiella anläggningstillgångar Not 12 83,4 24,0 81,9 22,7
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 677,0 867,1 746,9 921,6

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd Not 13 2,4 2,4 2,3 2,5
Kortfristiga fordringar Not 14 84,7 56,3 94,6 48,2
Likvida medel Not 15 67,2 67,2 10,2 11,5
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 154,3 125,9 107,1 62,2

     

SUMMA TILLGÅNGAR 831,3 993,1 854,0 983,8

     

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Ingående eget kapital Not 16 229,7 237,3 260,0 254,6
Årets resultat 30,3 31,1 -3,0 -1,9
SUMMA EGET KAPITAL 260,0 268,4 257,0 252,7

     

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar pensioner Not 17 406,2 408,4 439,8 438,2
Andra avsättningar Not 18 0,6 1,0 0,0 0,2
SUMMA AVSÄTTNINGAR 406,8 409,4 439,8 438,4

     

SKULDER

Långfristiga skulder Not 19 9,8 146,5 10,8 137,4
Kortfristiga skulder Not 20 154,8 168,8 146,3 155,2
SUMMA SKULDER 164,6 315,3 157,1 292,6

     

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 831,3 993,1 854,0 983,8

     

Borgens- och ansvarsförbindelser Not 21 144,6 6,8 131,1 6,2

Balansräkning
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2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Försäljningsmedel 18,9 18,9 16,3 16,3
Taxor och avgifter 45,3 43,1 46,3 44,7
Hyror och arrenden 27,6 57,3 27,7 55,3
Bidrag 72,1 72,1 73,2 73,2
Övriga intäkter 25,4 24,8 30,9 31,4
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 189,3 216,4 194,4 221,0

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Personalkostnader -531,3 -531,2 -560,5 -564,8
Bidrag -37,3 -37,3 -36,2 -36,2
– varav försörjningsstöd -8,7 -8,7 -10,8 -10,8
Entreprenader och köp av verksamhet -138,7 -138,7 -144,8 -144,8
Fastigheter och inventarier -81,1 -88,0 -78,9 -86,1
Tjänster mm. -39,1 -47,2 -41,1 -43,6
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -827,4 -842,3 -861,5 -875,3

Not 3. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Inkomstutjämningsbidrag 149,6 149,6 150,6 150,6
Regleringsbidrag 7,7 7,7 7,1 7,1
Utjämningsbidrag för LSS 4,1 4,1 5,6 5,6
Fastighetsavgift 25,3 25,3 25,3 25,3
Kostnadsutjämningsavgift -14,3 -14,3 -12,3 -12,3
SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 172,4 172,4 176,3 176,3

Not 6. GENERELLA STATSBIDRAG

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Preliminär skatteinbetalning 544,1 544,1 573,0 573,0
Preliminär slutavräkning innevarande år 7,1 7,1 -3,4 -3,4
Slutavräkning differens föregående år 0,1 0,1 0,0 0,0
SUMMA SKATTEINTÄKTER 551,3 551,3 569,6 569,6

Not 5. SKATTEINTÄKTER

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Återbetalning försäkringspremier AFA 14,7 14,7 14,0 14,0
SUMMA JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 14,7 14,7 14,0 14,0

Not 2. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Planenliga avskrivningar
– Byggnader och tekniska anläggningar -27,3 -31,8 -28,3 -33,0
– Maskiner och inventarier -10,4 -10,4 -8,9 -9,0
SUMMA AVSKRIVNINGAR -37,7 -42,2 -37,2 -42,0

För upplysning om avskrivningstider, se avsnitt redovisningsprinciper

Not 4. AVSKRIVNINGAR
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2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Räntekostnader 0,0 -6,1 -0,3 -6,4
Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld -19,7 -19,7 -45,8 -45,8
Avskrivning långfristig fordran bolag -0,3 -0,3 -0,5 -0,5
Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,3 -0,2 -0,1
– varav jämförelsestörande post:

Sänkning av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkning (RIPS 07) 0,0 0,0 -33,2 -33,2
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER -20,3 -26,4 -46,8 -52,7

Not 8. FINANSIELLA KOSTNADER

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 1 009,4 1 258,2 1 056,1 1 304,4

Justering anskaffningsvärde 0,7 0,7 0,0 0,0
Årets investeringar 49,7 89,7 103,1 158,4
Årets försäljningar och utrangeringar -3,7 -4,2 -0,8 -12,3
Utgående anskaffningsvärde 1 056,1 1 344,4 1 158,5 1 450,5

Ingående avskrivningar -468,7 -500,9 -496,0 -550,2

Årets avskrivningar -27,3 -31,7 -28,3 -31,3
Utgående avskrivningar -496,0 -532,6 -524,3 -581,5

Ingående nedskrivningar 0,0 -2,3 0,0 -2,3

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående nedskrivningar 0,0 -2,3 0,0 -2,3

SUMMA MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 560,2 809,5 634,2 866,7

Not 10. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

+ Förändring av pensionsavsättningar 3,7 3,7 33,6 33,6
Realisationsvinst 0,7 0,7 0,9 0,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 -0,2 -0,2
Omklassificering av anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar 9,8 9,8 0,0 0,0
SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 14,2 14,2 34,3 34,3

Not 9. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ränteintäkter 2,7 1,8 2,2 1,2
Övriga finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 2,8 2,0 2,3 1,3

Not 7. FINANSIELLA INTÄKTER
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2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 193,4 195,0 202,0 203,6

Årets investeringar 12,3 12,3 6,2 7,5
Årets försäljningar och utrangeringar -3,7 -3,7 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 202,0 203,6 208,2 211,1

Ingående avskrivningar -158,1 -159,4 -168,5 -169,9

Årets avskrivningar -10,4 -10,5 -8,9 -9,0
Utgående avskrivningar -168,5 -169,9 -177,4 -178,9

REDOVISAT   VÄRDE VID ÅRETS SLUT 33,4 33,6 30,8 32,2

Not 11. MASKINER OCH INVENTARIER

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kundfordringar 12,7 16,4 9,7 14,0
Upplupna skatteintäkter 18,6 18,6 7,4 7,5
Interimsfordringar 18,1 19,1 17,7 17,9
Momsavräkning, Länsstyrelsen 2,1 2,1 4,1 4,1
Fordran Vara Bostäder AB 33,1 0,0 50,8 0,0
Fordran VaraNet AB 0,0 0,0 4,0 4,0
EU-bidrag 0,0 0,0 0,3 0,3
Fordran, Vara Industrifastigheter AB 0,1 0,0 0,4 0,0
Övriga fordringar 0,0 0,1 0,1 0,4
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 84,7 56,3 94,6 48,2

Not 14. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Aktier, helägda dotterbolag 14,2 0,9 14,2 0,9
Andelar ekonomiska föreningar 0,8 1,0 0,8 1,0
Långfristig fordran Levene Arena AB 5,7 5,7 5,4 5,4
Långfristig fordran Vara Konstgräs AB 3,0 3,0 2,8 2,8
Långfristig fordran Vara Bostäder AB 46,3 0,0 46,1 0,0
Långfristig fordran Vara Koncern AB 4,0 4,0 4,0 4,0
Långfristig fordran VaraNet AB 5,6 5,6 5,6 5,6
Långfristig fordran Vara Konserthus AB 3,7 3,7 3,0 3,0
SUMMA   AKTIER OCH ANDELAR 83,4 24,0 81,9 22,7

Not 12. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förråd 1,3 1,3 1,1 1,3
Exploateringsfastigheter 1,1 1,1 1,2 1,2
SUMMA FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSFASTIGHETER 2,4 2,4 2,3 2,5

Not 13.  FÖRRÅD, EXPLOATERINGSFASTIGHETER
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2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Pensioner intjänade före 1998 303,4 303,4 325,7 325,7
Pensioner exkl.ÖK-SAP 16,4 16,4 24,7 24,7
Pensioner ÖK-SAP 0,5 0,5 2,0 2,0
Pensioner förtroendevalda 6,6 6,6 1,5 1,5
Pensioner Vara Bostäder AB 0,0 2,3 0,0 2,2
SUMMA PENSIONSSKULD 326,9 329,2 353,9 356,1

SUMMA SKULD LÖNESKATT 79,2 79,2 85,9 82,1

SUMMA PENSIONSSKULD INKLUSIVE LÖNESKATT 406,2 408,4 439,8 438,2

Pensioner intjänade före 1998

Ingående avsättning exklusive löneskatt 301,2 301,2 303,4 303,4
Ränte- och basbeloppsuppräkning 14,9 14,9 9,5 9,5
Gamla utbetalningar -11,5 -11,5 -12,8 -12,8
Aktualisering 0,2 0,2 0,5 0,5
Övrig post -1,4 -1,4 25,1 25,1
Summa exklusive löneskatt 303,4 303,4 325,7 325,7

Löneskatt 73,6 73,6 79,0 79,0
Summa inklusive löneskatt 377,0 377,0 404,7 404,7

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning exklusive löneskatt 14,1 14,1 19,8 19,8
Försäkring 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,8 0,8 0,6 0,6
Nya utbetalningar -0,7 -0,7 -0,8 -0,8
Slutbetalning FÅP 0,0 0,0 0,0 0,0
Intjänad FÅP 1,1 1,1 2,2 2,2
Övrig post 1,1 1,1 2,9 2,9
Summa exklusive löneskatt 16,4 16,4 24,7 24,7

Löneskatt 4,0 4,0 6,0 6,0
Summa inklusive löneskatt 20,4 20,4 30,7 30,7

Fortsättning med not 17 på nästa sida -->

Not 17. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående eget kapital 229,7 237,3 260,0 254,6
Årets resultat 30,3 31,1 -3,0 -1,9
UTGÅENDE EGET KAPITAL 260,0 268,4 257,0 252,7

Not 16.  EGET KAPITAL

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Plusgiro 0,0 0,0 0,4 1,1
Koncernkonto 65,9 65,9 9,0 9,0
Bank övrigt 1,2 1,2 0,7 1,3
SUMMA LIKVIDA MEDEL 67,2 67,2 10,2 11,5

Not 15. KASSA OCH BANK



Årsredovisning 2013
Vara kommun – finansiell analys och räkenskaper

Vara kommun

72

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Långfristig låneskuld 0,0 136,8 0,0 126,7
Anslutningsavgifter vatten 3,4 3,4 3,7 3,7
Anslutningsavgifter avlopp 5,8 5,8 6,4 6,4
Gatukostnadsersättningar 0,6 0,6 0,7 0,7
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 9,8 146,5 10,8 137,4

Not 19. LÅNGFRISTIGA SKULDER

                     

2012 2013 

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående avsättning 0,6 0,9 0,0 0,0
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0,0 0,1 0,0 0,1
Utgående  avsättning 0,6 1,0 0,0 0,1

Fr.o.m. 2013 redovisas gåva från Anna Pettersson på 0,6 mkr inte som avsättning utan har flyttats till not 20 kortfristiga skulder.

Not 18. ANDRA AVSÄTTNINGAR

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

Ingående avsättning exklusive löneskatt 1,0 1,0 0,5 0,5
Utbetalning ÖK-SAP -0,5 -0,5 -0,7 -0,7
Övrig post 0,0 0,0 2,2 2,2
Summa exklusive löneskatt 0,5 0,5 2,0 2,0

Löneskatt 0,1 0,1 0,5 0,5
Summa inklusive löneskatt 0,6 0,6 2,5 2,5

Avsatt till pensioner förtroendevalda 6,6 6,6 1,5 1,5

Löneskatt 1,6 1,6 0,4 0,4
Summa inklusive löneskatt 8,2 8,2 1,9 1,9

Antal förtroendevalda 8 8 8 8

Summa avsättning pensioner exklusive löneskatt 326,9 326,9 353,9 356,1
Löneskatt 79,3 79,3 85,9 82,1
SUMMA AVSÄTTNING PENSIONER INKL LÖNESKATT 406,2 408,4 439,8 438,2

Aktualiseringsgrad 82,0 % 82,0 % 83,0 % 83,0 %

forts. Not 17. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT
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2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Leverantörsskulder 20,9 26,2 15,7 17,1
Preliminär skatt och diverse avdrag 9,7 9,8 8,9 8,9
Interimsskulder 31,6 32,1 31,3 37,4
Momsskuld 1,0 1,0 0,6 0,6
Utnyttjad checkräkningskredit 0,6 0,6 0,0 0,0
Skulder kreditinstitut 0,0 0,9 0,0 0,8
Kortfristig skuld Vara Konserthus AB 14,4 14,4 10,6 10,6
Kortfristig skuld Vara Koncern AB 0,1 0,1 0,1 0,1
Kortfristig skuld VaraNet AB 4,3 4,3 0,2 0,2
Upplupna räntekostnader 0,0 1,1 0,0 0,0
Upplupna sociala avgifter 10,2 10,8 9,5 9,5
Upplupen semesterlön 34,1 34,1 35,8 35,8
Upplupna löner, okompenserad övertid 6,1 6,1 5,3 5,3
Upplupen pensionsskuld individuell del 17,2 17,2 18,6 18,6
Upplupen särskild löneskatt individuell del 3,8 3,8 4,7 4,7
Förskottshyror 0,0 4,0 0,0 0,0
Förutbetalda skatteintäkter 0,0 0,0 3,8 3,8
Övriga kortfristiga skulder 0,9 2,4 1,3 1,9
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 154,8 168,8 146,3 155,2

Not 20. KORTFRISTIGA SKULDER

                     

2012 2013  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Koncerninterna

Vara Bostäder AB 131,2 0,0 120,7 0,0
Vara Industrifastigheter AB 6,5 0,0 6,1 0,0

Förlustansvar för egna hem 0,5 0,5 0,4 0,4

Övriga borgensförbindelser
Föreningsliv 4,8 4,8 4,1 4,1
SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 143,0 5,3 131,3 4,5

ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter Vara Bostäder AB 0,0 0,0 0,0 0,1
Kontanta medel omsorgstagare 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsskuld för förtroendevalda *) 1,5 1,5 1,6 1,6
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 1,5 1,5 1,6 1,7

SUMMA BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 144,5 6,8 133,0 6,2

*) Antal förtroendevalda med ansvarsförbindelse är 5 st.

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 278 kommuner som per 2013-12-31 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 för-
hållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på med-
lemskommunernas 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 2013-12-
31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843  kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kom-
munens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 40 196 278 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 39 757 320 kronor.

Not 21. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa redovis-
ningen. Årsredovisningen ska enligt lagen redovisa resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys. För kommunens interna re-
dovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. En-
ligt lagen ska årsredovisningen även innehålla en sammanställd
redovisning. Denna utgör en sammanställning av kommunens re-
sultat- och balansräkningar med de bolag i vilka kommunen har
ett betydande inflytande.

Finansiell analysmodell
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resul-
taträkning, kassaflödesanalys, balansräkning samt drift- och inve-
steringsredovisning. Den finansiella analysen görs enligt den s.k.
RK-modellen. RK-modellen bygger på fyra perspektiv: det finan-
siella resultatet, kapacitet, riskförhållanden samt kontroll.

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

Vara kommun tillämpar sedan år 2003 den s.k. fullfonderings-
modellen som redovisningsmodell. Det innebär att kostnader för
pensionsförmåner intjänade innan år 1998 belastar resultatet och
att intjänade pensioner tas upp som avsättning i balansräkningen.

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

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kommunal
redovisning (SFS 1997:614). Därutöver lämnar Rådet för kom-
munal redovisning anvisningar och rekommendationer för kom-
munsektorns redovisning.

Vara kommun bedriver även verksamhet genom helägda aktie-
bolag. För bolagens redovisning lämnar Redovisningsrådet och
Bokföringsnämnden rekommendationer, anvisningar och uttalan-
den.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Värdeminsk-
ning sker utifrån beräknad nyttjandeperiod enligt linjär metod.
Som investering räknas utgifter över ett halvt basbelopp. Vid even-
tuella långfristiga lån tillämpas huvudmetoden. Det finns inga im-
materiella anläggningstillgångar med bokfört värde.
Investeringsbidrag periodiseras över nyttjandeperioden.

Pensioner
Kommunens pensionsskuld (inklusive löneskatt) redovisas enligt
”fullfonderingsmodellen”, vilket innebär att hela pensionsskulden,
inklusive pension som intjänats före 1998, tas upp som avsättning
i balansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovi-
sas som finansiell kostnad i resultaträkningen. Löneskatt ingår i
pensionsskulden. KPA har beräknat pensionsskulden per 2013-
12-31. Pensioner intjänade under år 2013 redovisas som verksam-
hetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig
skuld i balansräkningen.

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

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

Om prognosen som kom i februari 2014 hade använts, skulle
resultatet förbättrats med 2,8 mkr och uppgått till -0,2 mkr.

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

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

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

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

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 år

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
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Sammanställd redovisning
Koncernen Vara kommun omfattar Vara Bostäder AB (100 %),
Vara Industrifastigheter AB (100 %), Vara Koncern AB (100 %),
Vara Konserthus AB (100 %), VaraNet AB (100 %) och Vara
Horse Arena AB (100 %). En sammandragning av kommunens
och dotterföretagens räkenskaper efter eliminering till en redovis-
ningsenhet kallas konsolidering. De bolag som konsolideras är
Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB. De bolag som
inte konsolideras är Vara Koncern AB med Vara Konserthus AB
och VaraNet AB samt Vara Horse Arena. Dessa konsolideras inte
p.g.a. ringa värde i förhållande till kommunens värde. Den sam-
manställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell fördelning. Med förvärvsmetoden menas att
det egna kapitalet i dotterföretagen vid förvärvstillfället har elimi-
nerats 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 uppkommit. Hänsyn har inte
tagit till eventuella skillnader i bolagens och kommunens redovis-
ningsprinciper. Ekonomisk analys över den samlade kommunala
verksamheten görs översiktligt.
Endast två uppdragsföretag finns anslutna till kommunen varav, ett är ak-
tivt. Under 2012 betalades 91 tkr ut till detta bolag och under 2013 betala-
des 173 tkr ut till bolaget. Det gäller bolag enligt LOV inom hemtjänsten.

Övriga principer

u Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga
till redovisningsåret har skuldbokförts och belastat årets re-
dovisning.

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

u Timanställdas löner har periodiserats.

u 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.

u Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella omkost-
nadspålägg i samband med löneredovisningen. Pålägget in-
kluderar en kalkylmässig kostnad för
kompletteringspensionen samt för ersättning till kommuns-
tyrelsen för personalutveckling, totalt 39,96 %.

u Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hän-
föras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive
fordran och belastar 2013 års resultat.

u Kapitalkostnaderna belastar resultatenheterna genom intern-
debitering med en kalkylmässig kapitalkostnad enligt nomi-
nell metod.

u Koncernkontot är ett gemensamt konto för kommunkoncer-
nen. Saldon på de kommunala bolagens underkonton utgör
fordran på eller skuld till kommunen.
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Finansiella profiler för Vara kommun 2010 - 2012

Vad är den finansiella profilen?
Syftet med den här analysen är att redovisa var Vara kommun be-
finner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under
2010 - 2012 i förhållande till övriga kommuner i Västra Göta-
landsregionen. Detta görs i form av en speciellt framtagen finan-
siell profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den
granskade kommunen i förhållande till länets övriga kommuner.

Vad är den finansiella profilen?
Utgångspunkten för analysen är finansiella profiler i form av

polärdiagram. De innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels
fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyse-
ras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kort-
siktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den
finansiella utvecklingen.

Genom att ta fram tre finansiella profiler för Vara kommun för
2010 - 2012 kan man på ett översiktligt sätt fastställa vilken fi-
nansiell utveckling och ställning kommunen haft i förhållande till
övriga kommuner i länet. Den finansiella profilen är relativ, vilket
innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har 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 nyckelta-
lets värde oftast mer än tillfredsställande.

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

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

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

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

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

Sammanfattande resultat
Vara hade under perioden en stabilitet i ett positivt resultat. Det
positiva resultatet har givetvis bidragit till en konsolidering av
kommunens ekonomi men det är viktigt att kommunen bibehåller
den goda ekonomin då de närmaste åren förväntas innebära stora
utmaningar då ökade investeringar och ökade behov till följd av
demografiska förändringar kommer påverka den kommunala eko-
nomin.

I många kommuner finns dessutom planerade ambitionshöj-
ningar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kan
komma att öka snabbare än tidigare. För många kommuner skulle
det innebära att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte räc-
ker utan att vissa kommuner i så fall kommer behöva höja skatten
för att finansiera kommunernas verksamheter. Om detta gäller
Vara är svårt att avgöra utifrån föreliggande analys. Det är dock
viktigt att kommunen bedriver en aktiv ekonomistyrning för att
undvika fortsatta resultatförsvagningar.
Källa: Kommunforskning i Västsverige www.kfi.se

Finansiella profiler

…i förhållande till Västra Götalands län

…i förhållande till Riket
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VA-verksamhet
Redovisning av VA-verksamheten ska ske enligt särskild
lagstiftning och sidoordnat från den skattefinansierade
verksamheten.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 28 586 tkr, vilket är en margi-
nell ökning med 35 tkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 21 599 tkr, vilket är en ök-
ning med 654 tkr jämfört med föregående år. Följande fördelade
kostnader från kommunen belastar verksamheten; material från
kontorsbutik, personalkostnader från gata/park och ekonomiav-
delning, köpt tjänst från miljö/hälsoskydd och IT samt övriga
kostnader såsom växeltelefoni, skatt och försäkring.

Avskrivningar
Kostnaderna för planenliga avskrivningar uppgår till 5 179 tkr,
vilket är en ökning med 85 tkr jämfört med föregående år.

Finansnetto
Verksamheten får en finansiell intäkt i form av ränta från kom-
munen på skuldförda anslutningsavgifter samt på fonderade
medel. Verksamheten betalar en räntekostnad till kommunen på
anläggningstillgångarna.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har ökat med 3 863 tkr.

Avsättningar
Verksamhetens upparbetade pensionsskuld uppgår till 1 800 tkr.
Beräkningen är gjord enligt VA-verksamhetens andel av kommu-
nens pensionskostnad per anställd.

Skulder
Anslutningsavgifter avser i huvudsak kostnader för att dra fram
ledningar till fastigheter. 29/30-del bokförs som en långfristig
skuld till VA-kollektivet och 1/30-del redovisas som en förutbetald
intäkt i resultaträkningen varje år för att matcha avskrivningarna.
Verksamhetens anläggningar finansieras med lån från Vara kom-
mun och uppgår till 67 648 tkr. Det är en ökning med 3 864 tkr.

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

Verksamhetens intäkter

Anslutningsavgifter i VA-verksamheten redovisas som en förutbetald intäkt
och periodiseras över en tid på 30 år.

Verksamhetens kostnader

Skuld för semester och okompenserad övertid är inte upptagen i balansräk-
ningen utan årets förändringar i skulden bokförs mot resultatet.

Avskrivningar

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

Finansnetto

Verksamheten får en ränteintäkt på fonderade medel med 1,5 %. Anlägg-
ningstillgångarna är finansierade via kommunlån. Verksamheten belastas
med en räntekostnad på 2,9 %.

Skulder

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

Långfristig skuld avser kommunlån och motsvarar anläggningstillgång-
arna med avdrag för förutbetalda anslutningsavgifter.

Affärsverksamhet

Resultaträkning

(Belopp i tkr) 2012 2013

Verksamhetens intäkter 28 551       28 586
Verksamhetens kostnader -20 945      -21 599
Avskrivningar -5 094        -5 179
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2 512        1 807

                 
Finansiella intäkter 153              93
Finansiella kostnader -2 709        -1 900
RESULTAT EFTER FINANSNETTO -44               0

ÅRETS RESULTAT -44               0

Balansräkning

(Belopp i tkr) 2012 2013

TILLGÅNGAR                  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 61 334       65 905
Maskiner och inventarier 2 450         1 743
Summa anläggningstillgångar 63 784      67 648

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                  

Förråd 373            339
Kundfordringar 7               -1
Övriga fordringar 307            196
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 201            118
Summa omsättningstillgångar 888           652

SUMMA TILLGÅNGAR 64 672      68 300

EGET KAPITAL 0               0

AVSÄTTNINGAR                  

Pensioner 1 635         1 800
SUMMA AVSÄTTNINGAR 1 635        1 800

SKULDER                  

Kommunlån 50 529       54 452
Periodiserade anslutningsavgifter 9 123       10 146
Summa långfristiga skulder 59 652      64 599

Leverantörsskulder 1 534            561
VA-fond 553                0
Moms              45
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 298         1 295
Summa kortfristiga skulder 3 385        1 901

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR Och SKULDER 64 672      68 300
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                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
resultaträkning (Belopp i mkr)                                          2004             2005             2006              2007              2008              2009               2010             2011              2012              2013
Verksamhetens intäkter                                                                             168,6             176,2             184,0              197,5              193,0               191,8              193,4            193,8             189,3              194,4
Verksamhetens kostnader                                                                        -657,1           -693,7            -715,4            -779,4             -787,3             -794,2             -797,2           -831,9            -827,4             -861,5
Avskrivningar                                                                                            -29,5             -30,5             -35,6              -37,7               -38,3               -38,5               -39,1             -39,1              -37,7              -37,2
Verksamheten nettokostnader                                               -518,0        -548,0        -567,0         -619,6         -632,6         -640,9          -642,9        -677,2         -675,8         -704,3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Skatteintäkter                                                                                           407,4            435,9             465,5             485,9              505,2              520,5              532,3            540,4              551,2             569,6
Generella statsbidrag                                                                                157,2             156,1             155,6              160,9               161,5              158,7              169,7            172,7              172,4              176,3
Finansiella intäkter                                                                                        1,4                1,7                 1,8                 1,4                  2,7                  1,8                  1,4                3,1                 2,8                 2,3
Finansiella kostnader                                                                                 -20,4             -16,7              -16,3              -13,8               -18,2               -24,8                 -4,9             -39,6              -20,3              -46,8
Resultat före extraordinära poster                                            27,6           29,0            39,6            14,8             18,6             15,3             55,5            -0,6            30,3             -3,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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                                27,6           29,0            39,6            14,8             18,6             15,3             55,5            -0,6            30,3             -3,0
– varav jämförelsestörande poster                                                               2,4                0,0                 7,9                 6,3                  0,0                  8,3                  0,0             -40,2               14,7               -19,2
Årets resultat enligt blandad redovisningsmodell                                         32,5              29,2               43,0                18,4                16,4                20,3                45,1              34,2               33,1               24,8

                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
balansräkning (Belopp i mkr)                                               2004             2005             2006              2007              2008              2009               2010             2011              2012              2013
Anläggningstillgångar                                                                               536,0            562,4             566,4             560,2              557,4              547,6              564,9            599,1             677,0              746,9
Omsättningstillgångar                                                                                64,2              70,5               54,6                91,0                90,5              167,6               188,1            180,5             154,3              107,1
Summa                                                                                     600,1         632,9          621,0          651,2           647,9           715,2           753,1         779,6          831,3          854,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Eget kapital                                                                                               130,8            159,9             179,9              140,9              159,4              174,8              230,3            229,7             260,0             257,0
Avsättningar                                                                                             278,3            279,2             301,5              361,3              357,9              364,2              356,4            402,9             406,7             439,8
Långfristiga skulder                                                                                    78,8              65,4               20,7                18,3                  5,9                  7,4                  6,6                7,4                 9,8                10,8
Kortfristiga skulder                                                                                    112,1            128,4             118,9              130,8              124,7              168,8              159,1            139,5             154,8              146,3
Summa                                                                                                   600,1            632,9             621,0              651,2             647,9              715,2              753,1            779,6             831,3             854,0

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
finansiella nyckeltal                                                     2004             2005             2006              2007              2008              2009               2010             2011              2012              2013
STORLEKSUTVECKLING                                                                                                                                                                                                                                     
Omsättning, mkr                                                                                         657               694                715                779                 787                794                 797               832                827                862
Tillgångar, mkr                                                                                            600               633                621                651                648                 715                 753               780                831                854

RESULTAT                                                                                                                                                                                                                                                             
Resultat/skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning %                            4,9                4,9                 6,3                 2,3                  2,8                  2,3                  7,9               -0,1                 4,2                -0,4
                                                                                                                                                                                                                                                                             
LÅNGSIKTIG BETALNINGSSTYRKA                                                                                                                                                                                                                  
Soliditet, %                                                                                                 21,8              25,3               29,0                21,6                24,6                24,4                30,6              29,5                31,3                30,1

LIKVIDITET                                                                                                                                                                                                                                                           
Kassalikviditet, %                                                                                          56                 54                 45                  68                  70                  94                 113               123                  98                  72
                                                                                                                       
INVESTERINGAR                                                                                                                                                                                                                                                 
Nettoinvesteringar/avskrivningar                                                                  176               183                109                  84                   91                  90                 146               187                159                294

                                                                                                                                                                                                                                                           
LÅNESKULD                                                                                                                                                                                                                                                        
Nettolåneskuld                                                                                            -54                -28                  -1                   -2                  53                 120                  98                 74                  57                   -1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PENSIONSSKULDEN                                                                                                                                                                                                                                          
Pensionsskuld intjänad före 1998                                                                267               267                291                348                346                 351                 340               374                377                405
Pensionsskuld intjänad efter 1997                                                                  10                 11                  10                  13                   12                   13                   16                 28                  29                  35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Merkostnad fullfonderingsmodell                                                                 5,0                0,1                 4,0                 3,6                 -2,1                  5,0               -10,4              34,2                 2,8               27,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KOMMUNENS SKATTESATS %                                                         20 :90           20 :90           20 :90            20 :90             20 :90             21 :20             21 :20           21 :20            21 :27             21 :27
                                                                                                                                                                                                                                                                             
INVÅNAREANTAL 31/12                                                                   16 026          16 008           15 961            16 008            15 868            15 771            15 762          15 694           15 557           15 609
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Bilder från Vara kommuns verksamhetsutveckling i Märjamaa i Estland under hösten 2013. 
För ytterligare bilder, se sidan 28-29.
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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
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