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Förvaltningsberättelse 

Årets viktigaste händelser 

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

 Vara kommun har fått utmärkelsen ”Karriär i offentlig sektor 2015”. 

 Vara kommun vann Europapriset tillsammans med Dresden i Tyskland. 

 Vara kommun är nominerad till årets IT-kommun. 

 Vara kommun invigde ett första InfoPoint på Vara bibliotek. 

 Cirka 150 elever ingår i pilotprojekt och har fått var sin dator. Totalt kommer närmare 1 000 elever 
att få egna datorer under hösten. 

 Vara kommun har under året blivit en Fairtrade City. 

 Hemtjänsten i Vara använder nu mobiler för att låsa upp dörrarna hos sina brukare och för att 
dokumentera sina besök och insatser. 

 Kommundirektören fick avgå under sommaren. 

Omvärldsanalys 

Reviderad befolkningsframskrivning ger ändrade förutsättningar 

I augustiprognosen räknar SCB, i enlighet med SCB:s reviderade befolkningsframskrivning, med en betydligt större 
flyktinginvandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir 
större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. De 
närmaste åren påverkas också både skatteunderlaget (minskar) och kommunsektorns pensionskostnader (ökar) av 
förändringar inom det allmänna pensionssystemet. 

Större flyktinginvandring i prognosen – intäkter och kostnader ökar 

Den markanta ökningen av flyktinginvandringen de senaste åren har föranlett stora förändringar i 
befolkningsframskrivningen. Enligt den framskrivning för 2018 som publicerades i april 2015 blir den 
totala befolkningen 158 000 personer större än i förra årets framskrivning. Förändringen gäller nästan helt 
och hållet gruppen under 65 år, som är knappt 2 % större än i den tidigare prognosen. Det får betydande 
effekter både på skatteunderlagets utveckling och kommunsektorns kostnader. 

Högt hushållssparande hämmar tillväxten 

Sammantaget är det små förändringar i den ekonomiska internationella bilden sedan vårens prognos. 
Tillväxten i USA blev oväntat svag under första halvåret, vilket drar ned hela 2015, men det motverkas av 
att delar av EU utvecklas något starkare. 

Trots starka inkomstökningar och växande befolkning har hushållens konsumtion utvecklats betydligt 
sämre än förväntat i år, vilket också har påverkat SCB:s prognos nedåt. 

Fortsatt bra skatteunderlagsutveckling för Sverige 

Under 2015 tilltar skatteunderlagstillväxten betydligt jämfört med 2014. Det beror delvis på större 
ökningar av löner och pensioner, men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. 
2014 höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget, under 2015 får det i stället ett extra lyft av att 
avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av 
regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. 
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Ändrad allmän pension ger ökade pensionskostnader i kommunsektorn 

I SKL:s Ekonomirapport från i våras beskrevs utvecklingen av pensionsskulder och pensionskostnader 
fram till 2018. Den beräkningen byggde till stor del på beräkningar från KPA, vilka i sin tur byggde på 
SKLs antaganden om utveckling av löner, priser och basbelopp. Till följd av låga prisökningar förväntades 
pensionskostnaderna minska som andel av lönesumman åren 2015–2016 för att därefter skjuta fart. 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i augusti 

Varas förutsättningar framöver 

Under 2013 ökade antalet invånare i Vara kommun med 52 invånare, vilket var ett trendbrott, men redan 
under 2014 minskade befolkningen igen, med tolv invånare. Befolkningsprognosen, som kom i februari 
2015, visar på att invånarantalet i Vara kommun kommer att minska med ca 20 personer under 2015, för 
att sedan öka med ca 65 invånare under den närmaste 5-årsperioden, fram till 2019. Fram till halvårsskiftet 
2015 har antalet i Vara kommun ökat med 22 personer, vilket är en mycket bättre utveckling. 

Den nya skatteunderlagsprognosen som kom i augusti visar en mycket lägre ökning av skatteintäkterna 
framöver jämfört med tidigare prognoser. Skillnaden från föregående prognos var 3,0 mkr sämre för 
2016, 6,4 mkr sämre för 2017, 10,2 mkr sämre för 2018 och 11,2 mkr sämre för 2019. Försämringarna 
beror främst på den kraftiga befolkningsökningen, vilken innebär att den garanterade skattekraften per 
invånare minskar och därmed skatteutjämningen per invånare minskar. En minskning av den egna 
skattekraften per invånare, allt annat oförändrat, brukar kompenseras av ökad inkomstutjämning, men nu 
blir kompensationen inte lika hög som den skulle blivit p.g.a. den stora förändringen i SCB:s 
befolkningsprognos. En orsak till är att prognosen för respektive kommuns skatteunderlag år 2014 är 
baserad på det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i fråga jämfört med riksgenomsnittet. Eftersom 
prognosen för senare år skrivs fram från denna nivå kan förändringen av den enskilda kommunens 
skatteunderlag jämfört med förra prognosen avvika från riksgenomsnittet som beskrivs ovan. 
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Övergripande måluppfyllelse 

Vara kommun har 15 övergripande inriktningsmål, 42 effektmål och 52 indikatorer. I delårsbokslutet är 
det åtta indikatorer som kunnat mätas. Av de åtta indikatorerna som mätts uppfylls tre helt, tre uppfylls 
delvis och två uppfylls inte. Anledningen till att så många indikatorer inte kan besvaras beror på att många 
indikatorer bara mäts i årsbokslutet, invånarenkät genomförs under hösten och arbetsklimatundersökning 
genomförs varannat år, jämna år. 

Vara kommuns övergripande mål. 

Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen. 

Invånarenkät genomförs under hösten. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Jag kan rekommendera vänner att flytta hit.   75 % 

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

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

Invånarenkät genomförs under hösten. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

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

  75 % 

16 000 kommuninvånare 2015. 

Vid halvårsskiftet 2015 uppgick Vara kommuns invånare till 15 619. Det är färre än målet på 16 000 
invånare, men 22 invånare fler än vid årsskiftet 2014/2015. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Vara kommun har 16 000 invånare 2015. 15 597 15 619 16 000 

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

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

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper. 94 %  100 % 

Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. 

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt. 95 %  75 % 
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Resultatmål 

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

2 procent. 

Enligt prognosen uppgår resultatet till 24,1 mkr, vilket motsvarar 3,1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag enligt redovisning med fullfonderingsmodellen för pensioner. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

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

-1,3 % 3,1 % 2,0 % 

Soliditet 

Soliditeten får under mandatperioden inte understiga 20 %. 

Soliditeten uppgår till 30,9 %, vilket är en förbättring med 3,1 procentenheter i jämförelse med bokslutet 
2014. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Soliditeten understiger inte 20 procent. 27,8 % 30,9 % 20 % 

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. 

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

Invånarenkät genomförs under hösten. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Nöjd-invånar-index   75 % 

Kommuninvånarna litar på att skattemedlen används effektivt. 

Invånarenkät genomförs under hösten. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun.   75 % 

Vara kommuns kunder/brukare är nöjda med kommunens service. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Nöjd-kund/brukar-index 57  65 

Vara kommun har nöjda medarbetare. 

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Nöjd-medarbetar-index 79  80 
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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 kommuninvånarna. 

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

ledare. 

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Min närmaste chef uppfyller de krav jag har på en bra ledare. 86 %  85 % 

Medarbetarna känner sig delaktiga i verksamhetens mål. 

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Delaktighet i verksamhetens mål. 93 %  95 % 

  På min enhet avsätter vi tid för att arbeta med våra mål. 75 %  95 % 

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

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  5 % av arbetstiden används till utveckling. 70 %  75 % 

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

Resultatet följs upp i årsbokslutet. Trenden för första halvåret är att sjukfrånvaron 2015 är högre än 
föregående år, trots de insatser som görs för att minska den. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

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

7,3 %  3 % 

Andelen långtidsfriska medarbetare har ökat till 45 % år 2015. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andelen långtidsfriska medarbetare har ökat till 45 % år 2015. 37,3 %  45 % 

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. 

Medarbetarna har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och 

mål. 

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

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

71 %  75 % 
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Kommuninvånarna uppfattar att de har tillgång till relevant information om kommunens 

verksamheter. 

Invånarenkät genomförs under hösten. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Jag har tillgång till relevant information om kommunens 
verksamheter. 

  50 % 

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. 

Koldioxidutsläppen från resor minskar i förhållande till 2010 års nivå. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Förbrukning av mängden drivmedel. 186 737 L  234 790 L 

  Förnyelsebara drivmedel i förhållande till icke förnyelsebara. 7 %  11 % 

Andelen ekologiska livsmedel som köps ska öka under perioden. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andelen ekologiska livsmedel, baserat på kostnader. 7 %  8 % 

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

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andel enheter som sorterar sitt avfall. 85 %  100 % 

Energiförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antalet förbrukade MWh. 7 666  8 635 

Fossila bränslen används inte för uppvärmning av kommunens lokaler. 

Det finns fortfarande sju pannor som drivs med fossila bränslen i kommunens lokaler. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antalet pannor som drivs med fossila bränslen i kommunens lokaler. 7 7 6 

Pappersförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Mängden inköpt papper per år (1000-tal). 2 972 ark  2 490 ark 
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Andelen vegetariska livsmedel i kommunens kostverksamhet ska öka. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andel vegetariska livsmedel (baserat på vikt). 67 %  75 % 

Vara kommuns medarbetare ska ha ökat sina kunskaper om miljöpåverkan. 

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

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

74 %  73 % 

Kommunen ska säkerställa en väl fungerande verksamhet med få störningar. 

Medarbetarnas säkerhetsmedvetande har ökat från år 2012 till 2014. 

Arbetsklimatundersökning genomförs varannat år, jämna år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Jag har kunskap om hur jag arbetar för att förebygga risker. 94 %  65 % 

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

87 %  65 % 

Kommunens säkerhetsorganisation testas årligen genom övning eller utbildning. 

Kommunens säkerhetsorganisation har inte testats i år. Brandutbildning genomfördes för ca 2/3 av 
medarbetarna under 2014 och resterande, ca 1/3, kommer att genomföra brandutbildning under 2015. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Genomförd övning/utbildning för säkerhetsorganisationens 
medlemmar. 

66 % 95 % 50 % 

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

helhetssyn. 

Avtalstroheten ska vara 100 %. 

Till och med augusti har två olika granskningar utförts; byggnads- och underhållsarbeten samt 
målningsarbeten. Vid granskning av samtliga fakturor från januari till juli för byggnads- och 
underhållsarbeten var avtalstroheten 95 % mot det företag kommunen har avtal med. Vid granskning av 
samtliga fakturor som gäller målningsarbeten mellan januari och juli var avtalstroheten 91 % mot det 
företag kommunen har avtal med. 

Beställarkompetensen ska vara så hög att inga upphandlingar ska upphävas. 

Uttrycket ”upphävas” används inte inom offentlig upphandling. Upphävas kan ersättas med överprövas 
(överklagas). Två upphandlingar har överprövats i domstol under 2015. Ett fall gäller hem för vård och 
boende där kommunen fick en dom från Förvaltningsrätten i Jönköping, vilken gav kommunen rätt. Ett 
fall gäller trycksaker och där pågår skriftväxling och dom kommer senare. 

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

Andelen e-fakturor eller SVE-fakturor var 18 % vid årsskiftet 2013/2014, vilket var en ökning från 5 % 
vid föregående årsskifte. Under hösten 2013 slöt kommunen ett avtal med ett företag som tagit kontakt 
med de flesta av kommunens leverantörer som uppmanats att skicka SVE-fakturor genom dem. Vid 2014 
års utgång var andelen e-fakturor eller SVE-fakturor 41 %. Vid delårsbokslutet i augusti var andelen 52 %, 
vilket inte uppfyller målet som är 60 % för 2015, men ytterligare en förbättring. Bedömningen är att 
kommunen kommer upp i 57 % under 2015. 
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2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andelen e-fakturor. 41 % 57 % 60 % 

Kulturaktiviteter ingår som en naturlig del i alla kommuninvånares vardag. 

Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten. 

Invånarenkät genomförs under hösten. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet.   70 % 

Kommunens arbete stimulerar till att näringslivet stärker sin konkurrenskraft och utvecklas 

positivt. 

I kommunen finns ett gott företagsklimat. 

Från och med år 2015 genomförs enkäten som utgör underlag till Svenskt Näringslivs ranking över de 
lokala företagsklimaten på våren, medan rankingen publiceras på hösten. Inte som tidigare då enkäten till 
företagare gick ut på hösten ena året och rankingen släpptes på våren efterföljande år. Det betyder att 
rankingresultatet till indikatorn för detta mål släpps under senhösten 2015. Att döma av enkätsvaren för 
Vara så är det troligt att kommunen för första gången på fem år tappar i placeringar. Mot bakgrund av det 
har en åtgärdsplan förberetts. 

Att döma av enkätsvaren när det gäller företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i 
kommunen så har det ökat från ett betyg på 3.85 till 3.9. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Varas placering i Svenskt Näringslivs årliga rankning (lägst). 33  25 

  
Företagarnas sammanfattade omdöme om det lokala 
företagsklimatet. 

25  20 

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

intensifieras. 

Totala antalet nystartade företag för 2015 kommer sannolikt inte att bli 140. Hittills i år, d.v.s. under 
perioden 1 januari 2015 t.o.m. 7 augusti 2015 var antalet nystartade företag 38. Indikatorns 
sammansättning bör dock ändras från att uttryckas i absoluta tal till att utryckas i antal nystartade företag 
per 1 000/invånare. Förra året var den senare siffran 5,8 nystartade företag per 1 000 invånare, vilket 
placerade Vara på plats 59 av Sveriges 290 kommuner. 

För läsåret 2015/2016 kommer Lagmansgymnasiet inte att delta i UF (Ung Företagsamhet) då det inte 
finns någon årskurs 3 på gymnasiet detta år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antalet nystartade företag. 58  140 

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

73 %  45 % 
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Internationellt arbete är en integrerad del av den ordinarie verksamheten och bidrar till en positiv 

verksamhetsutveckling. 

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

världsmedborgare. 

Brukarundersökning genomförs med årskurs 7 och 9 samt gymnasieeleverna varannat år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Jag känner mig som en världsmedborgare. 71 %  75 % 

  Andel elever som deltagit i ett internationellt projekt/utbyte. 49 %  50 % 

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

mandatperioden. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Andel resultatenheter som har deltagit i ett EU/internationellt projekt 
under mandatperioden. 

52 %  75 % 

  Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen. 54  55 

  
Antal medarbetare som har deltagit i ett utbyte/studieresa i ett annat 
land. 

86  87 

Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras. 

Öka kunskaperna hos unga om drogers inverkan på hälsan. 

Brukarundersökning genomförs under vecka 47 på högstadieskolorna. Däremot görs ingen 
brukarundersökning på gymnasiet i år. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andelen alkoholfria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. 46 %  47 % 

  Andelen tobaksfria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. 85 %  86 % 

  Andelen narkotikafria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. 92 %  93 % 

Arbeta för en positiv sjukförsäkringsutveckling. 

Generellt är trenden att sjukfrånvaron ökar inom arbete i s.k. kontaktyrken, d.v.s. inom vård och omsorg 
där företrädesvis landstingen och kommunerna som arbetsgivare står för en stor del. Kvinnor dominerar 
stort och det är diagnosen lättare psykisk ohälsa som är den största diagnosgruppen. Arbetslösa 
sjukskrivna ökar inte i omfattning men deras sjukfall blir allt längre. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antalet i sjukersättning 785 800 784 

  Sjukpenningtal 11,2 13,4 11,1 

Stärka äldresäkerhetstänkandet bland befolkningen. 

Resultatet följs upp i årsbokslutet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Höftledsfrakturer 36  15 
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Invånarna ska ges större möjligheter att minska sin resursförbrukning. Kommunen ska bli ett 

föredöme. 

Öka andelen källsorterat avfall av den totala avfallsmängden. 

Andelen återvunnet avfall av den totala mängden har ökat två procentenheter mellan 2013 och 2014 trots 
att mängden brännbart har blivit större. Vara kommuns invånare ligger dock fortfarande långt under 
genomsnittet vad gäller återvinning av avfall. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andel källsorterat avfall 14 %  35 % 

Användningen av elenergi har minskat. 

Till tertial 2 har resultatet för 2014 kommit in. Målet för 2014 var 197 200 MWh, vilket klarades med god 
marginal. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Elförbrukningen inom kommunens gränser har minskat med 10 %. 
181 030 

MWh 
 

193 000 
MWh 

Utsläppen av näringsämnen till våra vattendrag ska minska. 

Indikatorn som säger att uppföljning ska ske med analyser är 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 avloppsanläggningar och lantbruk 
orsakar generellt en mycket stor andel av de näringsämnen som når vattendragen. Under årets åtta första 
månader 2015 gav miljöenheten tillstånd till 120 nya avloppsanläggningar. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Vattenkvalitet    
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Personalekonomisk redovisning 

Den årliga personalekonomiska redovisningen innehåller uppföljningar och statistik som mestadels endast 
tas fram på helårsbasis. Till delårsbokslutet redovisas inte detta siffermaterial, men kommentar lämnas här 
om prognoser och trender för effektmålen. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro jämförs per helår. Statistik tas fram månadsvis, och trenden för första halvåret är att 
sjukfrånvaron 2015 är högre än föregående år, trots de insatser som görs för att minska den. 

Frisknärvaro 

Mäts endast på helårsbasis över en tvåårsperiod. 

Övriga effektmål 

Mäts i arbetsklimatundersökningen som sker vartannat år. 
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Delårsbokslut 

Resultatanalys 

Periodens resultat uppgår till 26,3 mkr, vilket är 22,0 mkr bättre än budget för perioden. Jämfört med 
motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 14,2 mkr. 

Verksamhetens nettokostnader är 493,9 mkr efter åtta månader. Det motsvarar 63,5 % av årsbudgeten. 
Riktpunkten är 66,7 % förbrukning efter åtta månader. Jämfört med samma period föregående år har 
verksamhetens kostnader ökat med 7,1 % (41,4 mkr) och intäkterna ökat med 13,1 % (18,1 mkr). 

Skatteintäkter och statsbidrag redovisas till 526,3 mkr efter åtta månader. Det motsvarar riktpunkten. 
Jämfört med samma period föregående år har skatteintäkter och statsbidrag ökat med 2,6 % (13,3 mkr.) 

Finansnettot redovisar en nettokostnad på 6,1 mkr efter åtta månader och motsvarar 63,9 % av 
årsbudgeten. 

Försäkringsersättningar för de översvämningar som drabbade kommunen i augusti 2014 har kommit in, 
totalt 8,9 mkr. Hittills har kostnader för 6,0 mkr bokförts på driften. Utöver dessa kostnader har 0,8 mkr 
redovisats som investering. 

  

Finansiell ställning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 28,1 mkr jämfört med 75,2 mkr samma period föregående år. Jämfört 
med budget motsvarar det 19,5 % förbrukning. Nettoinvesteringarna på 28,1 mkr består av: 6,8 mkr       
1:1 satsning datorer i skolan, 4,4 mkr IT-investeringar, 4,1 mkr tillbyggnad av permanent förskoleavdelning 
på GP-byn i Vedum, 2,0 mkr badet i Vara, flytt av tennisbanor 1,5 mkr samt ombyggnad av Västra skolan 
1,4 mkr. Resterande 7,9 mkr avser övriga projekt. 

Jämfört med samma period föregående år har likviditeten ökat med 10,5 mkr och uppgår till 76,5 mkr. 
Därutöver har koncernen en checkkredit på 100 mkr. 

Kommunens långfristiga skulder är 12,9 mkr, vilka avser anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar. 

Soliditeten (den långsiktiga betalningsstyrkan) ligger på 30,8 % efter åtta månader. Det är en ökning med 
3,0 procentenheter jämfört med årsskiftet. 

Finansiell analys - kommunen 

Prognos innevarande år 

Prognosen för årets resultat är 24,1 mkr. Då budgeten för 2015 är 6,5 mkr är resultatet ett överskott med 
17,6 mkr jämfört med budget. Nämnderna beräknas gå med ett överskott på 6,6 mkr. Därtill kommer 
finansförvaltningens verksamhetskostnader prognostiserade till ett överskott med 13,0 mkr, där 6,0 mkr 
beror på beräknad återbetalning av försäkringspremier från AFA. Finansnettot beräknas till ett överskott 
med 2,3 mkr medan prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är -4,3 mkr. 

Årsprognosen för nettoinvesteringarna är 58 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 86 mkr för 
året. 

Jämfört med bokslut 2014 beräknas soliditeten öka med 3,1 procentenheter till 30,9 % och de likvida 
medlen beräknas öka med 22,7 mkr till 80,8 mkr. 
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Resultat och kapacitet 

Årets resultat 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

FULLFONDERINGSMODELL    

Årets resultat, mkr -3,0 -9,9 24,1 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

-0,4 -1,3 3,1 

BLANDAD MODELL    

Årets resultat, mkr 24,8 -27,7 11,7 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

3,3 -3,6 1,5 

BALANSKRAVSUTREDNING    

Årets resultat, mkr -3,0 -9,9 24,1 

Samtliga realisationsvinster, mkr -0,9 0,0 0,0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen, mkr 27,8 -17,7 -12,4 

Årets resultat efter balanskravsjustering, mkr 23,9 -27,6 11,7 

Årets balanskravsresultat, mkr 23,9 -27,6 11,7 

Balanskravet uppfyllt Ja Nej Ja 

Årets resultat med fullfonderingsmodellen beräknas bli 24,1 mkr, vilket motsvarar 3,1 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Jämfört med föregående år beräknas resultatet öka med 34,0 mkr. Den stora 
förklaringen till det förbättrade resultatet är att hela medfinansieringen av E20 kostnadsfördes under 2014 
med 48 mkr. Resultatet för 2015 exkl. jämförelsestörande poster (en förväntad återbetalning av 
försäkringspremier från AFA på 6,0 mkr) beräknas uppgå till 18,1 mkr. 

Med den blandade redovisningsmodellen uppgår årets resultat till 11,7 mkr, vilket motsvarar 1,5 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens resultat måste överstiga noll 
kronor. För att upprätthålla kravet på god ekonomisk hushållning är det en tillräcklig resultatnivå. I 
balanskravsutredningen görs justering för realisationsvinster/ -förluster och kostnader på pensioner 
intjänade före år 1998. Kommunen har inte för avsikt att återställa underskottet för 2014. 

Sex försäkringsbolag har kommit in med regresskrav gällande vattenskador som uppkom i samband med 
översvämningarna i augusti 2014. Kraven gäller ett stort antal fastigheter som ägs av både privatpersoner 
och företag. Kravens grund och belopp kan ännu inte bedömas då utredning pågår. Regresskraven är dock 
av betydande storlek och återförsäkring finns inte. 

 Intäkter och kostnader 

(Procentuell förändring) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettokostnadsutveckling 4,2 9,6 -1,8 

Skatte- och statsbidragsutveckling 3,1 2,7 3,0 

En förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter kommunen får genom skatter och generella statsbidrag. 

Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 758,0 mkr och minskar med 1,8 % jämfört med 
föregående år, vilket beror på att 2014 års resultat belastades med medfinansieringen av E20, 48 mkr. 
Exkluderas jämförelsestörande poster för både 2014 och 2015 beräknas nettokostnadsökningen till 5,5 %. 
Skatteintäkterna och generella statsbidrag ökar med 3,0 % jämfört med föregående år. Skatteintäkterna 
ökar med 3,5 % och de generella statsbidragen ökar med 1,6 %. 
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Driftkostnadsandel 

Löpande kostnaders andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (procentandel) 

Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 89,4 95,7 91,1 

Avskrivningar 5,0 5,0 4,9 

Nettokostnadsandel 94,4 100,8 96,0 

Finansnetto *) 6,0 0,5 0,9 

Driftkostnadsandel 100,4 101,3 96,9 

*) Finansnettot inkluderar finansiella kostnader för pensionsskulden enligt fullfonderingsmodell. 

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 nettokostnadsandel 
under 98 % betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom de flesta kommuner, då sett över en 
längre tidsperiod, bedöms kunna finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. För 2015 
beräknas nettokostnadsandelen uppgå till 96,0 %. 

Driftkostnadsandelen beräknas bli 96,9 % i år, en minskning med 4,4 procentenheter mellan 2014 och 
2015. Både nettokostnadsandelen och driftskostnadsandelen för 2014 var hög på grund av medfinansiering 
av E20 på 48 mkr. 

Årets investeringar 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Investeringsvolym, mkr 109 105 58 

Investeringsvolym/verksamhetens kostnader, % 13 11 6 

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 294 272 148 

Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 58 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 86 mkr, varav 
77 mkr återfinns på KS/Tekniska utskottet. De största investeringarna för 2015 är: IT-investeringar 
8,9 mkr, 1:1 satsning datorer i skolan 7,0 mkr, tillbyggnad av permanent förskoleavdelning på GP-byn i 
Vedum 6,0 mkr, VA-sanering i Kvänum 4,0 mkr, badet i Vara 2,1 mkr, ombyggnad av Västra skolan 
1,8 mkr samt flytt av tennisbanor 1,5 mkr. Resterande 26,6 mkr avser övriga projekt. 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna 

(procent) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Skattefinansieringsgrad 63 58 109 

Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de 
skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. 

Skattefinansieringsgraden av investeringarna beräknas till 109 %. Det innebär att årets nettoinvesteringar 
på 58 mkr finansieras med egna medel från den löpande verksamheten. 

Soliditet 

(procent) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Inkl. pensioner intjänade före 1998 30,1 27,8 30,9 

Exkl. pensioner intjänade före 1998 77,4 71,4 73,7 

Soliditeten (betalningsstyrkan på lång sikt) beräknas öka med 3,1 procentenheter jämfört med föregående 
år. Ökningen beror på att det egna kapitalet beräknas öka med 9,7 % till följd av det prognostiserade 
överskottet på 24,1 mkr. 



Kommunfullmäktige, Delårsrapport augusti 2015 17(54) 

Skuldsättningsgrad 

(procent) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Total skuldsättningsgrad 69 72 69 

- varav avsättningsgrad 51 53 52 

- varav kortfristig skuldsättningsgrad 17 18 15 

- varav långfristig skuldsättningsgrad 1 1 2 

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas med 
skuldsättningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad beräknas minska med 3 procentenheter. 

Risk och kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Likvida medel, mkr 10 58 81 

Balanslikviditet, % 73 79 98 

Rörelsekapital, mkr -39 -33 -3 

De likvida medlen beräknas öka med 22,7 mkr, till 80,8 mkr. Balanslikviditeten (omsättningstillgångar / 
kortfristiga skulder) ökar med 19 procentenheter till 98 %. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar 
- kortfristiga skulder) beräknas bli -3 mkr. 

Finansiella nettotillgångar 

(mkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettolåneskuld resp. nettolikviditet -1 46 67 

Övriga fordringar och skulder 32 -57 -83 

Finansiella nettotillgångar 31 -11 -17 

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsstyrkan på "medellång sikt". Här ingår finansiella 
anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, samt kort- och långfristiga skulder. De finansiella 
nettotillgångarna minskar enligt prognosen med 6 mkr jämfört med föregående år. 

Pensionsåtagande 

(mkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Avsättningar intjänade före 1998 326 312 302 

Avsättningar intjänade efter 1998 28 31 27 

Löneskatt 86 83 80 

Total pensionsskuld 440 425 409 

Den totala pensionsskulden inklusive löneskatt minskar med 16 mkr, från 425 mkr till 409 mkr. 
Pensionsavsättningar intjänade innan 1998 (gamla ansvarsförbindelsen) minskar med 12,4 mkr inklusive 
löneskatt. 
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Finansiella mål och måluppfyllelse 
 

Årets resultat 

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

Måluppfyllelse 

Årets resultat beräknas uppgå till 24,1 mkr, vilket motsvarar 3,1 % av skatter och generella statsbidrag. 
Målet uppnås därmed. 

Soliditet 

Soliditeten får inte under mandatperioden understiga 20 %. 

Måluppfyllelse 

Soliditeten beräknas i årsprognosen uppgå till 30,9 %. Det innebär att målet beräknas uppfyllas. 

God ekonomisk hushållning 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Vara kommuns definition 

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

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

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

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

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

Verksamhetsperspektiv 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, 
resultat och effekter. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer som ger 
förutsättningar för att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Uppfyllelse god ekonomisk hushållning år 2015 

Vara kommun har en årsprognos på 24,1 mkr, vilket motsvarar 3,1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Bedömningen är att Vara kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. 
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Budgetutfall 
 

Belopp mkr  

Nämndernas verksamhet 6,6 

Finansförvaltningens verksamhetskostnader 13,0 

Summa 19,6 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag -4,3 

Finansnetto 2,3 

Avvikelse mot budget 17,6 

Nämndernas avvikelse budget/prognos 

Nämndernas avvikelse budget/prognos innevarande år, belopp mkr  

Vara kommuns revisorer 0,0 

Kommunstyrelsen 10,2 

Räddningsnämnden 0,0 

Miljö- och byggnadsnämnden -0,1 

Bildningsnämnden -3,9 

Socialnämnden 0,3 

Summa 6,6 

Nämndernas verksamhet 

I bokslutet för 2014 hade nämnderna ett underskott på 32,1 mkr. I detta underskott ingick 
medfinansiering av E20 med 48 mkr på kommunstyrelsen. I prognosen för 2015 har nämnderna ett 
sammanlagt överskott på 6,6 mkr, varav kommunstyrelsen står för 10,2 mkr. Kommunstyrelsens överskott 
består av lägre kostnader för kapitaltjänster, vilket dels beror på införande av komponentavskrivning, dels 
på att mer än halva investeringsbudgeten inte kommer att användas. Underskottet på bildningsnämnden 
uppgår till 3,9 mkr, vilket bl.a. består av underskott om 2,8 mkr på Lagmansgymnasiet, 0,8 mkr på 
Alléskolan och 0,6 mkr på enheten Larv/Tråvad/Vedum. 

I prognosen för bildningsnämnden och socialnämnden har hänsyn tagits till avstämning av 
resursfördelningen; bildningsnämnden fick 3,7 mkr och socialnämnden lämnade tillbaka 6,8 mkr. Tidigare 
under året fick socialnämnden 6,0 mkr, vilket försämrade kommunens budget med motsvarande belopp. 

Finansförvaltningens verksamhetskostnader 

Finansförvaltningen beräknas totalt redovisa ett överskott med 13,0 mkr. I detta belopp ingår en förväntad 
återbetalning av försäkringspremier från AFA på 6,0 mkr. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas redovisa ett underskott med 4,3 mkr där skatteintäkter 
står för 2,4 mkr och generella statsbidrag står för 1,9 mkr. 

Finansnetto 

Finansnettot beräknas redovisa ett överskott med 2,3 mkr. Orsakerna till överskottet är både högre 
ränteintäkter, 0,6 mkr, och lägre räntekostnader, 1,6 mkr, jämfört med budget. 
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Finansiella nyckeltal 

Finansiella nyckeltal 
Bokslut 

2011 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 
Prognos 

2015 

Årets resultat, mkr -0,6 30,3 -3,0 -9,9 24,1 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 

-0,1 4,2 -0,4 -1,3 3,1 

Förändring verksamhetens nettokostnader, % 5,3 -0,2 4,2 9,6 -1,8 

Förändring skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

1,6 1,5 3,1 2,7 3,0 

Soliditet % 29,5 31,3 30,1 27,8 30,9 

Nettoinvesteringar, mkr 66,1 59,8 109,3 105,5 58 

Långfristig låneskuld, mkr 7 10 11 12 14 

Pensionsskulden, mkr 402 406 440 425 409 

Balanslikviditet, % 129 100 73 79 98 

 

Diagram - finansiella nyckeltal 
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Drift- och investeringsredovisning 

Driftsredovisning 

(Belopp i tkr) Redov. 
140831 

Redov. 
150831 

Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 
Budget/Prognos 

2015 

NETTOKOSTNADER       

Vara kommuns 
revisorer 

400 316 901 885 885 0 

Gemensam 
räddningsnämnd 

6 066 6 289 9 094 9 509 9 509 0 

Kommunstyrelsen 52 758 57 556 135 333 104 245 94 005 10 240 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

1 022 1 761 2 469 2 897 2 966 -69 

Bildningsnämnden 218 189 233 058 330 145 349 525 353 472 -3 947 

Socialnämnden 206 270 208 387 312 378 323 389 323 051 338 

SUMMA 
NETTOKOSTNADER 

484 705 507 367 790 320 790 450 783 888 6 562 

Investeringsredovisning - översikt 

Nämnd (Belopp i tkr) Redov. 
150831 

Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 
Budget/ Prognos 

2015 

NETTOINVESTERINGAR      

Kommunstyrelsen 19 220 98 962 123 236 46 470 76 766 

Miljö- och byggnadsnämnden 30 94 374 35 339 

Bildningsnämnden 7 802 3 590 17 179 10 240 6 939 

Socialnämnden 1 032 2 833 3 416 1 164 2 252 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 28 084 105 480 144 205 57 909 86 296 

Investeringsredovisning - projekt i kommunstyrelsen 

Projekt (Belopp i tkr) 
Budget t.o.m. 2015 Budget 2015 inkl. 

omb. från 2014 
Årsprognos 2015 Avvikelse prognos 

Tillbyggnad avd GP-byn 6 401 6 047 5 997 50 

VA-sanering Kvänum 14 000 13 994 4 000 9 994 

Vara Badhus 128 790 8 680 2 100 6 580 

Kvarteret Aspen 2 000 2 000 2 000 0 

Hopbyggnad Västra skolan 2 400 2 214 1 800 414 

Flytt av tennisbanor 1 500 1 500 1 500 0 

Lyskraft Vara 15 000 15 000 650 14 350 

Ärendehanteringssystem 1 600 1 600 600 1 000 

Omb. förskola Torsgårdsskolan 5 709 4 987 300 4 687 

Projektering cykelväg Arentorp 3 000 880 300 580 

Förskola Kvänum Räfsan 13 100 -402 247 -649 

Alléskolan lokaler 1 000 1 000 200 800 

Omb. Nästegårdsbad 9 000 3 758 200 3 558 

Om- tillbyggnad Levene skola 38 868 -305 31 -336 

Dagverksamhet vårdcentralen 3 000 3 000 25 2 975 

E20 skyltar 1 500 1 500 0 1 500 
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Projekt (Belopp i tkr) 
Budget t.o.m. 2015 Budget 2015 inkl. 

omb. från 2014 
Årsprognos 2015 Avvikelse prognos 

Förändr konserthus- gymnasieskola 10 000 10 000 0 10 000 

GC-väg Vara - Arentorp 6 100 5 253 0 5 253 

Metodkök för utbildning 6 000 6 000 0 6 000 

Regionombyggnad vårdcentralen 18 500 -30 -30 0 

Övriga projekt  36 560 26 550 10 010 

SUMMA  123 236 46 470 76 766 

 En tillbyggnad av en permanent avdelning vid förskolan GP-byn i Vedum kommer att slutföras 
under året, totalt 6,0 mkr. 

 Planering pågår av åtgärder för sanering av spillvattennät i Kvänum och VA-saneringen påbörjas 
under hösten, totalt 4,0 mkr. 

 Vid Vara Badhus har parkering asfalterats och investeringar har gjorts i bildprojektor och annan 
teknik inne i badet, totalt 2,1 mkr. 

 Iordningsställande av 80 nya parkeringsplatser har påbörjats i kvarteret Aspen, totalt 2,0 mkr.  

 En hopbyggnad av Västra skolan med gula villan är klar, totalt 1,8 mkr. 

 Flytt av tennisplaner är gjord, totalt 1,5 mkr. 

 Metodkök för utbildning har inte påbörjats, total avvikelse 6,0 mkr. 

 Projekt Lyskraft: boulebanor har anlagts i Badhusparken, en cykelväg har anlagts mellan Torsbos 
parkering och Vara Badhus, som en del av det tänkta kommande stråket mellan järnvägsstationen 
och Konserthuset. Total avvikelse 14,3 mkr. 

 Ombyggnation av Torsgårdsskolan till förskola blev för dyr. Prognos är att använda 300 tkr i år för 
projektering av ombyggnad till grundskola. Total avvikelse 4,7 mkr. 

 Flytt av ventilationsaggregat från Allébadet till Nästegårdsbadet är planerad, men inte genomförd. 
Avvikelse 3,6 mkr. 

 Att förändra i vårdcentralen för att centralisera dagverksamhet dit har inte påbörjats, då 
genomförande av beslutet har stoppats i socialförvaltningen. Total avvikelse 3,0 mkr. 

 Förändring konserthus - gymnasieskola har inte påbörjats men diskussioner förs mellan 
Konserthuset, gymnasieskolan och fastighetsenheten om verksamheternas behov och önskemål. 
Total avvikelse 10,0 mkr. 

 Gång- och cykelväg Vara - Arentorp ska byggas under hösten fram till våren. Dock ska denna 
kostnad belasta driften då detta är ett medfinansieringsbidrag till Trafikverket. Avvikelse 5,3 mkr. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

Belopp i mkr Redov. 
140831 

Redov. 
150831 

Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Not 

Verksamhetens intäkter 122,4 132,3 190,4 153,2 213,4 1 

- varav jämförelsestörande intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0  

Verksamhetens kostnader -566,9 -600,2 -923,8 -876,9 -932,4 3 

- varav jämförelsestörande kostnad 0,0 0,0 -48,0 0,0 0,0 2 

Avskrivningar -25,4 -26,0 -38,7 -47,9 -39,0  

Verksamhetens nettokostnader -469,9 -493,9 -772,1 -771,6 -758,0  

Skatteintäkter 387,6 398,8 578,3 600,9 598,5 4 

Generella statsbidrag 125,3 127,5 187,9 192,8 190,9 5 

Finansiella intäkter 1,2 0,9 1,4 0,4 1,1 6 

Finansiella kostnader -3,7 -7,0 -5,4 -10,0 -8,4 7 

Resultat före extraordinära poster 40,5 26,3 -9,9 12,5 24,1  

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

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

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 40,5 26,3 -9,9 12,5 24,1  

Balansräkning 

Belopp i mkr Redov. 
140831 

Redov. 
150831 

Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Not 

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

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

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, inventarier och finansiella 
anläggningstillgångar 

749,3 761,5 765,5 833,9 745,1  

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 749,3 761,5 765,5 833,9 745,1  

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd och exploateringsfastigheter 2,7 3,5 3,5 1,8 3,6  

Kortfristiga fordringar 29,4 46,6 61,2 34,4 47,6  

Likvida medel 66,0 76,5 58,1 2,0 80,8  

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 98,1 126,6 122,8 38,2 132,0  

SUMMA TILLGÅNGAR 847,4 888,1 888,4 872,1 877,1  

       

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

      

Ingående eget kapital 257,0 247,2 257,1 220,3 247,2  

Periodens/årets resultat 40,5 26,3 -9,9 12,5 24,1 8 

SUMMA EGET KAPITAL 297,5 273,5 247,2 232,8 271,3  

       

AVSÄTTNINGAR       

Avsättningar pensioner 429,8 418,0 425,3 418,1 409,2  

Andra avsättningar 0,0 48,0 48,0 0,0 48,0  

SUMMA AVSÄTTNINGAR 429,8 466,0 473,3 418,1 457,2  
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Belopp i mkr Redov. 
140831 

Redov. 
150831 

Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Not 

SKULDER       

Långfristiga skulder 11,5 12,9 11,8 50,0 14,0  

Kortfristiga skulder 108,5 135,6 156,0 171,1 134,6  

SUMMA SKULDER 120,0 148,5 167,8 221,2 148,6  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH 
EGET KAPITAL 

847,4 888,1 888,4 872,1 877,1  

 

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 

Försäljningsmedel 10,0 10,1 15,9 

Taxor och avgifter 39,8 42,3 58,3 

Hyror och arrenden 18,8 19,0 28,5 

Bidrag 40,8 42,4 67,2 

Övriga intäkter 13,0 18,5 20,5 

Summa 122,4 132,3 190,4 

Not 2. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 

Medfinansiering E20 0,0 0,0 48,0 

Summa 0,0 0,0 48,0 

Not 3. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 

Personalkostnader 362,2 380,6 548,3 

Bidrag 25,8 28,0 86,6 

- varav försörjningsstöd 7,5 8,3 11,6 

- varav medfinansiering E20 0,0 0,0 48,0 

Köp av verksamhet 85,8 83,9 126,6 

Fastigheter och inventarier 53,0 62,4 93,6 

Tjänster, transporter m.m. 40,1 45,3 68,7 

Summa 566,9 600,2 923,8 

Not 4. SKATTEINTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 

Preliminär skatteinbetalning 386,6 398,8 579,9 

Preliminär slutavräkning innevarande år 1,6 0,0 -1,6 

Slutavräkning differens föregående år -0,6 0,0 0,0 

Summa 387,6 398,8 578,3 
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Not 5. GENERELLA STATSBIDRAG 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 

Inkomstutjämningsbidrag 104,3 109,1 156,5 

Utjämning LSS-kostnad 2,5 1,1 3,6 

Fastighetsavgift 17,5 17,7 3,7 

Regleringsbidrag 2,4 -0,4 26,2 

Strukturbidrag 1,1 1,1 -3,7 

Kostnadsutjämningsavgift -2,5 -1,0 1,6 

Summa 125,3 127,5 187,9 

Not 6. FINANSIELLA INTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 

Ränteintäkter 0,9 0,2 1,0 

Övriga finansiella intäkter 0,2 0,7 0,4 

Summa 1,2 0,9 1,4 

Not 7. FINANSIELLA KOSTNADER 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 

Räntekostnader 0,1 0,1 0,2 

Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 3,1 6,5 4,4 

Avskrivning långfristig fordran 0,3 0,3 0,5 

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,3 

Summa 3,7 7,0 5,4 

Not 8. PERIODENS/ÅRETS RESULTAT EGET KAPITAL 

Belopp i mkr Redov. 140831 Redov.150831 Bokslut 2014 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 257,0 247,2 257,0 

Periodens/årets resultat 40,5 26,3 -9,9 

Utgående eget kapital 297,5 273,5 247,2 
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Kommunstyrelse 

Nämndernas redovisning 

Årets viktigaste händelser 

 Styrdokumenten för år 2016-2019 antogs av kommunfullmäktige i juni. 

 Vara vinnare av Europa Priset 2015. 

 Nytt vänortsavtal har tecknats med Kadan i Tjeckien. 

 Vänortssamarbetet med Roskilde kommun i Danmark avslutades under våren. 

 Ny VD för Varabostäder AB har rekryterats. 

 Kommundirektören avslutade sin anställning under sommaren. 

 En tf. kommundirektör har rekryterats. 

 Vara formellt godkänd som en Fairtrade city. 

 Intentionsavtal ingått med Academy of Music and Business som avser att söka tillstånd för två 
olika utbildningsinriktningar i Vara. 

 Vara kommun har blivit nominerad till Årets IT-kommun. 

 Ekonomihandboken på intranätet har byggts om. 

 Redovisningen har anpassats till komponentavskrivning. 

 En projektledare har anställts till sjukfrånvaroprojektet. 

 Utbildning i brandberedskap har genomförts för de flesta medarbetare. 

 Telefoniavtal har tecknats med Telia. 

 Ny hemsida har skapats. 

 Fastighetssyn av kommunens ägda fastigheter har genomförts under maj-juni. 

 Utredning pågår om hur Alléhallen och f.d. Allébadet ska utvecklas och nyttjas i framtiden. 

 Felanmälans- och beställningssystemet Infracontrol har tagits i drift. 

 Arrendeavtal har tecknats med VORF, Varaortens Ryttarförening, om ca fem hektar mark med 
tillhörande ekonomibyggnader i Naum. 

 Ny renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering antogs av kommunfullmäktige i juli. 

 Vattensystemet i Öttum är bytt efter att ett flertal vattenläckor på galvaniserade vattenledningar 
uppdagats. 

 Efterarbetet med dagvattenutredningar pågår till följd av regresskrav från försäkringsbolagen och 
privatpersoner gällande fastigheter i Kvänum, St. Levene, Håkantorp och Vara. 

 Vattenskyddsområdet i St. Levene är påbörjat och beräknas vara klart för antagande i slutet på året. 

 GC- väg Arentorp är upphandlad. 

 Nya menyer för kylmatsedel för äldreomsorgen har tagits fram. 

  

  

Nämndspecifik måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att öka attraktiviteten i 

kommunens miljöer och skapa förutsättningar för ett rikt serviceutbud. Kommunstyrelsens arbete 

under mandatperioden kommer att inriktas på att stärka kommunens framgångsfaktorer; 

kommunikation, kompetens, internationalisering, kultur, mötesplats och entreprenörskap. 

Kommunen uppfattas som tillgänglig, öppen och förtroendeingivande 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Tillgängliga och öppna allmänna miljöer   75 % 
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2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt   75 % 

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

  75 % 

  Andelen tillgänglighetsinventerade besöksmål   100 % 

Målet följs upp genom påståendena ” Jag upplever kommunens allmänna miljöer som tillgängliga och 
öppna” i kund/brukarundersökningar och ”Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt” och ” 
Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel" i invånarenkäten 
varannat år. För att målet ska anses som uppnått ska 75 % av respondenterna instämma helt eller delvis i 
påståendena. Kund/brukarundersökningen kommer att genomföras under hösten 2015. 

Vara kommuns lyskraft ökar vår status som mötesplats i regionen 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Handelsindex, totalt 72 75 95 

  Konserthusbesökare 105 064 100 000 80 000 

  - varav av unga konserthusbesökare 25 258 20 000 12 000 

Handelsindex släpps varje år och har ett års eftersläpning, d.v.s. HI 2015 baseras på 2014 etc. Målet 
infriades inte men trenden går åt rätt håll. Vara fortsätter att stärka sin lyskraft om än i långsam takt. 
Noterbart är att indexet ökar för såväl dagligvaror som sällanköp. Omsättningsökningen från föregående 
år på 5 % är, tillsammans med Götene kommun, den högsta i Skaraborg och kan jämföras med rikssnittet 
på 2 %. 

Vara kommun har välutbyggda kommunikationsvägar 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Bredbandsutbyggnad på landsbygden med fiber 100 % 100 % 100 % 

  Antal tågstopp Vara, Vedum och St. Levene per år 23 990 25 934 30 000 

  Busslinjer exkl. skolskjutsar 10 10 15 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa en positiv gatubild och trevliga offentliga 

utomhusmiljöer i kommunen 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Positiv gatumiljö   75 

  Trevliga offentliga utomhusmiljöer   75 

Målet mäts genom en fråga i invånarenkäten som lyder: ”Jag upplever kommunens gatumiljöer som 
positiv” och ”Jag upplever att de offentliga utomhusmiljöerna är trevliga”. Kund/brukarundersökningen 
kommer att genomföras under hösten 2015. 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till inspiration av internationell karaktär 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antal internationellt präglade måltider inom kostenheten 146  150 

  
Antalet deltagande medarbetare vid internationella utbyten som 
besöker ett annat land 

86  160 

Målet är satt för kommunen som helhet. Det rapporterade utfallet gäller endast kommunstyrelsens 
verksamheter. 
Utfall kommer att rapporteras i årsrapporten för 2015. 
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Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kompetensnivån bland Vara kommuns invånare 

ökar 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Tillgång på kompetent arbetskraft 55  75 

  Arbetslöshet 555  Lägre  

  Unga arbetslösa (18 - 24 år) 144  Lägre 

Mätningar av det här slaget gällande tillgång på kompetent arbetskraft görs inte av kommunen men enligt 
den enkät som Svenskt Näringsliv årligen går ut med till 200 företag i Vara kommun och som för 
innevarande år (baserad på enkätutskick hösten 2013) besvarats av 54 % ger företagen Vara kommun ett 
betyg på 2,9 av 6 beträffande tillgängligheten på kompetent arbetskraft. Motsvarande siffra för föregående 
år var 3,3. Den kommun som fick högst betyg av sina företag innevarande år fick betyget 3,6. 
Sverigesnittet ligger på 2,9, d.v.s. Vara kommun ligger på snittet för Sverige. 

Beträffande arbetslöshetssiffrorna mäts det på helår. Tittar man under perioden januari-augusti år 2015 är 
siffrorna lägre hittills i år jämfört med motsvarande period år 2014. 

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

och positiva. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Nöjd-kund-index - näringsidkare 55  90 

  Professionella och positiva kontakter   75 

Mätningar av NKI - näringsidkare görs inte men enligt den enkät från Svenskt Näringsliv som går ut till 
200 företag i Vara kommun och som besvarats av 54 % ger företagen Vara kommun ett betyg på 3,3 av 6 
när det gäller service. Den kommun med högst betyg fick 4,0 medan snittet i Sverige ligger på 3,1. Trenden 
för Vara är en oförändrad uppfattning om service. Mätningar gällande professionella och positiva 
kontakter genomfördes inte varken under 2014 eller 2015 

Målavvikelse 

Andelen e-fakturor/SVE-fakturor har ökat från 5 % i bokslutet 2012 till 41 % i bokslutet för 2014. Till 
och med augusti 2015 var andelen e-fakturor/SVE-fakturor 52 %. Målet är att andelen ska vara 60 % för 
2015 och avdelningen bedömer att en andel på 57 % kan nås. Även om målet inte är uppfyllt så har 
andelen ökat. 

Sjukfrånvaro jämförs per helår. Statistik tas fram månadsvis, och trenden för första halvåret är att 
sjukfrånvaron 2015 är högre än föregående år, trots de insatser som görs för att minska den. 

Frisknärvaro mäts endast på helårsbasis. 

För avfallshanteringen är det fortsatt låga volymer insamlat material beroende på gles bebyggelsestruktur. 
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Ekonomiskt utfall 

Driftbudget 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Intäkter 127 834 145 442 197 849 209 176 212 233 

Kostnader -180 592 -202 988 -333 182 -313 421 -306 238 

Varav personalkostnad -52 618 -62 886 -78 766 -94 683 -95 521 

Nettokostnader -52 758 -57 556 -135 333 -104 245 -94 005 

      

Budgetanslag 67 166 69 497 100 749 104 245 104 245 

Över-/underskott 14 408 11 941 -34 584  10 240 

Balanserat över-/underskott   28 490 28 490 38 730 

Av årsförbrukningen ligger, per augusti, intäkterna på 70 % och kostnaderna på 65 %, riktpunkten är 
67 %. Årets budget är 3 496 tkr högre än föregående år, vilket till största del beror på ianspråktagande av 
2 000 tkr av ackumulerat överskott att användas till utvecklingsändamål. Dessutom flyttades en tjänst från 
bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen. 

Nettokostnaden är ca 4 800 tkr högre än motsvarande period 2014. Personalkostnaderna är 10 300 tkr 
högre än 2014 p.g.a. organisationsförändring där all personal inom lokalvård och vaktmästeri flyttades från 
förvaltningarnas verksamheter till fastighetsenheten, avgångsvederlag till kommundirektör samt flytt av 
tjänst från bildning till TUA. Kostnaden för lokalvård och vaktmästeri ingår från 2015 i internhyran, varför 
det inte påverkar nettokostnaden. Kostnaden för telefoni, dator- och serverlicenser är högre än föregående 
år. Intäkterna för dricksvatten och dagvatten är lägre, vilket till viss del balanseras av ökade 
avloppsvattenintäkter. 

Nämndens prognostiserade överskott är 10 240 tkr och består till största del av lägre 
kapitaltjänstkostnader, 16 114 tkr, p.g.a. att redovisningen har anpassats till komponentavskrivning samt 
investeringar som inte utförs under året. Kostnaden för GC-väg ska redovisas i driften, eftersom den 
byggs av Trafikverket och kommunen endast medfinansierar. Prognosen för helåret är 4 000 tkr. 

Driftbudget per verksamhet 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 

Tillväxt och utvecklingsavd 3 881 5 019 5 094 7 782 7 818 

Stab 19 347 18 647 76 140 26 644 26 370 

Kansliavdelning 3 299 3 810 5 395 6 627 6 225 

IT avdelning 8 262 10 321 11 620 14 772 16 534 

Avd för intern utveckling o styrning 4 218 6 130 6 807 9 709 9 666 

Ekonomiavdelning 4 494 4 295 6 651 6 917 6 612 

Administration tekniskt kontor 1 107 1 215 1 662 1 810 1 683 

Medfinansiering GC-vägar  1 010  0 4 000 

Mark- och fastighetsförvaltning -711 -2 424 2 072 8 797 -2 191 

Anläggning/underhåll av gator och vägar 7 765 7 984 14 045 13 918 10 522 

Parker, grönområden och lekplatser 2 616 2 870 4 162 5 056 4 342 

Vatten- och avlopp -1 238 -41 0 0 0 

Kostenhet -804 -1 479 686 1 197 1 123 

Avfallshantering -265 -364 -215 -184 -184 

Enskilda vägar 787 990 1 214 1 200 1 500 

Lokalvårdsenhet - -427 - 0 -15 

Summa 52 758 57 556 135 333 104 245 94 005 
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Investeringsbudget 

Belopp i tkr Anslag*) 2015 Helårsprognos 
Avvikelse 

prognos 
Beräknad 
ombudget 

Gemensamt kommunhus 231 231 0 0 

Kommunstyrelsen övrigt 50 50 0 0 

Markexploatering 2 934 2 934 0 0 

Näringslivsbefrämjande åtgärder 1 500 0 1 500 1 500 

Gemensamma datakostnader 11 361 8 861 2 500 2 500 

Arkiv 500 0 500 500 

Gemensam adm kommunstyrelsen 1 600 600 1 000 1 000 

Lärcentra 16 0 16 16 

Fastighetsenhet 239 239 0 0 

Förvaltningslokaler 717 937 -220 -220 

Vårdcentralen 1 970 1 970 0 0 

Bildningsnämndens lokaler:     

Kultur och fritid 12 438 2 700 9 738 9 738 

Barnomsorg och utbildning 30 603 9 095 21 508 21 416 

Socialnämndens lokaler 4 865 1 105 3 760 3 760 

Räddningstjänstens lokaler 500 0 500 500 

Gatu/Park/Va-enhet:     

Lyskraft 15 000 650 14 350 14 350 

Ny- och ombyggnad av gator och vägar 13 242 7 242 6 000 1 388 

Parker, grönområden, lekplatser 8 723 3 043 5 680 5 413 

Vatten- och avloppshantering 16 747 6 813 9 934 9 839 

Summa utgifter 123 502 46 736 -77 032 -71 700 

Summa inkomster 266 266 266 0 

Summa nettoinvesteringar 123 236 46 470 -76 766 -71 700 

Slutredovisningar   5 066  

*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2014 

Framtiden 

 Rekrytering av kommundirektör och HR-chef. 

 Sjukfrånvaroprojektet övergår i ordinarie arbetsmiljöarbete fr.o.m. 2016. 

 Genomförande av projektet #torsboutochin. 

 Projektplan för utvecklingsområdet Sprinten ska tas fram. 

 Genomförande av delar i Lyskraft Vara; Badhusparken och utomhusmiljön på Vara Badhus. 

 Framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram respektive ny markpolicy för att stimulera 
byggande. Framtagande av en besöksnäringsstrategi. 

 Nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv ska upphandlas och implementeras. 

 Beslut om samverkan inom upphandlingsverksamheten fattas under hösten och organisationen ska 
träda i kraft vid årsskiftet. 

 Utveckling av fastighetsunderhållsplanen till att omfatta flera år och alla kända underhållsbehov 
beträffande tekniska installationer, kök och matsalar, skolgårdar, tomtskötsel m.m. 

 Arbetssättet med projekt ska utvecklas ytterligare för att i god tid initiera planering för ändrade och 
tillkommande lokalbehov. 

 Nya rutiner ska tas fram för ogräsbekämpning, framförallt gällande inom vattenskyddsområden, 
skolor och hårdgjorda ytor. 

 I oktober anordnas ”Öppet hus” på Solgårdens kök, för att marknadsföra de kylda matlådor som 
tillhandahålls via matdistribution samt den kost som tillagas för de äldre. 
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Bildningsnämnd 

Nämndernas redovisning 

Årets viktigaste händelser 

Central utveckling och fortbildning 
Arbetet fortsätter med att höja kunskapsresultaten i Vara kommuns skolor. PRIO (Planering, Resultat, 
Initiativ, Organisation), ett projekt genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), fortsätter under 
hösten med kartläggning av Arentorp och St. Levene. 

Ansökan till Erasmus + projekt med titeln iDea - Inclusion - Diversity and Equity, for All children har 
beviljats. Vara kommun är projektledare för denna europeiska samverkan och första mötet hålls i Vara 
under hösten 2015. 

Under sommaren 2015 avslutade bildningschefen sin tjänst i Vara och en t.f. bildningschef har utsetts. 
Under årets första åtta månader har flera medarbetare slutat sina anställningar och gått vidare till andra 
tjänster, både inom och utanför kommunen. 

Arbetet med 1:1 satsningen (en dator/iPad per elev) fortsätter enligt plan, dels genom pilotprojektet där en 
klass per skola testkör verktyg, system samt upplägg, dels genom fortbildning ute på skolorna. Den 14/8 
hölls en gemensam kompetenshöjningsdag på konserthuset för samtliga grundskolelärare. Vidare 
genomförs de sista förberedelserna inför utdelning och informationsinsatser. Tre föräldramöten 
omfattande årskurs 4-9 på samtliga skolor kommer att hållas i konserthuset i början av september. 

Gällande skolutredningen beslutar bildningsnämnden att: 

 Inte gå vidare med förslaget om endast en högstadieskola i Vara kommun, vilket innebär att 
Nästegårdsskolan ska vara kvar. 

 Bildningsförvaltningen får i uppdrag att detaljutreda en flytt av grundskoleverksamheten på Västra 
skolan samt årskurs 3 på Parksskolan till Torsgårdsskolan. 

 Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget kring Larvs och Tråvads skolor enligt nedan: 

₋ Vad krävs för att driva Larvs och Tråvads skolor vidare? 

₋ Vad är för och nackdelar med åldersintegrerad undervisning? (Framtagande av information). 

₋ Vilka alternativa lösningar finns vid stängning av en eller två av skolorna? 

En extern utredare projektanställs för att fortsätta förvaltningens arbete enligt politiskt beslut. 

Händelser inom för-, grund- och gymnasieskola 

Vid skolstart ht-15 hade Lagmansgymnasiet 103 nya elever i åk 1, 89 elever i åk 2 samt 64 elever på 
introduktionsprogrammet IM samt språkintroduktion. Arbetet med strukturförändringar kring IM och 
Fordonsprogrammet fortsätter. Andelen elever på IM ökar och det ställer ökade krav på verksamheten på 
fler resurser för att möta behovet av anpassningar och elever generellt som har behov av mindre 
studiegrupper och anpassningar på de nationella programmen. 

En säkerhetsvecka för yrkesprogrammen har genomförts där olika behörigheter och licenser som t.ex. heta 
arbeten, ställningsbyggande och truckkort var målet för veckan. Detta för att öka anställningsbarheten för 
eleverna. IM var på en studieresa till Göteborg och Lilla studiegruppen genomförde en resa på Göta kanal. 

Som uppstart för ht-15 genomfördes två gemensamma aktiviteter på skolan, Lagmanskampen, där olika 
samarbetsuppgifter löstes programvis och en programaktivitet där åk 1 och 2 genomförde en gemensam 
aktivitet. Åk 1 hade även datautdelning under första veckan. Under vecka två genomfördes årets 
Faddergala där fadderföretag lottades till elevgrupper på de teoretiska programmen i åk 1. 

En organisationsförändring genomförs enligt PRIO. Arbetet fokuseras på att utveckla gemensam 
ämnesplanering, kollegial coachning och bedömning för lärande med digitala verktyg som hjälpmedel.  
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Ett trygghetsteam har bildats på enheten som arbetar aktivt och gemensamt med trygghetsarbete, 
kränkningsärenden och likabehandling. 

Västra/Park lägger stort fokus på projektet för nya lokaler, årskurs F-3. Projektering har startat gällande 
Västra-Torsgårdsskolan. Tillbyggnad på Västra, att bygga ihop ”längan” och Gula huset med ett glasparti 
är nästan klart. En aktiv föräldraförening ordnade fixardag på Västra och genomförde önskemål som 
eleverna kommit med via klassråd och elevråd. De byggde utomhusaktiviteter och målade olika spel och 
planer för både lek och undervisning. Sammanfattningen i juni över läsåret visar på bra 
kunskapsutveckling hos eleverna. 

Förskolan i Arentorp har ca 55 barn inskrivna, vilket är en minskning sedan förra tertialen. Volym på 
tjänster har reglerats/minskats i relation till volym (barnantal/timmar). Få barn står i kö inför hösten. I 
skolan ger tilläggsbelopp bra effekter, elever har kommit närmare måluppfyllelse och har mer positiv 
inställning till sitt lärande än tidigare. Gemensamma kvällsmöten mellan fritidshem i ALV (Arentorp/St. 
Levene/Vedum) genomförs för att utveckla kvalité i fritidshem. 1:1 satsningen inleds i pilotgrupp i åk 4. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, anlitas för att få fler verktyg och stöd till elever. Samverkan 
skola/fritids/hem ger bra effekt i arbetet för bättre klimat i skolan. Det är mycket svårt att rekrytera såväl 
behöriga förskollärare som behöriga pedagoger inför ht-15. PRIO-arbetet startar i augusti. 

Den nya delen på GP-byns förskola är försenad och har ännu inte tagits i bruk. Framöver återstår 
renoveringen av ytterligare två avdelningar på förskolan, som idag är mycket slitna. Vid den renoveringen 
kommer det även att byggas ut så att förskolans personal får bättre personalutrymmen. Helt färdigt 
beräknas det vara i början av 2016. 

På Torsgårdens förskola fortsätter arbetet med tidiga insatser kopplat till forskarna. Pluttra 
(dokumentationssystemet som även riktar sig till föräldrar) har varit i bruk under ett år och är mycket 
uppskattat av såväl hem som förskola. Arbetet utökas under ht-15 även till Frejgårdens förskola. Flera 
förskollärare har slutat och det är svårt med nyrekrytering. Ett arbete med LEAN har börjat på 
Frejgårdens förskola. 

I Tråvad/Larv har det handlat mycket om skolutredningen, dess eventuella konsekvenser samt reaktioner 
bland föräldrar, elever och personal. Skolan i Tråvad beviljades pengar från folkhälsorådet och gjorde en 
studieresa till Hunneberg där de bl.a. var på älgmuseet. Fritidshemmet Tranan i Larv har också gjort ett 
projekt medfinansierat av folkhälsorådet, i syfte att få fler elever att röra sig och att vara mer ute.  
 
På skolan finns en runda som mäter 500 meter, kallas femhundringen. Alla barn på fritids skulle vid några 
tillfällen gå den rundan, och på så sätt skulle fritids tillsammans gå en sträcka som motsvarar Vara-
Nordens Ark. När de kommit till Nordens Ark skulle det också belönas med ett besök på Nordens Ark. 
Varje vecka gjordes en avstämning hur långt man kommit och vart man befann sig på kartan. Platser som 
Tre Älgar i Grästorp, Överby i Trollhättan m.m. diskuterades. På denna samling pratade man också om 
Nordens Ark, och olika djur. Ett projekt innefattande matematik, geografi, rörelse, biologi och mycket, 
mycket mer. Den 23 juni åkte alla på fritids buss till Nordens Ark som en avslutning på projektet. 

I Vedum arbetades det mycket kring vikten av att vara en bra kompis. Gemensamt för Vedum och Larv 
var även att pilotklasserna i 1:1 satsningen kommit igång med sitt arbete. 

På Alléskolan har de nya rutinerna kring elevhälsoteamet medfört beslut om över 300 åtgärder under året. 
Det har gett effekt både på gruppnivå och individnivå. Åk 9 år 2014 hade sammanlagt 134 F och 89A. Åk 
9 år 2015 hade sammanlagt 85 F och 157A. Förändringen kan dels bero på elevhälsosatsningar, dels på 
kompetensutvecklingsinsatser. 

Under läsåret 14/15 har Alléskolan arbetat med sammanlagt 39 kränkningsärenden. Grunden till ny 
likabehandlingsorganisation är lagd och bör förbättra arbetet ytterligare under hösten 2015. Sammanlagt 15 
elever är inte behöriga, varav fyra har ansökt om PRIV-plats och elva kommer att börja på IM-
programmet. 
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En ny organisation kring ledarstöd har påbörjats på Alléskolan med två ledarstöd på 40 %. Obehöriga 
lärare är tillsatta på en MA/NO-tjänst samt en slöjdtjänst. Att rekrytera behöriga lärare är fortsatt en 
utmaning. Det råder lärarbrist och de lärare som söker till kommunen har höga löneanspråk. Detta 
kommer att bli en stor fråga för framtiden. 

På förskolorna i Tråvad och Kvänum märks det tydligt att Vara förlorar flera förskollärare till närliggande 
kommuner p.g.a. löneläget. Dessutom ökar vistelsetiden mer och mer på förskolorna, vilket är en 
organisatorisk utmaning. 

Inom särskolan ser man en stor elevminskning. Sex elever slutade åk 9 i våras och endast en ny elev har 
tillkommit. Fyra klasser har blivit tre p.g.a. minskat elevantal. Den sista gymnasiesäreleven på 
Lagmansgymnasiet inleder nu sitt sista läsår. 

St. Levene förskola har nu nått målet med över hundra barn på de fem avdelningarna. Inom skolan har ett 
samarbete inletts med en skola i Kadan, Tjeckien.  

Händelser inom "Kulturorganisationen" 
På Vara Badhus har det varit lågsäsong med ett minskat antal badgäster. Sommarlovet inleddes med en 
uppskattad sommarsimskola på både Vara Badhus och Nästegårdsbadet. Vara Badhus har varit 
sommaröppet med något begränsade öppettider under perioden 22 juni till 9 augusti. Det ostadiga vädret 
har lockat en hel del turister och Varabor som besökt badhuset de regniga dagarna denna sommar. 
Nästegårdsbadet har som tidigare år stängt under sommaren. Ritningsförslag för en eventuell utbyggnad av 
nya omklädningsrum på Vara Badhus är under utredning. 

Torsbo fritidsgård har anordnat en resa till London för 50 ungdomar i åldrarna 13-15 år. Torsbo 
fritidsgård samordnar arbetet kring projekt #torsboutochin, som är ett pågående projekt med syfte att 
skapa jämställda uteaktiviteter i det offentliga rummet. 

Biblioteket satsar extra på målgruppen barn och unga och har bl.a. genomfört aktiviteten ”sommarboken”. 
Det innebär att det har anordnats högläsning och glassätning för barn i Badhusparken. Enheten har också 
uppmärksammat att Astrid Lindgrens Pippi fyller 70 år i år genom barnaktiviteter på biblioteken. 

Musikaftnar har i samarbete med studieförbunden genomförts i Badhusparken vid åtta tillfällen under 
sommaren. Natur- och kulturvandringar har arrangerats med olika utflyktsmål, bl.a. till Bjertorp slott och 
Bengtssonska magasinet. Uppslutningen har varit god, ca 80 personer har deltagit vid varje vandring. 

Kultur Vara har i samarbete med Vara Konserthus och tillväxt- och utvecklingsenheten planerat och 
genomfört Jordgubbens dag. Kultur Vara och kulturskolan har arrangerat 6 juni-firandet i Badhusparken. 

De sista finjusteringarna gjordes inför höstens lansering av Hypernet Kultur som är kulturskolans nya 
digitala kursanmälningsportal. 

Biblioteket i Vara har blivit kommunens första InfoPoint, vilket kan liknas vid en plats för 
turistinformation. Hit kan människor komma och lätt hitta information om aktiviteter, boende och 
sevärdheter i närområdet. Personalen har fått utbildning för att kunna möta den nya kundgruppen. 
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Nämndspecifik 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. 

Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antal studiecirklar genom studieförbunden 233  270 

  Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden 112  95 

  Antal kulturprogram genom studieförbunden 591  560 

  Antal deltagare i Vara Lärcentrum   250 

  Antal studerande i annan kommun   30 

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

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk i förskolan   100 % 

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

  100 % 

  Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97 % 99 % 100 % 

  Meritvärde åk 9 211,2 224 220 

  Andel elever som är behöriga till gymnasiet 87 % 88 % 100 % 

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

90 %  100 % 

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

6,2 % 6,6 % 5 % 

  Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 81,3 % 63 % 100 % 

  Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 70,5 % 68 % 95 % 

  Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturskolan. 100 % 100 % 100 % 

  Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 99 87,5 

  Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka 4 495  1 160 

  Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar (7 - 20 år) 68 000  80 000 

  Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 322  335 

  Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v  40 57 

  Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter   2 100 

  Andel simkunniga i slutet av åk 6 96 % 96 % 100 % 

Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass, 
skolbarnomsorg, grundsärskola) 

78  20 

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

  100 % 

  Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd   12 

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

86 %  100 % 

  Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl. gymnasiesärskola)   5 
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2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

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

 91 % 100 % 

  Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum)   0 

  Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lärcentrum)   100 % 

  
Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, 
fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 

93 %  95 % 

Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  "Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)   100 % 

  Andel elever i grundskolan som uppger att de har inflytande i lärandet 82 %  100 % 

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

 82 % 100 % 

  "Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i BRUK)   100 % 

  Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgårdar)   100 % 

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja 

entreprenöriella förmågor. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  "Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)   100 % 

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

100 %  100 % 

  Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enheterna 6 6 8 

  
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grundskolan (andel 
F i BRUK) 

  100 % 

  
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet (andel F i 
BRUK) 

  100 % 

Målavvikelse 

Ekonomiskt utfall 

Driftbudget 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Intäkter 29 522 36 612 52 324 45 711 52 935 

Kostnader -247 711 -269 670 -382 469 -395 236 -406 407 

Varav personalkostnad -130 205 -133 572 -197 457 -194 236 -194 400 

Nettokostnader -218 189 -233 058 -330 145 -349 525 -353 472 

      

Budgetanslag 220 829 233 017 334 660 349 525 349 525 

Över-/underskott 2 640 -41 4 515 0 -3 947 

Balanserat över-/underskott   17 560  8 613 

Bildningsnämndens årsprognos visar ett underskott på -3 947 tkr, jämfört med tertial 1 då årsprognosen 
visade ett nollresultat. I budgeten ingår ett ackumulerat överskott på 5 000 tkr. Lagmansgymnasiets 
årsprognos pekar på ett underskott på -2 800 tkr, till skillnad mot årsprognosen i tertial 1 som visade på     
-3 200 tkr. Larv/Tråvad/Vedums årsprognos pekar på ett underskott på -570 tkr, vilket är samma som i 
tertial 1. Alléskolans årsprognos pekar på ett underskott på -839 tkr, till skillnad mot årsprognosen i tertial 
1 som visade på -116 tkr. 
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Avstämning av antalet barn i förskola/skola/skolbarnomsorg och gymnasium genomfördes på våren, 
vilket visade på en kompensation på ca 5 000 tkr. Höstens avstämning visade på en kompensation på ca 
2 500 tkr. Snittet av dessa två är 3 746 tkr, vilket bildningsförvaltningen fått i ökad budget. Ökningen i 
budget täcker till viss del de ökade kostnader som uppkommit; genom fler förskolebarn i enskild 
verksamhet -1 500 tkr, ökad vistelsetid på de kommunala förskolorna och fritidshemmen ger högre 
kompensation till enheterna -500 tkr, tre nya gymnasiesärelever ht-15 varav två har assistent -500 tkr, 
upphandling av nytt elevsystem -400 tkr, ökning av nyanlända gör att kostnaden för hemspråk ökar           
-300 tkr, strukturkostnader -650 tkr och lägre schablonersättningar från migrationsverket -500 tkr. 

Driftbudget per verksamhet 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 

Bildningsnämnd och administration 2 191 3 159 3 693 3 834 4 059 

Förskola och skolbarnomsorg 52 691 59 111 81 807 88 327 87 639 

Grundskola inklusive förskoleklass 76 836 77 579 114 323 115 942 116 652 

Gymnasieskola 42 186 44 077 64 851 65 970 68 725 

Vuxenutbildning 1 370 1 683 2 731 2 787 2 702 

Särskola 7 195 7 035 10 811 9 904 11 079 

Kulturskola 3 516 2 883 4 999 4 887 4 883 

Kostenheten 10 192 10 750 15 100 16 000 16 000 

Skolskjutsar 8 823 7 828 11 817 11 964 11 964 

Idrotts- och fritidsanläggningar 1 072 981 1 629 1 626 1 627 

Badanläggningar inomhus 2 077 9 512 3 285 13 087 13 329 

Fritidsgårdar 1 146 1 163 2 043 2 131 1 962 

Övrig fritidsverksamhet 1 790 1 502 2 146 2 416 2 385 

Biblioteksverksamhet 5 418 4 261 8 530 8 305 8 176 

Allmänkulturell verksamhet 1 686 1 534 2 380 2 345 2 290 

Summa 218 189 233 058 330 145 349 525 353 472 

Investeringsbudget 

Belopp i tkr Anslag*) 2015 Helårsprognos 
Avvikelse 

prognos 
Beräknad 
ombudget 

Summa utgifter 17 179 10 240 6 939 6 939 

Summa inkomster 0 0 0 0 

Summa nettoinvesteringar 17 179 10 240 6 939 6 939 

 

*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2014 

I prognosen för 2015 beräknas att av tilldelade 10 mkr för 1:1 satsningen på datorer beräknas 7 mkr 
investeras 2015 och resterande 3 mkr överförs till 2016. Övriga 7 mkr, som avser inventarier, beräknas 
hälften användas 2015 och resten överförs till 2016. 

Framtiden 

Vara kommun skiljer sig inte från övriga kommuner i Västsverige när det gäller personalomsättning och 
rekryteringssvårigheter. På de flesta av kommunens skolor och förskolor finns full bemanning, dock inte 
fullt ut med behöriga lärare och fritidspedagoger. En märkbar skillnad från föregående år är bristen på 
förskollärare. Skillnaden är också att det har anställts många vikarier. En märkbar tendens är att allt fler 
lärare rör på sig och flyttar, samt får högre lön när de byter jobb. 

70 % av skolledningarna har svårt att rekrytera lärare och förskollärare med rätt behörighet. Det visar en 
kartläggning som Skolinspektionen har gjort. Rektorer, förskolechefer och huvudmän måste bli mer 
strategiska och långsiktiga konstaterar myndigheten. 
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Kompensation för lönekostnadsökningar för 2016 på 2,2 % behöver ses över då lärarlönerna antagligen 
blir högre. 

Det minskade strukturbidraget på 3 mkr för Lagmansgymnasiet tillsammans med minskade statliga bidrag 
på ca 3 mkr till gymnasiet kommer påverka resultatet negativt. 

Det finns ett politiskt beslut om en lärartäthet på 15,2 elever per pedagogisk personal i åk 7-9. I 
verkligheten har bildningsförvaltningen finansierat 13,2 elever per pedagogisk personal. Att justera till 15,2 
under 2016 ger negativa konsekvenser för åk 7-9. Anledningen till det extra tillskottet har sin grund i 
kommunens skyldighet att tillgodose alla elevers behov. Behoven har under de senaste åren varit 
omfattande i åk 7-9. 

Tidiga insatser i de lägre åldrarna syftar till att förebygga svårigheter och på sikt jämna ut dessa extrabehov. 

Regeringen satsar mycket pengar på att höja resultaten i skolan, vilket är positivt för bildningsnämnden. 
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Socialnämnd 

Nämndernas redovisning 

Årets viktigaste händelser 

Uppdraget med att redovisa en budget i balans till kommunstyrelsen har framtagits av förvaltningen och 
redovisats i socialnämnden under första tertialet. En redogörelse av materialet gjordes därefter av 
socialchefen till kommunstyrelsen om nämndens ekonomiska situation. Utifrån redogörelsen beslutade 
kommunfullmäktige att tillskjuta 6 000 tkr till årets budget för socialnämnden. 

Arbetet med verksamhetsplan har gjorts under första tertialet och det framtagna materialet har lämnats till 
socialnämnden och behandlats. 

En presentation av resultatet gjordes i juni månad för alla nämndens enhetschefer av beräkning av 
Kostnad per brukar (KPB). 

Införande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett pågående arbete under året. 

På individ- och familjeomsorgen pågår det ett aktivt arbete med personer som söker ekonomiskt bistånd 
för att få dessa remitterade till vägledningsteamet. Det är också en ökad samverkan med sjukvården då allt 
fler som är arbetslösa sjukskrivs. I dagsläget ser man att en majoritet av nyanlända som lämnar 
etableringen inte klarar sin försörjning utan blir beroende av försörjningsstöd. En målgrupp där det har 
tillkommit ett ökat antal ärenden är personer med beroendeproblematik. Däremot syns en minskning av 
placeringar av barn och unga på institution under första halvåret. 

Socialnämnden har tagit beslut om avveckling av Smedjan som bostad med särskild service enligt LSS till 
att vara ett ordinärt boende med insats av boendestöd. När denna förändring genomförts till ordinärt 
boende tas den i dag sovande jouren bort och nattpatrullen tar då över insatserna nattetid. 

Nytt avtal om utökade asylplatser har skrivits med Migrationsverket. Från 1 augusti 2015 har kommunen 
tolv asylplatser mot tidigare tio (april 2015) för att ta emot ensamkommande flyktingar. Kommunen har 
nu kommit upp i det rikttal som Migrationsverket har satt för Vara kommun. Nytt rikttal förväntas dock 
komma inom kort och bedöms troligtvis bli högre än tolv. Under sommaren har kommunen tagit emot 
fem ensamkommande flyktingbarn utöver avtalet så i dagsläget finns sexton asylsökande ensamkommande 
flyktingbarn. Antalet ensamkommande som söker asyl i Sverige har ökat, vilket gör att Götgatans 
ungdomsboende kommer att bli fullbelagt under året. 

Införande av Lifecare Mobil i hemtjänsten pågår. Två hemtjänstområden är i gång och registrerar och 
dokumenterar i mobilen. Till årets slut beräknas alla hemtjänstområden vara igång. Detta är ett redskap att 
registrera vilka hemtjänstinsatser som utförs hos varje brukare sammankopplat med det sociala 
dokumentationssystemet Procapita. 

Ett införande av digitala trygghetslarm är igång där alla befintliga larm kommer att bytas ut i hemtjänsten. 

Under tertialet har fem resultatenhetschefer slutat sina anställningar och gått vidare till andra tjänster 
utanför kommunen. 
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Nämndspecifik 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. 

Andelen förebyggande åtgärder för att stärka hälsa och livskvalitet till kunder/brukare ska öka. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

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

100 % 100 % 100 % 

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

100 % 100 % 100 % 

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

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  

Andelen ärenden av totala ärendemängden som är aktuella för 
försörjningsstöd kortare tid än tre månader ska årligen öka i 
förhållande till ärenden som är aktuella längre tid än tre månader. 

  29 % 

  

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

  51 % 

  

  

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

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  

Andelen uppföljningar av den totala ärendemängden gällande 
insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet ska 
öka 

100 % 100 % 100 % 

Insatser daglig verksamhet i form av individuella placeringar ska öka. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Insatsen daglig verksamhet i form av individuella placeringar ska 
årligen öka med 1 procentenhet 

  45 % 

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

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Nöjd Kund/brukarindex inom Boendestöd (genomsnitt)   81 

  Nöjd kund/brukarindex inom bostad med särskild service   77 

  Nöjd kund/brukarindex inom personlig assistans   97 

Vara kommuns kunder/brukare inom äldreomsorgens hemtjänst är nöjda med kommunens 

service vad gäller bemötande, information, inflytande och social samvaro/aktiviteter. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  NKI för hemtjänsttagare vad gäller information   81 

  NKI för hemtjänsttagare vad gäller inflytande   86 

  
NKI vad gäller personalens bemötande och vilken respekt de visar 
hemtjänsttagarna 

  97 

  
NKI vad gäller social samvaro och aktiviteter för hemtjänsttagarnas 
del 

  70 
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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. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  NKI för boende i de särskilda boendeformerna vad gäller information   64 

  NKI för boende i de särskilda boendeformerna vad gäller inflytande   68 

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

  80 

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

  57 

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

förbättras. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Samtliga närstående vars anhörig har gått bort ska erbjudas 
efterlevandesamtal 

100 % 100 % 100 % 

Målavvikelse 

Ett kontinuerligt målinriktat arbete sker med de nationella kvalitetsregistren. 

Målet att antal ärenden inom försörjningsstöd som understiger tre månader ska öka är inte uppfyllt och 
bedömningen är att det är svårt att uppfyllas under året. Anledning är en ökad ungdomsarbetslöshet och 
att fler personer kommer från etableringen till försörjningsstöd. Dessa är målgrupper som har svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Att samtliga närstående till patienter som vårdas i livets slut, ska erbjudas efterlevnadssamtal har uppnåtts 
med 100 %. 

Att andel personer med fall där minst en åtgärd utförts för att förebygga fall och fallskador anses uppnått. 
Arbetet sker tvärprofessionellt och numera kan påvisas vad för insatser som är gjorda. 

Uppföljningen av insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet ska öka och att det ska 
vara 100 % år 2015 är uppfyllt då det regleras i lagstiftningen. 

Brukarundersökningen för kunder/brukare inom OF gjordes år 2012. Någon brukarundersökning har inte 
gjorts för 2013 och 2014. En planering är att det ska göras en brukarundersökning under år 2015. 

För äldreomsorgens del kan konstateras att andelen som är mycket nöjda eller nöjda har ökat inom såväl 
hemtjänst som särskilt boende. I hemtjänsten märks dock en försämring vad gäller bemötandet. För de 
särskilda boendena har andelen mycket nöjda eller nöjda med de aktiviteter som erbjuds, ökat från 41,9 % 
år 2012 till 79 % år 2014. 

 

Ekonomiskt utfall 

Driftbudget - Rapportering 

Socialnämndens årsprognos visar ett överskott med 338 tkr. Utfallet för tertialet är 64 %, vilket är rimligt 
då även det i september månad finns vissa kostnader för semesterperioden på nämndens enheter. I 
prognosen för året är hänsyn tagen till avstämningen av den centrala resursfördelningen för 
äldreomsorgen, då nämnden har återlämnat 6 814,5 tkr för året. 

För nämnd och administration beräknas årsprognosen till ett överskott med 6 900 tkr. Överskottet beror 
på att tjänsten som utredare/utvecklare OF inte har varit i arbete på heltid under tertialet. Även nämndens 
budgettillskott på 6 000 tkr finns under denna enhet då det ännu inte har beslutats om någon fördelning av 
summan. 
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Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 4 418 tkr. Underskottet för enheten är 
kostnader för försörjningsstödet vilka redovisar ett underskott med ca 4 250 tkr. Även placeringar av barn 
och unga beräknar redovisa ett underskott med ca 5 136 tkr. Övriga verksamheter inom enheten 
kompenserar till viss del det totala underskottet. Prognosen är beräknad på att inga nya placeringar 
tillkommer och att försörjningsstödet inte ökar mer än beräknat. 

Omsorg kring personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott för året med 1 465 tkr. Ett stort 
överskott redovisar enheten övrig omsorgsverksamhet där det i dagsläget inte har tillkommit några 
placeringar. En bidragande orsak till överskottet är också att återsökt moms på placeringar har gett en 
intäkt med ca 500 tkr för tidigare år. 

Äldreomsorgen visar en årsprognos med ett underskott på 3 961 tkr. Här visar enheterna varierande över- 
och underskott. Gemensamt för underskotten är att det är personalkostnader som ligger över vad som är 
budgeterat. Årsprognosen förutsätter också att antalet timmar inom hemtjänsten inte ökar, vilket snabbt 
kan förändras om det finns fler brukare med stora omsorgs- och omvårdnadsbehov i det ordinära 
boendet. 

Kostenheten redovisar ett överskott med 352 tkr, beroende på färre antal portioner levererade än vad som 
budgeterats. 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 

Intäkter 46 457 48 043 74 269 54 944 59 893 

Kostnader -252 727 -256 430 -386 648 -378 333 -382 944 

Varav personalkostnad -183 632 -187 030 -277 700 -293 702 -289 470 

Nettokostnader -206 270 -208 387 -312 379 -323 389 -323 051 

      

Budgetanslag 213 088 215 593 310 006 323 389 323 389 

Över-/underskott 6 818 7 206 -2 373  338 

Balanserat över-/underskott   -4 624  -4 286 

Driftbudget per verksamhet 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 

Administration och Nämnd 4 305 4 149 6 713 14 953 8 053 

Individ- och familjeomsorg 36 045 36 267 55 396 49 541 53 959 

Omsorgen kring personer med funktionshinder 50 289 48 876 75 195 77 678 76 213 

Äldreomsorg 108 988 112 480 165 766 171 291 175 252 

Kostenhet 6 643 6 615 9 309 9 926 9 574 

Summa 206 270 208 387 312 379 323 389 323 051 

Investeringsbudget 

Belopp i tkr Anslag*) 2015 Helårsprognos 
Avvikelse 

prognos 
Beräknad 
ombudget 

Summa utgifter 3 416 1 164 2 252 2 252 

Summa inkomster 0 0 0 0 

Summa nettoinvesteringar 3 416 1 164 2 252 2 252 

 

*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2014 
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Framtiden 

Förvaltningen arbetar vidare strukturerat med analys av inkomna resultat från exempelvis Öppna 
jämförelser och brukarundersökningar. Fördjupade analyser syftar dels till att hitta förbättringsområden 
och därmed kunna öka kvaliteten, dels till att minska kostnaderna i socialnämndens verksamheter. 

För att effektivisera arbetet inom försörjningsstöd kommer denna del att ses över under året. Befintliga 
riktlinjer och rutiner kommer att ses över och revideras. Det kommer också att arbetas med rutiner för att 
tiderna på förhandsbedömningarna ska bli kortare. 

Arbete med att hitta lösningar för att minska kostnader för placeringar av barn och ungdomar pågår 
kontinuerligt. 

Inom OF:s delar är det viktigt att se över det framtida behovet av bostäder för personer som har rätt till 
insatser enligt LSS. 

Från augusti månad är avtalet med Migrationsverket att kommunen har tolv asylplatser mot tidigare tio för 
mottagande av ensamkommande flyktingar, detta då kommunen har fått rikttalet tolv asylplatser. 
Ökningen är en fördubbling av antalet platser mot föregående år. Antalet asylsökande ensamkommande 
flyktingbarn ökar stadigt och ibland dramatiskt. I slutet av juli skrev Migrationsverket upp förväntat antal 
ensamkommande flyktingbarn till Sverige för år 2015 från 8 000 till 12 000. Detta innebär att 
Migrationsverket (anvisar steg 4) fördelar ensamkommande flyktingbarn i alla kommuner utöver avtal. 
Detta ställer stora krav på mottagandet i kommunen som behöver utöka sina boendeplatser men även en 
beredskap för mottagande på lång sikt. Götgatans ungdomsboende är redan nu fullbelagt. För att kunna ta 
emot fler flyktingar planeras och arbetas det för att ta fram ytterligare ett boende. Detta förväntas komma i 
bruk under tidig höst, vilket är prioriterat för att kunna placera barnen. 

Arbetet med att utveckla dokumentationen och genomförandeplaner fortsätter. I hemtjänsten kommer 
arbetet att fortgå med Lifecare Mobil, vilket användas som ett redskap i hemtjänsten. 

Föreskrifter och allmänna råd för äldre personer och bemanning i särskilda boenden har varit ute på en 
remissrunda. Inget besked har kommit till kommunerna ännu och ingen regeringsprövning har lämnats. 
När detta blir klart kan det vara en ökad kostnad för kommunen. 

2015-06-25 beslutade regeringen om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Kommunen erhåller medlen baserat på standardkostnaden för äldreomsorgen i det kommunala 
utjämningssystemet. Stimulansmedlen betalas ut under fyra år. I anvisningarna finns uttalade "ska-" och 
"bör-" krav när det gäller medlens användande. 

För äldreomsorgen är det nödvändigt att ha en buffert då resurserna kan minska, på så sätt som skett 2014, 
i och med att många personer i de högre åldersgrupperna avlider. Enligt befolkningsprognos för Vara 
kommun kommer andelen äldre att öka. Sannolikt är då att behovet av vård och omsorg ökar, exempelvis 
finns säkra samband mellan hög ålder och demenssjukdom. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Nämndernas redovisning 

Årets viktigaste händelser 

Miljö- och byggnadsnämnden har under årets första åtta månader genomfört tre temakvällar på 
byggenheten. På miljösidan har en avloppsmässa och en vattendragsvandring arrangerats för kommunens 
invånare. Dessa informationsinsatser är ett led i att öka kunskapen om förvaltningens verksamhet hos 
invånare och företag. Alla informationsinsatser har varit uppskattade både hos invånare som näringsliv. 

Den 1 juni började en ny t.f. miljö- och byggchef. Under våren/sommaren har två 
bygglovhandläggare/bygginspektörer och livsmedelshandläggaren slutat. Nämnden har under våren fått 
extra stöd med administrationen då den ligger efter på förvaltningen p.g.a. omorganisationen i juli 2013. I 
slutet av maj upphörde det stödet, vilket har inneburit ökat tryck på handläggare, vilket i sin tur har 
resulterat i längre handläggningstider. Det är av avsevärd vikt att förvaltningens administration fungerar då 
följderna är minskad faktisk tillsyn, minskade intäkter samt en minskad rättssäkerhet. Förvaltningen har 
under våren fokuserat på inkommande ärenden på byggenheten för att få ut bygglov enligt lagstiftning, 
inom tio veckor från komplett ansökan. Byggenhetens tillsyn har därmed inte utförts i tillräcklig 
utsträckning. 

Två miljö- och hälsoskyddsinspektörer har under våren gått över till byggsidan för att stödja där. En del av 
tillsynen på miljö har därmed fått skjutas på framtiden. Förvaltningen har under det första delåret haft flera 
personella förändringar, trots detta beräknas antagna tillsynsplaner uppfyllas i all väsentlighet. 

Antalet beviljade tillstånd för enskilt avlopp uppgick till 125 från januari t.o.m. augusti, motsvarande siffra 
2014 var 120. 

Nämndspecifik 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 

En allt större del av kommunens invånare och företag ska anse att nämnden i 

myndighetsutövningen uppträder på ett tydligt, rättssäkert och kompetent sätt samt ger en 

information som är konsekvent, korrekt och lätt att förstå. 

Någon undersökning har inte utförts under 2015, målet går inte att följa upp. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Nöjd kund-index - myndighetsutövning    

Kvaliteten på inlämnade bygglovsansökningar ska öka 

I de flesta fall då bygglovsansökning lämnas in är den inte komplett. Det behöver inte vara negativt då de 
flesta vill ha en kontakt med handläggare för att få svar på frågor samt hjälp att fylla i 
ansökningsblanketten rätt. Under våren har byggenheten arrangerat tre temakvällar för att öka kunskapen 
hos invånarna. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Andelen bygglovsärenden där kompletteringar krävs i % 90 % 90 % 55 % 
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Antalet fall av olovligt byggande ska minska 

Hittills under 2015 har miljö- och byggnadsnämnden inte handlagt några fall av olovliga byggnader. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antal handlagda fall av olovliga byggnader 1 0 0 

Fler ovårdade fastigheter rustas upp eller rivs 

Ett par ärenden som berör ovårdade fastigheter från tidigare år har under det första delåret följts upp. Då 
byggenheten har varit underbemannad under våren 2015 har fokus varit på att hantera inkommande 
ärenden. Tillsynsarbetet har därmed inte hunnits med i tillräcklig omfattning. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antal fastigheter som åtgärdats efter handläggning 10 2 5 

Standarden på de enskilda avloppen ska öka 

I januari 2015 utförde handläggare tillsammans med kommunens LEAN-koordinator ett arbete där man 
kartlade hela processen med enskilda avlopp. Det här gjordes för att lägga en grund för ett framtida arbete 
med enskilda avlopp där mer tid ges till brukare istället för att lägga ner tid inne på kontoret. Vissa 
flaskhalsar har kunnat arbetas bort samtidigt som rättssäkerheten har ökat. Arbetet har dessutom resulterat 
i en bättre arbetsmiljö för förvaltningens handläggare. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antal åtgärdade enskilda avlopp 208 128 200 

Besöken på inte anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska öka 

Under våren 2015 har projektet med lantbrukstillsyn på inte anmälningspliktiga verksamheter avslutats. 
Målet med 150 besök blir svårt att nå då förvaltningen inte startat några nya tillsynsprojekt under året. Stor 
vikt har lagts vid att introducera ny personal samt fokusera på inkomna ärenden. Handläggarna utför 
fortfarande i stor utsträckning mycket administrativt arbete, varav den faktiska handläggningstiden för 
varje handläggare minskar. Då den faktiska handläggningstiden minskar, minskar även möjligheten till 
ökad självförsörjningsgrad. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antalet besökta U-objekt 139 40 150 

Alla kommunens resultatenheter ska besökas 

Det miljöstrategiska arbetet tillhör sedan 2013/2014 tillväxt- och utvecklingsavdelningen, 
kommunstyrelsen. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antal besökta resultatenheter    

Målavvikelse 

Under första delåret har förvaltningen fokuserat på inkommande ärenden på byggenheten för att få ut 
bygglov enligt lagstiftning (inom tio veckor från komplett ansökan). Byggenhetens tillsyn har inte utförts i 
tillräcklig utsträckning då förvaltningen inte varit fullt bemannad under våren. Två miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer har gått över till byggsidan för att stödja där. En del av tillsynen på miljö skjuts på 
framtiden. 

Antalet avloppstillstånd ligger lite lågt i förhållande till målet om 200 tillstånd. Under våren har 
förvaltningen arbetat med LEAN, vilket förhoppningsvis ger effekt inför hösten då 300 fastighetsägare 
kommer att bjudas in till informationsmöte samt att föreläggande kommer att skickas ut. 

Alla mål i nämndens verksamhetsplan kommer inte att uppnås. Det här främst p.g.a. av personella 
förändringar samt att tillräckligt administrativt stöd inte finns på förvaltningen. 
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Ekonomiskt utfall 

Driftbudget 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Intäkter 4 413 3 413 5 420 5 133 5 233 

Kostnader -5 435 -5 174 -7 890 -8 030 -8 199 

Varav personalkostnad -4 270 -4 105 -6 320 -6 845 -6 713 

Nettokostnader -1 022 -1 761 -2 470 -2 897 -2 966 

      

Budgetanslag 1 935 1 931 2 903 2 897 2 897 

Över-/underskott 913 64 433  -69 

Balanserat över-/underskott   1 833  1 264 

Prognosen visar ett underskott på 69 tkr, vilket främst beror på något minskade intäkter och något ökade 
övriga kostnader. I budgeten för 2015 finns ett ackumulerat överskott på 500 tkr. 

Driftbudget per verksamhet 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 

Nämnd 223 279 324 313 356 

Ledning och administration 794 728 706 1 056 1 106 

Bygg- och kartverksamhet 91 104 507 813 663 

Bostadsanpassning 9 0 9 0 0 

Miljö- och livsmedelsverksamheten 979 650 923 715 841 

Summa 2 096 1 761 2 469 2 897 2 966 

Investeringsbudget 

Belopp i tkr Anslag*) 2015 Helårsprognos 
Avvikelse 

prognos 
Beräknad 
ombudget 

Ledning och administration 127 35 92 92 

Kartverksamhet 163 0 163 163 

Bygglovverksamhet 84 0 84 84 

Summa utgifter 374 35 339 339 

Summa inkomster 0 0 0 0 

Summa nettoinvesteringar 374 35 339 339 

 

*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2014 

Nämnden behöver ständigt investera i det digitala kartsystemet för att detta effektivt ska kunna nyttjas av 
alla kommunens förvaltningar. När det kommer till det digitala arkivet så har det inte investerats ytterligare 
under 2015, detta p.g.a. arbetet med det kommunövergripande ärendehanteringsprogrammet som ska 
inkludera digital arkivering. Investeringsbudget för detta kommer att behövas framöver. Nämnden 
förutsätter att den kvarvarande investeringsbudgeten flyttas med till 2016 års investeringsbudget. 

Framtiden 

Förvaltningen har under första delåret 2015 genomgått stora personella förändringar, flera nya 
medarbetare har introducerats i arbetsgruppen, vilket har resulterat i att mycket planerat arbete har fått 
skjutas på framtiden. Den 1 juni började en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör som främst ska arbeta med 
avlopp men även industritillsyn. Under sommaren/hösten börjar även tre nya 
bygglovhandläggare/bygginspektörer samt en livsmedelsinspektör. Sedan 1 juni 2015 har förvaltningen en 
ny t.f. miljö- och byggchef. 
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Målet är att arbeta mer rättssäkert, fatta snabba beslut och arbeta med förebyggande och informativ tillsyn. 
En viktig del i detta arbete är administrationen. Administrationen är väldigt viktig för att nämnden ska 
kunna bedriva en rättssäker myndighetsutövning samt för att säkerställa att verksamheten håller god 
kvalité. Under våren har handläggare på miljösidan arbetat med effektiviseringar i arbetet med enskilda 
avlopp. Det här för att kunna möta nämndens uppsatta mål. I framtiden kommer förvaltningen att 
fokusera på att arbeta med god service och kommunikation ut mot brukare/kunder. Nästa steg i att 
effektivisera förvaltningens arbete kommer att bli på byggenheten, som under våren 2016 kommer att se 
över rutiner och handläggning. Det är viktigt att förvaltningen ständigt effektiviserar för att bibehålla 
samma kvalité då trycket inom byggverksamheten förväntas fortsätta i framtiden. 

Ovårdade fastigheter och nedskräpning är två områden som Vara kommuns invånare anser är viktigt att 
arbeta mot. Nämnden har möjlighet att bedriva tillsyn inom området men det är inte möjligt för nämnden 
att ta ut avgift för detta arbete, varav utrymme för detta arbete måste finnas i ramen. 

Investeringar som förväntas inom kort är arbetet med digitalisering av handlingar, e-tjänster och utveckling 
av GIS/Geodata för att kunna möta kunder/brukares behov. 

Det är viktigt att personalen på förvaltningen ges möjlighet till kompetensutveckling för att i framtiden 
kunna fokusera på en effektiv och rättssäker myndighetsutövning. 
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Räddningsnämnden Västra Skaraborg 

Nämndernas redovisning 

Årets viktigaste händelser 

 Ur larmhänseende har det varit ett normalår, inte för varmt och inte för blött. 

 Brandskyddskontroll har hittills utförts på entreprenad av en skorstensfejarmästare. Från årsskiftet 
kommer räddningsnämnden att utföra det i egen regi. Under första halvåret har det rekryterats 
skorstensfejartekniker. 

 Projektet med att uppgradera räddningscentralen med hjälp från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap är påbörjat. Eventuellt kan det bli en dygnet-runt-bemannad larmcentral i 
samarbete med vård och omsorg. 

Driftbudget 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -6 066 -6 289 -9 094 -9 509 -9 509 

Varav personalkostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnader -6 066 -6 289 -9 094 -9 509 -9 509 

      

Budgetanslag 6 005 6 339 9 008 9 509 9 509 

Över-/underskott -61 50 -86 0 0 

Balanserat över-/underskott   -41 -41 -41 

Resultat för räddningsnämnden Västra Skaraborg totalt 

Drift 

Redov. 140830 Redov. 150830 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 

14 080 15 059 25 400 26 977 26 977 
 

Siffrorna från 2014 är något låga p.g.a. en felbokförd intäkt. 

När Lagen om skydd mot olyckor kom 2003 delades sotning upp i två verksamheter; rengöring och 
brandskyddskontroll. Hittills har skorstensfejarmästaren utfört båda verksamheterna på entreprenad men 
fr.o.m. 2016 kommer räddningsnämnden att utföra brandskyddskontrollen i egen regi. 

Revision 

Driftbudget 

Belopp i tkr Redov. 140831 Redov. 150831 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -400 -316 -900 -885 -885 

Varav personalkostnad -274 -217 -443 -528 -528 

Nettokostnader -400 -316 -900 -885 -885 

      

Budgetanslag 581 590 871 885 885 

Över-/underskott 181  -30  0 
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Bolagens redovisning 

Vara Koncern AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettoomsättning, mkr 0,0 0,0 0,0 0,1 

Resultat efter finansiella poster, tkr -16,2 -28,0 -35,6 -10,1 

Balansomslutning, mkr 4,1 23,7 4,1 23,7 

Soliditet, % 1,9 100,0 1,4 100,0 

Förvaltningsberättelse 

Kommunfullmäktige beslutade under 2014 om en omstrukturering av kommunens bolag i syfte att 
inkludera samtliga bolag i en sammanhållen koncern. Syftet med omstruktureringen är att åstadkomma en 
samordning av bolagen. Vara Koncern AB ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande 
översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Vara kommunfullmäktiges ägardirektiv. 2014 var Vara 
Koncern AB moderbolag åt VaraNet AB och Vara Konserthus AB. Från och med 2015 är bolaget 
moderbolag även till Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB och Vara Horse Arena AB. 
Överföringen av bolagen till Vara Koncern AB är en ren koncernintern affär och innebär därför i 
praktiken inte några faktiska förändringar för kommunens ekonomiska och finansiella förutsättningar. 

Vara Bostäder AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettoomsättning, mkr 22,9 22,9 34,5 33,9 

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 000,0 -1 654,0 351,0 -2 050,0 

Balansomslutning, mkr 235,1 226,7 263,3 266,3 

Soliditet, % 7,7 6,7 6,4 5,5 

Förvaltningsberättelse 

Bolagets nya VD började i slutet av juni månad. En ny styrelseledamot ersattes i juli. Översyn av den 
befintliga organisationen och sätt att arbeta pågår för att möta dagens krav. 

Det finns många sökande till bolagets bostäder, speciellt önskemål om lägenheter i Vara. Styrelse och VD 
reviderar uthyrningspolicy med syfte att förbättra den. 

Bolaget har identifierat besparingspotential inom energiområdet. EPC-projektet, ett energiprojekt med 
start hösten 2015, görs för att minska bolagets energi- och driftkostnader samt för att förbättra miljön. 
Projektet genomförs med både kundnytta, brukare samt ekonomiska aspekter i centrum. Kostnaden för 
projektet är 11,8 mkr. 

Det pågår diskussion med försäkringsbolaget angående uppkomna vattenskador i samband med kraftiga 
skyfall förra året. I dagsläget är det osäkert hur mycket ersättning bolaget kommer att få. I år har inga nya 
reserveringar gjorts. Förra årets reserverades 776 tkr i bokslutet för eventuella kostnader. 

Sex radhuslägenheter i St. Levene blev inflyttningsklara under 2015. Fem lägenheter är uthyrda. 
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Vara Industrifastigheter AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettoomsättning, mkr 2,1 2,0 3,1 3,0 

Resultat efter finansiella poster, tkr 427,0 546,0 997,0 253,0 

Balansomslutning, mkr 14,4 14,6 14,8 14,6 

Soliditet, % 46,1 50,0 47,3 47,3 

Förvaltningsberättelse 

Bolagets nya VD började i slutet av juni månad. Företagets administration och skötsel köps av Vara 
Bostäder AB. Avtal för dessa tjänster löper t.o.m. år 2017. 

En lokal och ett kontor är vakant. 

Arbetet med konvertering av värmesystem från direktverkande el till fjärrvärme är avslutat på kvarteret 
Plåtslagaren 1. I kvarteret Konstruktören 1 går arbetet in i sista fasen. 

Vara Konserthus AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettoomsättning, mkr 8,9 9,0 48,6 16,1 

Resultat efter finansiella poster, tkr -50 531,0 540,0 457,0 

Balansomslutning, mkr 14,1 15,6 16,0 15,7 

Soliditet, % 15,6 14,8 16,4 17,0 

Förvaltningsberättelse 

Vara Konserthus har under årets åtta första månader haft 78 evenemang inom en mängd olika genrer med 
totalt 20 000 besökare. Under denna period har också 113 konferenser genomförts med ca 7 000 deltagare. 
Bohuslän Big Band har hittills i år haft 51 konserter i sin turnerande verksamhet för en sammanlagd publik 
om 16 000 personer. 

Konserthusets populära Familjelördagar har varit välbesökta och vårens tre lördagar har haft ca 500 
besökande barn med föräldrar per tillfälle. Utöver offentliga konserter för barn och unga har ett antal 
skolföreställningar genomförts för sammanlagt 3 000 elever. 

Samarbetet med Göteborgs Symfoniker fortgår så som tidigare år med två välbesökta konserter under 
våren. Vara Konserthus har också haft besök av Stockholms Filharmoniska Orkester och 
Göteborgsoperans symfoniorkester. Produktioner med Artist in Residence- artister Andreas Unge, Simon 
Ljungman, Magnus Lindgren, Bengan Jansson, Vara Internationella Kvinnokör och Shima Niavarani har 
fortgått enligt planering. 

Bohuslän Big Band har under våren samarbetat med artister så som Nils Landgren, Magnus Lindgren, Ida 
Sand, Eric Gadd, Bengt-Arne Wallin och många fler. Storbandet har under våren genomfört tre 
utlandsturnéer, två till Tyskland och en till Norge. Storbandet medverkade i juni i inspelningen av ett TV-
program i serien Moraeus Med Mera som kommer att sändas under hösten i SVT. 

I egna arrangemang har Vara Konserthus även haft besök av Vägus, Kodjo Akolor, Sven-Bertil Taube, 
Göran Fristorp, After Shave & Anders Eriksson, Kalle Moraeus, Teddybears, Sofia Karlsson, Solala och 
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Mikael Wiehe m.fl. Vara konserthus arrangerade i juni stadsfesten Jordgubbens dag. Ett arrangemang för 
stora och små under två dagar. Tack vare gynnsamma väderförhållanden blev stadsfesten välbesökt och 
uppskattningsvis 15 000 personer kom och såg artister som Hans Andersson, John Lindberg trio och 
Bengan Jansson m.fl. 

VaraNet AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettoomsättning, mkr 0,3 0,7 1,2 1,8 

Resultat efter finansiella poster, tkr 14,0 -82,4 620,5 371,0 

Balansomslutning, mkr 13,9 22,3 17,7 22,1 

Soliditet, % 11,6 9,2 12,0 11,3 

Förvaltningsberättelse 

VaraNet AB har under 2015 gått in i en mer förvaltande fas. Fibernätet har under året fungerat mycket bra 
med endast några få avbrott. Alla de sex föreningarna; Vedum Västra, Vedum Östra, Ryda Link, 
Kvänum/Öttum, Varaslätten samt Sydvästra Vara byggdes klart under 2014 och har nu igång sina nät i full 
skala. Alla kommunala byggnader är inkopplade i VaraNet AB:s stamnät förutom vattenverken som 
ansluts senare. 

Tidigare år har föreningarna och VaraNet AB träffats i möten där alla föreningar varit representerade. Från 
och med 2015 har man istället haft samråd där VD och ordförande från VaraNet AB medverkat och 
träffat tre föreningsrepresentanter. Mötena har framförallt handlat om avtalsfrågor samt ekonomin 
framöver för föreningarna. 

Ett köp har genomförts under året då VaraNet AB har köpt Vara kommuns fibernät. Alla avtal beräknas 
bli klara under hösten 2015. 

När det gäller tätortsutbyggnaden av fiber så går även den bra. Skanova AB är klara med utbyggnaden av 
fiber till Vara och St. Levene. Där är en anslutningsgrad på nästan 40 %. Dock kommer det att bli en 
efterkampanj då många hushåll hört av sig och vill koppla upp sig. 

Även utbyggnaden av fiber till Vedum, Kvänum, Jung och Tråvad går framåt. Enligt Svenska Stadsnät och 
Kvänum Energi AB, som bygger i dessa tätorter, beräknas det vara klar till 1 december 2015. 

VaraNet AB har uppmärksammats mycket positivt under året av både myndigheter, företag och 
kommuner. 

I NLT kunde man i våras läsa följande: 

”Vara har den snabbaste utvecklingen av fiberutbyggnaden och är ett roligt exempel på hur man kan gå tillväga” säger 
Göran Marby, Post- och Telestyrelsens (PTS) generaldirektör. 

Det goda arbetet kring fiberutbyggnaden har lett till att Vara kommun är nominerad som Årets IT- 
kommun 2015 i Sverige tillsammans med Sundvall, Västerås, Göteborg och Helsingborg. På 
Kvalitetsmässan i Göteborg den 3 november avgörs om Vara kommun står som vinnare. 

VaraNet AB har i budgeten beräknat att göra en vinst på ca 67 000 kr för 2015. I delårsrapporten kan nu 
konstateras att dessa antaganden som budgeten baserats på har varit försiktiga. Dock kan tilläggas att det 
är första året som VaraNet AB går in i en mer förvaltande fas, vilket gör att budgetarbetet för 
nästkommande år kommer bli betydligt enklare. Enligt prognosen beräknar bolaget nu göra ett överskott 
på 371 000 kr för 2015. 
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De större avvikelserna är följande: 

VaraNet AB hade budgeterat för att sälja svartfiber för 100 000 kr. Enligt rapporterna från Svenska 
Stadsnät AB ser VaraNet ut att sälja betydligt mer då intresset varit större än beräknat. Enligt deras 
beräkningar kommer intäkterna att bli 200 000 kr för svartfiber. Dessutom har de avtal som tecknats varit 
på flera år, vilket innebär att VaraNet kan räkna med dessa intäkter även framöver. Det kan konstateras att 
redovisningen från Svenska Stadsnät AB släpar. 

Utbetalningen av kick-backen från Telia Sonera AB ligger också efter. Det förekommer också oklarheter i 
avtalet med Telia kring de passiva medlemmarna och dess intäkter, vilket gjort att prognosen justerats ner 
något. 

Då detta var det första året i en förvaltande fas lades en stor del av budgeten, 500 000 kr, på ”Rörlig 
kostnad för Drift & Underhåll”. Trots god hjälp från fackkunniga var det svårt att beräkna hur många 
avgrävningar och utsättningar m.m. det skulle bli. Det har dock visat sig att de kostnaderna inte verkar bli 
så höga som budgeterat, en prognos på 180 000 kr, d.v.s. ett överskott på 320 000 kr detta år. 

Avskrivningen har blivit högre än budgeterat, p.g.a. inköpet av kommunens fibernät. 

De finansiella kostnaderna, som består av räntor på lån, var budgeterade till 245 000 kr. Då VaraNet AB 
fick goda lånevillkor kommer kostnaden för dessa bli 40 000 kr. Lånen togs heller inte upp vid årets början 
utan vid halvårsskiftet. 

Vara Horse Arena AB 

Ekonomisk översikt 

 Redov. 140831 Redov. 150831 Bokslut 2014 Prognos 2015 

Nettoomsättning, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster, tkr -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 

Balansomslutning, mkr 0,1 0,1 0,1 0,1 

Soliditet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Förvaltningsberättelse 

Bolaget bildades 2007 och det sker ingen verksamhet i bolaget. Det ursprungliga syftet med bolaget var att 
bedriva verksamhet med anknytning till hästsport. Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att Vara 
Horse Arena AB skulle likvideras under 2015, men beslutet har upphävts. 
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Vara kommun har valt att följa RKR:s rekommendation (Rådet för kommunal redovisning), 22 
Delårsrapport. 

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning samt drift- och 
investeringsredovisning. Den finansiella analysen görs enligt den så kallade RK-modellen. RK-modellen 
bygger på fyra perspektiv: det finansiella resultatet, kapacitet, riskförhållanden samt kontroll. 

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

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

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

Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponentavskrivning. För övrigt används samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 

  


