
Å
R

SR
ED

O
V

ISN
IN

G
V

A
R

A
 K

O
M

M
U

N
                         2

0
1

6

Årsredovisning
VARA KOMMUN

2016



Årsredovisning 2016
Inledning och struktur

Vara kommun

2

Inledning och struktur
Målgrupp och snabbfakta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Årsredovisningens struktur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kommunens organisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kommunstyrelsens ordförande har ordet  . . . . . . . . . . 6
Kommundirektören har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Block 1. Förvaltningsberättelse
Vara kommun – en översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ekonomisk omvärldsanalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mål och visionsstyrning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Övergripande måluppfyllelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sammanfattande finansiell analys  . . . . . . . . . . . . . . 15
Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning  . . . . . . . . 17
Personalekonomisk redovisning  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Riskanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Block 2. Vara kommuns 
verksamheter
Kommunstyrelsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bildningsnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Socialnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Miljö- och byggnadsnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Räddningsnämnden Västra Skaraborg  . . . . . . . . . . . 44
Vara kommuns revisorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vara kommuns bolag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Block 3. Vara kommun/koncern 
– finansiell analys och räkenskaper
Finansiell analys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Driftsredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Investeringsredovisning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Resultaträkning och kassaflödesanalys  . . . . . . . . . . 58
Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Noter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper  . . . . . 68
Finansiella profiler för Vara kommun  . . . . . . . . . . . . 70
VA-verksamhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Revisionsberättelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vara kommun – 10 år i sammandrag . . . . . . . . . . . . 77
Bilder från invigningen av Torsbo . . . . . . . . . . . . . . . 78

Innehållsförteckning

30

15
16

26

36

41

78

PROJEKTLEDNING: EKONOMIAVDELNINGEN, VARA KOMMUN

ADRESS, TELEFON OCH E-POST:
VARA KOMMUN, 534 81 VARA. TEL. 0512-310 00. E-POST. VARA.KOMMUN@VARA.SE

BILDFAKTA: FOTO VARA KOMMUN

GRAFISK FORM - PRODUKTION: HANS KLAR – HATECH – WWW.HATECH.SE

TRYCK: XXX XXX I APRIL 2017

TYPSNITT: GARAMOND, FUTURA, FRUTIGER. 

Kommentar till årsredovisningens
framsida:
Torsbo fritidsgård har fått en jämställd utomhusmiljö som är
attraktiv och användbar för alla. Se fler bilder på sidan 78.



Målgrupp och snabbfakta

                             

2012 2013 2014 2015 2016

Folkmängd 15 557 15 609 15 597 15 662 15 788
Primär skattesats, % 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27

BRUTTOKOSTNAD  
Kommunen, mkr 827 862 924 932 1 002
Sammanställd redovisning, mkr 842 875 966 977 1 049

BALANSOMSLUTNING  
Kommunen, mkr 831 854 888 929 970
Sammanställd redovisning, mkr 993 984 1 137 1 186 1 215

ÅRETS RESULTAT  
KOMMUNEN
– fullfonderingsmodell, mkr 30 -3 -10 26 39
– blandad redovisningsmodell, mkr 33 25 -28 14 26

KONCERNEN
– fullfonderingsmodell, mkr 31 -2 -8 25 19
– blandad redovisningsmodell, mkr 34 26 -26 13 6

NETTOINVESTERINGAR  
Kommunen, mkr 60 109 105 45 55
Sammanställd redovisning, mkr 98 116 131 60 66

SOLIDITET  
Kommunen, % 31 30 28 29 32
Sammanställd redovisning % 27 26 22 23 25

Snabbfakta

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

redovisningen produceras av ekonomiavdelningen för kom-
munstyrelsen.
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Vara kommun och polismyndigheten undertecknade medborgarlöfte. Löftet innebär att såväl kommunen som polisen med extra kraft kom-
mer att jobba tillsammans för att skapa en tryggare miljö i Badhusparken i Vara och i Vara stationshus. Detta är platser som medborgarna upplevt
som mindre trygga.
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Årsredovisningen delas upp i tre följande block:

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

I förvaltningsberättelsen redovisas en översikt av kommunen, omvärldsanalys,
övergripande målavstämning och en sammanfattande finansiell analys av kommu-
nen och sammanställd redovisning.

I förvaltningsberättelsen återfinns också en redovisning av kvalitetsmått från
jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i korthet. Avslutningsvis redovisas avsnitt
om personalekonomi och riskanalys.

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrivits i Vara kommuns
nämnder och bolag under 2016.

Blocket delas upp i redovisning från nämnderna och de kommunala bolagen.
Inom varje nämnds område redovisas årets viktiga händelser, ekonomiskt resultat,
måluppfyllelse samt förändringar i framtiden.

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

      Block 1.  Förvaltningsberättelse 

      Block 2.  Vara kommuns verksamhet  

      Block 3.  Vara kommun/koncern – finansiell analys och räkenskaper



Årsredovisning 2016
Inledning och struktur

5

Vara kommun

2016
Övergripande kommentar och organisation
Kommunens organisation

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ
och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för verk-
samheterna. Kommunfullmäktige har också utvärderingsansvar.
Större verksamhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av
kommunfullmäktige. 

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

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

Vara kommuns organisation 2016-12-31

Valberedning

Valnämnd

Revision

Överförmyndare

Arbetsutskott

Personalutskott

Tekniskt utskott

Gemensam 
räddningsnämnd

Vara Bostäder AB

Kommun-
fullmäktige

Vara Industrifastigheter AB

Destination Vara AB

Vara Koncern AB

Bildningsnämnd Kommunstyrelse Socialnämnd Miljö- och 
byggnadsnämnd

Mandat i kommunfullmäktige 
15 okt 2014 - 
14 okt 2018  

Majoritet:
Socialdemokraterna 16
Centerpartiet 5
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 1

Opposition:
Moderaterna 13
Liberalerna 2
Kristdemokraterna 1

Sverigedemokraterna 5
Totalt 45

100%

100%

100%

100%

Vara Konserthus AB
100%

VaraNet AB
100%
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Vara – en del av världen
Vara kommun är en del av en större helhet. Världen-Europa-Sve-
rige-Västra Götaland-Vara kommun. Det som sker i världen i
form av krig, förföljelse och naturkatastrofer påverkar givetvis den
enskilde individen oerhört mycket. Det påverkar också Europa,
Sverige och oss i Vara kommun på olika sätt. Presidentvalet i USA
är en stor händelse, som föregicks av en valkampanj som handlade
om mycket men väldigt lite politik. Brexit och valet i Storbritan-
nien är ytterligare exempel på hur omvärlden påverkar oss. Brit-
terna som röstade JA till ett utträde ur EU, vad detta innebär ser
vi ännu inte alla konsekvenser av. Migrationsfrågan har varit och
är en stor fråga för många kommuner, där vi kommer att göra så
gott vi kan utifrån våra förutsättningar.

Samarbete – för att möta framtidens 
välfärd
V6-samarbetet mellan de sex kommunerna Lidköping, Götene,
Skara, Essunga, Grästorp och Vara har under året tagit steg framåt.
V6 har tillsammans ca 100 000 invånare, där samarbete är bra för
samtliga kommuner och där vi som liten kommun kan få fördelar
både ekonomiskt och i verksamheten. Tillsammans har vi enats
om att fördjupa samarbetet inom vissa områden. De centrala frå-
gorna i samarbetet är:

u Hur klarar vi framtidens välfärd?

u  Hur klarar vi att vara kostnadseffektiva med ett gott bemö-
tande och hög tillgänglighet?

u  Hur kan vi producera mer och bättre tjänster utan att kost-
nadsutvecklingen blir högre än vad kommunen klarar?

Fantastiskt föreningsliv och 
stark företagaranda
Jag vill berömma vårt föreningsliv och frivilligverksamheter: ni är
fantastiska och gör ett ovärderligt arbete. Det gör vår kommun
unik. Företagsandan är stark i vår kommun som präglas av krea-
tivitet och duktiga företagare. Samarbete och dialog mellan nä-
ringslivet och kommunen är viktigt i vårt arbete framåt, då
företagen utgör navet i kommunen. Ett starkt näringsliv skapar
synergieffekter med kommunen i form av en god och stark kärn-
verksamhet. Vi ska värna de företag som verkar inom kommunen
och välkomnar nya företag till kommunen.

Sprinten – vi satsar på ett bildnings- och
kulturkluster
Sprinten är en tillväxtsatsning som skapar långsiktiga förutsätt-
ningar för Lagmansgymnasiets fortlevnad och utveckling. Sats-
ningen tillgodoser Vara konserthus behov av utveckling och
upprustning för befintlig samt utökad konsert- och engagemangs-
verksamhet, vuxenutbildning, SKY (Stiftelsen Yrkeshögskolan Sve-
rige) samt AMB (Academy of Music and Business). AMB är en
friskoleetablering med riksintag och är en satsning som ger syner-
gieffekter i hela vår kommun.

Vi vill utveckla våra skolor och stärka självförtroendet och gläd-
jen hos elever och personal. Det tror vi är en framgång, både för

eleverna och deras resultat. Vi blir allt fler äldre i kommunen och
vi står väl rustade för framtiden. Vi värnar om en trygg och säker
ålderdom i kommunen. Vill man bo hemma ska man kunna göra
det, vill man bo ett trygghetsboende ska man kunna göra det.

Vi erbjuder en bra service. Det visar medborgarenkäten och
brukarundersökningar på. Det beror på att vi har duktig och proff-
sig personal. Ni gör ett fantastiskt jobb varje dag, året runt. Eller
lite modernare: 24h-7 dagar i veckan. Senaste medarbetarenkäten
visar också att ni trivs i Vara kommun och med Vara kommun
som arbetsgivare – det bådar gott för framtiden. Ett stort tack till
er alla!

Väl utbyggd infrastruktur viktig
Ett väl utbyggt bredband i kommunen är av stor vikt för samhälls-
utvecklingen. Idag, när vi upplever vad som händer överallt i re-
altid, är ändå den fysiska kommunikationen viktig för handel och
transporter. Då krävs en väl utbyggd och välfungerande infrastruk-
tur. I Vara kommun tar vi krafttag med infrastrukturfrågorna
genom påverkan av E20:s utbyggnad, sträckning och byggnation.
Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan är också viktiga för oss och
vår utvecklig framöver. Väg 47 och dess framkomlighet och på-
farter diskuteras för närvarande med Trafikverket. GC-väg mellan
Emtunga och Önums friskola är på gång. I infrastrukturarbetet är
lobbyverksamhet oerhört viktigt, där är vi alltid representerade
och gör Vara kommuns röst hörd.

Jag vill också nämna bostadsbyggandet. Vara kommun planerar
för fler bostäder i Kvänum, Vedum och Vara. Det är oerhört vik-
tigt att det byggs bostäder. Under året har det kommunala bo-
stadsbolaget både byggt och planerat för stora byggnationer de
närmaste åren. Vi ser med glädje på att även privata aktörer visar
intresse av att bygga, vilket är ett tecken på en välmående kommun
med framtidstro. Vi tror på en levande landsbygd i hela vår kom-
mun. En levande bygd där tätort och landsbygd hänger ihop ger
synergieffekter.

Vara i februari 2017

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Fredrik Nelander – kommunstyrelsens ordförande
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Vi planerar och bygger för framtiden …
Antalet invånare i Vara kommun ökar och vid årsskiftet fanns 
15 788 invånare i Vara kommun, vilket är en ökning med 126 in-
vånare jämfört med året innan. Detta påverkar förstås vår kom-
muns planering för verksamhet och bostäder. 

Kommunfullmäktige antog under året en ny riktlinje för bo-
stadsförsörjning som anger inriktning för planläggning och bo-
stadsbyggande. Målsättningen är att det ska byggas 60 bostäder
per år i Vara kommun och under året har både byggnation och
planering tagit fart. Under året har sju lägenheter färdigställts,
byggnation av ytterligare 17 lägenheter har påbörjats och projek-
tering av elva nya bostäder pågår. Vara Bostäder planerar nu bo-
stadsbyggande i Brinkeskogen där ett 60-tal bostäder planeras att
byggas. Under året har fyra detaljplaner antagits som möjliggör
byggnation i de olika orterna. 

Infrastrukturen är viktig för samhällsbyggandet och under året
har arbete pågått för E20:s sträckning samt byggnation av gator
och vägar i kommunen. Vidare har en överenskommelse träffats
med Herrljunga kommun, som innebär att kommunerna kommer
att kunna agera tillsammans i arbetet framåt, vilket inte minst är
viktigt för väg 2516 mellan Vara och Herrljunga. Glädjande nog
har kommunen under året fått fler cykelvägar inne i centrala Vara
samt i Arentorp, vilket möjliggör för hållbara transporter. 

… och fortsätter att växa och utvecklas
Kommunfullmäktige fattade i oktober månad beslut om att skapa
ett bildnings- och kulturkluster inom kvarteret Sprinten. Syftet är
att vidareutveckla Lagmansgymnasiet, skapa lokaler för utveck-
lingen för Vara Konserthus AB samt att tillhandahålla lokaler för
fristående bildnings- och kulturaktörer. Under 2017 startar den
första årskursen av friskolan AMB:s utbildning (Academy of Music
and Business). Glädjande nog kan konstateras att antalet ansök-
ningar till Lagmansgymnasiet nu är högre än på många år. 

Destination Vara AB startade sin verksamhet 2016 och syftar
till att marknadsföra och utveckla Vara kommun som besöks-,
mötes- och evenemangsplats. Genom ett samarbete med olika ak-
törer skapas förutsättningar för ökat antal besökare och för stärkt
handels- och serviceutbud.

Ett gott näringslivsklimat och hög 
sysselsättning
Vara kommun hamnade på en sjätteplats i Västra Götaland och
på en andra plats i Skaraborg i Svenskt Näringslivs ranking gäl-
lande företagsamheten i kommunen. Även om det var ett något
sämre resultat än förra mätningen, så kan det konstateras att före-
tagen har en god marknadssituation och sysselsättningen ökar. An-
talet företag i Vara kommun har dessutom ökat under året.

Fler och nöjda medarbetare
Antalet medarbetare har under en femårsperiod ökat med ca 100
till att idag omfatta 1 300 tillsvidareanställda medarbetare. Detta
beror på att kommunens volymer växer inom de största verksam-
heterna vård, skola och omsorg. Under 2016 gjordes en medarbe-
tarundersökning som visar att medarbetarna trivs och vill utvecklas
i Vara kommun.

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 39 mkr för kommunen, vilket motsvarar
4,7 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. En-
gångsposter på såväl intäkts- och kostnadssidan har påverkat årets
resultat. Koncernens resultat som även omfattar de kommunala
bolagens resultat, uppgår till 19 mkr 2016. 

Från kommun till koncern
Koncernens bildande innebär ett samlat grepp kring de kommu-
nala bolagens utveckling, ekonomi och riskhantering. Under året
har arbetet börjat med att forma strukturer för det arbete som ska
få de kommunala förvaltningarna och bolagen att kraftsamla för
att nå de mål som beslutats av kommunfullmäktige. 

Framtiden
Kommunens utmaningar är flera, inte minst den växande och åld-
rande befolkningen som kommer att innebära en större efterfrågan
inom vårdsektorn. Men även i yngre åldrar sker en ökning av an-
talet barn i närtid vilket också ökar efterfrågan på förskola, grund-
skola och fritidshem. Men med en stark ekonomi, ett gott
näringslivsklimat, goda medarbetare och framtidstro lägger vi nu
år 2016 till handlingarna. Vi går in i 2017 där vi tillsammans kom-
mer att göra vardagen lite bättre varje dag för de som bor i, verkar
i och besöker Vara

Vara i februari 2017

Anna Cederqvist – kommundirektör
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Befolkningsutveckling 1995-2016 In- och utflyttning i Vara kommun 2012 - 2016
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Folkmängd

Befolkningen har under 2016 ökat med 126 personer. Födel-
senettot är negativt med 62 invånare medan flyttningsnettot är
positivt med 189 personer varav 54 inflyttade från egna länet, 39
från övriga Sverige och 96 från utlandet.

Skattesatsen 2016

Kommunen har en skattesats på totalt 32,75, vilket är samma
som snittet i övriga kommuner i Västra Götalands län. I jämförelse
med snittet i riket ligger Vara kommuns utdebitering på 52 öre
högre på kommunalskatten och 65 öre högre totalt när landstings-
skatten räknas med.

Vara kommun – en översikt

Årsredovisning 2016
Förvaltningsberättelse

Vara kommun

8

Folkmängd 31 december 2016
In- Ut- Förän-

flytt- flytt- dring 
Invånare Totalt Födda Döda ning ning från 2015

Vara kommun 15 788 155 217 964 775            126

Jämförelsetal befolkning 2016-12-31
     Utrikes 

% Kvinnor Män 0-17 18-64 65 - födda

Vara kommun 48,9 51,1 19,8 56,9 23,3          9,3
Västra Götaland 49,8 50,2 20,7 60,1 19,2        17,6
Riket 49,8 50,2 20,8 59,4 19,8        19,9

Antal förvärvsarbetande efter sektor och kommun år 2015
     Procent Procent  

% Vara Män Kvinnor Vara Riket

KKommun 1 591 279 1 312 20,2        17,5
Landsting 146 31 115 1,9          5,4
Statlig förvaltning och affärsverk 12 11 1 0,2          5,2
Näringslivet 5 802 4 176 1 623 73,7        68,1
Övriga 316 135 181 4,0          3,8
Totalt 7 867 4 632 3 235 100,0     100,0

In- och utpendling Vara kommun 2011 - 2015
År 2011 2012 2013 2014 2015

Inpendling 2 936 2 844 2 680 2 528      2 699
Utpendling 2 296 2 326 2 357 2 357      2 424
Nettopendling 640 518 323 171        275

Vara  Genomsnitt  

% kommun Västra Götaland Riket

Utdebitering 32,75 32,75 32,10
– Därav kommun 21,27 21,27 20,75
– Därav landsting/region 11,48 11,48 11,35

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Vara

2015 2016

Arbetslösa i åldern 16-64 år 475 444              
Arbetslösa i åldern 18-24 år 121 89

20162012 2013 2014 2015



Årsredovisning 2016
Förvaltningsberättelse

9

Vara kommun

2016
Konjunkturen och skatteunderlaget 
bromsar in
Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också under
2017. För 2016 beräknas BNP, kalenderkorrigerat, öka med 3,2 %
och för 2017 år med 2,8 %. Drivande bakom tillväxten är kraftigt
ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion
i kölvattnet av 2015 års stora antal asylsökande. Exporten och hus-
hållens konsumtionsutgifter ökade år 2016 relativt måttligt, men
förväntas öka i snabbare takt år 2017. År 2017 kan beskrivas som
ett högkonjunkturår för svensk ekonomis del.

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär
att läget på arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet arbe-
tade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka med
1,3 %, vilket kan jämföras med en ökning med 1,8 % under 2016.
Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis mins-
kar ner mot 6 %. Trots det förbättrade läget på arbetsmarknaden
beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning av
genomsnittlig timlön med 2,8 %.

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion,
högre råvarupriser och en försvagad krona innebär att prisöknings-
takten gradvis stiger under året. Efterhand når ökningen av kon-
sumentpriserna mätta som KPIF, d.v.s. KPI exklusive hushållens
räntekostnader, över 2 %. Mot denna bakgrund är SKL:s bedöm-
ning att Riksbanken under hösten höjer styrräntan. Den stramare
penningpolitiken får till följd att kronan stärks och då framförallt
mot euron.

Utvecklingen åren 2018–2020 är ingen prognos utan i stället
en framskrivning gjord på basis av några på förhand uppställda
antaganden. Styrande i detta upplägg är att svensk ekonomi på
sikt återgår till konjunkturell balans. Det innebär en mer normal
men väsentligt långsammare utveckling av produktion och syssel-
sättning än tidigare då den svenska ekonomin gått från låg- till
högkonjunktur. Åren 2018–2020 understiger BNP-tillväxten 2 %
samtidigt som ökningen i sysselsättningen är starkt begränsad.

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveck-
ling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam utveckling av
kommunernas och landstingens skatteunderlag. I reala termer be-
räknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 % åren 2015–
2017, vilket är ungefär det dubbla mot normalt. I och med att den
svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell
balans och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunder-
lagets utveckling åren 2018–2020 betydligt svagare. Det blir då be-
tydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att
gå ihop. Reala ökningar i skatteunderlaget på 0,5-1,0 % ska klara
demografiska krav som årligen växer med 1,5 %.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i december.

Viktiga händelser i Vara kommun
De största händelserna i Vara kommun under 2016 och under in-
ledningen av 2017:

u Vara kommuns nya kommundirektör började 1 mars.

u  Kommunfullmäktige beslutade om att investera 150 mkr i
ett bildnings- och kulturkluster inom utvecklingsområdet

kvarteret Sprinten. Detta för att tillhandahålla lokaler för
kulturverksamhet, utbildning, allmänna mötesplatser och
etablering av fristående bildnings- och kulturaktörer.

u  Kommunfullmäktige fastställde förslaget på en gemensam
upphandlingspolicy för V6-kommunerna Vara, Grästorp, Es-
sunga, Götene, Lidköping och Skara kommuner. En gemen-
sam upphandlingsorganisation börjar 2017-01-01.

u  Kommunfullmäktige beviljade Vara Hästsportklubb ett bi-
drag på 8,8 mkr för byggnation av ett ridhus.

u  Kommunfullmäktige antog en riktlinje för bostadsförsörj-
ningsprogram 2016-2020, vilken ska betraktas som ett pla-
neringsunderlag för att möjliggöra en byggnation enligt
kommunens målsättningar. Målet enligt programmet är att
det byggs ca 60 lägenheter per år. Vara Bostäder planerar nu
bostadsbyggande i Brinkeskogen. Sju lägenheter har färdig-
ställts, byggnation av ytterligare 17 har inletts och projekte-
ring av elva har färdigställts. Förplanering av ett 60-tal
lägenheter har påbörjats.

u  Vara och Herrljunga kommuner har ingått ett samverkansav-
tal för infrastruktur och kollektivtrafikplanering.

u  Projektering av ombyggnationen av Torsgårdsskolan till 3-
parallellig F-3-skola och fritidshem har slutförts och upp-
handling pågår.

u  Cykelvägen mellan Vara och Arentorp färdigställdes under
året. Även fortsättningen av cykelvägen inne Vara, som kom-
munen har byggt, är färdig.

u  Vara kommun och polismyndigheten undertecknade ett
medborgarlöfte, vilket innebär att båda parter kommer att
jobba tillsammans för att få tryggare utomhusmiljöer.

u  Torsbo fritidsgård har fått en jämställd utomhusmiljö som är
attraktiv och användbar för alla.

u  Vara kommun har blivit medlemmar i Healthy Cities, där
betydelsen av hållbar utveckling poängteras.

u  Vara kommun hamnade på en sjätteplats i Västra Götaland
och på en andra plats i Skaraborg i Svenskt Näringslivs ran-
king gällande företagsamheten i kommunen.

u  Miljö- och byggnadsförvaltningen har beviljat totalt 98 bygg-
lov under 2016, varav 35 är för lägenheter. 

u  Under året har detaljplaner följande detaljplaner antagits:
Torsbo fritidsgård, kvarteret Violen, Måsen 5 samt Vedum
18:20 och del av Vedum 18:1.

u  Vid årets början hade kommunen 68 ensamkommande barn
i HVB-boenden och öppnade det tredje boendet under ja-
nuari och ett fjärde var planerat för start i maj. Vid årets slut
var det 48 barn. Två avdelningar har slagits samman till en
och flyttat till andra lokaler.

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

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

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

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

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

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

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

Mål och visionsstyrning
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Vara kommun har 1 övergripande mål, 11 inriktningsmål, 15 ef-
fektmål och 22 indikatorer. Av de 22 indikatorerna har sex upp-
fyllts helt (27 %), två uppfylls delvis (9 %), fyra uppfylls inte (18
%) och tio besvaras inte (45 %). Under 2016 har medborgarun-
dersökningen inte genomförts, då den bara görs ojämna år. Detta
medför att åtta indikatorer inte har besvarats av denna anledning.
Nästa medborgarundersökning görs hösten 2017.

På uppdrag av Vara kommun genomförde företaget Markör
2016 en arbetsklimatundersökning med kommunens fast anställda
personal. Undersökningen var digital, personalen besvarade enkä-
ten via webben. En påminnelse skickade ut till dem som inte be-
svarat enkäten. Datainsamlingen genomfördes fr.o.m. 10 oktober
– 4 november år 2016. Totalt besvarades enkäten av 1 015 perso-
ner, vilket ger en svarsfrekvens på 75 % (vilket är 1 procentenhet
högre svarsfrekvens jämfört med 2014). Ett flertal av indikatorerna
hänvisas till denna undersökning. En medborgarundersökning ge-

nomförs vartannat år ojämna år. Flera av indikatorerna är nya för
2016, varför utfall för 2015 inte finns. Vissa indikatorer har fun-
nits sedan tidigare mandatperiod. Dessa utfall finns med för  2015.

Övergripande måluppfyllelse

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?, %. 95 - -

                                 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?, %. 82 - -

                                 Invånarantalet ökar. 15 662 15 788 15 663

Indikatorerna följs upp i medborgarundersökningen, som görs vartannat år. I styrdokument 2016-2019 finns indikatorer beslutade
för de år undersökningen görs. Medborgarundersökningen gjordes senast 2015. Nästa undersökning görs 2017. Invånarantalet för
2016 var 15 788, en ökning med 126 invånare.

”I Vara kommun trivs alla att leva och bo”

Frågan var inte med i arbetsklimatundersökningen 2016. Trolig orsak: missförstånd vid överlämning från ansvarig som avslutat sin
tjänst under året.

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

1. Övergripande inriktningsmål: ”I Vara kommun trivs alla att leva och bo.”

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

100 % = grönt (uppnått).

85 % - 99 % = gult (delvis uppnått)

0 - 84 % = rött (inte uppnått)

utfall i förhållande till mål:

Vara kommun har:
1 övergripnde och 11 inriktningsmål15 effektmål 
22 indikatorer

Övergripande mål, effektmål och sektorsprogrammens inriktning

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper, %. - - 100

2016 års resultat visar ett nuläge. Skalan har förändrats från skala 1 - 4 till skala 1 - 5. Målet är satt på skala 1 - 4. Jämförelse blir
möjlig först 2018. Orsak till skaländring: Ger Vara kommun möjlighet att jämföra sig med andra, vilket inte var möjligt med tidi-
gare skala.

Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt.

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt, %. - 86 75
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3. Vara kommun ska ha en stark ekonomi med bra resultat och soliditet.

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

Resultatet för 2016 uppgår till 39 mkr, vilket motsvarar 4,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt redovisning med
fullfonderingsmodellen för pensioner.

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till två procent plus minus två procent.

5. Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har 
kunden/brukaren i fokus.

2016 års resultat visar ett nuläge. Skalan har förändrats från skala 1 - 4 till skala 1 - 5. Målet är satt på skala 1 - 4. Jämförelse blir möjlig
först 2018. Orsak till skaländring: Ger Vara kommun möjlighet att jämföra sig med andra, vilket inte var möjligt med tidigare skala.

Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun

Den totala sjukfrånvaron på 8 % är på samma nivå som under 2015. Trots stora insatser för att minska sjukfrånvaron har inte dessa
räckt till.

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

Antalet ramavtalsområden har under året ökat med sex områden och uppgår till 88. De områden som har utökats är bl.a. anlägg-
ningsmaskintjänster, bemanningstjänster, VA-material, återvinningscentral och inköp av vacciner.

Antal ramavtalsområden ska öka.

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %. 3,3 4,7 2,0

6. Vara kommun ska leverera en verksamhet av god kvalitet för våra invånare, kunder 
och medarbetare

Den första indikatorn är ny för 2016 och mäts i medborgarundersökningen som görs vartannat år. Medborgarundersökningen gjordes
senast 2015. Nästa undersökning görs hösten 2017. 

Vara kommuns medborgare är nöjda med kommunens sätt att bedriva sina verksamheter och det inflytande de har över detta

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

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

                                 Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i kommunen, %. 59 - -

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Antal ramavtalsområden ska öka, st. - 88 84

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Nöjd-Medarbetar-Index, %. - 66 >75

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Sjukfrånvaro, %. 8,0 8,0 <5,5
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Indikatorn följs upp i medborgarundersökningen, som görs vartannat år. I styrdokument 2016-2019 finns indikatorer beslutade för
de år undersökningen görs. Medborgarundersökningen gjordes senast 2015. Nästa undersökning görs hösten 2017.

Indikatorn följs upp i medborgarundersökningen, som görs vartannat år. I styrdokument 2016-2019 finns indikatorer beslutade för
de år undersökningen görs. Medborgarundersökningen gjordes senast 2015. Nästa undersökning görs hösten 2017.

Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter

7. Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva kommunikations-
insatser internt och externt

2016 års resultat visar ett nuläge. Skalan har förändrats från skala 1 - 4 till skala 1 - 5. Målet är satt på skala 1 - 4. Jämförelse blir möjlig
först 2018. Orsak till skaländring: Ger Vara kommun möjlighet att jämföra sig med andra, vilket inte var möjligt med tidigare skala.

Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Jag har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, %. - 48 75

8. Kultur - Vara kommun ska stärka kulturutbudet. Kulturaktiviteter ska ingå som en naturlig
del i alla kommuninvånares vardag.
Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet, %. 76 - -

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Jag är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, %. 80 - -

Indikatorn är ny för 2016 och följs upp i medborgarundersökningen som görs vartannat år. Uppföljning görs första gången vid
nästa undersökning hösten 2017.

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Jag är nöjd med kommunens webbplats, %. - - -



Årsredovisning 2016
Förvaltningsberättelse

Vara kommun

14

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

På första indikatorn är utfallet 16,7. Motsvarande siffra för Sverige är 12,3. Siffrorna baseras på data från 2015. Utfallet för andra
indikatorn är 7,3. Motsvarande siffra för Sverige är 5,6.

12. I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft

10. Internationalisering - Vara kommun ska skapa förutsättningar för samarbete och förstå-
else mellan människor och organisationer i olika nationer. Internationellt arbete utvecklar
hela kommunen.

Indikatorn ”Jag känner mig som en världsmedborgare” mäts vanligtvis genom brukarenkät på högstadiet samt gymnasiet vartannat
år. Ingen sådan mätning gjordes dock under 2015 och 2016.

Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Jag känner mig som en världsmedborgare, %. - - -

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Andelen företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen 16-74 år, %. - 16,7 16,2

                                 Andelen företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen 16-34 år,%. - 7 8

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

Indikatorn är ny för 2016 och framåt. Medborgarundersökningen görs vartannat år. Nästa undersökning görs hösten 2017. En in-
dikation från annan källa (enkäten Hälsa på lika villkor, HPLV, från 2015) säger att 71 % i Vara upplever god eller mycket god
hälsa. Resultatet ligger i linje med nationell statistik som speglar upplevelse av en god eller mycket god hälsa hos befolkningen.

Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 - - -

                                 Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt, %. 78 84 60

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

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

Ny indikator för 2016 och framåt.

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

2015         2016 Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                 Närtrafik, antal resenärer per år. - 1 556 2 600

                                 Placering i Miljöaktuellts ranking. - 183 60
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Sammanfattande finansiell analys
Den finansiella analysen som redovisas nedan ska ses som
en sammanfattning av den finansiella utveckling och ställ-
ning i kommunen och koncernen (sammanställd redovis-
ning). Djupare analyser finns under "Finansiell Analys" i
årsredovisningen..                                                                                                        

Ekonomiskt resultat
Vara kommun redovisade 2016 ett resultat enligt fullfonderings-
modellen på 39 mkr inklusive jämförelsestörande poster. Enligt
den blandade modellen var resultatet 26 mkr. Motsvarande resul-
tat under 2015 uppgick till 26 mkr respektive 14 mkr. Det innebar
att det löpande driftresultatet för kommunen var mycket bättre
2016. När resultatet analyseras är det viktigt att eliminera engångs-
poster av olika slag för att få fram det underliggande driftresultatet.
Kommunen har under första kvartalet kostnadsfört hela fordran
på Levene Arena AB och Vara Konstgräs AB, totalt 7,3 mkr, vilket
redovisats under finansiella poster. Vara kommun har också gett
ett bidrag till Vara Hästsportklubb på 8,8 mkr till nybyggnation
av ridanläggning och hästinvestering.  De jämförelsestörande pos-
terna 2015 var återbetalning av försäkringspremier från AFA, 
+7 mkr, tillämpning av komponentavskrivning, +6 mkr samt med-
finansiering av gång- och cykelväg, -6 mkr. I resultatet ingår också
nettointäkter om 24 mkr för integration på socialförvaltningen
som tidigare inte funnits.

Relateras resultatet enligt fullfonderingsmodellen inklusive jäm-
förelsestörande poster till skatteintäkter och generella statsbidrag
redovisade kommunen under 2016 ett resultat på 4,7 %. Resul-
tatnivån ligger därmed över kommunens finansiella mål som anger
att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Under den senaste femårsperioden har Vara redovisat
ett snitt på 2,1 % (2012-2016).

Med den blandade redovisningsmodellen inklusive jämförel-
sestörande poster uppgår resultatnivån till 1,7 %, och genomsnit-
tet de senaste fem åren är 1,6 % (2012-2016).

Investeringar uppgick till 55 mkr
Vara kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2016
till 55 mkr, vilket var en ökning med 10 mkr jämfört med 2015.
Skattefinansieringsgraden av investeringarna uppgick 2016 till
139 %, vilket innebar att alla investeringar under året finansierades
med egna medel från den löpande verksamheten.

Förbättrad soliditet
Kommunens soliditet inklusive pensioner intjänade före 1998 har
legat stabilt kring 30 % de senaste åren, och 2016 var soliditeten
32 % inklusive pensioner intjänade före 1998.

Sammanställd redovisning koncernen
Koncernen Vara kommun redovisade 2016 ett resultat på 19 mkr.
Vara Bostäder har under hösten värderat bolagets fastigheter. Det
sammanlagda marknadsvärdet bedömdes till ca 30 % över bokfört
värde. Då den kommunala redovisningslagen inte medger upp-
skrivning av anläggningstillgångar har uppskrivningen eliminerats
vid konsolidering. Däremot har nedskrivning av de fastigheter som
hade ett lägre värde räknats med i koncernens resultat, -29,6 mkr.
Koncernens investeringar uppgick 2016 till 66 mkr. Det var en
ökning med 6 mkr jämfört med 2015. Soliditeten inklusive an-

svarsförbindelser uppgick till 25 %.
Vara Koncern AB utgör moderbolag till Vara kommuns helägda

bolag. Bolagets syfte är att optimera och samordna verksamheterna
i de kommunala bolagen inom Vara kommun.

Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB har som syfte
att hyra ut bostäder och lokaler för att främja bostadsförsörjningen
samt för att underlätta lokal- och markanskaffning. Både Vara Bo-
städer AB och Vara Industrifastigheter har haft en mycket liten
del outhyrda lägenheter och lokaler.

VaraNet AB:s syfte är att i samarbete med ett antal fiberför-
eningar erbjuda både privatpersoner och företag på landsbygden
tillgång till fibernät. Under året har VaraNet AB gått in i en mer
förvaltande fas.

Bolaget Destination Vara AB ska verka för att hela kommunen
utvecklas som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka flödet
av besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels- och ser-
vice utbud. Bolaget ska också arbeta för att öka kommunens at-
traktionskraft och bedriva platsmarknadsföring för att stärka
bilden av Vara med omnejd.

De olika företagens resultat och verksamhet beskrivs mer ut-
förligt i avsnittet ”Vara kommuns bolag”.

Jordgubbens dag. Banderoller gjordes under den årliga festdagen.
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Driftredovisningens avvikelser mot budget
mkr 2014 2015 2016

Nämndernas verksamhet -32 9              15
Finansförvaltningens verksamhet 10 11               -8
Skatteintäkter -1 -3               -2
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 8 0                9
Finansnetto 4 3               -5
SUMMA AVVIKELSE MOT BUDGET -11 19              9

Balanskravsutredning
mkr 2014 2015 2016

Årets resultat enligt resultaträkning -10 26              39
Avgår realisationsvinster 0 0                0
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -18 -12             -13
Årets resultat efter balanskravsjust. -28 14            26
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0                0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0                0
Årets balanskravsresultat -28 14            26
Balanskravet uppfyllt Nej Ja               Ja

Finansiella nyckeltal, Vara kommun
    2014 2015 2016

Årets resultat, mkr -10 26              39
Bruttokostnad, mkr 924 932         1 002
Driftskostnadsandel, % 101 97              95
Nettoinvesteringar, mkr 106 45              55
Skattefinansieringsgrad av investeringar, % 58 144            139
Balansomslutning, mkr 888 929            970
Soliditet, % 28 29              32
Balanslikviditet, % 79 87              98
Rörelsekapital, mkr -33 -23               -4
Långfristiga skulder, mkr 12 14              15
Finansiella nettotillgångar, mkr -11 9              19

Finansiella nyckeltal, koncernen
    2014 2015 2016

Årets resultat, mkr -8 25              19
Bruttokostnad, mkr 966 977         1 049
Nettoinvesteringar, mkr 131 60              66
Balansomslutning, mkr 1 134 1 186         1 215
Soliditet, % 22 23              25
Balanslikviditet, % 65 75              93
Långfristiga skulder, mkr 237 249            262

Vara kommun

Sammanställd redovisning – koncernen

Vara finns bland årets Superkommuner: Tidningen Dagens Sam-
hälle har för andra året utsett Årets Superkommuner. Vara kommun
placerar sig på en mycket fin placering i kategorin Landsbygdskommu-
ner. Av 130 kommuner som är klassade som detta hamnar Vara på en
12:e plats! Vinnare var Åre kommun.

Projekt VARA Digital i semifinal i Guldlänken: Vara kommun fick
projektpengar från innovationsmyndigheten Vinnova för att genomföra
projektet Vara digital. Där inbjöds äldre för att lära sig om Internet,
Skype, social medier m.m. Guldlänken arrangeras av Sveriges Kommu-
ner och Landsting.
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Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning
Projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”                                                            

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

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

Inom följande områden tas kvalitetsmåtten
fram:

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

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

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

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

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

Grön markering = Bättre än genomsnittet.

Gul markering = Lika med genomsnittet.

Röd markering = Sämre än genomsnittet.

grön, gul och röd markering
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Varas kvalitet i korthet
˝ Tillgänglighet i Vara kommun

Måttstock

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

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

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

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

Indikatorer

Antal timmar/vecka

%

Antal dagar

Antal dagar

Resultat
Vara 2016

52

100

0

62

Resultat
Vara 2015

51

100

0

38

Genomsnitt
nätverk 2016

53

64

28

58

˝ Trygghetsaspekter i vara kommun

Måttstock

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

Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens 
förskolor?

Indikatorer

Antal medarbetare

Antal barn/personal

Resultat
Vara 2016

15

5,6

Resultat
Vara 2015

15

5,9

Genomsnitt
nätverk 2016

15

5,3

˝ Delaktighet och information i Vara kommun

Måttstock

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

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

Indikatorer

Informationsindex %

Index % av 60 poäng

Resultat
Vara 2016

63

46

Resultat
Vara 2015

79

81

Genomsnitt
nätverk 2016

76

56

˝ Kostnadseffektivitet i Vara kommun

Måttstock

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

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

Indikatorer

Kr/barn

Genomsnittlig andel, %

Resultat
Vara 2016

125 000

65

Resultat
Vara 2015

116 000

65

Genomsnitt
nätverk 2016

137 000

71
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˝ Vara kommun som samhällsutvecklare

Måttstock

Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?

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

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

Sjukpenningtal

Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar?

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Indikatorer

Förvärvsarbetande/
bef. 20 - 65

Nya företag/1 000 inv.

Förändring +/- antal per
1 000 inv. 2012 - 2013

%

%

Resultat
Vara 2016

79,7

5,5

8,7

14,5

41,9

17

Resultat
Vara 2015

78,5

4,5

-8,9

12,6

43,0

9

Genomsnitt
nätverk 2016

78,9

5,4

2,4

11,7

33,3

26

˝ Kostnadseffektivitet i Vara kommun forts.

Måttstock

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

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

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

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

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

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

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

Indikatorer

Andel, %

Kr/betygspoäng

Andel, %

Kr/elev

NKI - index 1 -100

Kronor/brukare

NKI-index 1 - 100

Resultat
Vara 2016

89,9

321

62,2

33 300

85

221 300

90

Resultat
Vara 2015

85,9

326

77,1

29 300

84

224 000

94

Genomsnitt
nätverk 2016

86,4

382

71,4

26 400

83

272 100

91



Andel av årsarbetarna Könsfördelningen i kommunen per förvaltning

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

Vara kommun ställer tydliga krav på och sätter tydliga mål för
våra chefer och medarbetare och ger goda förutsättningar för att
uppnå ett gott ledarskap och målen för verksamheten. Kommu-
nens inriktningsmål är ”Vara kommun ska vara en attraktiv ar-
betsgivare för kompetenta medarbetare som har kunden/ brukaren
i fokus”. Ytterligare ett antal effektmål finns angivna i lednings-
och styrdokument för 2016-2019.

Kommunens personal
Nedan redovisas antal årsarbetare i kommunen de senaste åren.
2016-12-31 hade kommunen 1 300 tillsvidareanställda, vilket kan
omräknas till 1 185 årsarbetare.

Antalet tillsvidareanställda har ökat mellan 2015 och 2016.
Ökningen finns framförallt inom bildningsförvaltningen (30 per-
soner) och socialförvaltningen (29 personer). Inom socialförvalt-
ningen är det verksamheten för ensamkommande barn som står
för ökningen.

Socialförvaltningens och bildningsförvaltningens verksamheter
sysselsätter 81 % av kommunens årsarbetare. Av kommunens 1
300 tillsvidareanställda arbetar 827 personer heltid, d.v.s. 64 %.
Högsta andelen heltidsanställda finns inom miljö- och byggnads-
förvaltningen där alla arbetar heltid. Lägsta andelen heltidsan-
ställda finns inom socialförvaltningen där 56 % arbetar heltid.

Det är främst männen som arbetar heltid och kvinnorna som
arbetar deltid. Av kommunens 217 män är 88 % heltidsanställda
medan endast 59 % av de 1 083 kvinnorna arbetar heltid. Lägst
andel heltidsarbetande kvinnor uppvisar socialförvaltningen, där
endast 51 % av kvinnorna valt en heltidstjänst. Motsvarande andel
för bildningsförvaltningen är 74 %.

Vara kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad inom soci-
alförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är
91 %. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor är 90 % och
för män 96 %. Nedanstående tabell visar att majoriteten, 1 083,
av de totalt 1 300 anställda är kvinnor, vilket är 83 %.

Tekniska förvaltningen är den mest jämställda förvaltningen.
Här är förhållandet 65 % kvinnor och 35 % män.

Medelåldern i kommunens förvaltningar är 47 år. Andelen an-
ställda över 60 år har ökat från 8 % år 2000 till 14 % år 2016.
Inom bildningsförvaltningen har andelen över 60 år ökat från 6 %
till 15 % av personalstyrkan, vilket innebär 61 personer. Förvalt-
ningen för utveckling och service har 14 % av sina anställda som
är över 60 år och tekniska förvaltningen 26 %. Lägst andel an-
ställda över 60 år har miljö- och byggnadsförvaltningen med 7 %
och socialförvaltningen med 10 %.

Personalekonomisk redovisning

Antal tillsvidareanställda 
Tillsvidareanställda   Antal  

År årsarbetare tillsvidareanställda

2012 1 096 1 217
2013 1 092 1 208
2014 1 098 1 207
2015 1 113 1 222
2016 1 185 1 300

Fördelning av heltid respektive deltidstjänster kvinnor/män.

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 637 446         1 083
Män 190 27            217
Summa 827 473        1 300

Förvaltning

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

Anställda0 100 200 300 400 500 600

Kvinnor Män
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• Miljö- och byggnadsförvaltningen . .1 %

• Utveckling och service  . . . . . . . . . . . . 8 %

• Teknisk förvaltning  . . . . . . . . . . . . 10 %

• Bildningsförvaltning  . . . . . . . . . . . 33 %

• Socialförvaltning  . . . . . . . . . . . . . . 48 %



Åldersstrukturen i kommunen per förvaltning

Under 2016 gick 37 anställda i pension och 100 slutade av
annan orsak. Antalet nyanställda uppgick till 119 personer. Till
detta kommer vikarier som fått tillsvidareanställning enligt LAS
§ 5 (Lagen om anställningsskydd).

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

Fullgjord övertid och fyllnadstjänst motsvarar 7,7 årsarbetare
för 2016. 2015 var motsvarande siffra 7,4 årsarbetare och 2014
7,2 årsarbetare.

Bildningsförvaltningen har lägst andel tillsvidareanställda,
75,7 % (2015 77,3%). Högst andel har tekniska förvaltningen
med 88,2 % (2015 86,7 %).

Vakansförmedlingen
Vakansförmedlingen hjälper socialförvaltningen och barnomsor-
gen med vikarietillsättning. Antalet lösta vakanser inom socialför-
valtningen var totalt 19 467 år 2016 (varav omsorg kring personer
med funktionsnedsättning, OF, 6 638) jämfört med 19 669 (varav
OF 6 249) år 2015. Barnomsorgens lösta vakanser för 2016 var
3 882 jämfört med 3 746 år 2015. Vakanserna löses i första hand
med de tillsvidareanställda och därefter med timavlönad personal.
Under 2016 har användandet av timavlönad personal minskat
med 6 årsarbetare jämfört med 2015.

Ålder

Antal

Arbetad tid omräknat till årsarbetare
Anställningsform 2014 2015 2016

Tillsvidare 862 872            911
Visstid 105 116            141
Timavlönade 99 95              89
Summa 1 066 1 083        1 141

Arbetstid per förvaltning omräknat till årsarbetare

Antal FUS 1) MBN2) TF 3) Bildn 4) Soc 5)

Tillsvidare                     70,7               9,2       105,0         279,9        446,3
Visstid                            8,3               1,3           7,3           70,2          54,1
Timavlönade                  1,9                  0           6,7           19,8          60,4
Summa                      80,9            10,5       119,0        369,9        560,8

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

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service
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Möjliga pensioneringar inom 10 år. Tillsvidareanst. födda 1950-1960

Förvaltning Kategori Antal

Förvaltningen för utveckling och service 24
Miljö- och byggnadsförvaltningen 1
Tekniska förvaltningen Kostenheten 26

Övriga 40
Bildningsförvaltningen Lärare 53

Förskollärare/fritidspedagoger 31
Övriga 45

Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden 87
Sjuksköterskor/distriktssköterskor 12
Övriga 70

Summa 380

Årsredovisning 2016
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Frånvaro (% av schemalagd tid)
Orsak 2014 2015 2016

Föräldraledighet 5,0 5,8             5,6
Studier 0,6 0,8             1,0
Tjänstledighet 3,1 3,0             3,9
Sjukdom 7,3 8,0             8,0
Övrig frånvaro 0,2 0,2             0,2

Vara kommun

Av tabellen ovan framgår att nyckeltalen för sjukfrånvaro är lika
mellan 2015 och 2016 utom andelen över 60 dagar som minskat.
Det innebär att korttidsfrånvaron står för en större andel av sjuk-
frånvaron under 2016 än 2015.

Kommunen hade som mål att den totala sjukfrånvaron skulle
vara < 5,5 % år 2016. Trots stora insatser för att minska sjukfrån-
varon har inte insatserna räckt till.

Av tabellen ovan framgår att tekniska förvaltningen och bild-
ningsförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro jämfört med 2015.
Sjukfrånvaron på övriga förvaltningar har minskat medan lång-
tidssjukfrånvaron har ökat inom samtliga förvaltningar.

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

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar
År 2014 2015 2016

Långtidssjuka, % 4,5 4,8             4,5

Antal långtidssjukskrivna medarbetare 31/12 respektive år
År 2012 2013 2014 2015 2016

Sjukskrivningar               
>90 dagar 10 7 20 22          15
>180 dagar 14 19 18 20          16
>365 dagar 22 25 25 26          37
Sjukersättning 0 0 0 0            0
Summa 46 51 63 68         68

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
År 2012 2013 2014 2015 2016

Total sjukfrånvaro 6,2 6,3 7,3 8,0        8,0
Andel över 60 dagar 58,1 55,1 61,9 60,4       56,7
Kvinnor 6,5 6,9 8,0 8,7         8,7
Män 4,5 2,9 4,1 4,4         4,9
Upp till 29 år 5,1 5,2 6,5 6,4         6,2
Mellan 30 - 49 år 5,5 6,1 7,7 8,5         8,3
Över 50 år 7,3 6,8 7,3 8,1         8,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per förvaltning
Förvaltning % 2015 2016

Förvaltning för utveckling och service

Totalt 8,2             7,2
Andel över 60 dagar 41,1           59,6
Varav kvinnor 94,6           97,1

                 
Miljö- och byggnadsförvaltning

Totalt 12,2           10,0
Andel över 60 dagar 49,2           56,3
Varav kvinnor 72,1           89,2

Teknisk förvaltning

Totalt 6,2             7,0
Andel över 60 dagar 50,2           55,8
Varav kvinnor 84,2           78,9

                 
Bildningsförvaltning

Totalt 6,3             6,7
Andel över 60 dagar 51,6           54,2
Varav kvinnor 79,5           82,6

                 
Socialförvaltning

Totalt 10,6             9,0
Andel över 60 dagar 51,2           59,0
Varav kvinnor 95,7           93,0

Långtidsfriska
År 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Långtidsfriska, % 37,3 33,9                 29,6

Långtidssjukfrånvaron, som är beräknad som procent av arbe-
tad tid, har minskat mellan 2015 och 2016 med 0,3 procenten-
heter. Långtidssjukfrånvaron är nu på samma nivå som 2014.
Redovisning av sjukfrånvaron som procent av arbetad tid ger den
mest rättvisande bilden av arbetstidsutnyttjandet och jämförelse
mellan åren.
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Lönekostnader
(Belopp i mkr) 2014 2015 2016

Lönesumma 401 422         453
Arbetsgivaravgift och personalförsäkringar 119 120         141
Summa lönekostnader 520 542        594

Sjuklönekostnad 2016 i tkr (exkl PO)
    Dag 2 - 14 Dag 15 - 90 Totalt

Förvaltningen för utveckling och service 500 66                566
Miljö-och byggnadsförvaltningen 118 28                146
Tekniska förvaltningen 545 57                602
Bildningsförvaltningen 1 937 460             2 397
Socialförvaltningen 3 323 551             3 874
Summa 6 423 1 162             7 585

Pensionsskuldens utveckling inklusive särskild löneskatt
(mkr) 2014 2015 2016

Avsättning intjänad före 1998 311 302            291
Avsättning intjänad fr.o.m. 1998 31 30              34
Löneskatt 83 81              79
Total pensionsskuld 425 413           404

Antal anställda per bolag
    2015 2016

Vara Bostäder AB 8                9
Vara Industrifastigheter AB 0                0
Destination Vara AB 0                1
Vara Koncern AB 0                0
Vara Konserthus AB 32              31
VaraNet AB 0                0
Antal anställda 40             41

Semesterlöneskuld samt okompenserad övertid
(Belopp i mkr)

2014                                                                                                        39
2015                                                                                                        42
2016                                                                                                        44

Personalkostnader
Under år 2016 betalades 453 mkr ut i löner, arvoden, traktamen-
ten och reseersättningar. Dessutom har arbetsgivaravgifter och per-
sonalförsäkringar utbetalats med 141 mkr. Personalkostnaderna
utgör ca 60 % av verksamheternas nettokostnad.

Pensionskostnaderna
Pensionskostnaderna för år 2016 uppgår till 39 mkr inklusive sär-
skild löneskatt. Jämfört med 2015 är det en ökning med 2 mkr.

Kommunens skuld till de anställda i form av ej uttagen semester
samt okompenserad övertid har under året ökat med 2 mkr.

Kommunala bolag

Heltid/deltid kommunala bolag

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 10 3              13
Män 22 6              28
Summa 32 9             41

Frånvaro (% av schemalagd tid) kommunala bolag
Orsak Vara Bostäder AB Vara Konserthus AB

Föräldraledighet 2,7 6,3
Studier 0,0 0,0
Tjänstledighet 0,0 6,8
Sjukdom 3,1 1,6
Övrig frånvaro 0,0 0,0
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Riskanalys

Valutarisk
Kommunkoncernens låneskuld i sin helhet är placerad i svensk
valuta. Inte heller i övrigt har kommunen några kända valutaris-
ker.

Likviditetsrisk
Till koncernkontot finns en checkräkningskredit om 100 mkr som
kan utnyttjas utan förbehåll. Krediten var vid bokslutstillfället inte
utnyttjad och kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till
104 mkr. Balanslikviditeten är 98 %. Koncernen har 247 mkr i
långfristiga lån, kommunen har inga lån.

Ränterisk
Kommunen har en ränterisk, då koncernen har externa långfristiga
låneskulder på 247 mkr. Ränterisken bedöms för närvarande som
låg.

Vara Bostäder AB använder ränteswapar, med ett marknads-
värde på -3 294 tkr per 2016-12-31, för att minska risken vid för-
ändring av marknadsräntor. Enligt övergångsregler i Bokförings-
nämndens Allmänna Råd 2012:1 punkt 35.14 ska ett säkringsför-
hållande som föreligger vid tidpunkten för övergång till nämnda
råd fortsätta att redovisas tills dess att säkringsförhållandet upphör.
Finansiella kostnader för Vara Bostäder AB 2016 uppgick till 
4 799 tkr (8 239 tkr). Av årets kostnad avser 2 193 tkr kostnad för
ränteswapar samt 553 tkr avser borgensavgift till Vara kommun.

VaraNet AB har lånat totalt 7 mkr av Kommuninvest i Sverige
AB. Räntesatsen är 1,02 % fram till 2020-04-29.

Kreditrisk
Kommunen har en kreditrisk på sina utestående fordringar. Totalt
uppgick kundfordringarna till 14 mkr för koncernen och 13 mkr
för kommunen per den 31 december.

Finansverksamhet
Kommunen har i ”Policy för finansverksamhet” fastställda regler
för placeringar av likviditet. Under året har likviditet placerats i
fasträntekonto hos Sparbanken Skaraborg vid flera tillfällen på
kort sikt. 13 mkr är placerade hos Kommuninvest AB som över-
insats. Vid årsskiftet var kommunens likviditet dels placerad på
checkräkningskonto i Sparbanken Skaraborg, och dels har 70 mkr
placerats i fasträntekonton hos Sparbanken Skaraborg med förfal-
lotider på 3 respektive 6 månader.

Borgensåtagande

Borgen till de kommunala bolagen
Kommunens borgensåtagande gentemot Vara Bostäder AB är
234 mkr, VaraNet AB 7 mkr och gentemot Vara Industrifastig -
heter AB 6 mkr, sammanlagt 247 mkr. Risken för infriande av
borgensåtagande gentemot de helägda kommunala bolagen be-
döms för närvarande som låg.

Borgen till föreningar
Kommunens borgensåtagande gentemot föreningar/externa bolag
uppgår till totalt 3,1 mkr där det finns en viss risk att något av
åtagandena måste infrias.

Borgen förlustansvar för egna hem
Kommunens ansvarstagande för statligt reglerade lån för egna hem
uppgår till 0,1 mkr.

Försäkringsskydd
Kommunen har en tecknad egendomsförsäkring som bl.a. ger full-
värdesförsäkring av fastigheter, olycksfallsförsäkring, ansvar- och
förmögenhetsbrottsförsäkring, reseförsäkring, motorfordonsför-
säkring samt saneringsförsäkring.

Av de sex försäkringsbolag som kom in med regresskrav gäl-
lande vattenskador som uppkom i samband med översvämning-
arna i augusti 2014 kvarstår två, Trygg Hansa och Tre Kronor, med
ett totalt belopp på ca 973 tkr. Övriga försäkringsbolag har med-
delat att de avbryter sina regresskrav. Återförsäkring finns inte.
Svar på regresskraven har skickats där kommunen bestrider kraven.
Inga processer pågår i dagsläget.

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

Riskanalys

Vara kommun är medlemmar i Healthy Cities : Vara kommun
har blivit medlemmar i nätverket Healthy Cities, som är ett europeiskt
nätverk som bildades 1988. Över 100 städer och regioner är med som en-
skilda medlemmar samt ett 30-tal nationella nätverk. Healthy Cities är
en del av Världshälsoorganisationen, WHO. Healthy Cities (HC) for-
mades utifrån ett mycket brett synsätt på folkhälsa och dess bestäm-
ningsfaktorer. Detta inbegriper även aspekter utifrån ett ekologiskt
perspektiv på hållbar utveckling. Nätverkets starka inspel handlar om
de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling.
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Ordförande: Fredrik Nelander (S)

Förvaltningschefer: Anna Cederqvist, förvaltningen för utveck-
ling och service, och Teresa Kalisky, tekniska förvaltningen.

Ansvarsområden
Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet känne-
tecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker di-
rekt mot nämnderna/bolagen.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bl.a. att leda och
samordna:

u  utvecklingen av den kommunala demokratin

u  informationsverksamheten

u  den översiktliga planeringen av användningen av naturresur-
ser

u  mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen
och samhällsbyggandet främjas

u  trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikför-
sörjning

u  infrastruktur inkl. datakommunikation

u  arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och
att effektivisera administrationen

u  kvalitetsarbetet

u  utvecklingen av brukarmedverkan

u  sysselsättnings- och näringslivsfrågor

u  informations- och kommunikationstekniken (IKT)

u  teknisk verksamhet

u  personalpolitiken och arbetsmiljöarbetet

u  ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklings-
frågor av strategisk och långsiktig karaktär.

Kommunen har fr.o.m. 2015 omstrukturerat kommunens
bolag i syfte att inkludera samtliga bolag i en sammanhållen kon-

cern för att åstadkomma en samordning av bolagen. Koncernen,
med moderbolaget Vara Koncern AB, består av Vara Bostäder AB,
Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB, VaraNet AB
samt Destination Vara AB.

Årets viktigaste händelser
u  Ny kommundirektör började i mars.

u  Beslut om gemensam upphandlingsfunktion med V6-kom-
munerna, vilket innebar att Vara kommuns upphandlare sta-
tioneras i Lidköping fr.o.m. 2017-01-01.

u  Beslut om att tillsammans med Lidköpings, Grästorps och
Essungas kommuner inrätta en gemensam säkerhetssamord-
narfunktion.

u  Rekrytering av verksamhetsutvecklare, kvalitetsstrateg, kans-
lichef, kommunikationschef och t.f. IT-chef har genomförts.

u  Utredning av förutsättningarna för IT-verksamheten att an-
sluta sig till kommunalförbundet Göliska IT har påbörjats.

u  Undertecknat medborgarlöfte mellan Vara kommun och po-
lismyndigheten.

u  Träffat samverkansöverenskommelse med Herrljunga kom-
mun avseende infrastruktur och kollektivtrafiksplanering.

u  Storm Water Managment projektet har avslutats. Två pro-
jektmöten ägde rum i juni, ett i Huangshan och ett i Vara.

u  Styrgruppsmöte har genomförts inom det kommunala part-
nerskapsprojektet i Huangshan Kina i augusti 2016.

u  Ett landsbygdsutvecklingsprogram är antaget av kommunsty-
relsen, tillhörande riktlinjer är beslutade av kommundirektör.

u  Rutiner för sociala medier har antagits.

u  Ny HR-chef började i maj-juni.

u  Ny lokalvårdschef började i januari .

u  Ny gatuchef började i februari.

u  En delning gjordes av enheten gata/park till två enheter.

Kommunstyrelsen

Vara kommun investerar i bildning och kultur – Sprinten: En stor satsning för kommunens framtida utveckling! Vara kommun satsar på lo-
kaler till kulturskolan, Lagmansgymnasiet och vuxenutbildningen liksom på nya och ombyggda lokaler till Vara konserthus för att utveckla sin
verksamhet och på lokaler för att bl.a. etablera den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business (AMB).



Årets resultat för VA-enheten uppgår till 673 tkr och motsva-
rande belopp förs över till VA-fonden, som då uppgår till 1 039
tkr. Årets resultat för avfallshantering uppgår till 765 tkr och mot-
svarande belopp förs över till avfallsfonden, som då uppgår till
1 051 tkr.
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u  Flera stora byggprojekt är i planeringsfasen såsom Sprinten-
projektet, Torsgårdsskolan, Vara Badhus, Alléhallen och ut-
ökad dagverksamhet i vårdcentralen.

u  Byggnation av NO-salar på Lagmansgymnasiet pågår.

u  Under året har fastighetsenheten bl.a. slutfört iordningstäl-
lande av tre boenden för ensamkommande flyktingbarn,
omklädningsrum och altan på Solgården, tillgänglighetsåt-
gärder på Nästegårdsskolan, installation av oljeavskiljare på
brandstationen i Vara, "tittskåp" i Vara badhus, om- och till-
byggnad av förskolan GP-byn, tillfälliga lokaler för Campus
Lidköping i Vårdcentralen samt rivit Jungs förskola och ett
förfallet bostadshus i Emtunga.

u  Inom avfallsområdet har två upphandlingar genomförts, en
för hämtning av hushållsavfall och en för tillhandahållande
av återvinningscentral.

u  80 nya parkeringsplatser har anlagts vid Vårdcentralen.

u  GC-väg Vara-Arentorp har färdigställts.

u  Projektet Lyskraft Vara har genomförts till vissa delar, genom
att utemiljön vid Torsbo fritidsgård har färdigställts och om-
byggnad av Badhusparken pågår.

u  Nytt avtal gällande kött-, fisk- och fågelprodukter startade i
mitten av november 2015. Stor vikt har lagts under året på
att följa upp de produkter samt de krav som ställdes under
upphandlingen. Ett antal produkter har förkastats och nya
tillkommit då de inte uppfyllt MSR:s, Miljöstyrningsrådets
krav.

u  Kostenheten har inlett ett samarbete med Skara, Götene och
Falköpings kommuner för att klimatanpassa verksamheterna.

Ekonomiskt resultat
Nämnden har en nettobudget på 100 410 tkr och resultatet är ett
överskott på 1 775 tkr.

Större budgetavvikelser är bidrag till Vara Hästsportklubb 
(8 775 tkr), avveckling av socialchef (1 161 tkr), bidrag till Des-
tination Vara AB, (1 000 tkr) samt gemensamma IT-kostnader, 
(2 450 tkr), beroende på högre licens- och konsultkostnader än
budgeterat. Även medfinansiering till gång- och cykelvägar 
(783 tkr), vägbidrag till vägsamfälligheter och belysningsföretag
(202 tkr) är högre än budget. Kanslienhetens underskott (300 tkr)
beror på kostnader för personal resultatförts som tidigare hade
kostnadsförts på ett investeringsprojekt.

Anvisade medel till verksamhetsutvecklingen 2017 har inte att
förbrukas under året, vilket genererat ett överskott om 5 000 tkr.
Personalavdelningens överskott utgörs till största delen av lägre
kostnader för kvalitetsverksamheten (1 074 tkr). Även kostnaderna
för insatser, företagshälsovård och administration blev lägre än
budgeterat/totalt (1 584 tkr).

Ersättning, som utbetalas 2017, från Migrationsverket för god-
manuppdrag har bokats upp på 2016 (620 tkr).

Av investeringsbudget, 119 788 tkr, har endast 40 % förbru-
kats, vilket medför ett överskott av budgeterade kapitaltjänstkost-
nader.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2014 2015 2016

Intäkter 197 849 221 690     227 697
Kostnader -333 182 -323 780    -326 332
varav personalkostnader -78 766 -94 613    -102 027
Verksamhetens resultat -135 333 -102 090     -98 635

Budgetanslag 100 749 104 245     100 410
Över/underskott -34 584 2 155        1 775

Balanserat över/underskott 28 491 30 646       30 420
                 

Nettoinvesteringar 98 962 34 069      47 309

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 8 667 6 530         6 258
Andel av nettodriftskostnad, % 17,1 13,1           12,6

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Stab 27 586 31 180         -3 594
Tillväxt- och utvecklingsavdelning 11 855 11 203              652
Kansliavdelning 5 159 5 457            -298
IT-avdelning 13 741 16 269         -2 528
Ekonomiavdelning 7 050 6 566              484
Intern utveckling och service 10 047 5 439           4 608
Tekniskt kontor 3 257 4 348         -1 091
Mark- och fastighetsförvaltning 2 374 709           1 665
Gator och vägar 10 504 10 130              374
Parker, grönområden 6 944 5 818           1 126
Vatten och avlopp 0 0                  0
Renhållning 0 0                  0
Kostenhet 1 664 1 222              442
Lokalvårdsenhet 229 294              -65
Summa 100 410 98 635          1 775

Festlig invigning av cykel- och gångväg: Närmare hundra personer
samlades i Arentorp när kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander
invigde vägen genom att knyta ihop två band som en symbol för hur
vägen knyter ihop Arentorp och Vara.
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2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Känslan av trygghet i vardagen, %. - - -

                                                 Tillgången till parker, grönområden och natur, %. - - -

                                                 Tilltalande utomhusmiljö, %. - - -

                                                 Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen, %. - - -

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för det goda livet, vilket bland annat innefattar tilltalande offentliga 
utomhusmiljöer.

Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet. Motsvarande siffra för Sverige är 3,34. Siffrorna
baseras på enkätdata från våren 2016.

Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg). Motsvarande siffra för Sverige är 2,86. Siffrorna baseras på enkätdata från våren 2016.
Att siffran minskar från 2.95 till 2.86 förklaras sannolikt av högkonjunkturen. Även nationellt minskar värdet från 2.93 till 2.86.

Nyföretagande mäts i antal per 1 000 invånare. Från och med 2016 hämtar Vara kommun data från Svenskt Näringslivs företags-
klimatsundersökning som i sin tur baserar sina siffor för nyföretagande på Statistiska Centralbyrån (SCB). Tidigare använde Vara
kommun NyföretagarBarometern som källa men eftersom de baserar nyföretagandet per 1 000 invånare på hela befolkningen och
inte på den vuxna befolkningen så skiljer resultaten. Motsvarande siffra för nyföretagandet baserat på Nyföretagarbarometern är 4,6.

Indikatorerna följs upp i medborgarundersökningen som görs vartannat år. I styrdokument 2016-2019 finns indikatorer beslutade
för de år undersökningen görs. Medborgarundersökningen gjordes senast 2015. Nästa undersökning görs 2017.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 3,9 3,8 4,0

                                                - 2,8 3,0

                                                 7,6 9,9 5,8

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt näringslivsklimat.

Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det 
lokala företagsklimatet (betyg).

Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg).

Nyföretagande (antal företag per 1000 invånare).

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

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt, %. 87 - -

                                                 78 - -

Kommunstyrelsens verksamheter uppfattas som serviceinriktade och kundfokuserade

Det är lätt att få tag på rätt person när man kontaktar
Vara kommun, %.

Indikatorerna är nya för 2016 och följs upp i medborgarundersökningen som görs vartannat år.  Uppföljning av indikatorerna görs
för första gången vid nästa medborgarundersökning hösten 2017.



Årsredovisning 2016
Vara kommuns verksamhet

Vara kommun

28

2016 har varit ett år med relativt hög personalomsättning vad gäller förvaltningschefer, resultatenhetschefer och inom vissa per-
sonalgrupper. För att arbeta i projektform i allmänhet och med internationella projekt i synnerhet behövs en högre grad av stabilitet
i organisationen. Indikatorn för antalet pågående och under året avslutade internationella projekt/utbyten har av den anledningen
inte uppnåtts.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 160 32 55

                                                 Andel etiskt märkt kaffe, %. - 19 15

Kommunstyrelsens verksamheter stimulerar till ett ökat utbyte med omvärlden och till ett globalt etiskt ansvar.

Antal pågående och under året avslutade internationella
projekt/utbyten inom kommunen, st.

Indikatorerna ”kvaliten på fiber” samt ”tillgång på eftergymnasial utbildning inom rimligt avstånd” är nya för 2016. De följs
upp i medborgarundersökningen som görs vartannat år. Uppföljningen av indikatorerna görs för första gången vid nästa undersök-
ning hösten 2017.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene, st. 25 552 27 522 26 000

                                                 Kvaliteten på fiber, %. - - -

                                                 - - -

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för medborgarna att utvecklas med betoning på utbildning, arbete och
kommunikationer

Tillgång till eftergymnasial utbildning inom rimligt 
avstånd, %.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Konserthusbesökare, st. 66 035 68 000 65 000

                                                 Antal gästnätter, st. - 7 786 26 500

                                                 Handelsindex, totalt. 75 74 74

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kommunens lyskraft ökar. Statusen som reseanledning och mötesplats i regionen 
stärks liksom serviceutbudet för invånarna.

Siffran för antal gästnätter är inte för hela året 2016 utan stäcker sig från januari t.o.m juni 2016. Anledningen är att det krävs
att minst fem boenden rapporterar in gästnätter till Statistiska centralbyrån (SCB) för att få tillgång till statistik över antal gästnät-
ter på kommunal nivå. Enligt SCB har kommunen sju företag som ska rapportera in gästnätter. Ett av dessa boenden utgjorde
under 2016 ett av Migrationsverkets asylboenden, varför inrapporteringen inte kunde ske. Detta i kombination med att två andra
boenden inte fullföljer sina åtaganden beträffande inrapporteringen gjorde att kommunen förlorade sin möjlighet till statistik. Kon-
takt har tagits med SCB och därefter har samtliga boenden kontaktats via e-post för att på så sätt uppmuntra till inrapportering.
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Indikatorn avseende utbudet av olika typer av boendeformer är ny för 2016 och framåt och följs upp i  medborgarundersök-
ningen som görs vartannat år. Nästa undersökning görs hösten 2017.

Indikatorn om nybyggnation av lägenheter uppnås inte. Däremot har 35 bygglov beviljats för bostadsbyggnationer (lägenheter)
som ännu inte har bebyggts. Därtill har tre detaljplaner (Brinkeskogen, Ritaren samt Elisgården) för bostadsbyggande arbetats fram
för att möjliggöra för fler bostäder.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Utbudet av olika typer av boendeformer, %. - - 75

                                                 Nybyggnation av lägenheter, st. - 7 60

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för tilltalande och inkluderande boenden för olika målgrupper.

0,3 procent VA-anläggningar har renoverats. Indikatorn har inte uppnåtts, men arbetet fortsätter enligt plan.
Indikatorn om trafiksäkerheten på gator och vägar i kommunen följs upp i medborgarundersökningen som görs vartannat år.

Nästa undersökning görs hösten 2017.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar, %. - 0,3 1,0

                                                 Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, %. - - -

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att förebygga olyckor och kriser.

Framtiden
u  Aktivt arbete för en hållbar ekonomi för kommunen.

u  Arbeta med näringslivsutveckling och utveckling av Vara som
destination.

u  Ledningsgruppen kommer under 2017 genomföra ett ut-
vecklingsprogram i syfte att stärka gruppens strategiska fokus
och stärka gruppen som ledningsteam.

u  Verksamhetsutveckling genomförs hösten 2017.

u  Arbete med att verkställa besluten inom Sprintens bildnings-
och kulturkluster.

u  Ny förvaltningsorganisation inom FUS, förvaltningen för ut-
veckling och service.

u  Varumärkesplattform, Visit Vara - en del av Västsverige.

u  Utveckla nära samverkan med Destination Vara.

u  Start kring Agenda 2030 för hållbar utveckling.

u  Översyn av HR:s (human resources) organisation, ansvarsför-
delning och arbetssätt.

u  Utredningen och beslut om ev. gemensam löneadministra-
tion i V6-regionen.

u  Utredning och beslut om IT-verksamheten.

u  Kvalitet och kommunjuridik kommer att organiseras hos till-

växt- och utvecklingsavdelningen respektive kanslienheten.

u  Ekonomiavdelningen kommer arbeta mer strategiskt med
budget-, finansierings- och bolagsfrågor, bl.a. ska en ny styr-
process arbetas fram.

u  Inriktningsbeslut om ny larmcentral för kommunala larm i
Västra Skaraborg.

u  Utredning om kommunens avfalls- och VA-organisation
samt att utreda möjligheterna till samverkan inom V6 inom
dessa områden. 

u  Fortsatt sanering av VA-ledningsnätet i Kvänum för att upp-
fylla miljötillståndet för Kvänums reningsverk före år 2019.

u  Under perioden kommer ett omfattande renoverings- och
moderniseringsarbete genomföras i de fastigheter som bild-
nings- och socialförvaltningarna disponerar.

u  En långsiktig plan för kommunens lokalförsörjning behöver
upprättas.



Ordförande: Carl-Uno Olsson (S)

Förvaltningschef: Yvonne Kjell

Ansvarsområden
Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 15 resultatenheter.
Elva av enheterna är skol-/barnomsorgsenheter. Därutöver finns
elevhälsan, skolskjutsar, badenheten och kulturenheten. Måltids-
verksamheten ingår i kostenheten som organisatoriskt ligger under
kommunstyrelsen. Centralt finns en stab med uppgifter inom
nämndservice, ledning, administration och utveckling.

Inom de olika resultatenheterna i bildningsförvaltningen be-
drivs olika former av verksamhet inom områdena utbildning och
kultur. De verksamheter som bedrivs är barnomsorg, förskoleklass,
grundskola, särskola, elevhälsa, gymnasieskola, kulturskola, skol-
måltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, bad, bibliotek, allmänkultur,
konsumentverksamhet, den allmänna fritidsverksamheten och ad-
ministrativt stöd till föreningslivet. Vuxenutbildningen bedrivs av
Lidköpings kommun men bildningsnämnden är fortfarande an-
svarig. Verksamheterna är starkt decentraliserade, vilket innebär
att resultatenhetschefen är ansvarig för sin enhets verksamhet, per-
sonal och ekonomi. Förvaltningschefen ska inrikta sitt arbete på
utveckling, samordning, planering och uppföljning samt är ansva-
rig för helheten ur ett ledningsperspektiv. Detta skapar förutsätt-
ningar för ett nära och synligt ledarskap samt innebär att de beslut
som rör brukarna fattas nära dem.

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

Årets viktigaste händelser
Central utveckling och fortbildning
Arbetet med att höja kvalitén inom Vara kommuns bildningsför-
valtning är en ständigt pågående process. Under hösten 2016 in-
leddes ett samarbete med Jan Håkansson, docent i pedagogik, med
inriktning på skolreformer och kvalitetsarbete vid Linnéuniversi-
tetet i Växjö. Syftet med insatsen är att se över det systematiska
kvalitetsarbetet i förskola/grundskola/gymnasieskola med ett sär-
skilt fokus på analys och åtgärder utifrån denna. Samarbetet kom-
mer att fortsätta även under 2017. Andra delar i detta arbete är
bl.a. den socioekonomiska satsningen kring ”Tidiga insatser” i för-
skolan med följeforskare från Högskolan i Väst. Denna satsning
fungerar väl och arbetet fortsätter utifrån de slutsatser som pre-
senterats i forskningsstudien. Vara kommun deltar även i PRIO
(Planering, Resultat, Initiativ, Organisation). Arbetet med PRIO
gjorde dock ett uppehåll under höstterminen 2016.

Skolinspektionen gjorde under april månad tillsyn av de kom-
munalt drivna skolverksamheterna i Vara kommun. Den övergri-
pande tillsynen omfattade förvaltningsnivå samt fokusgrupper från
verksamheternas olika nivåer. Direkttillsyn har också omfattat
grundsärskolan och Vedum skola. Resultat från tillsynen återgavs
i början av sommaren och de förelägganden som lämnats för de
berörda verksamheterna redovisades under september. Fokus är
det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet samt systematik
i uppföljningar och dokumentation. De förelägganden som läm-
nades på förvaltningsnivå redovisades i november och berörde
nämndens uppdrag att skapa rätt förutsättningar för utbildnings-
verksamheterna samt dokumentation och analys.

Organisationen kring nyanlända har under 2015-2016 ökat i
omfattning. Detta har medfört utmaningar i organisationens
struktur för att möta behoven. Det finns nu två förberedelseorga-
nisationer i kommunen, belägna på Nästegårdsskolan och Allés-
kolan. Anpassningar utifrån behov är i denna verksamhet en
pågående process, då förändringar kan ske snabbt. En av kommu-

Bildningsnämnden

Stort kalas när Torsbo ut och in invigdes (2016-08-01): På Torsbo fritidsgård har fått en jämställd utomhusmiljö som är attraktiv och an-
vändbar för alla. Boverket beviljade Vara kommun 1,5 miljon kronor för att förvandla utemiljöerna kring Torsbo fritidsgård till en attraktiv och
användbar plats för alla. Vara kommun har skjutit till ytterligare medel i projektet.
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nas samansättning, ändamålsenliga lokaler samt möjlighet till
kompetensutveckling/vidareutbildning inom yrkets ram.

Ekonomiskt resultat
Bildningsnämndens resultat för året är ett underskott på 5 805
tkr. Underskottet härrör sig främst från löneglidning och en IT-
satsning som inte är fullt finansierad. I budgetramen ingår ett an-
språkstagande av det ackumulerade överskottet på 5 000 tkr.
Under året har nämnden fått 4 568 tkr efter avstämning mot den
centrala resursfördelningsmodellen då det har varit fler barn än då
budgetramen fastställdes.

Den höga investeringsnivån består till största delen av ”En till
En” satsningen, 5 600 tkr.

Förskola och skolbarnomsorg visar ett underskott på 2 200 tkr,
vilket beror på ej avsatta medel till friskolornas del av lönesats-
ningen 400 tkr, kostnader för moduletablering Torsgårdens för-
skola 300 tkr, samt högre lönekostnader.

nens förstelärare har under hösten haft ett visst samordningsansvar
för verksamheten.

Till höstterminens start hade förvaltningen 22 förstelärare för-
delade på alla grundskole-, särskole- och gymnasieenheter. Upp-
draget för dessa är att stötta skolutvecklingen lokalt på enheten
utifrån de behov som framkommer i verksamhetens analyser.

Internationellt arbete
Flertalet internationella samarbeten finns inom förvaltningen. Det
finns goda möjligheter till utveckling för många av projekten som
spänner över verksamheter från både förskola och grundskola till
enskilda samverkansformer.

Ett internationellt projekt som pågår på förvaltningsnivå är ”the
iDea-project, ”Inclusion, Diversity and Equity for All Children”.
Vara kommun är projektledare och ansvarar därför för planering
och återrapportering. Det är ett EU-finansierat Erasmus plus, stra-
tegiskt partnerskapsprojektet som är inne på sitt andra år. Under
föregående år startade arbetet under hösten i Sverige och fortsatte
i Tyskland under våren. Under hösten 2016 besökte projektgrup-
pen från Sverige, som består av representanter från central förvalt-
ning, elevhälsan, Västra-/Parkskolan samt Högskolan Väst, Island
under september månad. Målet för projektet är utöver erfaren-
hetsutbyte, att finna ett digitalt verktyg för snabbare kartläggning
av lämpliga anpassningar för elever i behov av stöd.

IKT-satsningen (Informations- och kommunikationsteknik) 
Under 2016 har förvaltningen planerat inför IKT-projektets andra
fas, ”En till En” i årskurs 1-3 samt ”En till Fem” i förskola och för-
skoleklass. Även årskurs 4 ska få nya datorer. IT-avdelningen har
upphandlat nytt avtalssortiment samt förberett MDM-system
(Mobile Device Management) för att centralt via kommunens nät-
verk kunna hantera och ge support till uppkopplade mobila en-
heter (iPads). Vidare har fortbildnings- och informationsinsatser
förberetts samt startandet av ytterligare en IKT-styrgrupp kopplad
till arbetet med iPads. En revidering av strategier och planer utifrån
de behov som finns har gjorts och samtidigt har förvaltningen
gjort en översyn kring kostnader för projektet.

Personal 
Bildningsförvaltningen fick under våren en ny förvaltningschef.
Tjänsten som bildningsförvaltningens utredare är inte tillsatt sedan
denna avslutade sin anställning i kommunen under februari.

Rektor på Nästegårdsskolan avslutade sin tjänst och en ny rek-
tor rekryterades. Anställningen startade den 1 augusti. Rektor på
Lagmansgymnasiet blev under våren sjukskriven. Ny rektor rekry-
terades. Anställningen startade den 1 september. Alléskolans rektor
avslutade under våren sin tjänst. T.f. rektor har funnits under höst-
terminen. Ny rektor anställdes i december 2016, vars anställning
startar den 1 februari 2017.

Det blir allt svårare att rekrytera och behålla behörig personal
både till ledande funktioner och pedagogtjänster inom
förskola/grundskola/gymnasieskola. Dels råder en stor efterfrågan
på nämnda professioner, dels råder konkurrerande lönenivåer i
närområdet. En plan för framtida rekrytering behöver utarbetas
där flera aspekter behöver vägas in. För att vara en attraktiv ar-
betsgivare där trivsel är ett ledord krävs goda lönenivåer och god
arbetsmiljö, där resurser är anpassande till elev- och barngrupper-

Resultaträkning
Belopp i tkr 2014 2015 2016

Intäkter 52 324 57 114        70 434
Kostnader -382 469 -407 061     -432 743
varav personalkostnader -197 457 -200 798     -219 858
Verksamhetens resultat -330 145 -349 947    -362 309

Budgetanslag 334 660 349 525      356 504
Över/underskott 4 515 -422        -5 805

Balanserat över/underskott 17 560 12 138          1 333
                   

Nettoinvesteringar 3 591 9 372         7 760

                   
Jämförelsetal                    
Netto per invånare, kr 21 143 22 385        22 986
Andel av nettodriftskostnad, % 41,8 44,8            46,9

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd och administration 4 652 4 780            -128
Förskola och skolbarnomsorg 87 524 89 772         -2 248
Grundskola inkl. förskoleklass 121 617 127 181         -5 564
Gymnasieskola 64 740 63 333           1 407
Vuxenutbildning 2 948 3 001              -53
Särskola 10 911 11 701            -790
Kulturskola 4 729 4 879            -150
Kostenheten 16 741 16 027              714
Skolskjuts 11 864 11 129              735
Idrotts- och fritidsanläggningar 1 620 1 457              163
Badanläggningar 13 613 13 444              169
Fritidsgårdar 2 100 2 186              -86
Övrig fritidsverksamhet 2 826 2 949            -123
Bibliotek 8 158 8 324            -166
Allmänkultur 2 461 2 146              315
Summa 356 504 362 309         -5 805



som krävt personalförstärkningar, 450 tkr, samt två inflyttade
gymnasiesärelever, 300 tkr.

Kostenheten visar ett överskott på 700 tkr, vilket beror på sam-
ordningsvinster av personal och merförsäljning till andra verksam-
heter, vilket har hållit nere portionspriserna.

Skolskjuts visar ett överskott på 700 tkr, vilket beror på att det
blev ett fördelaktigt pris vid senaste skolskjutsupphandlingen av
bussresor.

Grundskola inkl. förskoleklass visar ett underskott på 5 600
tkr, vilket till stor del beror på konkurrensen som finns om lärare
idag där lärare byter kommun och får en lönehöjning. Denna lö-
neglidning har kostat ca 3 100 tkr och tillsammans med den IT-
satsning som gjorts på skolan är det som orsakar underskottet.

Gymnasieskolan visar ett överskott på 1 400 tkr, vilket till stor
del beror på att de uppbokade ersättningarna från Migrations -
verket blev högre än beräknat.

Särskolan visar ett underskott på 800 tkr, vilket beror på fler
elever i grundsärverksamheten, därav två med mycket stora behov
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Näst sista indikatorn mäts inte i nuvarande verksamhetsplan.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 66 75 100

                                                 83,1 84,8 100

                                                213,8 216,7 215

                                                - 2,8 3,0

                                                 88 88,4 100

Grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola - Verksamheterna ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla 

potential.

Andel elever som nått kravnivån i genomförda NÄP 
årskurs 3, %. (NÄP = Nationella ämnesprov)

Andel i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen, %.

Andel elever som uppger att de får hjälp och stöd vid
behov, %.

Andel elever som är behöriga till gymnasiet, %.

Meritvärde årskurs 9.

Måluppfyllelse
Bildningsnämnden ska verka för att stimulera varje barn, elev och vuxen att nå sin fulla potential i en trygg och inkluderande miljö. 
Den trygga individen med möjlighet till inflytande är grunden i ett levande demokratiskt samhälle.

De två sista indikatorerna mäts inte längre i nationell statistik.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 59,3 61,8 100,0

                                                 68 - 100

                                                 - - 100

Gymnasieskola, gymnasiesärskola – Verksamheterna ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential.

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

Andel elever med gymnasieexamen efter 3 år.
(Elever från Vara kommun), %.

Andel elever som slutfört gymnasieutbildn. inom fyra år. 
(Examen eller studiebevis 2500p) (Elever från Vara kommun), %.
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2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 316 266 360

                                                 Antal utlåningar via biblioteken av media. 83 300 82 900 85 000

                                                 Antal utställningar på biblioteken. 18 15 18

                                                 Antal elever inskrivna på kulturskolan. 368 344 470

                                                 Antal besökare på fritidsgårdarna. 30 350 30 000 30 000

                                                 Antal besökare på Vara badhus. 91 566 87 748 95 000

                                                 Antal besökare på Nästegårdsbadet. 11 000 9 029 12 000

Kulturverksamheten – Verksamheterna ska stimulera varje barn, elev och vuxen, att nå sin fulla potential.

Antal studiecirklar och annan gruppverksamhet genom
studieförbunden.

Indikatorerna är nya för 2016. Brukarundersökningen för 2016 kommer att genomföras i mars 2017.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - - 100

                                                 - - 100

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

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

Andel pedagoger som uppl. att de har kunskap o förutsätt- 
ning att anpassa verksamheten utifrån barnens bästa, %.

Indikatorerna är nya för 2016. Brukarundersökningen för 2016 kommer att genomföras i mars 2017.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - - 100

                                                 - - 100

Grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola - Alla verksamheter ska ge möjlighet till inflytande för barn, elev och vuxen.

Andel elever som känner att de har inflytande i sin lär-
situation, %.

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

Indikatorerna är nya för 2016. Brukarundersökningen för 2016 kommer att genomföras i mars 2017.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - - 100

                                                 - - 100

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

Andel elever som känner att de har inflytande i sin lär-
situation, %.

Andel pedagoger som upplever att de har kunskap och 
förutsättning att ge elever inflytande i undervisningen, %.
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Livets flöde – ett evigt brus i 
Kvänum: 
Konstverket Livets flöde är skapat med
naturlig ”stone flow” som består av
hundratals huggna naturstenar. Alla 
stenar hänger ihop, stödjer och puttar
varandra framåt så som eleverna också
ska göra. Skulptören bakom konstverket
är Karl Chilcott. Invigde gjorde kom-
munstyrelsens ordförande Fredrik 
Nelander.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - - 50

                                                 - - 70

                                                 - - 50

                                                 - - 70

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

Brukarundersökningen för 2016 är gjord, men resultatet blir klart i mars 2017.

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

Andel barn och ungdomar/ barnfamiljer som känner att de
kan nyttja de kulturaktiviteter som de vill, %.

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

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

Framtiden
Rekrytering av pedagoger och ledare är en utmaning och riskerar
att försvåras ytterligare inom den närmsta framtiden som en följd
av samhällets urbanisering, samtidigt som det råder brist på öns-
kade professioner.

Bildningsförvaltningen arbetar med att utveckla organisationen
för nyanlända inom skolverksamheterna. Detta är och kommer
att vara en stor utmaning både organisatoriskt och kunskaps -
mässigt.

För att lyckas skapa kvalitet i undervisningen krävs goda ledare
och skickliga pedagoger som väljer att arbeta i Vara kommun. För
att vara en attraktiv arbetsgivare krävs konkurrenskraftiga löner
och goda förutsättningar till utveckling. Möjliga utvecklingsmöj-
ligheter är deltagande i projekt, internationellt arbete, samverkan,
forskning inom tjänsten samt olika karriärmöjligheter inom kom-
munen. Detta är en stor utmaning som förvaltningen behöver ar-
beta kontinuerligt med på en strategisk nivå. Utöver detta måste
bildningsförvaltningen bli självförsörjande när det gäller de kom-

petenser där det riskerar att bli brist på framöver. Detta genom att
erbjuda redan anställda i kommunen möjlighet att läsa in den
kompetens som saknas inom ramen för ordinarie tjänst.

För att hålla hög kvalitet i verksamheterna krävs ändamålsenliga
lokaler, vilket är en utmaning för förvaltningen. Analyser av verk-
samhetens resultat resulterar ofta i att lokalerna är ett hinder för
maximal utveckling snarare än att de bidrar till den. Stor vikt
måste läggas vid att starta processer i god tid så att stabila beslut
hinner fattas. Det kommer dessutom krävas mod för att våga satsa
framåt i linje med samhällets utveckling.

En ständig utveckling behövs av det systematiska kvalitetsar-
betet. Analys av verksamhetens resultat ska vara utgångspunkten.
Bevisat fungerande metoder och arbetssätt ska väljas med omsorg
utifrån enhetens behov. Genom att utveckla detta arbete harmo-
niserar det med lagkravet om att all skolverksamhet ska vila på ve-
tenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att
undervisningen i skolverksamheterna ska vara forskningsbaserad.
Bildningsförvaltningen måste skapa möjligheter för det kollegiala
lärandet i arbetet mot uppsatta mål.



Ordförande: Ulf Genitz  (C)

Förvaltningschef: Tf Ann-Marie Brander

Ansvarsområden
Socialnämndens ansvar innefattar verksamhetsområdena, Individ-
och familjeomsorg (IFO), Omsorg kring personer med funktions-
nedsättning (OF), Äldreomsorg (ÄO) samt förvaltningsledning;
socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MaS), Procapita/IT-
samordnare och utvecklare. Respektive verksamhetsområde om-
fattar ett antal resultatenheter. Kommunen har vidare ett hälso-
och sjukvårdsansvar som hör till socialnämnden.

Årets viktigaste händelser
Under året har omsättningen vad gäller resultatenhetschefer inom
socialnämndens verksamhetsområden varit stor. Åtta resultaten-
hetschefer har påbörjat sin anställning under året och vid årets slut
återstår ytterligare tre att rekrytera. Vidare har socialsekreterare
och biståndshandläggare varit mycket svårrekryterade. Socialche-
fen slutade sin anställning under sommaren och ersattes tillfälligt
av utredare/utvecklare. För att kompensera vakanser inom nämn-
dens verksamhetsområden har konsulter hyrts in periodvis. Tjäns-
ten som socialchef har tillsatts under december.

Kommunledningen har tillsatt en arbetsgrupp ”Organisations-
struktur och ledarförutsättningar” med representanter från bild-
nings- och socialförvaltningen. Syftet är att ta fram en hållbar
organisation med optimala förutsättningar för resultatenhetsche-
fernas arbetssituation.

I och med den stora tillströmningen av ensamkommande barn
under hösten 2015 fokuserade berörd resultatenhet på att tillgo-
dose barnens behov av bostäder och personal (hem för vård och
boende, HVB). Vid årets början hade tre nya HVB skapats, två i
Vara och ett i Kvänum. Tillströmningen av barn minskade väsent-
ligt under innevarande år, vilket möjliggjorde en överflyttning från
Kvänum till Vara. I november flyttades verksamheten från Götga-
tan i Kvänum till ytterligare ett HVB i Vara. Detta för att frigöra
lägenheter för integration och för att kunna verkställa beslut om

bostad med särskild service inom OF.
För övrig integration är bostadsbehovet stort. Samverkan pågår

med Vara Bostäder AB och i Kvänum ianspråktas ett av två vå-
ningsplan i lokalerna där HVB för ensamkommande barn bedrevs,
för integration. Vad våningsplan två beträffar planeras en bostad
med särskild service.

Från och med maj månad omvandlades arbetsmarknad och sys-
selsättning till en egen resultatenhet.

Det finns brukare vars behov nämnden saknar kompetens och
personalresurser för att tillgodose. Detta innebär att nämnden efter
utredningar har beslutat om externa placeringar.

Socialnämnden har ansökt om och beviljats de stimulansmedel
som Socialstyrelsen har aviserat på uppdrag av regeringen. Stimu-
lansmedel för kompetensutveckling inom OF och ÄO har använts
till föreläsning för samtliga medarbetare inom verksamheterna vad
gäller ”privat, personligt och professionellt”. De stimulansmedel
nämnden har fått för ökad bemanning inom ÄO har nämnden
beslutat att använda för att starta hemrehabilitering.

Beträffande ÄO och OF har en utredning genomförts vad gäller
behov av framtida boende. Nämnden har gett i uppdrag åt för-
valtningen att arbeta vidare med de förslag som framgår av utred-
ningen. Ett samarbete pågår med tekniska förvaltningen för att
iordningställa lokaler för dagverksamheter och en hemtjänstgrupp
i vårdcentralen. I Solgården pågår vidare ett arbete för att skapa
lokaler för Levene/Vara hemtjänst.

Socialstyrelsen har omarbetat metoden för utredning och do-
kumentation, äldres behov i centrum (ÄBIC) till individens behov
i centrum (IBIC). Denna förändring innebär att IBIC används
för utredning och dokumentation för vuxna personer. Social-
nämnden har infört IBIC för ÄO:s del och kommer att göra det
även för OF.

Arbetet med trygghet, service och delaktighet i hemmet med
digital teknik pågår kontinuerligt. I nuläget genomförs t.ex. ett
projekt med nattillsyn via kamera.

Under hösten har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
genomlyst kommunens ekonomi med fokus på socialnämnden.

Socialnämnden

Digital vårdplanering: Vårdplaneringteamet i Vara kommun har börjat genomföra vårdplanering via videosamtal. Det är en 
gemensam IT-samordningsfunktion mellan kommunen, sjukhus och Närhälsan.
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Sammanfattningsvis konstaterades höga kostnader för IFO och
behov av samverkan mellan framförallt bildnings- och socialnämn-
den. Analysen pekade vidare på behovet av en större andel öppna
insatser inom nämndens verksamhetsområden

Ekonomiskt resultat
Socialnämndens resultat för året visar på ett överskott med 
17 836 tkr. Det stora överskottet finns på resultatenheten ensam-
kommande barn (EKB). Under året har intäkter inkommit som
avser år 2015, vilket bidrar till det stora överskottet. Vid årets slut
har kommunen inte fått in alla intäkter som är sökta avseende år
2016 för EKB, vilka nu har bokats upp i årets resultat. Summan
som har uppbokats för EKB är 18 375 tkr. Enligt regelverket ska
utförda prestationer under året bokföras samma år vilket har
gjorts. När det gäller övrig integration som finns under individ-
och familjeomsorgen har den balanserats över till kommande år
enligt tidigare rutin. Dessa medel, 6 100 tkr är planerade att an-
vändas för integration under 2017 och 2018.

Socialnämndens resultat för året är ett överskott med 
17 836 tkr.

Nämnd och förvaltning visar ett överskott med 2 658 tkr.
Under året har det varit vakanta tjänster i socialnämndens stabs-
funktion, vilket bidrar till överskottet.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 2
745 tkr. I detta ligger Arbetsmarknadsenheten som har ett över-
skott med 1 300 tkr, vilket förbättrar resultatet. Underskottet för
året är på institutionsplaceringar av barn och unga med 6 817 tkr.
Övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen redovisar
varierande överskott som till viss del kompenserar underskottet.

För omsorgen kring personer med funktionsnedsättning är re-
sultatet för året ett underskott med  9 840 tkr. Inom denna verk-
samhet redovisar alla utom en enhet underskott av varierande
storlek. De största underskotten finns på enheterna personlig as-
sistans, övrig omsorgsverksamhet, insats i ordinärt boende och so-
cialpsykiatrin. Underskotten här är placeringskostnader och
personalkostnader. Även gruppbostäderna visar stora underskott
där det är både personalkostnaderna och övriga kostnader som är
större än vad som budgeterats.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 3 281 tkr. Enhe-
terna här går med varierande över- och underskott. Inom bistånds-
enheten har det varit ett antal vakanta tjänster under året, vilket
har gett enheten ett stort överskott. Även några av de särskilda bo-
endena har stora överskott. Inom hemtjänstområdena är det också
varierande över- och underskott. Under året har nämnden åter-
lämnat 9 209 tkr efter avstämning till den centrala resursfördel-
ningen.

Kostenheten visar ett överskott med 731 tkr. Överskottet beror
på att färre portioner har levererats då inte alla särskilda boendep-
latser varit belagda. Även personalkostnaderna är mindre än vad
som beräknats.

Enheten för ensamkommande barn redovisar ett överskott med
23 751 tkr, vilket beror på lägre kostnader än de intäkter kommu-
nen får från Migrationsverket.
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2014 2015 2016

Intäkter 74 269 78 949      129 701
Kostnader -386 648 -395 741    -435 930
varav personalkostnader -277 700 -282 524    -287 846
Verksamhetens resultat -312 379 -316 792    -306 229

Budgetanslag 310 006 323 389      324 065
Över/underskott -2 373 6 597       17 836

Balanserat över/underskott -4 624 1 973        19 809
                  

Nettoinvesteringar 2 833 1 169            203

                  
Jämförelsetal                   
Netto per invånare, kr 20 005 20 264        19 428
Andel av nettodriftskostnad, % 39,5 40,5            39,3

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Administration 10 102 7 444           2 658
IFO 57 159 59 904         -2 745
OF 73 562 83 402         -9 840
ÄO 173 424 170 143           3 281
Kost 9 818 9 087              731
Summa 324 065 329 980         -5 915

EKB 0 -23 751         23 751
Summa 324 065 306 229        17 836

Fick utmärkelsen Guldskalpellen: Vara kommun är en del av 
sam arbetet Närvård västra Skaraborg som vann utmärkelsen 
Guldskalpellen. Samarbetet går ut på att tjänsterna ges i 
patientens hem.
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Andelen enheter med minst ett förbättringsarbete som utgår från brukarnas synpunkter är inte uppnått. Målet för året ska vara
100 % och för 2016 är måluppfyllelsen 74,6 %.

Antal aktuella genomförandeplaner för året är uppfyllt med 78,8 %. Målet är 80 % så målet är delvis uppfyllt.   

Måluppfyllelse
Socialnämnden ska inrikta sig på den enskilda människans delaktighet och inflytande över när och hur insatser från socialnämnden 
ska genomföras. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Andelen aktuella genomförandeplaner, %. - 78,8 80,0

                                                 - 74,6 100,0

Brukaren i centrum.

Andelen enheter med minst ett förbättringsarbete som
utgår från brukarnas synpunkter, %.

Andelen enheter med minst ett förbättringsarbete som utgår från brukarnas synpunkter är inte uppnått. Målet för året ska vara
100 % och för 2016 är måluppfyllelsen 74,6 %.

Antal aktuella genomförandeplaner för året är uppfyllt med 78,8 %. Målet är 80 % så målet är delvis uppfyllt.   

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - 11 12

Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård.

Andelen indikatorer i Kvalitetsportalen med förbättrat
resultat.

Målet är inte uppfyllt för år 2016. Måluppfyllelsen är 74 % och målet är satt till 100 %.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - 74 100

Engagerade medarbetare.

Andel enheter med minst ett förbättringsarbete som
utgår från medarbetarnas synpunkter, %.

Av nämndens 24 resultatenheter är det 13 enheter som har uppnått målet, 54,2 %. Det är 11 enheter som inte har sin 
ekonomi i balans.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 Ej godkänd Ej godkänd Godkänd

Ekonomi i balans.

Resultat inom tilldelad ram.
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Inflytande (andel i procent) 2014 2015 2016

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

    Ja, alltid/oftast 89 93 90

    Ibland 9 4 6

    Sällan/nej,aldrig 2 3 4

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?

          Ja, alltid/oftast 64 68 63

          Ibland 20 19 18

          Sällan/nej,aldrig 16 13 19

Information (andel i procent) 2014 2015 2016

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 80 77 78

          Ibland 12 11 9

          Sällan/nej,aldrig 8 12 13

Bemötande (andel i procent) 2014 2015 2016

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 94 99 98

          Ibland 5 1 2

          Sällan/nej,aldrig 1 0 0

Helheten (andel i procent) 2014 2015 2016

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 91 94 90

          Varken nöjd eller missnöjd 7 5 5

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 2 1 4

Vara kommuns kunder/brukare inom äldreomsorgens hemtjänst är nöjda med kommunens service vad gäller bemötande, information, 
inflytande och social samvaro/aktiviteter
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Inflytande (andel i procent) 2014 2015 2016

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

    Ja, alltid/oftast 88 87 87

    Ibland 10 12 12

    Sällan/nej,aldrig 2 1 2

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?

          Ja, alltid/oftast 54 75 67

          Ibland 23 14 21

          Sällan/nej,aldrig 23 11 13

Information (andel i procent) 2014 2015 2016

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 48 54 60

          Ibland 23 17 21

          Sällan/nej,aldrig 29 29 19

Bemötande (andel i procent) 2014 2015 2016

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 98 96 98

          Ibland 2 4 2

          Sällan/nej,aldrig 0 0 0

Aktiviteter (andel i procent) 2014 2015 2016

Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 79 64 56

          Varken nöjd eller missnöjd 9 25 35

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 12 11 9

Helheten (andel i procent) 2014 2015 2016

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 86 84 85

          Varken nöjd eller missnöjd 11 13 13

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 3 2 2

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.



Framtiden
Mot bakgrund av den analys av socialnämndens ekonomi som
SKL genomförde är det nödvändigt att nämnden för en diskussion
inför beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Vad som står klart i
dagsläget är att det finns behov av samverkan mellan främst bild-
nings- och socialnämnden för förebyggande arbete avseende barn
och unga. För att personer ska komma ut i arbete i stället för att
behöva försörjningsstöd krävs ett intensifierat samarbete mellan
IFO och AME. För de externa placeringar nämnden har beslutat
om pågår ett kontinuerligt arbete för att kunna tillgodose brukar-
nas behov inom socialnämndens verksamhetsområden.

I ovannämnda analys betonade SKL vikten av att de brukare
som tillhör personkrets i lag om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS) får beslut enligt LSS. Detta grundar sig i det
nationella utjämningssystemet avseende LSS. Socialnämnden har
av denna anledning beslutat att återgå till bostad med särskild ser-
vice enligt LSS för de brukare som bor i f.d. Smedjan. Från halv-
årsskiftet planeras att de som avsagt sig sitt LSS-beslut åter ska få
sina insatser i enlighet med LSS.

Det finns i nuläget ett antal beslut enligt både socialtjänstlagen
(SoL) och LSS som inte är verkställda. Det är beslut om kon-
taktpersoner och familjehem samt bostad med särskild service. Ar-
betet med att rekrytera kontaktpersoner och familjehem pågår
kontinuerligt.

I den boendeutredning som genomförts på uppdrag av social-
nämnden konstateras ett behov av bostäder med särskild service.
För att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service
krävs ytterligare boendeplatser. Nämnden har beslutat att Götga-
tan våning ett ska inrymma en bostad med särskild service. Ett ar-
bete har inletts med berörda resultatenhetschefer inom OF och tf
förvaltningschef. Mot bakgrund av att den äldre befolkningen pro-
gnostiseras öka finns, enligt utredningen, behov av fler platser i
särskilda boendeformer för äldre. Ett arbete har startats i samver-
kan med tekniska förvaltningen för att planera kommande bygg-
nation.

De stimulansmedel som nämnden har tilldelats har börjat att
användas och kommer fortsättningsvis att användas år 2017. Pro-
jektet med hemrehabilitering planeras pågå under en tvåårsperiod.
För stimulansmedel så kallade "PRIO pengar", har medicinskt an-
svarig sjuksköterska och berörd resultatenhetschef genomfört pla-
nering med bl.a. handledning till medarbetare inom social-
psykiatrin.

Projektet nattillsyn via kamera kommer att utvärderas.
Några utmaningar som socialnämnden kan ställas inför under

kommande år är:
u  inflödet av ärenden inom socialnämndens samtliga verksam-

hetsområden som är opåverkbart för nämnden

u  att kunna tillgodose insatsbehovet hos en åldrande befolk-
ning

u  anställning av kvalificerade medarbetare inom nämndens
samtliga verksamhetsområden

u  brukare med så komplexa behov att nämnden saknar möjlig-
heter att på egen hand tillgodose dessa, där det krävs externa
placeringar

u  försäkringskassans omprövningar av beslut om personlig as-
sistans

u  oro i omvärlden som medför nya flyktingströmmar

u  bostadsbrist och behov av inkluderingsboende

u  bestämmelser i socialtjänstförordningen om bemanning i sär-
skilda boendeformer

u  icke verkställda beslut enligt SoL och LSS.
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Kvalitetsmått/Nyckeltal
   2014 2015 2016

LSS Personlig assistans Antal ärenden 9 15                7
LSS Personlig assistans Antal beviljade 
tim/år fr kommunen 14 246 20 321       12 048
Assistansersättning Antal ärenden 19 21              21
Assistansersättning Antal beviljade tim/år 
fr försäkringskassan 121 396 140 604     135 600
Placeringar av barn o ungdomar i familjehem 37 29              35
Placeringar av barn o ungdomar i hem för 
vård o boende 15 21              17
Hemtjänst Antal timmar i snitt/mån och ärende 35 38              37
Antal boendemöjligheter i särskilda boendeformer                  
Antal äldreboende 80 74              74
Antal gruppboenden demenssjuka varav 6 
korttidsplatser 63 62              62
Korttidsplatser, Rondellen 18 18              18

Vara kommun deltar i LEDA för smartare välfärd: Vara kommun
är en av 20 kommuner som har blivit utvald att delta i programmet
LEDA för smartare välfärd. Programmets syfte är att öka hastigheten,
nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.
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Ordförande: Peter Persson (S) 

Förvaltningschef: Lina Alfredsson Mihlzén

Ansvarsområden
Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd med an-
svar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbal-
ken och livsmedelslagstiftningen. Nämnden har även ansvar för
myndighetsutövningen enligt alkohollagen, lotterilagen och to-
bakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt
lagen om animaliska biprodukter. Utöver de uppgifter som ryms
inom myndighetsutövningen ansvarar nämnden även för kommu-
nens karthantering.

Årets viktigaste händelser
Miljö- och byggnadsförvaltningen har öppnat 1 419 nya ärenden
under 2016. Det innebär i snitt över 100 ärenden per handläggare
och år och ca ett nytt ärende per handläggare varannan dag.

En ny delegationsordning började gälla fr.o.m. februari 2016.
Den nya delegationsordningen innebär att tjänstemännen/förvalt-
ningen fått större möjlighet att fatta beslut på delegation, vilket
har resulterat i en effektivare handläggning, samt att nämnden kan
lägga större fokus på ärenden av mer principiell vikt.

Under året har förvaltningen varit på två studiebesök på företag
i kommunen. Detta i syfte att få kännedom om kommunens nä-
ringsliv och därmed öka förståelsen för företagarens situation.

Bygg- och kartverksamheten
Under året har två av tre bygghandläggare varit föräldralediga. Två
vikarier har anställts under tiden med något glapp mellan anställ-
ningarna. Trots det har nämnden i stort klarat handläggningsti-
derna. Under våren och sommaren förlängdes handläggningstiden
något p.g.a. ledigheter. Handläggningstiden har varit under de lag-
stadgade tio veckorna och ligger i snitt på 39,2 dagar. För att få en
rättssäker och effektiv myndighetsutövning har stort fokus lagts på
att ta fram rutiner och att arbeta fram informationsmaterial till
kommunens invånare.

Ett led i att öka informationen och tillgängligheten har ett antal
förbättringsåtgärder vidtagits. Numera får alla som lämnar in en
ansökan/anmälan ett bekräftelsebrev vid mottagen ansökan. I bre-
vet finns information om ärendets handläggning. En byggjour har
införts, vilket medför att det alltid finns en tillgänglig handläggare
på bygg.

Tillsynsarbetet har fortgått enligt plan och har främst berört in-
kommande klagomål då det gäller ovårdade fastigheter och olovligt
byggande. Under året har arbetet med en ny tillsynsplan påbörjats.
Arbetet med tillsyn när det gäller OVK (obligatorisk ventilations-
kontroll) har påbörjats med en inventering av kommunens fastig-
heter.

För att få ett bra samarbete med tillväxt- och utvecklingsavdel-
ningen har plan- och byggmöten kontinuerligt fortgått varannan
vecka.

Kommunens geografiska informationssystem har uppdaterats
kontinuerligt. Från 2017 ingår nämnden i Geodatasamverkan.
Geodatasamverkan är en överenskommelse som underlättar till-
gången till geodata och innebär att statliga myndigheter, kommu-
ner och landsting/regioner får tillgång till ett samlat utbud av
geodata.

Miljö- och livsmedelsverksamheten
Verksamheten har bedrivits i enlighet med den tillsynsplan/kon-
trollplan som nämnden antog för året. Enligt miljöbalken är nämn-
den ansvarig att ta fram en behovsutredning vart tredje år. Miljö-
tillsynsförordningen ställer krav på nämnden i egenskap av operativ
tillsynsmyndighet. I behovsutredningen ska det redogöras för det
tillsynsbehov som krävs i förhållande till kommunens miljötill-
stånd. Såväl behovsutredning som tillsynsplan ska således vara ”le-
vande dokument” som är integrerade i verksamheten. Arbetet
kommer att fortskrida under 2017.

Avloppsprojektet har fortlöpt enligt nämndens tillsynsplan.
Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat drygt 190 nya tillstånd
för enskilda avlopp, vilket motsvarar ca 14 % av de som inte upp-
fyller lagstiftningen. Utöver det har även en del fastigheter anslutit

Miljö- och byggnadsnämnden

Årets byggpris gick till Vedum Kök och Bad AB med motiveringen: Spännande och innovativ lösning med tunnel över järnvägen i Vedum.



Miljö- och byggnadsförvaltningen har under de senaste åren
arbetat mycket med att effektivisera och skapa rutiner för hand-
läggning. Detta i syfte att säkerställa rättssäkerheten, men det in-
nebär också att tiden i större utsträckning kan prioriteras till
faktisk handläggning och tillsyn.
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2014 2015 2016

Intäkter 5 420 5 234         5 857
Kostnader -7 890 -7 696        -8 120
varav personalkostnader -6 320 -6 239        -6 379
Verksamhetens resultat -2 470 -2 462       -2 263

Budgetanslag 2 903 2 897         3 133
Över/underskott 433 435           870

Balanserat över/underskott 1 833 1 768         2 038
                 

Nettoinvesteringar 94 55               0

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 158 158            144
Andel av nettodriftskostnad, % 0,6 0,3             0,3

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd 326 351              -25
Ledning och övrig myndighetsutövning 977 919                58
Bygg- och kartverksamhet 993 180              813
Miljö-och hälsoskyddsverksamhet 837 813                24
Summa 3 133 2 263             870

sig till det kommunala avloppsnätet. I maj anordnade miljöenheten
en avloppsmässa för entreprenörer, tillverkare och återförsäljare där
invånare bjöds in för att öka sin kunskap om enskilda avlopp.
Under hösten anordnades två stormöten i Södra Lundby och Ed-
svära bygdegård. Utöver tillsynen har nämnden även deltagit i ett
nationellt forskningsprojekt tillsammans med JTI (Institutet för
Jordbruks- och Miljöteknik) när det gäller markbäddar.

Under året har personalen deltagit i ett internationellt samarbete
rörande dagvattenhantering, Storm Water Management, tillsam-
mans med en delegation från Huangshan i Kina. Projektet är nu
avslutat.

Utöver den regelbundna årliga tillsynen på större miljöfarliga
verksamheter har nämnden besökt kommunens bilverkstäder.

Arbetet med MIFO klass 1, förorenade områden, fortgår, två
sågverk och två kemtvättar berörs. Dessa är komplexa ärenden, som
utgörs av historiska, mark- och miljötekniska undersökningar samt
ansvarsutredningar.

När det gäller livsmedelskontrollen har mindre verksamheter
besökts (riskklass 7 och 8) och arbete med en ny kontrollplan inför
2017 har även påbörjats.

Under våren arrangerade miljöverksamheten en naturvandring
med fokus biologisk mångfald på Ranahult. Vandringen var ett led
i att öka invånarnas kunskap och var välbesökt av både stora och
små.

Ekonomiskt resultat
Miljö- och byggnadsnämndens resultat visar på ett överskott på
870 tkr för 2016. I budgeten ingår ett i anspråktagande av acku-
mulerat överskott på 600 tkr. En stor del av överskottet beror på
att personalkostnaderna under året minskade i förhållande till bud-
get, ökade intäkter på tillsyn när det gäller bygg, men även p.g.a.
att nämnden tagit emot bidrag för flyktingsituationen i samband
med rådgivning och arbete med tekniska och bildningsförvalt-
ningen. Fördelat på nämndens fyra verksamhetsområden ser det
ekonomiska utfallet ut enligt följande:

Nämnden visar ett underskott på ca 25 tkr. Underskottet är till
följd av utbildning för nämndsledamöter.

Ledning och administration visar ett överskott på 58 tkr. Över-
skottet beror främst på ökade intäkter när det gäller alkoholhand-
läggningen. I slutet av 2015 antogs en ny taxa gällande
alkoholhandläggningen, vilket medförde att handläggningen till
större grad idag är självfinansierad.

Byggverksamheten visar ett överskott på 813 tkr. Intäkterna har
ökat något och personalkostnaderna har varit ca 200 tkr lägre i
förhållande till budgeterat då avdelningen under våren var under-
bemannad. Utöver detta har äldre planintäkter, tillsynsavgifter och
bidrag för flyktingsituationen tillkommit, vilket tillsammans utgör
ca 441 tkr av överskottet.

Miljöverksamheten visar ett överskott på 24 tkr. Personalkost-
naderna har under 2016 varit låga i förhållande till budgeterat då
personal varit tjänstlediga och föräldralediga. Intäkterna har även
blivit lägre än budgeterat. Detta beror till viss del på minskad per-
sonaltäthet och därtill mindre antal projekt, men till stor del beror
intäkterna på inkommande ansökningar, vilket nämnden inte kan
styra själv över.



Årsredovisning 2016
Vara kommuns verksamhet

43

Vara kommun

2016

Framtiden
I verksamhetsplanen 2016-2019 kommer nämnden att arbeta med
att utöka dialogen med medborgarna. Förvaltningen kommer att
fokusera på att arbeta förebyggande med information. Det före-
byggande arbetet är ett arbetssätt, som sätter brukarna/kunderna
i fokus men kräver resurser och kräver att ramarna inte minskar.

Nämnden har en bred verksamhet, som kräver hög kompetens
hos förvaltningens medarbetare. För att vidareutveckla verksam-
heten, behålla rättssäkerheten och effektivisera handläggningen är
det viktigt att medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveck-
ling.

För att kunna öka självfinansieringsgraden i framtiden har
nämnden ett behov av kompetent administrativt stöd för att
kunna sätta rättssäkerheten i fokus vid myndighetsutövningen.
Administrationen är en viktig del för att handläggningen ska fun-
gera snabbt, enkelt, billigt och rättssäkert. Det är viktigt att för-
valtningen ständigt arbetar med rutiner och effektivisering av
handläggningen.

Under 2017 kommer förvaltningen att arbeta vidare med be-
hovsutredning för både miljö- och byggverksamheten och ären-
dehanteringssystem som båda är viktiga verktyg för att nämndens
arbete ska bedrivas så resurseffektivt som möjligt. Ärendehante-
ringssystemet är av oerhörd vikt för nämndens arbete, främst när
det gäller handläggningstider, men även för uppföljning och rap-
portering.

Det är viktigt att arbetet med kommunens GIS-verktyg fort-
skrider. Detta system är av vikt för ett flertal av kommunens en-
heter och pekades ut som ett utvecklingsområde av miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsplanering inför 2016-2019.

Nytt för 2017 är att energirådgivningen kommer att samordnas
tillsammans med kommunerna; Skara, Essunga, Grästorp och Gö-
tene. Ett lokalt energikontor kommer att bildas med preliminär
stationeringsort i Skara.

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

Totalt har 207 enskilda avloppsanläggningar åtgärdats under 2016. Något färre ansökningar har inkommit till nämnden under
året. Antalet inkomna ansökningar som inkommit till nämnden är svårt att styra. Genom att öka antalet informationsmöten till fler
fastighetsägare kan nämnden till viss del påverka inkomna ansökningar. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar efter en antagen till-
synsplan och arbetar områdesvis. Antalet aktuella fastigheter som behöver åtgärdas inom ett visst område kan till viss del variera
från år till år.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 210 207 250

Miljö- och byggnadsnämndens kunder/brukare ska vara nöjda med verksamhetens information, stöd och bemötande.
Standarden på de små/enskilda avloppsanläggningarna ska öka.

Antalet åtgärdade små/ enskilda avloppsanläggningar, st.

Totalt har nämnden handlagt fyra ärenden när det gäller förorenad mark. Därtill tillkommer även mindre ärenden såsom ut-
släpp. Dock har ingen av de fyra ärenden resulterat i efterbehandling. I ett av de fyra ärendena visade undersökningarna till slut att
ingen efterbehandling behövde vidtas. I de resterande tre ärendena behöver vidare undersökningar utföras innan efterbehandling
kan ske, alternativt har undersökningarna dragit ut på tiden hos verksamhetsutövaren.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - 0 3

Antalet förorenade områden i kommunen ska minska.

Antalet handlagda ärenden förorenade områden, st

En inventering har påbörjats och rutin för fortsatt arbete har tagits fram.En inventering har påbörjats och rutin för fortsatt arbete har tagits fram.

2015 2016 Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016

                                                 - 40 10

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ska främja en god boende- och inomhusmiljö. Antalet inkomna OVK protokoll till miljö-
och byggnadsnämnden ska öka.

Ökning av antalet inskickade OVK protokoll (obligatorisk
ventilationskontroll), %.
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Ordförande: Ulla Andersson (S)

Förvaltningschef: Fredrik Linusson

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

Händelser Vara kommun 2016

Ekonomiskt resultat

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Resultaträkning
Belopp i tkr 2014 2015 2016

Intäkter 0 0                0
Kostnader -9 094 -9 434        -9 522
varav personalkostnader 0 0                0
Verksamhetens resultat -9 094 -9 434       -9 522

Budgetanslag 9 008 9 509         9 716
Över/underskott -86 75           194

Balanserat över/underskott -41 34            228
                 

Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 582 603            604
Andel av nettodriftskostnad, % 1,2 1,2             1,2

    

Händelser 2016

Annan brand                                                                                            6
Annan hjälp till ambulans                                                                         3
Annan händelse utan risk för skada                                                        20
Annan nödställd person                                                                           1
Annan olycka/tillbud                                                                                3
Annan vattenskada                                                                                  1
Annat sjukvårdslarm                                                                                1
Automatlarm utan brandtillbud                                                              48
Begränsat läckage av drivmedel/olja                                                         5
Brand fordon/fartyg                                                                                16
Brand i avfall/återvinning                                                                         4
Brand i byggnad                                                                                    44
Brand i skog eller mark                                                                             7
Hjärtstoppslarm                                                                                     23
Läckage från vattenledning                                                                      2
Nödställt djur                                                                                           1
Svår belägenhet                                                                                       1
Trafikolycka                                                                                            57
Utsläpp av farligt ämne                                                                            2
Översvämning dagvatten/avlopp                                                              1
Övrigt                                                                                                    10
Totalt                                                                                          256
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Ordförande: Onni Vehviläinen (M)

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

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

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

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens bestäm-
melser om kommunal revision, revisionsreglemente som fastställs
av kommunfullmäktige samt god revisionssed i kommunal verk-
samhet. Alla granskningsinsatser sker på revisorernas egna initiativ.
Detta förhindrar dock inte revisorerna att i enlighet med god re-
visionssed ha en stödjande och rådgivande roll i förhållande till
styrelser och nämnder.

Val av granskningsområde sker utifrån en prövning av väsent-
lighet och risk, d.v.s. hur betydelsefullt området är, vilka risker för
fel som föreligger samt vilka konsekvenser eventuella felaktigheter
skulle kunna medföra för kommunen.

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

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

Årets viktigaste händelser
Sammanfattning
Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret sammanträffat
med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium, kom-
munstyrelsen och samtliga nämnders presidium. Totalt har revi-
sorerna haft tio sammanträden under året, varje sammanträde
föregås av en beredning. Revisionen har deltagit vid fyra utbild-
ningsdagar. Revisorerna har under året varit ute i de olika verk-
samheterna och sammanträffat med personal och brukare. Under
året har tre fördjupande granskningar gjorts vilkas revisions -
rapporter överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom.

Ekonomiskt resultat

Vara kommuns revisorer

Resultaträkning
Belopp i tkr 2014 2015 2016

Intäkter                  
Kostnader -900 -880           -925
varav personalkostnader -443 -339           -360
Verksamhetens resultat -900 -880          -925

Budgetanslag 871 885            897
Över/underskott -29 5            -28

Balanserat över/underskott 459 464            436
                 

Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 58 56              59
Andel av nettodriftskostnad, % 0,1 0,1             0,1
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Vara Koncern AB

Förvaltningsberättelse
Vara Koncern ägs till 100 % av Vara kommun och utgör moder-
bolag till Vara kommuns helägda bolag. Bolagets syfte är att opti-
mera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen
inom Vara kommun. Det innebär att säkerställa att den av kom-
munfullmäktige fastlagda strategiska planen får genomslag i bola-
gens verksamheter samt att övervaka koncernens risknivå som
helhet. Bolaget ska samarbeta och samutnyttja resurser med kom-
munens förvaltningar och övriga kommunala bolag i Vara kon-
cern. Moderbolagets dotterbolag är Vara Bostäder AB, Vara
Industrifastigheter AB, VaraNet AB, Vara Konserthus AB och Des-
tination Vara AB.

Bolagets ordförande är Carl-Uno Olsson (S). Christoffer Jensen
var VD fram till 28 februari. 1 mars utsågs Anna Cederqvist som
bolagets VD.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under september månad genomfördes en utbildning i bolagsstyr-
ning för kommunstyrelsens ledamöter och de kommunala bola-
gens styrelser, under ledning av Styrelseakademin. Resultatet av
denna utbildningsdag för bolagets del var omarbetning av bolagens
budget- och uppföljningsprocess, där Vara Koncern AB:s styr-
nings- och uppföljningsansvar kan säkerställas.

Bolaget har under året påbörjat ett arbete om kartläggning av
vilka resurser som skulle kunna vara gemensamma och vilka kon-
cernövergripande styr- och samarbetsområden som skulle kunna
effektiviseras och samordnas för att nå ökad måluppfyllelse utifrån
den strategiska planen och ägardirektiven. Detta arbete kommer
att intensifieras under nästkommande år.

Vara Bostäder AB

Förvaltningsberättelse
Vara Bostäder AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin
tur ägs av Vara kommun. Vara Bostäder AB har enligt bolagsord-
ningen i uppdrag att inom Vara kommun förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bo-

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

Enligt ägardirektiv från 2015 ska bolaget bygga 16 lägenheter
i kv. Ritaren och enligt direktiv från juni 2016 ska bolaget skapa
en ökad beredskap för att möta framtida bostadsefterfrågan samt
verka för en ökad integration och mångfald i ett bostadsperspek-
tiv.

Fastighetsbeståndet inrymmer 522 lägenheter, 12 lokaler och
101 garageplatser fördelade på orterna Arentorp, Kvänum, St Le-
vene, Vara och Vedum.

Bolagets ordförande är Heidi Hansen. I början av året skiljdes
dåvarande VD från sitt uppdrag. Styrelseledamot Jan-Erik Wallin
utsågs till tf VD intill dess att ny VD rekryterats. Wallin utsågs i
juni till VD.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Ett, för bolaget större, utvändigt fastighetsunderhåll inkluderande
ca 100 fönsterbyten genomfördes under sommaren och hösten.
Ombyggnation av hyreshus på Lärkan 1 till sju lägenheter genom-
fördes under våren. Projektering och upphandling av entreprenad
för byggande av 15 lägenheter i kv Ritaren, Vara samt projektering
av ombyggnad av f.d. vårdcentral m.m. i Kvänum till elva lägen-
heter gjordes under hösten. Totalrenovering och ombyggnad av
två lägenheter i Vedum inleddes i december.

Detaljplanearbete avseende den s.k. Brinkeskogen inleddes
under sommaren där bolaget tagit fram idéskisser på disposition
av fastigheten. Ett föravtal har tecknats med exploatör för delar av
fastigheten. Detaljplanearbetet har komplicerats p.g.a. att det i
området häckar en råkkoloni. Planen bör kunna behandlas i kom-
munfullmäktige i februari 2017, varefter projektering av byggna-
tion kan påbörjas.

För att nå en bättre kommunikation med nya svenskar som
inte lärt sig svenska språket anställdes inför hösten en bovärd som
behärskar arabiska. Dessutom annonserade kommunen alldeles
innan jul efter en bostadsstrateg för att lotsa de nyanlända in i den
svenska hyresmarknadens villkor, detta efter dialog med Vara Bo-
städer AB och med tänkt placering på bolagets kontor.

Marknadsvärdering av bolagets fastigheter har genomförts
under hösten. Marknadsvärdet bedömdes totalt till ca 30 % över
bokfört värde. Uppskrivning har skett med ca 76 mkr och ned-
skrivning har skett med ca 30 mkr

Resultat av det arbete som skett utifrån ändamål, ekono-
miska mål och övriga mål i ägardirektiven
Vid årsskiftet 2016/2017 var tre av de nybyggda lägenheterna i St
Levene outhyrda.

Genomgång av gamla hyresavtal har påbörjats i syfte att upp-
datera dem till nu gällande krav och lagstiftning och ett arbete
med förbättrade rutiner vid uthyrningar m.m. har inletts, allt för
att nå klarare besked med tydligare gränssnitt och en bättre kund-
service.

Vara kommuns bolag

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2014 2015 2016

Nettoomsättning, mkr 0 0              0
Resultat efter finansiella poster, tkr -36 -46         -168
Balansomslutning, mkr 4 24            24
Soliditet, % 1,4 100,0       100,0



Dialogen med hyresgästerna har utvecklats, och då särskilt med
de hyresgäster som ännu inte behärskar det svenska språket. Am-
bitionen är att dialogen ska utvecklas ytterligare.

Vara Industrifastigheter AB

Förvaltningsberättelse
Vara Industrifastigheter ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som
i sin tur ägs av Vara kommun. Vara Industrifastigheter AB har en-
ligt bolagsordningen i uppdrag att uppföra, förvärva, förvalta, för-
sälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamhet
och offentlig verksamhet samt på ett allmänt näringsfrämjande
sätt underlätta lokal- och markanskaffning i kommunen. Verk-
samheten ska bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe. Bolagets syfte är
att arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveck-
ling för kommunens näringsliv och därigenom stärka kommunens
attraktionskraft. Uthyrning ska ske på affärsmässig grund.

Fastighetsbeståndet består av tre industrifastigheter i Vara och
en i Kvänum med totalt ca 35 hyresgäster.

Bolagets ordförande är Heidi Hansen. I början av året skiljdes
dåvarande VD från sitt uppdrag. Styrelseledamot Jan-Erik Wallin
utsågs till tf VD intill dess att ny VD rekryterats. Wallin utsågs i
juni till VD.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Hyressituationen är i huvudsak mycket stabil, med endast ett fåtal
uppsägningar och därmed tillflöde av nya hyresgäster. Nya för-
frågningar på lokaler är mycket begränsad. Till- och ombyggnad
av fastigheten i Kvänum har på hyresgästens initiativ projekterats
och sedan påbörjats under senare delen av året. Köpeavtal gällande
Konstruktören 2, Vara har tecknats. Främsta syftet med förvärvet
är att tillgodose Lagmansgymnasiets behov av ytor för fordons-
och transportutbildning. Ombyggnationer i samband med byte
av hyresgäster har skett i några fall. Underhåll av fasader m.m. har
genomförts under sommaren.

Resultat av det arbete som skett utifrån ändamål, ekono-
miska mål och övriga mål i ägardirektiven
I dagsläget finns i princip inga lokaler outhyrda, lokaler som tidi-
gare stått tomma är nu fyllda. Anpassningar har skett med syftet
att nuvarande och nya hyresgäster känner att de har ändamålsen-
liga.

VaraNet AB

Förvaltningsberättelse
VaraNet AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, som i sin tur ägs
av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att bygga,
äga och förvalta ett stamnät uppbyggt kring anknytningspunkter.
Byggnationen har skett i samarbete med sex fiberföreningar.
Enligt ägardirektivet har bolaget till uppgift att:

u  Genom tillhandahållandet av ett fiberstamnät bidra till att
kommuninvånarna och näringslivets ges tillgång till fiber.

u  Tillhandahålla ett fiberstamnät som är uppkopplat mot alla
kommunens verksamheter.

u  Hyra ut tillgång till fiberstamnätet (svartfiber).

Ordförande i bolaget är Carl-Uno Olsson. Mia Forsäng var
bolagets VD januari till juni och efterträddes därefter av Peter Hå-
kansson. Till ny VD har Jan-Erik Wallin utsetts och han tillträder
1/1 2017.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2016.
Bolaget har övergått i en mer förvaltande fas efter att fibernätet är
färdigbyggt.
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2014 2015 2016

Nettoomsättning, mkr 34 34            35
Resultat efter finansiella poster, tkr 351 -1 618    -27 016
Balansomslutning, mkr 263 271          317
Soliditet, % 6,4 5,2         16,6

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2014 2015 2016

Nettoomsättning, mkr 3 2              3
Resultat efter finansiella poster, tkr 998 211          221
Balansomslutning, mkr 15 17            16
Soliditet, % 50 47            51

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2014 2015 2016

Nettoomsättning, mkr 1 2              2
Resultat efter finansiella poster, tkr 621 439          186
Balansomslutning, mkr 18 23            15
Soliditet, % 12 27            41



Utifrån bolagets verksamhetsmål har en marknadsplan tagits
fram och antagits av styrelsen för hösten 2016 och verksamhetsåret
2017.

Arbetet med att skapa ett nätverk som riktar sig till företag, för-
eningar och människor som rör sig i sammanhang där konferenser
och event anordnas i Sverige har startat. Detta är en viktig del i
det strategiska arbetet som ska locka konferenser, möten och event
till Vara.

Kampanjen #sägjatillvara har startat under hösten 2016. Det
är en större annonskampanj som syns i både papperstidningar och
sociala medier under hösten och kommande år. Kampanjen mark-
nadsför och synliggör bolaget och dess uppdrag.

Ett aktivt arbete bedrivs utifrån företagets målsättningsdoku-
ment, ändamål, ekonomiska mål och övriga mål i ägardirektiven.
25 värdar har sagt ja till Vara och Destination Varas kampanj #säg-
jatillvara. Vidare har 25 företagsbesök genomförts i Vara kommun
och Västra Götaland. En arbetsgrupp med kompetens och erfa-
renhet inom destinationsarbete och näringsliv har bildats för fort-
satt utveckling av det strategiska arbetet. Ett arbete med
delfinansiering av bolaget har gett resultat. Under 2017 och 2018
kommer tre externa parter att gå in med bidrag till bolaget.

Bolagets ordförande är Victoria Johansson. Christoffer Jensen
var VD t.o.m. augusti då Jonas Lundin tillträdde.
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Vara Konserthus AB

Förvaltningsberättelse
Vara Konserthus AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB som i sin
tur ägs av Vara kommun. Vara Konserthus har ett uppdrag och ett
årligt verksamhetsbidrag från Vara kommun, och ska erbjuda
kommunens invånare kulturella upplevelser inom alla scenkon-
stområden för medborgare i alla åldrar samt att samverka med det
lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet för att stärka kulturens
roll i Vara kommun.

Vara Konserthus AB har också ett uppdrag och årligt verksam-
hetsbidrag från Västra Götalandsregionen. Enligt detta uppdrag
är bolaget huvudman för den regionala musikverksamheten. Bi-
draget ska finansiera musikertjänsterna i Bohuslän Big Band, re-
sidensverksamheten, dansverksamheten och vissa andra delar av
scenutbudet i Vara Konserthus.

Verksamhetsåret 2016 har återigen varit mycket positivt för
Vara Konserthus AB med en stor publiktillströmning i verksam-
hetens alla åldrar. Konserthuset har besökts av totalt 68 000 per-
soner under året och Bohuslän Big Band har genom sin
konsertverksamhet spelat för sammanlagt 26 506 åhörare. Till-
sammans med andra arrangemang i Vara kommun och deltagar-
verksamheten har Vara Konserthus under  2016 arrangerat eller
varit medarrangör till 322 föreställningar och nått ut till samman-
lagt 124 800 personer. Siffrorna stärker bilden av Vara Konserthus
betydelse som mötesplats och arrangör samt Bohuslän Big Bands
popularitet.

Bolagets ordförande är Sture Carlsson och VD är Staffan Bec-
ker.

Destination Vara AB

Förvaltningsberättelse
Destination Vara AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB som i sin
tur ägs av Vara kommun. Destination Vara AB har i uppdrag att
marknadsföra, leda, samordna och utveckla Vara kommun som
mötes- och evenemangsplats. Bolaget ska verka för att hela kom-
munen utvecklas som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka
flödet av besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels-
och serviceutbud. Bolagets syfte är att arbeta för att öka kommu-
nens attraktionskraft och bedriva platsmarknadsföring för att
stärka bilden av Vara med omnejd. Bolaget ska även i samverkan
med kommunen och näringslivet bidra till att kommunens över-
gripande strategiska mål uppnås.

Under året har styrelsen tillsatt en VD, Jonas Lundin som till-
trädde 15 augusti, därefter påbörjades arbetet med att ta fram en
varumärkesprofil.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2014 2015 2016

Nettoomsättning, mkr 17 17            19
Resultat efter finansiella poster, tkr 541 396          554
Balansomslutning, mkr 16 15            20
Soliditet, % 16 19            17

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2014 2015 2016

Nettoomsättning, mkr 0 0              0
Resultat efter finansiella poster, tkr -3 -22          217
Balansomslutning, mkr 0,1 0,1           0,1
Soliditet, % 100 93            52

Nu byggs flera nya bostäder i Vara: Tanken är att bevara de gamla
lövträden som finns inom området och skapa en miljö som påminner
om en gårdsstruktur likt den som finns idag med ett mangårdshus, flyg-
lar och ekonomibyggnader, säger Karin Larsson, planarkitekt Vara
kommun.
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RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning

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

Föreligger några risker som kan
påverka kommunens resultat och
kapacitet?

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

Vilken kontroll har kommunen över
den ekonomiska utvecklingen?

kapacitetresultat

kontrollrisk

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

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

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

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

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

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

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

Finansiell analys
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Årets resultat Årets resultat  

exklusive jämförelsestörande poster
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Årets resultat skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, kommunen

motsvarar 2,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-
jämning medan kommunens resultat motsvarar 4,7 %.

Resultatet för kommunen var 39 mkr, vilket var 13 mkr bättre
än 2015. Under 2016 har kommunen kostnadsfört hela fordran
på Levene Arena AB och Vara Konstgräs AB, 7,3 mkr, samt gett
ett bidrag till Vara hästsportklubb på 8,8 mkr. Dessa engångsposter
påverkar det löpande driftresultatet och om de exkluderats hade
resultatet påverkats positivt med 16 mkr. I resultatet ingår också
nettointäkter om 24 mkr för integration på socialförvaltningen
som inte tidigare funnits.

Årets resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till 39 mkr,
vilket motsvarar 4,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatnivån ligger därmed över kommunens finansiella mål som
anger att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Under perioden 2014 – 2016 uppgår det ge-
nomsnittliga resultatet i relation till skatteintäkter och generella
statsbidrag till 2,2 %.  Med den blandade redovisningsmodellen
uppgår årets resultat till 26 mkr, vilket motsvarar 3,1 % av skatte-
intäkter och generella statsbidrag.

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

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

Vara kommun har ingen resultatutjämningsreserv.

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

Årets resultat
mkr 2014 2015 2016

Fullfonderingsmodell                 
Årets resultat, mkr -10 26              39
Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % -1,3 3,3             4,7

Blandad modell                 
Årets resultat, mkr -28 14              26
Årets resultat/skatteintäkter och generellt 
statsbidrag, % -3,6 1,7             3,1

                 
Balanskravsutredning, mkr                 
Resultat enligt resultaträkningen -10 26              39
Samtliga realisationsvinster 0 0                0
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -18 -12             -13
Årets resultat efter balanskravsjust. -28 14            26
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0                0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0                0
Balanskravsresultat -28 14            26
Balanskravet uppfyllt * Nej Ja               Ja

*) 2014 års negativa resultat 27,6 mkr, enligt balanskravets bestämmelser kom-
mer inte att återställas med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen
utgörs av att hela medfinansieringen av E20 på 48 mkr har kostnadsförts under
2014 då detta är en strategiskt viktig fråga för Vara kommun, och då Vara kom-
mun har en ekonomiskt stark ställning.

Finansiellt resultat

Årets resultat
Koncernen redovisar ett resultat på 19 mkr, vilket är en resultat-
försämring med 8 mkr jämfört med föregående år. Vara Bostäder
AB har gjort en värdering av sina fastigheter under hösten. Det
samlade marknadsvärdet bedömdes till ca 30 % över bokfört
värde. De fastigheter som skrevs ner har belastat koncernens re-
sultat, -29,6 mkr.

Av resultatet står kommunen för 39 mkr, Vara Koncern AB för
-0,2 mkr, Vara Bostäder AB för -20,5 mkr, Vara Industrifastigheter
för 0,2 mkr, VaraNet AB för 0,1 mkr, Vara Konserthus AB för 0,3
mkr och Destination Vara AB för 0,1 mkr. Koncernens resultat

Intäkter och kostnader, kommunen
Förändring i procent 2014 2015 2016

Nettokostnadsutveckling 9,6 -1,9             2,4
Skatte- och statsbidragsutveckling 2,7 3,1             4,6
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Nettokostnader som andel av skatter och generella statsbidrag
är ett mått som visar hur stor andel av kommunens intäkter som
förbrukas av löpande driftverksamhet. Generellt brukar en netto-
kostnadsandel under 98 % betraktas som god ekonomisk hushåll-
ning eftersom de flesta kommuner, då sett över en längre
tidsperiod, bedöms kunna finansiera sina reinvesteringar och nöd-
vändiga nyinvesteringar.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 776 mkr och ökar
med 2,4 % jämfört med föregående år. Om jämförelsestörande
poster exkluderas båda åren uppgår nettokostnadsutvecklingen till
3,3 % mellan 2015 och 2016.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgår till 827
mkr, en ökning med 4,6 % jämfört med föregående år. Skattein-
täkterna ökar med 3,0 % p.g.a. befolkningsökning, och de gene-
rella statsbidragen med 9,9 % bl.a. på grund av statsbidrag för
mottagning av flyktingar.

Driftkostnadsandelen blev 95 % för 2016, vilket är en minsk-
ning med 2 procentenheter. De jämförelsestörande posterna för
2016 är bidrag till Vara Hästsportklubb, 9 mkr, och nedskrivning
av långfristig fordran på Levene Arena AB och Vara Konstgräs AB,
7 mkr. Om dessa poster exkluderas är nettodriftskostnaden 96 %
för år 2016. År 2015 är de jämförelsestörande posterna återbetal-
ning av försäkringspengar från AFA +7 mkr, komponentavskriv-
ning +6 mkr och avsättning till gång- och cykelväg -6 mkr.
Nettodriftskostnaden är 98 % om dessa poster utesluts.

Årets investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick 66 mkr varav kommunen
stod för 55 mkr, Vara Bostäder AB 10 mkr och Vara Konserthus
AB 1 mkr. Kommunens investeringar var 69 mkr lägre än bud-
get.

Investeringsnivån var låg under 2016. Nettoinvesteringarna
uppgick till 55 mkr, vilket gav en kvarvarande budget på 69 mkr.

Av kommunens investeringar på 55 mkr avsåg 13 mkr IT-in-
vesteringar, 9 mkr Projekt Lyskraft, 8 mkr VA-investeringar, 3 mkr
GC-väg Tingshusgatan och tillbyggnad GP-byn 2 mkr. Resterande
projekt är mindre än 2 mkr.

Avvikelsen på 69 mkr beror bl.a. på att projekt inte kommit
igång eller är försenade. De största avvikelserna är grundskola Tors-

Skatte- och statsbidragsutveckling och
nettokostnadsutveckling

Skatte- och statsbidragsutveckling
Nettokostnadsutveckling

Årets resultat, skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

Skatte- och statsbidragsutveckling och netto-
kostnadsutveckling, exklusive jämförelsestörande poster

% 

Årets investeringar, kommunen
    2014 2015 2016

Investeringsvolym, mkr 105 45              55
Investeringsvolym/verksamhetens kostnader, % 11 5                6
Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 273 112            139

Investeringarnas andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag
% 2014 2015 2016

Vara kommun 14 10                7
Västra Götalandsregionen, genomsnitt 9 11               *)
Riket, genomsnitt 10 10               *)

*)  2016 års räkenskapssammandrag är inte publicerat och uppgiften för 2014 
    saknas också ännu.

Driftskostnadsandel, kommunen
(Löpande kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag)
% 2014 2015 2016

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 96 91              89
Avskrivningar 5 5                5
Nettokostnadsandel 101 96              94
Finansnetto*) 0 1                 1
Driftskostnadsandel 101 97              95

*) Finansnettot inkluderar finansiella kostnader för pensionsskulden enligt 
    fullfonderingsmodell.

Intäkter och kostnader, kommunen
   Uppgår Procentuell förändring

Belopp i mkr 2016 till 2015 2016

Verksamhetens kostnader inklusive 
avskrivningar och finansnetto, mkr 1 054,2 1,3                 7,7
Verksamhetens intäkter, mkr 266,3 -12,6               23,7
Skatteintäkter, mkr 616,3 3,4                 3,0
Generella statsbidrag och  
utjämningsbidrag, mkr 210,5 2,4                 9,9

Vara kommun
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gårdsskolan 27 mkr, ombyggnad Alléhallen 10 mkr, ombyggna-
tion baden 10 mkr samt förändring Konserthuset 9 mkr. Dessa
fyra projekt avviker med 56 mkr.

Av avvikelsen på 69 mkr kommer 33 mkr att ombudgeteras till
2017 och 37 mkr ombudgeteras till 2018.

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

Skattefinansieringsgraden av investeringarna för 2016 blev
139 %. Det innebar att nettoinvesteringarna på 55 mkr finansie-
rades till 100 % av egna medel från den löpande verksamheten.

Kapacitet

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

Koncernens soliditet inkl. ansvarsförbindelser uppgick till
25 %, vilket är en förbättring med 2 procentenhet jämfört med
2015. I Västra Götaland och i riket ligger kommunernas soliditet
i genomsnitt på 11 % respektive 10 % (2015).

Kommunens soliditet exkl. ansvarsförbindelser uppgick till
32 % och ökade med 3 procentenheter i jämförelse med 2015.

Långfristig skuld
Av koncernens samlade långfristiga skuld på 262 mkr återfinns
15 mkr i Vara kommun, 234 mkr i Vara Bostäder AB, 6 mkr i
Vara Industrifastigheter AB och 7 mkr i VaraNet AB.

Kommunens långfristiga skuld består av förinbetalda anslut-
ningsavgifter för vatten och avlopp samt gatukostnadsersättningar.
Dessa har ökat med 1 mkr jämfört med 2015.

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuld-
sättningsgrad minskar med 3 procentenheter från 2015. Den kort-
fristiga skuldsättningsgraden ökar med 1 procentenhet och avsätt-
ningsgraden minskar med 3 procentenheter.

Skattefinansieringsgrad av investeringar
    2014 2015 2016

Internt tillförda medel, mkr 62 64              78
Årets nettoinvesteringar, mkr 105 45              55
Skattefinansieringsgrad av investeringarna % 58 144            139

Soliditet, kommunen 
% 2014 2015 2016

Inkl. pensioner intjänade före 1998 28 29              32
Exkl. pensioner intjänade före 1998 71 70              72

Soliditet
% 2014 2015 2016

Vara kommun 28 29              32
Västra Götaland, genomsnitt 8 11               *)
Riket, genomsnitt 7 10               *)

*) 2016 års räkenskapssammandrag är inte publicerat. 

Skuldsättningsgrad, kommunen
% 2014 2015 2016

Total skuldsättningsgrad                  
– varav avsättningsgrad 53 50              47
– varav kortfristig skuldsättningsgrad 18 19              20
– varav långfristig skuldsättningsgrad 1 2                2
Summa: 72 71             68
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En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella ka-
pacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina in-
komstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större handlings-
utrymme att generera en intäktsökning denna väg. Den totala
skattesatsen i Vara kommun inklusive regionskatten uppgick år
2016 till 32,75 %, vilket är samma som genomsnittet för kom-
munerna i Västra Götaland. Kommunens skattesats uppgick år
2016 till 21,27 %, vilket är 52 öre högre jämfört med rikets ge-
nomsnitt. Den totala skattesatsen i Vara kommun är 65 öre högre
jämfört med riket.

2017 kommer Vara kommuns skattesats att höjas med 50 öre
till 21,77.

Risk – Kontroll

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsbered-
skap är balanslikviditet. Om måttet är 100 % innebär det att om-
sättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna.
Balanslikviditeten har ökat med 11 procentenheter och uppgår till
98 %. De likvida medlen har ökat med 13 mkr till 104 mkr, de
kortfristiga fordringarna har ökat med 22 mkr och de kortfristiga
skulderna har ökat med 15 mkr. De likvida medlen har ökat bland
annat p.g.a. att investeringsprojekt inte genomförts i planerad om-
fattning under 2016.

Utöver de likvida medlen har kommunkoncernen en checkkre-
dit på 100 mkr. I rörelsekapitalet finns semesterlöneskulden till
personalen på 42 mkr.

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsstyrka på
”medellång sikt”. De finansiella nettotillgångarna förbättrades
under året med 10 mkr jämfört med föregående år. Detta beror
till största delen på ökad likviditet.

Kommunen har ett pensionsåtagande som uppgår till 404 mkr.
Hela pensionsförpliktelsen är upptagen som avsättning i balans-
räkningen och har återlånats i sin helhet. Det finns ingen återför-
säkring och inga medel är placerade. Aktualiseringsgraden uppgår
år 2016 till 97 %.

Likviditet ur ett riskperspektiv, kommunen
    2014 2015 2016

Likvida medel, mkr 58 91            104
Balanslikviditet, % 79 87              98
Rörelsekapital, mkr -33 -23               -4

Finansiella nettotillgångar, kommunen
mkr 2014 2015 2016

Nettolåneskuld resp. nettolikviditet 46 77              89
Övriga fordringar och skulder -57 -68             -69
Finansiella nettotillgångar -11 9              19

Kommunalskatt

Riket Västra Vara
% Götaland kommun

Kommunens skattesats 20,75 21,27 21,27
Regionens skattesats 11,35 11,48 11,48
Total skattesats 32,10 32,75 32,75

Finansiella risker – Långfristig skuld 
tkr/invånare 2014 2015 2016

Vara kommun 1 1                1
Västra Götaland, genomsnitt 13 16               *)
Riket, genomsnitt 17 18               *)

*)  2016 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.

Borgensåtagande 
mkr 2014 2015 2016

Vara Bostäder AB 220 222            234
Vara Industrifastigheter AB 6 6                6
VaraNet AB 0 14                7
Egna hem och småhus 0 0                0
Föreningar 4 3                3
Summa borgensåtagande 230 245          250

Pensionsåtagande, kommunen
mkr 2014 2015 2016

Avsättningar intjänade före 1998 312 302            291
Avsättningar intjänade fr.o.m. 1998 31 30              34
Löneskatt 83 80              79
Total pensionsskuld 425 413          404
Finansiella placeringar 0 0                0
Återlån 425 413            404
Årlig förändring -15 -12               -9

Borgensåtagande per invånare
tkr 2014 2015 2016

Vara kommun 15 16              16
Västra Götaland, genomsnitt 29 30               *)
Riket, genomsnitt 29 31               *)

*)  2016 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.
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Nämndsredovisning
Netto- Tertialupp- Bokslut Avvikelse  

mkr kostnad uppföljning II

Kommunstyrelsen 99 -5 2 7
Räddningsnämnden, Västra 
Skaraborg 9 0 0 0
Miljö- och byggnadsnämnden 2 0 1 1
Bildningsnämnden 362 -8 -6 2
Socialnämnden 306 -13 18 31
Vara kommuns revisorer 1 0 0 0

Summa 780 -25 15 40

Årets resultat 3 39 36

Känslighetsanalys, kommunen
Händelseförändring, mkr Kostnad/intäkt

Ränteförändring med 1 %                                                                0,0
Löneförändring med 1 %                                                                  6,3
Verksamhetens kostnader - förändring med 1 %                               4,1
Generell avgiftsförändring med 1 %                                                  1,1
Förändring försörjningsstöd med 10 %                                             0,8
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning med 10 %                         17,7
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning med 10 %                         0,3
10 heltidstjänster (25 000 kr/mån)                                                    4,2

Avvikelse mot budget

Kommunstyrelsens resultat blev bättre än augustiprognosen,
vilket i huvudsak beror på ökade planavgifter och intäkter hos
överförmyndaren. Skillnaden för socialnämnden beror främst på
intäkter för integration där redovisningen inte var fastställd i tertial
II, totalt 24 mkr. Resterande 7 mkr är förbättring av resultatet
inom alla verksamheter.

God ekonomisk hushållning
””För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av bety-
delse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges
de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hus-
hållning.” KL 5 §.

Vara kommuns definition  

Vara kommuns definition av stark ekonomi:

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

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

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

u  Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen vid redovis-
ning av pensioner då kommunen vill ha en rättvisande bild
av den finansiella situationen..

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

Måluppfyllelse av ”god ekonomisk hushållning”
Vara kommun bedömer att kravet på ”god ekonomisk hushåll-
ning” inte till fullo har uppnåtts, då flera av verksamhetsmålen
inte är uppfyllda.

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning
Vara kommun har en stark ekonomisk ställning. Soliditeten är ett
mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka och visar hur
stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel.
Förändringen i detta finansiella mått är beroende av investerings-
takten, nyupplåningen, andra skuldförändringar samt resultatet.
Högre soliditet tyder på starkare långsiktig finansiell handlingsbe-
redskap som ger goda förutsättningar för låga finansieringskost-
nader. Vid utgången av 2016 uppgick soliditeten inklusive
kommunens totala pensionsskuld till 32,2 %, vilket är 2,8 pro-
centenheter högre än 2015. Orsaken till ökningen är den låga in-
vesteringsnivån och det positiva resultatet.

Även resultaten för Vara kommun är starka. Årets resultat på
39 mkr är 4,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. God
ekonomisk hushållning är som tumregel 2,0 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Kommunen har inga långfristiga lån, utan endast en långfristig
skuld på 15 mkr som gäller anslutningsavgifter från VA och ren-
hållning. Vara kommun har en långfristig skuld på 974 kr/invå-
nare, medan länets andra kommuner i snitt har 15 700 kr/invånare
i långfristig skuld.

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 104 mkr. Ökningen på
13 mkr beror bl.a. på lägre investeringsnivå och ett positivt resul-
tat. Utöver det har kommunen tillgång till en checkräkningskredit
på 100 mkr som inte använts under året.

Kommunens finansiella tillgångar uppgår år 2016 till 38 mkr,
vilka i huvudsak består av aktier i helägda bolag, 24 mkr, och an-
delar i Kommuninvest ekonomisk förening, 14 mkr.
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Jämförelse med V6-kommunerna
Vara kommun har ett nära samarbete med kommunerna Essunga,
Grästorp, Götene, Lidköping och Skara, kallat V6. En jämförelse
med V6 visar att den genomsnittliga soliditeten inklusive samtliga
pensionsförpliktelser var 15,5 % för gruppen under 2015. Vara
kommuns soliditet var 29,4 % 2015. Nyckeltalet resultat i förhål-
lande till skatter och generella statsbidrag är 2,7 % i snitt 2015 för
V6-gruppen, vilket kan jämföras med 3,3 % för Vara kommun.

Ekonomichefens avslutande iakttagelser
u Kommunens resultat om 39 mkr enligt fullfonderingsmodel-

len för pensioner motsvarar 4,7 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. Om man tar hänsyn till jämförel-
sestörande poster skulle resultatet vara 55 mkr, vilket motsva-
rar 6,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

u Den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) har förbätt-
rats med 2,8 procentenheter, till 32,2 %, vilket beror på det
positiva resultatet och en låg investeringsnivå. Soliditeten lig-
ger betydligt över genomsnittet för kommuner i både riket
och i Västra Götalands län.

u  Nettoinvesteringarna uppgick till 55 mkr, där de största inve-
steringarna var IT-investeringar, sammanlagt 13 mkr, varav
IT-satsningen 1:1 i skolan uppgick till 6 mkr. 

u  Kommunen har ingen långfristig låneskuld.

u  Likviditeten har förbättrats med 13 mkr p.g.a. låg investe-
ringsnivå. Av likviditeten på 104 mkr, finns 70 mkr place-
rade i fasträntekonto. 

u Pensionsförpliktelserna har minskat med 9 mkr jämfört med
föregående år och uppgår till totalt 404 mkr. Hela pensions-
förpliktelsen är upptagen som avsättning i balansräkningen
och har återlånats i sin helhet.

u  Kommunfullmäktiges fastställda mål om att resultatet ska
uppgå till 2% + – 2 % av skatteintäkter och generella stats -
bidrag uppfylldes.

u  Kommunen har en stark ekonomisk ställning med låg skuld-
sättningsgrad och bra soliditet.
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Driftsredovisning

Ingående ack Budgetavvikelse  Använt ack Utgående ack 

Nämnd, tkr överskott 2016 2016 överskott i ram överskott  2016 

Vara kommuns revisorer 464 -29 0 435
Räddningsnämnden Västra Skaraborg 34 194 0 228
Kommunstyrelsen 30 646 1 775 -2 000 30 421
Miljö- och byggnadsnämnden 1 768 870 -600 2 038
Bildningsnämnden 12 138 -5 805 -5 000 1 333
Socialnämnden 1 972 17 836 0 19 808 
Summa 47 022 14 841 -7 600 54 263

Driftsredovisning – Ackumulerat resultat

Budget Redovisning  Budgetavvikelse Redovisning 

Belopp i tkr 2016 2016 2016 2015 

Vara kommuns revisorer -897 -926 -29 -880
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -9 716 -9 522 194 -9 434
Kommunstyrelsen -100 410 -98 635 1 775 -102 090
Miljö- och byggnadsnämnden -3 133 -2 263 870 -2 462
Bildningsnämnden -356 504 -362 309 -5 805 -349 947
Socialnämnden -324 065 -306 229 17 836 -316 792
Summa nämndverksamhet -794 725 -779 884 14 841 -781 605
Personalkostnadsförändringar 2 159 0 -2 159 0
Centralt anslag hyresförluster -5 000 -5 889 -889 -4 972
Avstämning resursfördelningsmodell -4 641 0 4 641 0
Internränta 20 099 17 253 -2 846 18 069
Personalomkostnader 2 000 2 293 293 11 607
Kalkylerade personalförsäkringar 27 981 30 033 2 052 27 688
Pensionskostnader inklusive löneskatt -29 368 -32 964 -3 596 -25 163
Förändring semesterlöneskuld -1 000 -1 705 -705 -3 022
Skatt och försäkring 0 -434 -434 61
Realisationsvinst/-förlust 0 0 0 0
Flyktingbidrag omfördelat till nämnderna 0 -4 536 -4 536 0
Summa verksamhet -782 494 -775 833 6 662 -757 337
Skatteintäkter och generella statsbidrag 819 732 826 875 7 143 790 308
Finansnetto -6 983 -12 077 -5 094 -7 037
Summa efter finansiering 30 254 38 965 8 711 25 934
Extra ordinära poster 0 0 0 0 
Totalt 30 254 38 965 8 711 25 934

Driftsredovisning 

Investeringsredovisning

Budget Redovisning  Budget- Redovisning 

Nämnd, tkr 2016 2016 avvikelse 2015 

Kommunstyrelsen 119 788 47 309 72 480 34 069
Miljö- och byggnadsnämnden 297 0 297 55
Bildningsnämnden 3 200 7 760 -4 560 9 372
Socialnämnden 1 150 203 947 1 169 
Summa 124 435 55 271 69 164 44 665

Investeringsredovisning – översikt
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Investeringsredovisning

Projektets Ack. Budget- Budget 

budget utfall diff 2016 Budget-

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

Nämnd (Belopp i tkr) 2016 2016 2016 överföring 2016 2016

Kommunstyrelsen         
Projekt Lyskraft 5 778 9 763 -3 985 5 000 8 985 -3 985
IT-investeringar 10 642 6 931 3 711
VA-sanering Kvänum 1 844 5 160 -3 316 0 3 316 -3 316
GC-väg Tingshusgatan 2 000 2 993 -993 2 000 2 993 -993
Tillbyggnad avd GP-byns förskola 6 401 7 981 -1 580 443 2 023 -1 580
Grundskola Torsgårdsskolan 27 887 1 132 26 755 27 805 1 050 26 755
Förändring konserthus 10 000 864 9 136 10 000 864 9 136
Omb Alléhallen 10 000 139 9 861 9 877 16 9 861
Renovering avloppsledningar 10 000 4 703 5 297 10 000 4 703 5 297
Vara Badhus 128 790 122 702 6 088 6 570 482 6 088
Omb Nästegårdsbadet 9 000 5 392 3 608 3 622 14 3 608
Lagmansgymnasiet NO-salar 3 000 757 2 243 3 000 757 2 243
Alléskolan lokaler 2 700 46 2 654 2 700 46 2 654
Dagvattenledning Arentorp 2 000 42 1 958 2 000 42 1 958
Dagverksamhet Aspen 8 225 29 1 996 2 000 4 1 996
GC-väg Emtunga-Önum skola 2 000 718 1 282 1 936 654 1 282
GC-väg Stora Torget Vara 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800
Informationsskylt E20 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
Ärendehanteringssystem 1 600 148 1 452 1 395 -191 1 586
Övriga projekt 17 498 14 619 2 879
Summa kommunstyrelsen 119 788 47 309 72 480
     
Miljö- och byggnadsnämnden
Inventarier 297 0 297
Summa miljö- och byggnadsnämnden 297 0 297
     
Bildningsnämnden
Inventarier 0 2 179 -2 179
Datorer 1:1 3 200 5 581 -2 381
Summa bildningsnämnden 3 200 7 760 -4 560
     
Socialnämnden
Inventarier 1 150 203 947
Summa socialnämnden 1 150 203 947

   
Summa samtliga nämnder 124 435 55 271 69 164  

Investeringsredovisning per projekt

Investeringarna uppgår till 55 mkr för kommunen, vilket är
en kvarvarande budget på 69 mkr. De största investeringarna är
IT-investeringar, 13 mkr, varav 7 mkr på kommunstyrelsen och
6 mkr på bildningsnämnden samt investering i Projekt Lyskraft
9 mkr. Avvikelsen mot budgeten är 69 mkr, varav 72 mkr på
kommunstyrelsen inkl. tekniska utskottet. De största avvikelserna
är grundskola Torsgårdsskolan 27 mkr som är i upphandlingsfa-
sen, ombyggnad Alléhallen 10 mkr där planerna inte är klara och
dialog förs med föreningar, ombyggnation bad 10 mkr där pla-
nering av utbyggnad av omklädningsrum i Vara pågår samt för-
ändring Konserthus 9 mkr som inte är påbörjad utan kommer

att ingå i den större investeringen i bildnings- och kulturkluster
som inleds under 2017.

Dessa fyra projekt avviker med 56 mkr mot budget. Övriga
projekt på kommunstyrelsen har en avvikelse på 16 mkr, vilka
bl.a. består av kvarvarande budget för IT-investeringar, renovering
VA-ledningar och ombyggnad dagverksamhet på vårdcentralen.
Det är flera projekt som gått med underskott: Lyskraft -4 mkr,
VA-sanering Kvänum - 3 mkr och tillbyggnad GP-byns förskola
-2 mkr.

Av kvarvarande budget på 69 164 tkr överförs 32 517 tkr till
2017 och 36 616 tkr till 2018. Sammantaget överförs 69 133 tkr.
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Resultaträkning och Kassaflödesanalys

2015 2016

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Verksamhetens intäkter Not 1 214 275 266 329
– varav jämförelsestörande intäkt Not 2 7 7 0 0
Verksamhetens kostnader Not 3 -932 -977 -1 002 -1 049
– varav jämförelsestörande kostnader Not 2 -6 -6 -9 -9
Avskrivningar/nedskrivningar Not 4 -40 -48 -40 -78
– varav jämförelsestörande kostnader Not 2 6 6 0 -30
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -757 -750 -776 -798

Skatteintäkter Not 5 598 598 616 616
Generella statsbidrag Not 6 192 192 211 211
Finansiella intäkter Not 7 1 1 1 1
Finansiella kostnader Not 8 -8 -16 -13 -17
– varav jämförelsestörande kostnader Not 2 0 0 -7 -7
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 26 25 39 13

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Skattekostnader Not 9 0 0 0 6
ÅRETS RESULTAT 26 25 39 19 

Resultaträkning

2015 2016

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 26 25 39 19
Justering för avskrivningar 40 48 40 78
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 10 -1 8 -6 -12
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 64 81 73 85
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 3 -1 -20 -18
Ökning/minskning av förråd och varulager 0 0 -1 -1
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 20 17 15 1
Medel från den löpande verksamheten 87 97 67 67

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -45 -60 -56 -67
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 1 1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -23 -23 -1 -1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 1
Medel från investeringsverksamheten -68 -83 -56 -66

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 136 0 13
Amortering av skuld 0 -136 0 -2
Ökning av långfristiga fordringar 0 -2 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 11 11 1 1
Ökning av långfristig skuld 3 9 1 1
Minskning av långfristig skuld 0 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 13 18 2 13

     

ÅRETS KASSAFLÖDE 33 32 13 14

Likvida medel vid årets början 58 59 91 91
Likvida medel vid årets slut 91 91 104 105  

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

2015 2016

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 680 957 690 941
Maskiner och inventarier Not 12 51 66 55 70
Finansiella anläggningstillgångar Not 13 46 25 38 17
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 776 1 048 783 1 028

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd Not 14 3 4 4 5
Kortfristiga fordringar Not 15 58 43 79 77
Likvida medel Not 16 91 91 104 105
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 152 138 187 187

     

SUMMA TILLGÅNGAR 929 1 186 970 1 215

     

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Ingående eget kapital Not 17 247 258 273 283
Årets resultat 26 25 39 19
SUMMA EGET KAPITAL 273 283 312 302

     

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar pensioner Not 18 413 416 404 406
Andra avsättningar Not 19 53 57 48 45
SUMMA AVSÄTTNINGAR 466 473 452 451

     

SKULDER

Långfristiga skulder Not 20-22 14 249 15 262
Kortfristiga skulder Not 23 176 182 190 200
SUMMA SKULDER 190 431 206 462

     

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 929 1 186 970 1 215

     

Borgens- och ansvarsförbindelser Not 24 248 7 254 6

Balansräkning
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2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Försäljningsmedel 17 30 18 35
Taxor och avgifter 64 65 64 62
Hyror och arrenden 29 54 29 56
Bidrag 79 102 135 157
Övriga intäkter 26 24 20 19
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 214 275 266 329

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, EXTERNA

                     

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Personalkostnader 576 602 631 657
Bidrag 47 36 52 39
– varav försörjningsstöd 12 12 12 12
– varav medfinansiering infrastruktur 6 6 0 0
– varav Vara Hästsportklubb 0 0 9 9
Köp av verksamhet 133 150 142 163
Fastigheter och inventarier 103 111 102 109
Tjänster, transporter m.m. 74 78 75 82
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 932 977 1 002 1 049

Not 3. VERKSAMHETENS KOSTNADER, EXTERNA

2015 2016 

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Jämförelsestörande intäkter

Återbetalning försäkringspremier AFA 7 7 0 0
Summa jämförelsestörande intäkter 7 7 0 0

Jämförelsestörande kostnader

Medfinansiering GC-vägar -6 -6 0 0
Komponentavskrivning, lägre avskrivning 6 6 0 0
Bidrag Vara Hästsportklubb 0 0 -9 -9
Finansiell kostnad 0 0 -7 -7
Nedskrivning värdering fastigheter 0 0 0 -30
Summa jämförelsestörande kostnader 0 0 -16 -46

Not 2. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Planenliga avskrivningar
– Byggnader och tekniska anläggningar 26 32 26 33
– Maskiner och inventarier 14 16 14 16
Nedskrivningar
– Byggnader, nedskrivning 0 0 0 32
– Byggnader, återföring av nedskrivning 0 0 0 -2
SUMMA AVSKRIVNINGAR 40 48 40 78

Not 4. AVSKRIVNINGAR
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2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Preliminär skatteinbetalning 598 598 620 620
Preliminär slutavräkning innevarande år -1 -1 -3 -3
Slutavr. diff föregående år 0 0 0 0
SUMMA SKATTEINTÄKTER 598 598 616 616

Not 5. SKATTEINTÄKTER

                     

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Räntekostnader 0 8 0 4
Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 8 8 6 6
Avskrivning långfristig fordran bolag 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 7 7
- varav jämförelsestörande finansiell kostnad:
Nedskrivning långfristig fordran Levene Arena AB 0 0 5 5
Nedskrivning långfristig fordran Vara Konstgräs AB 0 0 2 2
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 8 16 13 17

Not 8. FINANSIELLA KOSTNADER

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ränteintäkter 1 1 1 1
Övriga finansiella intäkter 0 0 1 1
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 1 1 1 1

Not 7. FINANSIELLA INTÄKTER

                     

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Inkomstutjämningsbidrag 164 164 177 177
Regleringsbidrag -1 -1 -1 -1
Utjämningsbidrag för LSS 2 2 0 0
Fastighetsavgift 26 26 27 27
Kostnadsutjämningsavgift -2 -2 3 3
Strukturbidrag 2 2 0 0
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 0 0 5 5
Särskild kompensation arbetsgivaravgift 1 1 0 0
SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 192 192 211 211

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Skatt på årets resultat 0 0 0 6
SUMMA Skatt på årets resultat 0 0 0 6

Not 9. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Not 6. GENERELLA STATSBIDRAG
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2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 220 240 240 261

Årets investeringar 20 22 20 21
Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 -1 -2
Utgående anskaffningsvärde 240 261 258 280

Ingående avskrivningar -176 -181 -189 -195

Återförda avskrivningar på fsg/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivningar -14 -14 -14 -15
Utgående avskrivningar -189 -195 -203 -210

REDOVISAT  VÄRDE VID ÅRETS SLUT 51 66 55 70

Not 12. MASKINER OCH INVENTARIER

                     

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 1 241 1 557 1 243 1 574

Justering anskaffningsvärde 0 0 0 0
Årets investeringar 20 35 13 19
Årets pågående projekt 4 4 23 28
Årets försäljningar och utrangeringar -22 -22 -1 -1
Utgående anskaffningsvärde 1 243 1 574 1 278 1 620

Ingående avskrivningar -554 -599 -563 -614

Årets avskrivningar -26 -32 -26 -33
Återförda avskr. vid utrangering/försäljn. 17 17 1 1
Utgående avskrivningar -563 -614 -588 -647

Ingående nedskrivningar 0 -2 0 -2

Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 2
Omklassificeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 -32
Utgående nedskrivningar 0 -2 0 -32

SUMMA MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 680 957 690 941

Markreserv 24 41 24 41
Verksamhetsfastigheter 496 758 484 712
Fastigheter för affärsverksamhet 63 63 64 64
Publika fastigheter 90 90 93 93
Fastigheter för annan verksamhet 2 2 2 2
Exploateringsmark 1 1 1 1
Pågående projekt 4 4 23 28
SUMMA 680 957 690 941

Not 11. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

                     

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förändring av pensionsavsättningar -12 -12 -9 -9
Nedskrivning långfristig fordran 0 0 7 7
Utrangering försäkringsskada 6 6 0 0
Koncernförändring 0 9 0 0
Medfinansiering infrastruktur 5 5 -5 -5
Övr ej likviditetspåverkande poster 0 0 1 -6
SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER -1 8 -6 -12

Not 10. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
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2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kundfordringar 9 13 13 14
Upplupna skatteintäkter 1 1 1 1
Interimsfordringar 23 24 55 57
Momsavräkning 3 4 4 5
Fordran Vara Bostäder AB 21 0 5 0
Fordran VaraNet AB 0 0 0 0
Fordran Vara Konserthus AB 1 0 1 0
Fordran Vara Industrifastigheter AB 0 0 0 0
Övriga fordringar 0 1 0 0
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 58 43 79 77

Not 15. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

                     

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Aktier, helägda dotterbolag 24 0 24 0
Andelar Kommuninvest ekonomisk förening 14 14 14 14
Långfristig fordran Levene Arena AB 5 5 0 0
Långfristig fordran Vara Konstgräs AB 2 2 0 0
Långfristig fordran Vara Konserthus AB 1 4 0 0
Övriga långfristiga fordringar 0 0 0 3
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINSTILLGÅNGAR 46 25 38 175

Not 13. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förråd 1 2 1 2
Exploateringsfastigheter 2 2 3 3
SUMMA FÖRRÅD OCH VARULAGER 3 4 4 5

Not 14.  FÖRRÅD, EXPLOATERINGSFASTIGHETER

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Årets resultat 26 25 39 19
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 247 258 273 283
UTGÅENDE EGET KAPITAL 273 283 312 302

Not 17.  EGET KAPITAL

                     

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kassa 0 0 0 0
Plusgiro 0 0 0 0
Koncernkonto 90 90 104 104
Bank övrigt 1 1 0 1
SUMMA LIKVIDA MEDEL 91 91 104 105

Not 16. KASSA OCH BANK
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2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Pensioner intjänade före 1998 302 302 291 291
Pensioner exkl.ÖK-SAP 27 27 31 31
Pensioner ÖK-SAP 1 1 0 0
Pensioner förtroendevalda 2 2 3 3
Pensioner Vara Bostäder AB 0 3 0 2
SUMMA PENSIONSSKULD 332 335 325 327

SUMMA SKULD LÖNESKATT 81 81 79 79

SUMMA PENSIONSSKULD INKLUSIVE LÖNESKATT 413 416 404 406

Pensioner intjänade före 1998

Ingående avsättning exklusive löneskatt 312 312 302 302
Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 6 4 4
Gamla utbetalningar -14 -14 -14 -14
Aktualisering -3 -3 0 0
Övrig post 1 1 -1 -1
Summa exklusive löneskatt 302 302 291 291

Löneskatt 73 73 71 71
Summa inklusive löneskatt 375 375 362 362

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning exklusive löneskatt 26 26 27 27
Försäkring 0 0 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0 0 0 0
Nya utbetalningar -1 -1 -1 -1
Slutbetalning FÅP 0 0 0 0
Intjänad FÅP 2 2 5 5
Övrig post 0 0 0 0
Summa exklusive löneskatt 27 27 31 31

Löneskatt 7 7 8 8
Summa inklusive löneskatt 34 34 39 39

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

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

Löneskatt 0 0 0 0
Summa inklusive löneskatt 2 2 0 0

Avsatt till pensioner förtroendevalda 2 2 2 2

Löneskatt 1 1 1 1
Summa inklusive löneskatt 3 3 3 3

Antal förtroendevalda 9 9 9 9

Summa avsättning pensioner exklusive löneskatt 332 335 325 327

Löneskatt 81 81 79 79
SUMMA AVSÄTTNING PENSIONER INKL LÖNESKATT 413 416 404 406

Aktualiseringsgrad 96 96 97 97

Not 18. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT
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2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Swedbank 0 2 0 2
Handelsbanken 0 46 0 46
Kommuninvest 0 187 0 200
Summa långfristiga låneskulder 0 235 0 247

Anslutningsavgifter vatten 5 5 5 5
Anslutningsavgifter avlopp 8 8 9 9
Gatukostnadsersättningar 1 1 1 1
Summa övriga långfristiga skulder 14 14 15 15

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 14 249 15 262

Not 20. LÅNGFRISTIGA SKULDER

                     

2015 2016 

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0 4 0 0
Medfinansiering E20 1) 48 48 48 48
Medfinansiering GC-vägar 5 5 0 0
Avsättning uppskjutna skatter 0 0 0 -3
SUMMA ANDRA AVSÄTTNINGAR 53 57 48 45

1) Utbetalning beräknas ske mellan år 2018 och 2025.

Not 19. ANDRA AVSÄTTNINGAR

                     

2016 2016 

Belopp i mkr Kommunen Koncernen

2017 0 60
2018 0 53
2019 0 53
2020 0 20
2021 0 61
SUMMA 0 247

Not 22. RÄNTEBINDNINGSTID

                     

2015 2016 

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Skulder som förfaller inom ett år 0 121 0 60
Skulder som förfaller senare än ett år men senast fem år efter balansdagen 0 107 0 187
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 0 7 0 0
SUMMA ANDRA AVSÄTTNINGAR 0 235 0 247

Not 21. FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA SKULDER
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2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

BORGENSFÖRBINDELSER

Vara Bostäder AB 222 0 234 0
Vara Industrifastigheter AB 6 0 6 0
VaraNet AB 14 0 7 0

Förlustansvar för egna hem 0 0 0 0
Föreningsliv 4 4 3 3
SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 245 4 250 3

ANSVARSFÖRBINDELSER

Kontanta medel omsorgstagare 0 0 0 0
Pensionsskuld för förtroendevalda *) 3 3 3 3
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 3 3 3 3

SUMMA BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 248 7 254 6

*) Antal förtroendevalda med ansvarsförbindelser är sju stycken.

Solidarisk borgen

Vara kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 284 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensför-
bindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskom-
munernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vara kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346,1 mdkr och totala tillgångar till 338,2 mdkr. Kommunens andel av de totala för-
pliktelserna uppgick till 344,6 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 337,8 mkr.

Not 24. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

2015 2016  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Leverantörsskulder 16 19 26 34
Preliminär skatt och diverse avdrag 10 10 11 11
Interimsskulder 39 40 41 44
Momsskuld 0 0 0 0
Förutbetalda brukningsavgifter, VA 1 1 2 2
Skulder kreditinstitut 0 0 0 0
Kortfristig skuld Vara Konserthus AB 11 0 15 0
Kortfristig skuld Vara Koncern AB 0 0 0 0
Kortfristig skuld VaraNet AB 8 0 2 0
Kortfristig skuld Vara Industrifastigheter AB 1 0 0 0
Upplupna sociala avgifter 10 11 13 14
Upplupen semesterlön 40 41 42 43
Upplupna löner, okompenserad övertid 8 8 6 6
Upplupen pensionsskuld individuell del 20 21 22 23
Upplupen särskild löneskatt individuell del 5 5 6 6
Förskottshyror 0 4 0 5
Förutbetalda skatteintäkter 6 6 3 3
Övriga kortfristiga skulder 1 16 1 9
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 176 182 190 200

Not 23. KORTFRISTIGA SKULDER
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2016 2016  

Försäljning Försäljning Fordringar Skulder 

Belopp i mkr köpare säljare borgenär gäldenär

Kommunen 10 9 8 17
Vara Bostäder AB 2 9 0 4
Vara Industrifastigheter AB 1 0 0 0
VaraNet AB 0 1 2 2
Vara Konserthus AB 7 0 15 4
Vara Koncern AB 0 0 2 0
Destination Vara AB 0 1 0 0
Summa 20 20 27 27

Fin. poster Fin. poster Givna Mottagna

mottagare betalare bidrag bidrag

Vara kommun 1 0 13 0
Vara Bostäder AB 0 1 0 0
Vara Industrifastigheter AB 0 0 0 0
VaraNet AB 0 0 0 0
Vara Konserthus AB 0 0 0 12
Vara Koncern AB 0 0 0 0
Destination Vara AB 0 0 0 1
Summa 1 1 13 13

Not 25. INTERNA MELLANHAVANDEN MED KONCERNFÖRETAG
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Kommunens redovisning upprättas enligt kommunallagen och en-
ligt kommunala redovisningslagen samt följer anvisningar och re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I
vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från rekom-
mendationerna från normgivande organ. Dessa avsteg kommen-
teras nedan. Kommunen följer också ett antal övergripande
principer, såsom principen om pågående verksamhet, objektivi-
tetsprincipen, försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt
principen om öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande
bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning på boksluts-
dagen.

Pensioner
Vara kommun tillämpar sedan år 2003 den s.k. fullfonderingsmo-
dellen som redovisningsmodell, vilket innebär att hela pensions-
skulden, inklusive pension som intjänats före 1998, belastar
resultatet och att intjänade pensioner tas upp som avsättning i ba-
lansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas
som finansiell kostnad i resultaträkningen. Löneskatt ingår i pen-
sionsskulden. KPA har beräknat pensionsskulden per 2016-12-31
enligt RIPS07. Pensioner intjänade under år 2016 redovisas som
verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kort-
fristig skuld i balansräkningen.

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

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

Att tillämpa fullfonderingsmodellen är ett avsteg från redovis-
ningslagen.

Anläggningstillgångar
Värdering anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Värdeminsk-
ning sker utifrån beräknad nyttjandeperiod enligt linjär metod.
Som investering räknas utgifter över ett halvt basbelopp. Vid even-
tuella långfristiga lån kostnadsförs alla räntor. Huvudmetod tilläm-
pas. Det finns inga immateriella anläggningstillgångar med
bokfört värde. Investeringsbidrag periodiseras över nyttjandepe-
rioden.

Komponentavskrivning
Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponentavskriv-
ning. Under 2015 har detta inneburit att avskrivningarna sänktes
med 6 mkr då avskrivningstiden förlängdes.

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

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

Uppskrivning, nedskrivning
I den sammanställda redovisningen tas endast hänsyn till nedskriv-
ning av anläggningstillgångar, då uppskrivning inte är tillåten en-
ligt den kommunala redovisningslagen.

Planenliga avskrivningar görs med följande 
procentsatser på det avskrivningsbara beloppet:

Avskrivningstider År

Markanläggningar 5 - 60 år

Byggnader 5 - 60 år

Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier 5 - 10 år

Persondatorer och IT-inventarier 3 år

Sammanställd redovisning
Koncernen Vara kommun omfattar Vara Koncern AB (100 %),
Vara Bostäder AB (100 %), Vara Industrifastigheter AB (100 %),
VaraNet AB (100 %), Vara Konserthus AB (100 %) och Destina-
tion Vara AB (100 %). En sammanslagning av kommunens och
dotterföretagens räkenskaper efter eliminering till en redovisnings-
enhet kallas konsolidering. Alla bolag konsolideras. Den samman-
ställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell fördelning. Med förvärvsmetoden menas att det
egna kapitalet i dotterföretagen vid förvärvstillfället har eliminerats
av kommunen. Koncernens eget kapital utgörs, förutom av kom-
munens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget ka-
pital som upparbetats efter förvärvet. Vid konsolideringen har inga
elimineringsdifferenser uppkommit.

Skillnader i redovisningsprinciper mellan bolagen och kommu-
nen vad gäller uppskrivning av inventarier har justerats till kom-
munens gällande principer. Skillnader i pensionsredovisning ska
inte justeras.

Ekonomisk analys över den samlade kommunala verksamheten
görs översiktligt.

Övriga principer

Periodisering
Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2017, men som
avser december 2016 har skuldförts.

Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad över-
tid och jour har redovisats under verksamhetens kostnader i resul-
taträkningen. Den totala skulden av dessa har redovisats som
kortfristig skuld i balansräkningen.

Intäkter och kostnader hänförliga till redovisningsåret har be-
lastat årets redovisning.

Koncernkonto
Koncernkontot är ett gemensamt konto för kommunkoncernen.
Saldon på de kommunala bolagens underkonton utgör fordran på
eller skuld till kommunen.

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper



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

Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat hos bolagen består till största delen av upp-
skjuten skatteskuld nedskrivning fastigheter.

Intäkter
Förväntade intäkter för integration är uppbokade till 80 % på
bildningsförvaltningen och 70 % på socialnämnden. För social-
nämnden finns 6,1 mkr på balanskonto för användning under
2017 och 2018.

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

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

Kommunala uppdragsföretag
Endast två aktiva uppdragsföretag finns anslutna till kommunen.
Under 2015 betalades 248 tkr ut och under 2016 betalades 201
tkr ut till bolagen. Det gäller bolag enligt LOV inom hem tjänsten.
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Finansiella profiler för Vara kommun 
2013 - 2015

Vad är den finansiella profilen?
Syftet med analysen är att redovisa var Vara kommun befinner sig
finansiellt och hur kommunen har utvecklats under 2013 - 2015
i förhållande till övriga kommuner i Västra Götaland. Detta görs
i form av en speciellt framtagen finansiell profil, vars uppgift är
att spegla starka och svaga sidor hos den granskade kommunen i
förhållande till länets övriga kommuner.

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

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

Genom att ta fram tre finansiella profiler för Vara kommun för
2013 - 2015 går det att på ett översiktligt sätt fastställa vilken fi-
nansiell utveckling och ställning kommunen haft i förhållande till
övriga kommuner i länet. Den finansiella profilen är relativ, vilket
innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har kom-
munen visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i det grans-
kade länet, men värdet kan behöva förbättras för att nå t.ex. god
ekonomisk hushållning. I allmänhet är det dock så att om kom-
munen får en 4:a eller 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen
är nyckeltalets värde oftast mer än tillfredsställande.

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

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

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

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

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

Sammanfattande resultat
När det gäller Vara ska det poängteras att kommunen gjorde en
stor avsättning på 48 mkr över resultaträkning för medfinansiering
av E20 under 2014 som påverkade många nyckeltal det året men
även för 2015 (genomsnittligt resultat för tre år).

Varas finansiella utveckling under den studerade treårsperioden
har resulterat i förändringar av den finansiella profilen. Av Varas
profil går det att utläsa, att kommunen under 2015 hade en fi-
nansiell profil som var genomsnittlig eller i närheten av genom-
snittet för samtliga fyra perspektiv.

Avslutande kommentar
Under både 2013 och 2015 redovisas resultat som är i paritet med
nivåerna som brukar krävas för god ekonomisk hushållning ur ett
resultatperspektiv. Kan Vara i framtiden ligga på dessa nivåer kom-
mer kommunens finansiella handlingsutrymme behållas och ge
en trygghet för att möta lågkonjunkturer i framtiden.

Att uppnå en god resultatnivå blir för många kommuner extra
viktigt de närmaste åren då både investeringar och kostnader för
befolkningsförändringar kommer behöva hanteras. Detta måste
finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat
som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka
skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida
generationer inte tvingas finansiera vad tidigare generationer har
konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för
egen konsumtion.
Källa: Kommunforskning i Väst (KFI).
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…i förhållande till Västra Götaland och Hallands län 

…i förhållande till riket



VA-verksamhet
Redovisning av VA-verksamheten ska ske enligt särskild
lagstiftning och sidoordnat från den skattefinansierade
verksamheten.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 26 407 tkr, vilket är en ökning
med 251 tkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 21 687 kr, vilket är en ökning
med 2 309 tkr jämfört med föregående år. Följande fördelade kost-
nader från kommunen belastar verksamheten; material från kon-
torsbutik, personalkostnader från gata/park och ekonomi-
avdelning, köpt tjänst från miljö/hälsoskydd och IT samt övriga
kostnader såsom växeltelefoni, skatt och försäkring.

Årets resultat
2016 års verksamhet innebar ett överskott med 673 tkr. Avsättning
görs till resultatfond med samma belopp. Det utgående värdet på
resultatfonden blir därmed 1 039 tkr.

Avskrivningar
Kostnaderna för planenliga avskrivningar uppgår till 3 184 tkr,
vilket är en ökning med 2 021 tkr jämfört med föregående år.

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

VA-verksamhet
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Resultaträkning

(Belopp i tkr) 2015 2016

Verksamhetens intäkter 26 156       26 407
Verksamhetens kostnader -19 378      -21 687
Avskrivningar -5 205        -3 184
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 573        1 536

                 
Finansiella intäkter 0                0
Finansiella kostnader -1 573        -1 536
RESULTAT EFTER FINANSNETTO 0               0

ÅRETS RESULTAT 0               0

Balansräkning

(Belopp i tkr) 2015 2016

TILLGÅNGAR                  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 61 704       62 279
Maskiner och inventarier 455            342
Summa anläggningstillgångar 62 159      62 621

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                  

Förråd 467            423
Kundfordringar 0                0
Övriga fordringar 5 669         6 121
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 87              33
Summa omsättningstillgångar 6 223        6 577

SUMMA TILLGÅNGAR 68 382      69 198

EGET KAPITAL 0               0

AVSÄTTNINGAR                  

Pensioner 2 687         2 475
SUMMA AVSÄTTNINGAR 2 687        2 475

SKULDER                  

Kommunlån 44 462       42 279
Periodiserade anslutningsavgifter 13 149       14 087
Summa långfristiga skulder 57 612      56 366

Leverantörsskulder 1 268         2 709
VA-fond 366         1 039
Moms 5 809         5 803
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 640            806
Summa kortfristiga skulder 8 083      10 357

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR Och SKULDER 68 382      69 198



Årsredovisning 2016
Vara kommun – finansiell analys och räkenskaper

73

Vara kommun

2016
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har ökat med 462 tkr. Investeringarna
2016 uppgick till 3 646 tkr.

Avsättningar
Verksamhetens upparbetade pensionsskuld uppgår till 2 475 tkr.
Beräkningen är gjord enligt VA-verksamhetens andel av kommu-
nens pensionskostnad per anställd.

Skulder
Anslutningsavgifter avser i huvudsak kostnader för att dra fram
ledningar till fastigheter. 29/30-del bokförs som en långfristig
skuld till VA-kollektivet och 1/30-del redovisas som en förutbetald
intäkt i resultaträkningen varje år för att matcha avskrivningarna.
Verksamhetens anläggningar finansieras med lån från Vara kom-
mun och uppgår till 42 279 tkr. Det är en minskning med 
2 183 tkr.

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

Verksamhetens intäkter
Anslutningsavgifter i VA-verksamheten redovisas som en förutbe-
tald intäkt och periodiseras över en tid på 30 år.

Verksamhetens kostnader
Skuld för semester och okompenserad övertid är inte upptagen i
balansräkningen utan årets förändringar i skulden bokförs mot re-
sultatet.

Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet och börjar samma
år som investeringen aktiveras. Avskrivningar sker med utgångs-
punkt från följande ekonomiska livslängd:

•   10 år Inventarier
•   40 år Vatten- och avloppsverk samt pumpstationer
•   70 år Vatten- och avloppsledningar

Finansnetto
Anläggningstillgångarna är finansierade via kommunlån.

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

Långfristig skuld avser kommunlån och motsvarar anläggnings-
tillgångarna med avdrag för förutbetalda anslutningsavgifter.
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Vara kommun – 10 år i sammandrag 
                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
resultaträkning (Belopp i mkr)                                          2007             2008             2009              2010               2011               2012               2013             2014              2015              2016

Verksamhetens intäkter                                                                               198               193                192                193                 194                 189                 194               190                214                266
Verksamhetens kostnader                                                                           -779              -787              -794               -797               -832               -827                -861              -924               -932            -1 002
Avskrivningar                                                                                               -38                -38                -39                 -39                 -39                 -38                  -37               -38                 -40                 -40
Verksamheten nettokostnader                                                  -619           -632           -641            -643            -677            -676             -704           -772            -758            -776
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Skatteintäkter                                                                                              486               505               520                532                 541                 551                 570               578                598                 616
Generella statsbidrag                                                                                   161                161                159                 170                 173                 172                 176               188                192                 211
Finansiella intäkter                                                                                          1                   3                   2                    1                    3                    3                    2                   1                    1                    1
Finansiella kostnader                                                                                    -14                -18                -25                   -5                 -40                 -20                  -47                 -5                   -8                 -13
Resultat före extraordinära poster                                               15              19               15               55                  0                30                 -3             -10               25               39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Extraordinära intäkter                                                                                      0                   0                   0                    0                    0                    0                    0                   0                    0                    0
Extraordinära kostnader                                                                                  0                   0                   0                    0                    0                    0                    0                   0                    0                    0
Årets resultat enligt fullfonderingsmodell                                   15              19               15               55                  0                30                 -3             -10               25               39
Årets resultat blandad redovisningsmodell                                 18              16               20               45                34                33                25             -28               14               26
– varav jämförelsestörande poster                                                                   6                   0                   8                  15                 -40                   15                  -19               -48                    7                 -16
Skillnad fullfonderingsmodell                                                                          4                  -2                   5                 -10                  34                    3                   28                -18                 -12                 -13

                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
balansräkning (Belopp i mkr)                                               2007             2008             2009              2010               2011               2012               2013             2014              2015              2016

Anläggningstillgångar                                                                                  560               557               547                565                599                 677                 746               765                776                783
Omsättningstillgångar                                                                                    91                 91                168                188                 181                 154                 107               123                152                 187
Summa                                                                                        651            648             715             753              780              831              853            888             928             970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Eget kapital                                                                                                  141               159                175                230                230                260                 257               247                273                 312
Avsättningar                                                                                                361               358               364                357                403                407                 440               473                466                452
Långfristiga skulder                                                                                       18                   6                   7                    7                    7                   10                   11                 12                  14                  15
Kortfristiga skulder                                                                                       131               125                169                159                 140                 154                 146               156                176                190
Summa                                                                                                      651               648                715                753                780                 831                854              888                929                970

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            Bokslut         Bokslut         Bokslut          Bokslut           Bokslut           Bokslut           Bokslut         Bokslut          Bokslut          Bokslut
finansiella nyckeltal                                                     2007             2008             2009              2010               2011               2012               2013             2014              2015              2016

RESULTAT                                                                                                                                                                                                                                                             
Resultat/skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, %                           2,3                2,8                 2,3                 7,9                 -0,1                  4,2                 -0,4               -1,3                 3,3                 4,7
                                                                                                                                                                                                                                                                             
LÅNGSIKTIG BETALNINGSSTYRKA                                                                                                                                                                                                                  
Soliditet, %                                                                                                   22                 25                 24                  31                  30                   31                   30                 28                  29                  32

LIKVIDITET                                                                                                                                                                                                                                                           
Kassalikviditet, %                                                                                          68                 70                 94                 113                 123                  98                   72                 76                  85                  96
                                                                                                                       
INVESTERINGAR                                                                                                                                                                                                                                                 
Nettoinvesteringar, mkr                                                                                 32                 35                 35                  48                  66                  60                 109               105                  45                  55
Nettoinvesteringar/avskrivningar, %                                                              84                 91                 90                146                 187                 159                 294               272                112                139
                                                                                                                       
LÅNESKULD                                                                                                                                                                                                                                                        
Nettolåneskuld, mkr                                                                                       -2                 53                120                  98                   74                  57                   -1                 46                  77                  89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PENSIONSSKULDEN                                                                                                                                                                                                                                          
Pensionsskuld intjänad före 1998, mkr                                                         348               346                351                340                 374                 377                 405               387                375                362
Pensionsskuld intjänad efter 1997, mkr                                                          13                 12                  13                  16                  28                  29                   35                 38                  38                  42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KOMMUNENS SKATTESATS, %                                                         20,90            20,90             21,20              21,20              21,20              21,27              21,27            21,27              21,27              21,27
                                                                                                                                                                                                                                                                             
INVÅNARANTAL 31/12                                                                     16 008          15 868           15 771            15 762            15 694            15 557            15 609          15 597           15 662   15 788
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Besöksadress: Stora Torget 8 • Postadress: Vara kommun, 534 81 Vara 
Telefon: 0512-310 00 • Telefax: 0512-313 10 • Hemsida: www.vara.se

E-post: vara.kommun@vara.se
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