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Målgrupp och snabbfakta

                             

2014 2015 2016 2017 2018

Folkmängd 15 597 15 662 15 788 15 942 15 952
Primär skattesats, % 21,27 21,27 21,27 21,77 21,77

BRUTTOKOSTNAD  
Kommunen, mkr 924 932 1 002 1 047 1 071
Sammanställd redovisning, mkr 966 977 1 049 1 092 1 125

BALANSOMSLUTNING  
Kommunen, mkr 888 929 970 1 002 1 317
Sammanställd redovisning, mkr 1 137 1 186 1 215 1 255 1 323

ÅRETS RESULTAT  
Kommunen
– fullfonderingsmodell, mkr -10 26 39 11 20
– blandad redovisningsmodell, mkr -28 14 26 3 7

Koncernen
– fullfonderingsmodell, mkr -8 25 19 15 21
– blandad redovisningsmodell, mkr -26 13 6 6 8

NETTOINVESTERINGAR  
Kommunen, mkr 105 45 55 99 172
Sammanställd redovisning, mkr 131 60 66 131 190

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

Snabbfakta

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

Årsredovisningen produceras av ekonomiavdelningen för kom-
munstyrelsen.
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Lagmansgymnasiet: Lagmansgymnasiet är den skola i Skaraborg som har haft högst procentuell ökning av antalet elever under 2018.
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Årsredovisningen delas upp i tre följande block:

Block 1 innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovis-
ningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I årsredovisningen beskrivs väsent-
liga delar av kommunens ekonomi och verksamhet.

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

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

Block 2 redovisar delar av den verksamhet som bedrivits i Vara kommuns 
nämnder och bolag under 2018.

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.

Block 3 inleds med en finansiell analys. Därefter redovisas räkenskapsrapporter,
finansiella nyckeltal, drift- och investeringsredovisning, redovisningsprinciper
samt finansiella profiler.

      Block 1.  Förvaltningsberättelse 

      Block 2.  Vara kommuns verksamhet  

      Block 3.  Vara kommun/koncern – finansiell analys och räkenskaper
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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 2018-12-31

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 2018 - 14 okt 2022  
Majoritet:
Moderaterna 13
Centerpartiet 5
Liberalerna 2
Summa: 20

Opposition:
Socialdemokraterna 12
Vänsterpartiet 2
Summa: 14

Sverigedemokraterna 7
Hela Vara kommuns bästa 4
Summa: 11

Totalt 45

100%

100%

100%

100%

Vara Konserthus AB
100%

VaraNet AB
100%
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Valåret 2018 är till ända och efter långa och många diskussioner
har vi nu på plats både en regering på riksnivå samt ett nytt poli-
tiskt styre i vår kommun. Vara är en fantastisk kommun med
många styrkor men vi möter också utmaningar som måste hante-
ras både i det dagliga arbetet och i ett längre perspektiv. Med ge-
mensamma krafter och långsiktighet i vårt tänk, måste vårt fokus
vara att utveckla Vara till en ännu bättre kommun. Något som ger
oss växtkraft och som gör att Vara kommun blir en ännu attrakti-
vare plats att vilja flytta till.

Ekonomi i balans
En förutsättning för att klara de åtaganden som ligger framför oss
är att vi har en ekonomi i balans. Prioriteringar och tuffa beslut
kommer att krävas. Alla verksamheter måste kontinuerligt arbeta
med utveckling och effektiviseringar för att behålla sin konkur-
renskraft. Vara ska vara en kommun där ortsborna känner att man
får valuta för sina skattepengar. 2018 blev ett bra år med ett resul-
tat på 20 mkr mot budgeterade 11 mkr.

Fokus på kärnverksamheter
Ibland framtidens utmaningar är vår viktigaste uppgift att säkra
en kvalitativ välfärd. Skolan ska rusta våra barn och ungdomar för
framtiden, och inom omsorgen ska de som behöver få den stött-
ning de behöver för att klara vardagen. Under slutet av 2018 har
om- och tillbyggnaden av Torsgårdsskolan slutförts och elever och
lärare har nu flyttat in. Flera förstudier för om- och tillbyggnader
av flera av våra skolor påbörjades under 2018 och vi räknar nu
med att vi inom kort besluta om och komma igång med dessa pro-
jekt, något som är nödvändigt för att säkra god arbets- och lär-
miljö. Lagmansgymnasiet är på stark uppgång och elevantalet som
började årskurs ett ht. 18 var det högsta på många år, vilket är oer-
hört glädjande.

Samarbete, på nära och på långt håll
Samarbetet inom V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene
Lidköping, Skara och Vara) fortsätter att utvecklas och vi ser att
detta ger oss ekonomiska fördelar och stärker vår gemensamma
konkurrenskraft. På lite längre sikt samarbetar vi med våra vän -
orter runt om i världen, ett samarbete som ger nya perspektiv och
influenser till utvecklingsarbete på hemmaplan. Ett internationellt
utbyte hjälper också till att göra oss mer attraktiva som arbets -
givare.

Attraktivt boende
Vara är en attraktiv kommun att flytta till, det är något som fram-
förallt märks på efterfrågan av såväl tomter som bostäder. Bostads-
behovet är stort i vår kommun, och där har vi under förra året
arbetat med att utveckla och ta fram nya detaljplanerade områden
för att möta framtidens behov.

En god ekonomi och ett starkt resultat ger förutsättningar för
att utveckla och bygga Vara kommun för framtiden, både när det
gäller nya skolor, äldreboenden, infrastruktur och övrig samhälls-
utbyggnad.

Närings- och föreningsliv
I Svenskt Näringslivs ranking 2018 nådde Vara plats 47, en för-
bättring med 34 placeringar jämfört med föregående år. Ett stort
steg framåt som vi ska vara stolta över, men som också utmanar
oss att jobba ännu hårdare för ett ännu bättre resultat nästkom-
mande år. Vi har ett starkt näringsliv i vår kommun och det är
både viktigt och glädjande att de upplever företagsklimatet som
gott.

Stort tack till all personal för det fina arbete ni gör årets alla
dagar. Slutligen vill också jag rikta ett Stort Tack till alla föreningar
och ideella krafter i vår kommun, som bl.a. ser till att våra barn
och ungdomar i kommunen ges möjligheter till en aktiv och me-
ningsfull fritid, ni gör fantastiska insatser. Oräkneliga timmar av
ideellt arbete hjälper till att forma nya generationer invånare.

Framtiden börjar alltid nu! Tillsammans skapar vi ett ännu
bättre Vara!

Vara i februari 2019

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Gabriela Bosnjakovic - kommunstyrelsens ordförande
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Vara växer och utvecklas
Vid årsskiftet uppgick antalet Varabor till 15 952. Under de sista
åren har Vara kommun vänt trenden från att minska till att öka
antalet invånare i kommunen. Varaborna blir allt fler, och progno-
sen pekar på att ökningen kommer att hålla i sig även om tillväxt-
takten i sig är måttlig. Befolkningsökningen beror i huvudsak på
ett positivt flyttnetto, d.v.s. fler flyttar in till Vara kommun än som
flyttar från Vara kommun.

Hög sysselsättning och gott näringslivs -
klimat
Sysselsättningen i kommunen är relativt hög, ca 80 % är i arbete
jämfört med 79 % i Västra Götaland. Arbetslösheten är lägre,
5,1 %, vilket kan jämföras med VG-regionens 6,3 % (2017). 
Näringslivsklimatet är gott! Glädjande visar den senaste undersök-
ningen från Svenskt näringsliv på att näringslivsklimatet förbättrats
och är nu på tredje plats i Skaraborg och på plats 47 av landets
290 kommuner.

Stor efterfrågan på bostäder – flera 
byggnationer är på gång
Efterfrågan på bostäder är stor i Vara kommun, vilket inte minst
märks på bostadskön till Vara Bostäder AB. Köpeavtal har ingåtts
beträffande Pinjen (Södergatan, Vara) som möjliggör för flerbo-
stadshus med ett sextiotal hyresrätter. Köpeavtal har även upprät-
tats för Oxeln (Torggatan/Södergatan, Vara) där intressent önskar
bygga ett femtiotal lägenheter. En ny detaljplan för Lassagården
har upprättats, vilket möjliggör för bostäder för 1 000- 1 500 per-
soner.

Stora byggnationer 
Inom kvarteret Sprinten tillskapas ett bildnings- och kulturkluster.
Byggnationen har under året fortskridit enligt plan. Under 2018
kunde den fristående gymnasieskolan AMB flytta in sin verksam-
het i nya lokaler. Vara konserthus nya scenlokal, Sparbanken
Blackbox, kommer tillsammans med Lagmansgymnasiets nya och
ombyggda lokaler bli färdiga för inflyttning under hösten 2019.
Under året blev Sparbanksstiftelsen Skaraborg sponsorer av black-
boxen, genom ett bidrag till byggnationen om 20 mkr och ett sam-
arbetsavtal med Vara Konserthus AB om 2 mkr. Inom kvarteret
Sprinten finns en planlagd tomt för en hotellbyggnation. En ut-
redning av marknadsförutsättningarna för en etablering genom-
fördes, där slutsatsen var att det fanns ekonomisk bärighet för ett
hotell med 50 rum.

Ytterligare större byggnationer är Torsgårdsskolans omfattande
ny- och ombyggnation som färdigställdes under året och 16 nya
lägenheter på tomten Lärkträdet 2, beläget på Allégatan 24, som
har påbörjats.

Medarbetarna trivs och ledarskapet är gott
Indexet Hållbart Medarbetar Engagemang steg till 82 %, jämfört
med 81 % 2016, vilket visar att Vara kommun har mycket enga-
gerade medarbetare som känner stor motivation att gå till arbetet,
som trivs på sin arbetsplats och att ledarskapet är gott. Glädjande

nog har sjukfrånvaron sjunkit under året. För att bibehålla och ut-
veckla ett överlag bra ledarskap har under året ett ledarutvecklings-
program startat som kommer att pågå under hela 2019.

Årets resultat och måluppfyllelse
Årets resultat för kommunen uppgick till 20 mkr vilket motsvarar
drygt 2 % av skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning.
Det innebär att kommunen uppnår det finansiella målet om re-
sultatnivån. Skuldsättningen är låg och soliditeten är god. Nämn-
derna uppvisade ett sammantaget överskott om 16 mkr och skatte-
intäkternas utfall var i nivå med budget. För koncernen, d.v.s.
kommunen inklusive kommunens bolag, uppgick resultatet till
21 mkr.

Vara kommuns mål mäts genom 79 indikatorer. Av de 79 in-
dikatorerna har 15 uppfyllts helt (19 %), 18 uppfylls delvis
(23 %), 21 uppfylls inte (26 %) och 25 besvaras inte (32 %).

Vi gör varandra bra – tack för det!
Kommunens verksamhet är både omfattande och diversifierad. 
1 835 elever i grundskolan har fått undervisning, 800 barn i för-
skolans verksamhet, ca 150 000 hemtjänsttimmar är levererade,
105 000 besök till baden och en miljon kubikmeter vatten har
passerat i vattenledningarna. Bara några exempel från allt det fina
arbete som medarbetarna gjort under 2018 – allt för invånarnas,
näringslivets och besökares bästa.

Tack för allt gott arbete och fina resultat, nu går vi in i 2019
med kraft, framtidstro och viljan att göra varandra bra! 

Vara i februari 2019

Anna Cederqvist – kommundirektör



Arbetskraft

Å
R

SR
ED

O
V

IS
N

IN
G

2
0

1
0

VA
RA

K
O

M
M

U
N

8
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Folkmängd 31 december 2018
In- Ut- Förän-

flytt- flytt- dring 
Invånare Totalt Födda Döda ning ning från 2017

Vara kommun 15 952 145 209 880 809              10 

Jämförelsetal befolkning 2018-12-31
     Utrikes 

% Kvinnor Män 0-17 18-64 65 - födda

Vara kommun 48,6 51,4 20,2 56,4 23,5        10,4
Västra Götaland 49,7 50,3 20,9 59,7 19,4        19,0
Riket 49,7 50,3 21,1 59,0 19,9        19,1

Antal förvärvsarbetande efter sektor och kommun år 2017
     Procent Procent  

% Vara Män Kvinnor Vara Riket

Kommun 1 644 327 1 317 20           18
Landsting 142 36 106 2             5
Statlig förvaltning och affärsverk 10 8 2 0             5
Näringslivet 6 007 4 311 1 696 74           68
Övriga 299 125 174 4             4
Totalt 8 102 4 807 3 295 100        100

In- och utpendling Vara kommun 2013 - 2017
År 2013 2014 2015 2016 2017

Inpendling 2 680 2 528 2 699 2 836      2 813
Utpendling 2 357 2 357 2 424 2 523      2 572
Nettopendling 323 171 275 313        241

Vara  Genomsnitt  

% kommun Västra Götaland Riket

Utdebitering 33,25 32,78 32,12
– Därav kommun 21,77 21,30 20,74
– Därav landsting/region 11,48 11,48 11,39

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Vara
Arbetslösa i åldern 2014 2015 2016 2017 2018

16-64 552 475 444 390         343
18-24 142 121 89 61           63

2017 20182014 2015 2016

Folkmängd

   * Justering 3 st.

Skattesatsen 2018

Skattesatsen i Vara kommun är 33,25 %, vilket är oförändrat
jämfört med året innan. I jämförelse med Västra Götalands län
ligger Vara kommun 47 öre högre på kommunalskatten. I jämfö-
relse med snittet i riket ligger Vara kommun 1 krona och 3 öre
högre på kommunalskatten och 1 krona och 13 öre högre totalt.

*

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Konjunkturtoppen passerad
BNP-utfallet för kvartal tre år 2018 sjönk något från kvartal 2 och
det vittnar om en tydlig inbromsning i BNP-tillväxten. En del till-
fälliga faktorer ligger bakom nedgången. Sveriges kommuner och
Landsting, SKL, tror i sin bedömning att BNP kommer att stiga
under fjärde kvartalet 2018, vilket understödjs av nyliga utfall och
indikatorer. Att den svenska ekonomin har passerat toppen fram-
står emellertid som ett faktum. I korten ligger därmed konjunk-
turavmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer att öka
svagare än den trendmässiga tillväxten.

SKL skriver ner sin prognos för den globala BNP-tillväxten,
vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år.
I Sverige tycks byggboomen vara över, så SKL räknar med att bo-
stadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är två huvudför-
klaringar till svag svensk BNP-tillväxt åren 2019 och 2020. Den
starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer där-
med att brytas, med minskande sysselsättning och stigande arbets-
löshet som följd. I SKL:s prognos visar sig den svagare arbets-
marknadskonjunkturen märkas tydligt först år 2020. En svag ut-
veckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den
kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år.

På längre sikt baserar SKL sin samhällsekonomiska analys på
en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demo-
grafin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller låg-
konjunktur.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i december 2018.

Viktiga händelser i Vara kommun
De största händelserna i Vara kommun under 2018 och under in-
ledningen av 2019:

u Inträde i Göliska IT, som är ett kommunalförbund som ägs
av kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping,
Skara och Vara. Göliska IT levererar service och IT-drift till
medlemskommunerna.

u  Inom ramen för Sprintenprojektet blev byggnationen av
gymnasiefriskolan Academy of Music and Business klar och
togs i bruk till höstterminen. Sparbanksstiftelsen har gett en
gåva på 20 mkr för bidrag till konserthusets nya konserthus-
lokal, den s.k. blackboxen. Sparbanken Skaraborg och Vara
kommun har även signerat ett samarbetsavtal om 2 mkr  för
utvecklingen av Vara Konserthus.

u  Övriga större byggprojekt under året har varit renovering av
Alléskolans NO-salar, vilka togs i bruk i augusti. Torsgårds-
skolan blev klar i november och tog emot elever vid termins-
starten 8 januari 2019 efter en omfattande till- och
ombyggnation. Ett antal seniorlägenheter har renoverats
under året.

u  Rekrytering av bildningschef och ekonomichef har skett
under året.

u  En utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2017 har ge-
nomförts med bra resultat.

u  Införandet av koncernbank under året för ökad finansiell
samordning inom kommunkoncernen.

u  Vuxenutbildningen startade en Vård- och omsorgsutbildning
i Vara med skolstart i januari 2019.

u  En arbetsklimatundersökning har genomförts med en svars-
frekvens på 76 %. Indexet Hållbart Medarbetar Engagemang
steg till 82 %, jämfört med 81 % 2016, vilket visar att Vara
kommun har mycket engagerade medarbetare som känner
stor motivation att gå till arbetet och som trivs på sin arbets-
plats.

u  Ny detaljplan för Lassagården har upprättats, vilket möjlig-
gör för bostäder för 1 000 - 1 500 personer.

u  Köpeavtal har ingåtts beträffande Pinjen (Södergatan, Vara),
vilket möjliggör för flerbostadshus med ett sextiotal hyres -
rätter. Köpeavtal har även upprättats för Oxeln
(Torggatan/Södergatan, Vara) där intressent önskar bygga ett
femtiotal lägenheter.

u  Tillskapande av 10 lägenheter i f.d. Vårdcentrum, Kvänum,
har färdigställts och 16 lägenheter på tomten Lärkträdet 2
(Allégatan, Vara) har påbörjats. Upphandling av byggnation
av ytterligare 64 lägenheter vid Brinkeskogen i Vara har ge-
nomförts med färdigställande 2020.

u  Äldreomsorgen inom Vara kommun fick priset ”Årets bredd -
införande 2018” för att ha infört digital nattillsyn för 0,1 %
av kommuninvånarna.

u  Kommunikationsinsatser utöver det vanliga har inträffat
under året, dels genom de anlagda bränderna under somma-
ren där insatser gjordes tillsammans med Räddningstjänsten
Västra Skaraborg och Polismyndigheten, dels genom miss-
tanke om bakterier i dricksvattnet.

u  Utredning har arbetats fram beträffande förutsättningar för
en hotelletablering i Vara.

u  Ett ledarutvecklingsprogram har upphandlats för chefer och
strateger/utvecklare, vilket startade 2018 och sträcker sig över
2019.

u  Svenskt Näringslivs enkät angående det lokala näringslivets
sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet ge-
nomfördes med ett gott resultat. Vara kommun kom på
tredje plats i Skaraborg.

u  Vara kommunarkiv mottog utmärkelsen ”Årets Arkiv 2018”.

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 totalt 1 övergripande mål, 15 inriktningsmål,
33 effektmål och 79 indikatorer. Av de 79 indikatorerna har 15
uppfyllts helt (19 %), 18  uppfylls delvis (23 %), 21 uppfylls inte
(26 %) och 25 besvaras inte (32 %). Under 2018 har SCB:s med-
borgarundersökning inte genomförts, då den bara görs ojämna år.
Det medför att många indikatorer inte har besvarats av denna an-
ledning. Nästa medborgarundersökning görs hösten 2019.

En arbetsklimatundersökning har genomförts under 2018 med
kommunens tillsvidareanställda. Undersökningen genomfördes
via webbenkät och som postal enkät. Ett mail med en kort infor-
mation om undersökningen och en personlig länk till enkäten
skickades till medarbetarna. Totalt genomfördes tre påminnelser.
Datainsamlingen genomfördes under perioden september – okto-
ber 2018. Totalt deltog 1 324 medarbetarbetare. Enkäten besva-
rades av 1 000 medarbetare, vilket innebär en svarsfrekvens på
76 % (vilket är 1 procentenhet högre jämfört med 2016). Ett fler-
tal av indikatorerna hänvisas till denna undersökning.

I årsredovisningen redovisas utfall i förhållande till mål: 
100 % = grönt (uppfyllt), 85 - 99 % = gult (delvis uppfyllt), 
0 - 84 % = rött (ej uppfyllt).

Övergripande måluppfyllelse

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?, %. 84

                                 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?, %. 74

                                 Invånarantalet ökar. 15 942 15 952 15 943

De två översta indikatorerna följs upp i SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa undersökning görs
hösten 2019.

Medborgarundersökningen 2017 visade att kommunen främst behöver prioritera bostäder och utbildningsmöjligheter i förbätt-
ringsarbetet för att öka kundnöjdheten. En prioritering och förbättring inom områdena gator och vägar, miljöarbete, grundskolan,
äldreomsorg, stöd för utsatta personer samt bemötande och tillgänglighet kan också bidra till bättre resultat. Kommunen skapar
förutsättningar för en god integration, satsning på bostadsbyggande, bra företagsklimat, kultur som metod, goda kommunikationer,
nybyggnation och upprustning av förskolor och skolor. Academy of Music and Business är en helt unik musik- och affärsrelaterad
spetsutbildning som startades i Vara hösten 2017. Höstterminen 2018 finns de i helt nybyggda lokaler. Denna satsning ska bidra
till ökad måluppfyllelse.

Invånarantalet per 2018-12-31 var 15 952, en ökning med 10 invånare. Målet är därmed uppfyllt.

I Vara kommun trivs alla att leva och bo

Vid introduktion av nya chefer och vid politikerutbildning i samband med ny mandatperiod ges information om kommunens
styrprinciper. Någon chefs- eller politikerenkät har inte genomförts de senaste åren, därav finns inget utfall för indikatorn.

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

1.  I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

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

100 % = grönt (uppfyllt).

85 % - 99 % = gult (delvis uppfyllt).

0 - 84 % = rött (ej uppfyllt).

utfall i förhållande till mål:

Vara kommun har:
1 övergripnde och 15 inriktningsmål33 effektmål 
79 indikatorer

Övergripande mål, effektmål och sektorsprogrammens inriktning

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper, %. 100
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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 2018 uppgår till 20 mkr, vilket motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt redovisning med full-
fonderingsmodellen. Kommunens mål är att detta nyckeltal ska uppgå till 2 % + – 2 %, d.v.s. ska uppgå till 0-4 %. Målet är därmed
uppfyllt.

Under 2017 genomfördes ett verksamhetsutvecklingsår med kompetenshöjande insatser kring hållbart arbetsliv, medarbetarskap,
förhållningssätt och värdegrund. Under 2018 har verksamheterna arbetat och vidareutvecklat med betoning på samarbete, lösnings-
orienterat arbetssätt och professionellt förhållningssätt. Det är en positiv trend med två procentenheter från 2016 då resultatet var
86 %. Målet är därmed uppfyllt.

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

Totala antalet ramavtalsområden är oförändrat under 2018, men fyra nya har tillkommit och fyra har avslutats. Nya ramavtal är
drift och underhåll av gatubelysning, verksamhetsstöd för miljö och bygg, e-arkiv samt ärendehanteringssystem. De tre sistnämnda
avtalen ägs av Göliska IT. Ramavtal som inte finns per 2018-12-31 är dryckesautomater, mobiltelefoner, mattransporter och biljett-
system för Vara Konserthus AB, men alla är under upphandling och kommer att färdigställas i början av 2019.

Målet är därmed delvis uppfyllt.
Utöver ramavtal har följande enskilda upphandlingar gjorts för Vara kommun under 2018: LSS-boende Ekebacka, nyanläggning

gång- och cykelbana Stora torget Vara, ombyggnad kök Nästegårdsskolan, två vingrotorgräsklippare, support- och underhållsavtal
av personaladministrativa systemet BeSched, arbetsklimatundersökning, julklapp, laddstolpar (inga anbud inkom, kommer att di-
rektupphandlas) samt utbildning förflyttningsergonomi.

Antal ramavtalsområden ska öka.

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %. 1,3 2,2 2,0

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Antal ramavtalsområden ska öka, st. 83 83 88

Indikatorn följs upp i arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år, jämna år.
Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt.

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt, %. 88 75
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5.  Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har 
      kunden/brukaren i fokus.

Fler och fler kommuner går över till HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) på SKL:s rekommendation. 2016 gjorde Vara denna
övergång men valde då även att ha kvar NMI (Nöjd Medarbetar Index), det vill säga mätte två index. NMI består av tre frågor som till-
sammans bildar ett resultat som är kopplat till effektmålet.

Syftet med HME är att ta reda på engagemanget bland chefer och medarbetare. Från 2018 har Vara valt att helt gå över till HME.
Det är en viss nyansskillnad, men ger ändå en indikation i riktning som effektmålet ”Medarbetarna i Vara kommun trivs med att arbeta
på Vara kommun” med nya frågan ” Jag trivs med mitt arbete i Vara kommun”. Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen som
görs vartannat år, jämna år. HME ger Vara kommun möjlighet att jämföra sig med andra, vilket inte var möjligt tidigare.

Skalan har förändrats från skala 1 – 4 (NMI) till skala 1 – 5 (HME). Målet är satt på skala 1 – 4, därför kan inte resultat och mål
jämföras för 2018.

2016 års resultat för HME var 81 % och utgör ett nuläge. 2018 resultat för HME är 82 %, vilket är en positiv trend.

Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun.

Sjukfrånvaron mäts på helårsbasis, vid årets slut. Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 7,6 %, jämfört med 8,1 % 2017. Februari är
normalt sett en månad med hög sjukfrånvaro, så även 2018 då den landade på 9,7 %. I juli var frånvaron som lägst med 5,5 %.
Även om juni-juli normalt sett är månader med lägre sjukfrånvaro, var 2018 års resultat lägre än vanligt. Uppsatta mål enligt styr-
dokumentet för 2018 4,5 %. Målet är därmed ej uppfyllt.

Långtidssjukfrånvaron på 4,2 % för helåret är en liten sänkning jämfört med både hel- och halvår 2017 (4,8 % respektive
4,4 %). Parametrar som påverkar långtidssjukfrånvaron är svåra sjukdomar samt en ökning av psykosociala besvär som både är rela-
terat till arbete och privatliv.

Även om Försäkringskassan det senaste året har varit tuffare i sina beslut om sjukpenning där flera medarbetare i Vara kommun
har blivit utförsäkrade går det att se att de senaste årens trend med viss höjning varje år, har brutits. Detta är såklart mycket gläd-
jande! Ett konstant arbete pågår för att försöka minska sjukfrånvaron och en satsning som förhoppningsvis bidragit till resultatet är
den kommunövergripande friskvårdssatsningen, Kommunutmaningen, som pågick under våren 2018. Den innebar i korthet att
samtliga medarbetare blev indelade i lag utifrån vart medarbetaren arbetade. Varje gruppmedlem samlade individuellt poäng genom
att utföra olika typer av aktiviteter och poängen sammanställdes sedan för varje grupp. Av 1 359 registrerade anställda var så många
som 57 % aktiva. Förhoppningsvis har även detta avspeglat sig på frisknärvaron.

Kommunen behöver fortsätta att stärka cheferna i att prata friskfaktorer på arbetsplatserna och undersöka möjligheter för att
minska sjukfrånvaron. Under våren 2019 kommer kommunen påbörja ett samarbete med Suntarbetsliv, som är en partsägd organi-
sation inom kommun- och landstingssektorn med syfte att bidra till friskare arbetsplatser. Via ett nystartat projekt kommer Vara
kommun kunna dra nytta av kompetens och resurser som erbjuds i det specifika projektet. Kommunen behöver också höja kompe-
tensen i organisationen när det gäller arbetsmiljöfrågor och stärka samarbetet med Försäkringskassan och sjukskrivande läkare ytter-
ligare.

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

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Nöjd-Medarbetar-Index, %. >80

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Sjukfrånvaro, %. 8,1 7,6 < 4,5
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6.  Vara kommun ska leverera en verksamhet av god kvalitet för våra invånare, kunder 
      och medarbetare.

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa undersökning görs hösten 2019.
Genom att prioritera och förbättra inom de områden som framkom i medborgarundersökningen 2017; gator och vägar, miljöarbete,
grundskolan, äldreomsorg, stöd för utsatta personer samt bemötande och tillgänglighet kan kundnöjdheten om kommunens verk-
samheter öka.

För att nå ökad nöjdhet om inflytande behöver kommunen jobba med medborgar- och invånardialog i ännu större utsträckning.
Medborgardialog handlar om att i dialog med medborgare diskutera en specifik fråga där det finns möjlighet för invånarna att på-
verka. Invånardialog är när politiker och kommunens medarbetare möter invånare i ett publikt sammanhang, t.ex. i kommuntältet
på Jordgubbens dag för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

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

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Medborgarna om kommunens verksamheter, %. 75

                                 Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i kommunen, %. 57

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa undersökning görs hösten 2019.
De kommunikationskanaler kommunen har behöver utvecklas så att invånarna blir fortsatt nöjda.

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.

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen som görs vartannat år, jämna år.
Målet 2018 var 75 % och utfallet var 49 %. Målet är därmed inte uppfyllt. För att öka kännedomen om kommunens verksam -

heter behöver verksamheterna berätta vad som görs i kommunens olika kommunikationskanaler.

Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter.

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Jag har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, %. 49 75

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Jag är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, %. 78

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa undersökning görs hösten 2019.
Kommunens webbplats behöver utvecklas för att nå ökad kundnöjdhet.

Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats.

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Jag är nöjd med kommunens webbplats, %. 79
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9.  Entreprenörskap – Vara kommun ska uppmärksamma och agera på möjligheter. 
      Entreprenörskap skapar värden – finansiellt, kulturellt och samhälleligt - och stärker 
      konkurrenskraften.

Data för andelen företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen 1 - 74 år samt andelen företagsamma unga av den arbets-
föra befolkningen 16 - 34 år hämtas från Svenskt Näringslivs företagsklimatsportal som i sin tur baseras på UC AB. Data för 2018
baseras på 2017.
Entreprenörsanda och skaparkraft inskränker sig inte till att starta företag utan handlar om ett långsiktigt och målinriktat arbete
med att få alla i arbetsför ålder att förverkliga sina idéer och ta för sig oavsett om det är inom ett företag eller en förening eller
genom att starta företag. En avgörande faktor för att etablera sig på arbetsmarknaden eller för att på annat sätt kunna förverkliga
sina idéer är fullgjord gymnasieexamen. Med start från och med 2018 har samarbetet stärkts mellan skolan och arbetslivet bl.a.
genom en strategigrupp för skola och arbetsliv, införande av en jämlik och kvalitativ prao för åttor och nior, start av gymnasial lär-
lingsutbildning samt åtaganden inom Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Parallellt med detta sker ett omtag på Skara-
borgsnivå gällande företagsklimat och etablering, vilket även det är en grund för att stärka konkurrenskraften långsiktigt i
Skaraborg. Målet är därmed uppfyllt för den första indikatorn. Målet är därmed ej uppfyllt för den andra indikatorn.

I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft.

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

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa undersökning görs hösten 2019.
Genom ökad kommunikation kring det internationella arbete som bedrivs inom de kommunala verksamheterna kan ökad mål-

uppfyllelse uppnås.

Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare.

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Jag känner mig som en världsmedborgare, %. 60

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Andelen företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen 16-74 år, %. 16,4 16,6 16,6

                                 Andelen företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen 16-25 år,%. 7,3 6,7 8,4

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning som görs vartannat år, ojämna år. Nästa undersökning görs hösten 2019.
Kulturutbudet i Vara kommun är stort. För att behålla och utveckla människors intresse för att delta i eller på annat sätt upp-

skatta kulturella aktiviteter och evenemang behövs fortsatt stöd till ideella arrangörer (ekonomiskt stöd, rådgivning och utbildning),
kunskap om behov hos kreativa företagare för strategiska insatser, kommunikation kring kultur och särskilt fokus på utveckling av
kulturaktiviteter för dem som är minst aktiva idag, det vill säga unga.

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.

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet, %. 70
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11. Folkhälsa – Vara kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för en bra start i livet 
      och för en god och jämlik hälsa genom hela livet.

Den översta indikatorn finns inte längre med som en fråga i SCB:s medborgarundersökning. Detta p.g.a. att Datainspektionen hös-
ten 2016 fattade ett beslut om att SCB ska avbryta insamling för en undersökning om hälsa då det anses att SCB inte har lagstöd
att sambearbeta dessa uppgifter.

En indikation från annan källa; enkäten Hälsa på lika villkor under perioden 2014 - 2018 visar att 69 % 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.

På båda högstadieskolorna i Vara är det en uppgång av antalet rökande elever jämfört med 2017. Målet för 2018 är lågt satt.
Målet är därmed uppfyllt.

Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras.

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 

                                 Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt, %. 78 70 70

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.

Totalt har 1 741 resenärer valt att använda sig av Närtrafik mellan januari - december 2018. En ökning jämfört med 2017 då anta-
let resenärer var 1 678. Målet för 2018 är 2 800. Målet är därmed ej uppfyllt.

För att öka andelen resenärer kan olika informationsinsatser göras. Under Jordgubbens dag fanns Västtrafik på plats för att infor-
mera om närtrafik och kollektivtrafiken. I Skaraborg är andelen som använder Närtrafik som alternativ högre i Lidköping och 
Falköping. För att öka andelen som använder sig av Närtrafik i Vara kan det undersökas hur dessa kommuner har arbetat och se om
det finns någon gemensam framgångsfaktor.

Vara kommun hamnar på placering 148 i Aktuell hållbarhets ranking, samma placering som 2017. I kategorin ”Pendlings -
kommun nära mindre stad/tätort” hamnar Vara på plats 20 av 52. I Västra Götalands län hamnar Vara på plats 26 av 49 kommu-
ner. Målet för 2018 är placering 60. Målet är därmed ej uppfyllt.

Frågorna i rankingen varierar från år till år. De berör bl.a. avfalls-, livsmedels- och kemikaliefrågor samt social- och miljöhänsyn
vid upphandling. För att klättra i rankingen krävs en samlad strategi för Agenda 2030 arbetet och att miljöfrågorna integreras i 
ordinarie verksamhet. En framgångsfaktor bland kommuner i topp är att de har etablerat ett strukturerat och systematiskt miljö -
arbete.

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

2017         2018 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                 Närtrafik, antal resenärer per år. 1 678 1 741 2 800

                                 Placering i Aktuell hållbarhets ranking. 148 148 60



Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning
Projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”                                                            
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt projekt
som pågått sedan 2006. Det är Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL, som håller i det och 2018 omfattar det ca 260 kom-
muner. Vara kommun ingår sedan 2007 i projektet. Det
grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kun-
skapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål
och resultat och dialogen med medborgarna. Det finns således ett
politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som
avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal. Idén är att
kunna jämföra sig med andra kommuner och att jämförelser driver
utveckling.

Under 2017 och 2018 har Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK) arbetats om av SKL i samarbete med deltagande kommu-
ner. Skälet till detta är att allt fler röster om förnyelse hörts från
kommunerna. Utifrån dialogprocesser och insamlande förslag och
synpunkter är det två delar som setts över, nyckeltalen och mät-
områdena. Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområ-
den: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.
Ambitionen är att genom dem dela in KKiK i mätområden som
lätt låter sig kommuniceras och som tydligt beskriver KKiKs in-
nehåll. Områdena utgår från befolkningsgrupper och ansvar, utan
att låsa sig vid verksamhetsområden. Tidigare fem mätområden:
tillgänglighet, delaktighet, trygghet, effektivitet och samhällsut-
veckling utgår.

Efter omarbetning blir 2018 ett mellanår med ett nytt statis-
tiskt nuläge. I årsredovisningen 2018 presenteras därför ingen sta-
tistik för KKiK. Från 2019 går det lättare att göra jämförelser i sin
egen kommun och med andra kommuner. 2019 kommer Varas
kvalitet i kortet i en ny form.   
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Kommunen runt: Alla nyinflyttade i Vara kommun erbjuds att följa med på en rundtur i kommunen.



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 rubriken "Finansiell
Analys" längre fram i årsredovisningen.                                                                                                        

Ekonomiskt resultat
Vara kommun redovisade 2018 ett resultat enligt fullfonderings-
modellen på 20 mkr inklusive jämförelsestörande poster. Enligt
den blandade modellen var resultatet 7 mkr. Motsvarande resultat
under 2017 uppgick till 11 mkr respektive 3 mkr.

När resultatet analyseras är det viktigt att eliminera engångs-
poster av olika slag för att få fram det underliggande driftresultatet.
De jämförelsestörande posterna för 2018 består av ökad avsättning
på 5 mkr för medfinansiering av E20 till mötesfri väg. Resultatet
exklusive den jämförelsestörande posten blir 25 mkr, att jämföra
med 37 mkr för 2017.

God ekonomisk hushållning
Relateras resultatet enligt fullfonderingsmodellen inklusive jäm-
förelsestörande poster till skatteintäkter och generella statsbidrag
redovisade kommunen under 2018 ett resultat på 2,2 %. Resul-
tatnivån ligger därmed inom intervallet för 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 2,0 % (2014-2018).

Med den blandade redovisningsmodellen inklusive jämförelse -
störande poster uppgår resultatnivån till 0,8 %. Genomsnittet för
de senaste fem åren uppgår till 0,5 % (2014-2018).

Investeringar uppgick till 172 mkr
Vara kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2018
till 172 mkr, vilket var en ökning med 73 mkr jämfört med 2017.
Skattefinansieringsgraden av investeringarna uppgick 2018 till 33
%. Då endast 33 % av investeringarna har kunnat ske med skat-
teintäkter har kommunen tagit upp externa lån för att finansiera
investeringarna.

Soliditet
Kommunens soliditet inklusive pensioner intjänade före 1998 på-
verkas 2018 p.g.a. att kommunen har tagit över bolagens lån i och
med införandet av koncernbank under året. Soliditeten hamnar
2018 på 26 %, att jämföra med 32 % året innan.

Sammanställd redovisning koncernen
För att ge en så bra bild som möjligt över kommunkoncernen så
görs en sammanställd redovisning, i den ingår Vara kommun och
alla dess helägda bolag vilka är: Vara Koncern AB, Vara Bostäder
AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB, Vara Konserthus
AB och Destination Vara AB. Alla interna poster mellan bolagen
har eliminerats för att få fram en koncernredovisning.

Koncernen Vara kommun redovisade 2018 ett resultat på 21
mkr. Det är 6 mkr bättre än året innan. Liksom 2017 har Vara
Bostäders uppskrivningar eliminerats vid konsolideringen i sin hel-
het, då den kommunala redovisningslagen inte medger uppskriv-
ning av anläggningstillgångar. Däremot har nedskrivning av de
fastigheter som hade ett lägre värde räknats med i koncernens re-
sultat. Koncernens investeringar uppgick 2018 till 190 mkr. Det
är en ökning med 59 mkr jämfört med 2017. Soliditeten inklusive
pensioner intjänade före 1998 uppgår till 26 %, att jämföra med
25 % året innan. Koncernens soliditet är opåverkad av införandet
av koncernbank under året.

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.

VaraNet AB:s syfte är att i samarbete med ett antal fiberför-
eningar erbjuda både privatpersoner och företag på landsbygden
tillgång till fibernät.

Vara Konserthus AB ska enligt bolagsordningen bedriva och
utveckla scenkonsten i Vara Konserthus och eftersträva samarbete
med lokala, nationella och internationella aktörer.

Destination Vara AB har verkat för att hela kommunen ska ut-
vecklas som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka flödet av
besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels- och service
utbud.

De olika bolagens resultat och verksamhet beskrivs mer utför-
ligt i avsnittet ”Vara kommuns bolag”.
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Sammanfattande finansiell analys
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Driftredovisningens avvikelser mot budget
mkr 2016 2017 2018

Nämndernas verksamhet 15 -2              16
Finansförvaltningens verksamhet -8 0               -6
Skatteintäkter -2 7                0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 9 -1               -1
Finansnetto -5 2                0
SUMMA AVVIKELSE MOT BUDGET 9 6               9

Balanskravsutredning
mkr 2016 2017 2018

Årets resultat enligt resultaträkning 39 11              20
Avgår realisationsvinster 0 0                0
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -13 -8             -13
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 26 3               7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0                0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0                0
Balanskravsresultat 26 3               7

Balanskravet uppfyllt Ja Ja               Ja

Finansiella nyckeltal, Vara kommun
    2016 2017 2018

Årets resultat, mkr 39 11              20
Bruttokostnad, mkr 1 002 1 047         1 071
Driftskostnadsandel, % 95 99              98
Nettoinvesteringar, mkr 55 99            172
Skattefinansieringsgrad av investeringar, % 139 63              33
Balansomslutning, mkr 970 1 002         1 317
Soliditet, % 32 32              26
Balanslikviditet, % 98 84              39
Rörelsekapital, mkr -4 -34           -128
Långfristiga skulder, mkr 15 21            316
Finansiella nettotillgångar, mkr 19 -17           -132

Finansiella nyckeltal, koncernen
    2016 2017 2018

Årets resultat, mkr 19 15              21
Bruttokostnad, mkr 1 049 1 092         1 125
Nettoinvesteringar, mkr 66 131            190
Balansomslutning, mkr 1 215 1 255         1 323
Soliditet, % 25 25              26
Balanslikviditet, % 93 73              40
Långfristiga skulder, mkr 262 268            316

Vara kommun

Sammanställd redovisning – koncernen

Blackbox: Bygget av konserthusets nya lokal, den s.k. blackboxen startade under 2018.
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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
kommunens chefer och medarbetare och ger goda förutsättningar
för att uppnå ett gott ledarskap och målen för verksamheten.
Kommunens inriktningsmål är ”Vara kommun ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har kunden/ bru-
karen i fokus”. Ytterligare ett antal effektmål finns angivna i
lednings- och styrdokument för 2016-2019.

Personalkostnader
Under år 2018 betalades 482 mkr ut i löner, arvoden, traktamen-
ten och reseersättningar. Dessutom har arbetsgivaravgifter och per-
sonalförsäkringar utbetalats med 149 mkr. Personalkostnaderna
utgör nästan 60 % av verksamhetens kostnader.

Pensionskostnaderna
Pensionskostnaderna för år 2018 uppgår till 49 mkr inklusive sär-
skild löneskatt. Jämfört med 2017 är det en ökning med 5 mkr.

Kommunens personal
Nedan redovisas antal årsarbetare i kommunen de senaste åren.
2018-12-31 hade kommunen 1 290 tillsvidareanställda, vilket kan
omräknas till 1 186 årsarbetare.

Antal tillsvidareanställda 
Tillsvidareanställda   Antal  

År årsarbetare tillsvidareanställda

2014 1 098 1 207
2015 1 113 1 222
2016 1 185 1 300
2017 1 195 1 297
2018 1 186 1 290

Förvaltning

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

Anställda0 100 200 300 400 500 600

Kvinnor Män

• Miljö- och byggnadsförvaltningen . .1 %

• Utveckling och service  . . . . . . . . . . . . 7 %

• Teknisk förvaltning  . . . . . . . . . . . . 11 %

• Bildningsförvaltning  . . . . . . . . . . . 36 %

• Socialförvaltning  . . . . . . . . . . . . . . 45 %

Personalekonomisk redovisning

Lönekostnader
mkr 2016 2017 2018

Lönesumma 453 467            482
Arbetsgivaravgift och personalförsäkringar 141 145            149
Summa lönekostnader 594 612           631

Sjuklönekostnad 2018 i tkr (exkl PO)
     

    2 - 14 15 - 90 Totalt

Förvaltningen för utveckling och service 329 83           412
Miljö-och byggnadsförvaltningen 56 84           140
Tekniska förvaltningen 451 46           497
Bildningsförvaltningen 2 162 383        2 545
Socialförvaltningen 3 766 661        4 427
Summa 6 764 1 257       8 021

Pensionsskuldens utveckling inklusive särskild löneskatt
(mkr) 2016 2017 2018

Avsättning intjänad före 1998 291 284            274
Avsättning intjänad fr.o.m. 1998 34 37              42
Löneskatt 79 78              77
Total pensionsskuld 404 399           393

Återlån 404 399            393

Semesterlöneskuld samt okompenserad övertid
(Belopp i mkr)

2016                                                                                                        44
2017                                                                                                        46
2018                                                                                                    47

                   Dag             Dag
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Antalet tillsvidareanställda har minskat med 7 personer mellan

2017 och 2018. Antalet årsarbetare har minskat med 9 årsarbetare,
vilket innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden är oför-
ändrad 92 %.  Av kommunens 1 290 tillsvidareanställda arbetar
852 personer heltid, d.v.s. 66 %. Högsta andelen heltidsanställda
finns inom miljö- och byggnadsförvaltningen där alla arbetar hel-
tid. Lägsta andelen heltidsanställda finns inom socialförvaltningen
där 56 % arbetar heltid.

Det är främst männen som arbetar heltid och kvinnorna som
arbetar deltid. Av kommunens 217 män är 85 % heltidsanställda
medan endast 62 % av de 1 073 kvinnorna är heltidsanställda.
Antal kvinnor som väljer heltid har ökat med 3 procentenheter
(59 % 2017).  Lägst andel heltidsarbetande kvinnor uppvisar so-
cialförvaltningen, där endast 53 % av kvinnorna valt en heltids-
tjänst, motsvarande andel för bildningsförvaltningen är 75 %.

Vara kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad inom soci-
alförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är oför-
ändrad 92 %. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor är
91 % och för män 95 %. Nedanstående tabell visar att majorite-
ten, 1 073, av de totalt 1 290 anställda är kvinnor, vilket är 83 %.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är den mest jämställda för-
valtningen. Här är förhållandet 54 % kvinnor och 46 % män.

Medelåldern i kommunens förvaltningar är 47 år. Andelen an-
ställda över 60 år har ökat från 8 % år 2000 till 15 % år 2018.
Inom bildningsförvaltningen har andelen över 60 år ökat från 6 %
till 17 % av personalstyrkan, vilket innebär 76 personer. Social-
förvaltningen och förvaltningen för utveckling och service har
båda 13 % av sina anställda som är över 60 år och tekniska för-
valtningen 21 %. Förvaltningen för utveckling och service har
15 % medan miljö- och byggnadsförvaltningen saknar personal
över 60 år.

Under 2018 gick 34 anställda i pension och 103 slutade av
annan orsak. Antalet nyanställda uppgick till 106 personer. Till
detta tillkommer 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 7,2 årsarbetare
för 2018. 2017 var motsvarande siffra 7,9 årsarbetare och 2016
7,7 årsarbetare.

Fördelning av heltid respektive deltidstjänster kvinnor/män.

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 668 405         1 073
Män 184 33            217
Summa 852 438        1 290

Åldersstrukturen i kommunen per förvaltning

Ålder

Antal

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

64-<24 25-29 30-34 33-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-63

      120
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        80

        60
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        20

          0

Möjliga pensioneringar inom 10 år. Tillsvidareanst. födda 1950-1960

Förvaltning Kategori Antal

Förvaltningen för utveckling och service 23
Miljö- och byggnadsförvaltningen 0
Tekniska förvaltningen Kostenheten 23

Övriga 36
Bildningsförvaltningen Lärare 61

Förskollärare/fritidspedagoger 24
Övriga 49

Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden 79
Sjuksköterskor/distriktssköterskor 12
Övriga 82

Summa 389

Arbetad tid omräknat till årsarbetare
Anställningsform 2016 2017 2018

Tillsvidare 911 963            963
Visstid 141 140            141
Timavlönade 89 73            104
Summa 1 141 1 176        1 208



Av tabellen framgår att socialförvaltningen har lägst andel tills -
vidareanställda, 76,9 % (2017 82,2 %). Detta är en följd av att
både visstidsanställda och timavlönad personal ökat i jämförelse
med förra året. Högst andel har förvaltningen för utveckling och
service med 90,5 % (2017 89,7 %).

Vakansförmedlingen
Vakansförmedlingen hjälper socialförvaltningen och barnomsor-
gen med vikarietillsättning. Antalet lösta vakanser inom socialför-
valtningen var totalt 18 401 år 2018 (varav omsorg kring personer
med funktionsnedsättning, OF, 9 971) jämfört med 18 561 (varav
OF 6 183) år 2017. Barnomsorgens lösta vakanser för 2018 var
3 675 jämfört med 4 062 år 2017. Vakanserna löses i första hand
med de tillsvidareanställda och därefter med timavlönad personal.
Under 2018 har användandet av timavlönad personal ökat med
21 årsarbetare jämfört med 2018.

Långtidssjukfrånvaron, som är beräknad som procent av arbe-
tad tid, har minskat mellan 2017 och 2018 med 0,3 procenten-
heter. Redovisning av sjukfrånvaron som procent av arbetad tid
ger den mest rättvisande bilden av arbetstidsutnyttjandet och jäm-
förelse mellan åren.

Av tabellen ovan framgår att alla sju nyckeltal för sjukfrånvaro
har minskat mellan 2017 och 2018.

Kommunen hade som mål att den totala sjukfrånvaron skulle
vara 4,5 % år 2018. Trots vissa insatser för att minska sjukfrån -
varon har inte insatserna räckt till.

Arbetstid per förvaltning omräknat till årsarbetare

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

Tillsvidare                        67                10          117            336           433
Visstid                               5                  2              6              66             62
Timavlönade                     2                  0              7              26             68
Summa                         74               12          130           428          563

1) Förvaltning för utveckling och service
2) Miljö- och byggförvaltning
3) Teknisk förvaltning
4) Bildningsförvaltning
5) Socialförvaltning
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Frånvaro (% av schemalagd tid)
Orsak 2016 2017 2018

FFöräldraledighet 5,6 6,0             5,8
Studier 1,0 1,3             1,4
Tjänstledighet 3,9 2,9             2,9
Sjukdom 8,0 8,1             7,6
Övrig frånvaro 0,2 0,2             0,2

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar
År 2016 2017 2018

Långtidssjuka, % 4,5 4,8             4,2

Antal långtidssjukskrivna medarbetare 31/12 respektive år
År 2014 2015 2016 2017 2018

Sjukskrivningar               
>90 dagar 20 22 15 15          12
>180 dagar 18 20 16 19          21
>365 dagar 25 26 37 38          28
Sjukersättning 0 0 0 0            0
Summa 63 68 68 72         61

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
År 2014 2015 2016 2017 2018

Total sjukfrånvaro 7,3 8,0 8,0 8,1        7,6
AAndel över 60 dagar 61,9 60,4 56,7 59,5       55,5
Kvinnor 8,0 8,7 8,7 8,7         8,3
Män 4,1 4,4 4,9 5,6         4,7
Upp till 29 år 6,5 6,4 6,2 6,8         6,7
Mellan 30 - 49 år 7,7 8,5 8,3 8,3         7,8
Över 50 år 7,3 8,1 8,3 8,4         7,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per förvaltning
Förvaltning % 2017 2018

Förvaltning för utveckling och service

Totalt 6,6             6,9
Andel över 60 dagar 55,3           51,1
Varav kvinnor 90,5              93

                 
Miljö- och byggnadsförvaltning

Totalt 9,2           16,6
Andel över 60 dagar 75,4           88,6
Varav kvinnor 94,8           93,0

Teknisk förvaltning

Totalt 6,7             7,7
Andel över 60 dagar 71,9           72,2
Varav kvinnor 82,3           86,5

                 
Bildningsförvaltning

Totalt 6,4             5,0
Andel över 60 dagar 52,1           38,8
Varav kvinnor 85,4           88,7

                 
Socialförvaltning

Totalt 9,7             9,5
Andel över 60 dagar 63,3           58,1
Varav kvinnor 90,5           91,0
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Mätperioden för långtidsfriska mäts över två år. Sjukfrånvaron
får uppgå till max 2 % av schemalagd tid. Två procent motsvarar
två veckors sjukfrånvaro under tvåårsperioden.

Det är färre personer som varit långtidsfriska under perioden
2017-2018 än under förra mätperioden. Siffrorna är dock låga,
vilket beror på de höga sjuktalen.

Långtidsfriska
År 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Långtidsfriska, % 29,6 31,4                 29,0

Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen har minskat sin
sjukfrånvaro jämfört med 2017 medan sjukfrånvaron på övriga
förvaltningar har ökat. Långtidssjukfrånvaron har minskat i flera
förvaltningar.

Antal anställda per bolag
    2017 2018

Vara Bostäder AB 9              10
Vara Industrifastigheter AB 0                0
Destination Vara AB 1                1
Vara Koncern AB 0                0
Vara Konserthus AB 29              36
VaraNet AB 1                1
Antal anställda 40             48

Kommunala bolag

Heltid/deltid kommunala bolag

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 13 5              18
Män 23 6              29
Summa 36 11             47

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

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

Workshop centrumutveckling: Vara kommun anordnade en workshop kring centrumutveckling för berörda intressenter, för att tidigt i plane-
ringsprocessen tänka visionärt och gemensamt kring plats- och centrumutveckling.
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Riskanalys

Valutarisk
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av
finansiellt risktagande. Kommunen har i sin finanspolicy angett
ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommun-
koncernen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-
förvaltning och skuldförvaltning. Under 2018 har Vara kommun
infört en koncernbank, vilket innebär att all inlåning sker genom
koncernbanken som i sin tur lånar ut till dotterbolagen. En ge-
mensam finansiell samordning innebär skalfördelar vad gäller upp-
låningskostnader och administrativa kostnader för upplåning,
ökad styrning och kontroll av de finansiella riskerna och att kom-
petensen vad gäller de finansiella frågorna säkerställs.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till
följd av valutakursförändringar.

Kommunkoncernens låneskuld är i sin helhet placerad i svensk
valuta i enlighet med kommunens finanspolicy. Betalningsflöden
i utländsk valuta ska kurssäkras om de överstiger ett motvärde om
500 tkr.

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte
ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till
medel för betalningar.

För att begränsa risken i låneportföljen ska kapitalbindningen
spridas över tid enligt en av kommunen framtagen normportfölj.
Risken hanteras också genom att Vara kommun har ett koncern-
konto med en checkräkningskredit om 100 mkr som kan nyttjas
utan förbehåll.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av mark-
nadsräntorna påverkar finansnettot negativt.

För att begränsa ränterisken vid upplåning ska räntebindnings-
tider spridas över tid enligt en av kommunen framtagen norm-
portfölj. En risk som är svår att påverka är utvecklingen för RIPS
räntan som användes för att beräkna pensionsskulden. RIPS rän-
tan bestäms av en kommitté som grundar sitt beslut på senaste 5
årens genomsnittliga realränta. En sänkning med 0,5 % ökar pen-
sionsskulden med ca 9 %.

Vara Bostäder AB använder ränteswappar, med ett marknads-
värde på 674 tkr per 2018-12-31, för att minska risken vid för-
ändring av marknadsräntorna. Enligt övergångsregler i
Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 punkt 35.14 ska ett
säkringsförhållande som föreligger vid tidpunkten för övergång
till nämnda råd fortsätta att redovisas tills dess att säkringsförhål-
landet upphör. Inga nya räntederivat kommer att tecknas inom
kommunkoncernen enligt nuvarande finanspolicy.

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja
de förpliktelser som avtalet innebär.

För att minska motpartsrisken vid externa finansiella transak-
tioner väljs endast motparter med hög kreditvärdighet.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av
bristfälliga interna processer, felaktigt agerande eller felaktiga sy-
stem.

Den operativa risken begränsas genom en väl avpassad intern
organisation, där ingen enskild person ensam ska handlägga en
transaktion genom hela behandlingskedjan samt en god intern
kontroll.

Borgensåtagande

Borgen till de kommunala bolagen
Kommunens övertagande av de kommunala bolagens lån i sam-
band med införandet av koncernbank under året gör att kommu-
nen inte längre har några borgensåtaganden för lån till de
kommunala bolagen. I bokslutet 2017 var kommunens borgen-
såtagande gentemot de kommunala bolagen 247 mkr.

Borgen till föreningar
Kommunens borgensåtagande gentemot föreningar uppgår till to-
talt 2,3 mkr.

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 inkom med regresskrav gällande
vattenskador som uppkom i samband med översvämningarna i
augusti 2014 kvarstår två, Folksam och Tre Kronor. De förbereder
nu en stämningsansökan mot kommunen i mark- och miljödom-
stolen. Övriga försäkringsbolag har meddelat att de avbryter sina
regresskrav. Återförsäkring finns inte. Kommunen har bestridit
kraven p.g.a. att skadorna orsakats av det extrema regnet och inte
på grund av brister i VA-anläggningen.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige har ett reglemente för intern kontroll. Ut-
ifrån riskanalys och beslutad internkontrollplan genomför nämn-
derna varje år intern kontroll inom sina respektive
verksamhetsområden. Resultatet av den årliga interna kontrollen
rapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsredovis-
ningen.

Riskanalys



Årsredovisning 2018
Vara kommuns nämndsredovisning

25

Vara kommun

2018 25

Ordförande: Gabriela Bosnjakovic  (M)

Förvaltningschefer: Anna Cederqvist (förvaltning för utveckling
och service) & Åke Lindström (teknisk förvaltning).

Ansvarsområden
Kommunstyrelsen utgörs av förvaltning för utveckling och service,
FUS, samt teknisk förvaltning.

Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan och har en
samordnande funktion gentemot nämnder och bolag.

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar:

u  Utveckling av den kommunala demokratin.

u  Kommunikation- och medborgardialog.

u  Övergripande ekonomisk styrning och upphandling.

u  Personalpolitik och arbetsmiljöarbete.

u  Kvalitetsarbete.

u  Utveckling av brukarmedverkan.

u  Kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av stra-
tegisk och långsiktig karaktär.

u  Översiktlig planering av användningen av naturresurser.

u  Mark- och bostadspolitik och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen
och samhällsbyggandet främjas.

u  Infrastruktur, trafikpolitik och att verka för en tillfredsstäl-
lande trafikförsörjning.

u  Sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

u  Ansvar för krisledning.

u  Teknisk verksamhet (VA, avfallshantering, kost, lokalvård,
gatu- och park samt mark- och fastighetsförvaltning).

Årets viktigaste händelser

Förvaltning för utveckling och service

– Stab

u  Under året anslöts Vara kommun till kommunalförbundet
Göliska IT, som fortsättningsvis sköter IT-driften för Vara
kommun.

u  Rekrytering av bildningschef och ekonomichef har genom-
förts.

u  Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att se
över styrmodellen och revidera målformuleringen inför kom-
mande mandatperiod. Arbete kring detta har startats upp
under 2018 och fortsätter 2019.

u  En utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2017 har ge-
nomförts, med gott resultat.

u  Kommunens ledningsgrupp har kravställt och upphandlat ett
ledarutvecklingsprogram för chefer och strateger/utvecklare i
Vara kommun. Programmet omfattar tio dagar, startade i de-
cember 2018 och pågår till och med slutet av 2019. Pro-
grammet är en åtgärd för att implementera den nya policyn
för ledning och styrning, som kommunfullmäktige fast-
ställde i mars 2018. Dessutom är programmet en viktig pus-
selbit för att stärka Vara kommun som en attraktiv
arbetsgivare.

– Ekonomiavdelning

u  Upphandling av banktjänster har genomförts, vilket resulte-
rade i att Sparbanken Skaraborg fick förnyat förtroende.

u  Som ett led i arbetet med ökad samsyn och samverkan inom
kommunkoncernen har finansverksamheten samordnats i en
koncernbank.

u  Förslag till revidering av den centrala resursfördelningsmo-
dellen har tagits fram av förvaltningen och överlämnats till
politisk beredning.

Kommunstyrelsen

Vara kommun firar Europaveckan: Den 9 maj 1950 anses vara den dag då den europeiska integrationen inleddes. Till minne av detta anordnas
en Europavecka där man vill framhäva kulturell mångfald och rikedom i Europa.
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u  Kulturplanen har färdigställts genom framarbetande av ett
gestaltningsprogram och ett friluftsprogram.

– Kansliavdelning 

u  Avdelningen har utökat samarbetet med arbetsmarknadsen-
heten för att möjliggöra mottagandet av fler praktikanter
som kan arbeta med digitalisering av kommunens arkivmate-
rial. Webbarkivet har, sedan uppstart 2017, haft över 75 000
besökare, arbete pågår med iordningställande och publice-
ring av nytt foto och bildmaterial.

u  Kommunarkivet blev den 14 mars tilldelad utmärkelsen
Årets arkiv.

u  Det V6-gemensamma projektet kring implementering av da-
taskyddsförordningen (GDPR) har avslutats och övergått till
en förvaltande fas.

u  Upphandling gällande gemensamt ärendehanteringssystem
för V6-kommunerna är genomförd och systemet kommer att
implementeras under 2019.

u  I september genomfördes val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Kansliavdelningen hade ansvar för
valet och samordnade arbetet för dess genomförande i sin
helhet. Efter valets genomförande stöttade avdelningen både
partier och valberedning att ta fram underlag och räkna för-
delning av mandat utifrån valteknisk samverkan.

– Kommunikationsavdelning 

u  Arbete med nulägesanalysen har fortsatt med utvärderingar
och analys av kommunikationsarbetet vilket ska utgöra
grund för kommunikationsstrategin.

u  En utvärdering av kommunens webbplats har genomförts
och förbättringar har gjorts.

u  Under hösten startade arbetet med att ansluta kommunen
till den gemensamma intranätplattform som finns inom V6.

u  Avdelningen ansvarade för första gången för all marknadsfö-
ring av Jordgubbens dag och samordningen av aktiviteterna i
kommuntältet.

u  I början av året antog KF de nya riktlinjerna för kriskommu-
nikation och i samband med detta togs även en rutin fram.

u  Under 2018 har det funnits behov av ökade kommunika-
tionsinsatser utöver det vanliga. Dels inträffade ett antal an-
lagda bränder där informationsinsatser gjordes tillsammans
med Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Polismyndig-
heten, dels uppstod misstanke om bakterier i dricksvattnet
vilket föranledde till ett antal kommunikationsinsatser.

Teknisk förvaltning

u  Beslut fattades att en teknisk nämnd inrättas från och med
2019-01-01.

u  Rivning genomfördes av byggnader på en tidigare bostads -
fastighet i Tråvad.

u  Inom V6-kommunerna kommer ett nytt ekonomisystem
upphandlas och driftsättas. Vara kommuns tidigare ekono-
michef har fått uppdraget att projektleda detta projekt som
sträcker sig över tre år.

– HR-avdelning

u  Avdelningen arrangerade Kommunutmaningen, som är en
miljö- och hälsoutmaning på individ- och lagnivå, där stor
andel av kommunens medarbetare deltog. Syftet med täv-
lingen var att sporra till ett friskare, rörligare och mer aktivt
liv för bättre hälsa och god miljö.

u  Årets vinterfest på temat Årets superkommun drog drygt 900
deltagare, vilket var en ökning från året innan.

u  Lönerevisionsprocessen förlöpte som planerat och nya löner
har betalats ut.

u  Ett lokalt avtal för extratjänster har beslutats med Kommu-
nal och Vision. Vara kommun har arbetat med extratjänster
så länge det funnits, nu är också det formella på plats.

u  En arbetsklimatundersökning har genomförts med svars -
frekvens på 76 %. Indexet Hållbart Medarbetar Engagemang
steg till 82 %, jämfört med 81 % 2016, vilket visar att Vara
kommun har mycket engagerade medarbetare som känner
stor motivation att gå till arbetet och som trivs på sin arbets-
plats.

– Tillväxt- och utvecklingsavdelning

u  Ny detaljplan för Lassagården har upprättats vilket möjliggör
för bostäder för 1 000-1 500 personer.

u  Köpeavtal har ingåtts beträffande Pinjen (Södergatan, Vara)
som möjliggör för flerbostadshus med ett sextiotal hyresrät-
ter. Köpeavtal har även upprättats för Oxeln (Torggatan/Sö-
dergatan, Vara) där intressent önskar bygga ett femtiotal
lägenheter.

u  En förstudie har påbörjats för ett bostadsutvecklingsområde
på Håkan Månsgården, Vara.

u  En mark- och exploateringspolicy har arbetats fram och im-
plementerats.

u  Utredning har arbetats fram beträffande förutsättningar för
en hotelletablering i Vara.

u  Inom ramen för det näringslivsstrategiska arbetet har steg ta-
gits för ett bättre företagsklimat genom projektet "Förenkla
Skaraborg". Parallellt med detta har kommunen inom ramen
för Business region Skaraborg påbörjat arbetet med stärkt of-
fertberedskap. 

u  Svensk Näringslivs enkät angående det lokala näringslivets
sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet ge-
nomfördes med ett gott resultat. Vara kommun kom på
tredje plats i Skaraborg.

u  Ett lokalt Näringslivsråd har formats med uppdrag att arbeta
med tillväxt och utveckling på bred front. 
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u  I januari 2018 anställdes en ny fastighetschef. En ny tjänst

som projektledare inrättades och tillsattes i februari. En yt-
terligare vaktmästartjänst med placering Vårdcentrum har
inrättats och tillsattes i oktober som en följd av att Västra
Götalandsregionen avvecklat sin vaktmästartjänst och istället
köper den av Vara kommun.

u  En utredning kring arbetsmiljön i socialförvaltningens loka-
ler i Vårdcentrum har inletts.

u  Under sommaren utsattes Västra skolan för en anlagd brand
med sanerings- och reparationsarbeten som följd. De drab-
bade lokalerna kunde åter tas i bruk i oktober.

u  Flera projekt har startat och avslutats under 2018, medan
andra projekt löper över tid. Bl.a. avslutades byggnation av
nya lokaler för gymnasiefriskolan Academy of Music and 
Business inom ramen för Sprintenprojektet. Lokalerna togs i
bruk till höstterminens start. Genomförandet av övriga be-
slutade om- och tillbyggnader inom Sprintenprojektet löper
på och kommer att slutföras under 2019. Alléskolans NO-
salar renoverades och togs i bruk i augusti. Torsgårdsskolan
blev klar i november och togs i bruk till vårterminen 2019.
Ett antal seniorlägenheter har renoverats.

u  Kostnaderna för återvinningscentralen har ökat i och med
det nya avtalet med Ragn-Sells. Renhållningsavgifterna har
setts över och förslag på en ökning av avgifterna kommer att
lämnas till tekniska nämnden och kommunstyrelsen i sam-
band med ny taxa för 2019.

u  Vattenleveranser från Lidköping har diskuterats under året
med Lidköpings kommun där utgångspunkten har varit att
priset på levererat vatten till Vara kommun kommer att höjas
enligt gällande VA-taxa i Lidköping. Vara har ett avtal som
upphör i april 2023. Med den bakgrunden finns ett behov av
att undersöka förutsättningarna för att öka produktionen i
de befintliga vattenverken och eventuellt bygga ett nytt vat-
tenverk. Vattenleveransen från Lidköping har under vissa pe-
rioder under året varit avstängd p.g.a. kvalitetsproblem och
underhållsarbeten.

u  På avloppsreningsverken har det utförts underhålls- och re-
noveringsarbeten där det bytts ut maskiner och utrustning.
Håkantorps reningsverk har varit under speciell kontroll från
Länsstyrelsen i Västra Götaland då gränsvärdena på utgående
värden varit för höga. Problemet var att belastningen från in-
dustrin var för stor och det har under året rättas till.

u  Projektet för ombyggnad och omgestaltning av Drottningga-
tan, Storgatan och Torggatan är uppstartat tillsammans med
tillväxt- och utvecklingsavdelningen och i dialog med bl.a.
berörda näringsidkare och fastighetsägare. Syftet är att skapa
en framtidsbild på hur dessa gator ska se ut framåt och att
därefter genomföra en ombyggnad av gatorna samtidigt som
vatten- och avloppsledningar förnyas.

u  En utredning genomförs tillsammans med tillväxt- och ut-
vecklingsavdelningen beträffande laddinfrastruktur för ladd-

ning av kommunala elbilar. Ett avtal har tecknats med Vara
Energi om tre publika laddstationer för elbilar. Laddstatio-
nerna placeras på Stora torget, badhusparkeringen samt
Sprintenparkeringen.

u  Gång- och cykelvägarna mellan Emtunga och Önum samt
vid Stora torget och Kungsgatan färdigställdes. Beläggnings-
arbeten (asfaltering) har utförts på olika platser i kommunen.
Serviceavtal har tecknats för kommunens gatubelysning och
upphandling av energieffektiva LED-armaturer har genom-
förts. Byte till LED-armaturer påbörjas 2019.

u  Maskinparken har uppdaterats med två nya gräsklippare och
en ny elbil har anskaffats till kommunens bilpool.

u  Kostenheten har planerat och genomfört utbildningsdag
”Måltidens Mervärde” tillsammans med Måltid-Sverige.
Öppet hus har genomförts med provsmakning av den mat
som tillagas och serveras till kommunens äldreboenden, pen-
sionärer samt kylda matlådor. Deltagande i ”Future Kit-
chen”-projektet har fortsatt, med syfte att locka ny
arbetskraft till kök genom att nyanlända får praktik och
språkträning i kök. Livsmedelsupphandling har genomförts.
Upphandling av kött, fisk och fågel påbörjad. Ombyggna-
tion av Nästegårdsskolans kök pågår och färdigställs under
våren 2019.

u  På lokalvårdsenheten har kvalitetsarbete med uppdatering av
lokalvårdspärmar, kvalitetskontroller, arbetsbeskrivningar
samt utbildning i städmetoder genomförts. Vidare har lokal-
vårdare inklusive timanställda utbildats i ergonomi. Nya
städavtal har tecknats på Vårdcentrum för Vårdcentralen och
socialtjänsten samt för Torsgårdsskolan. I och med nya avtal
och att personal har gått i pension har enheten tillsvidarean-
ställt sju personer.

u  Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på en acceptabel
nivå om man räknar bort långtidsfrånvaron. Långtidsfrån -
varon är i de flesta fall inte relaterad till arbetet och arbets-
miljön och behöver hanteras i särskild ordning.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsens budget 2018 uppgår till 116 826 tkr, varav
förvaltning för utveckling och service (FUS) 96 699 tkr och tek-
nisk förvaltning 20 127 tkr. Nämnden redovisar efter 2018 års
bokslut ett överskott om 23 273 tkr, varav FUS 15 849 tkr samt
teknisk förvaltning 7 424 tkr.

Förvaltning för utveckling och service

– Stab
Inom verksamheten stab återfinns budget för politisk verksamhet,
upphandling, verksamhetsutveckling, centralt anslag för löneök-
ning, utredningar, köp/sälj av mark, bidrag till kommunala bolag
samt digitaliseringsverksamhet.

Resultatet för 2018 visar på ett överskott om 12 387 tkr. Över-
skottet förklaras av att centralt anslag för löneökning inte har för-
delats fullt ut till nämnderna vilket har lett till ett överskott (3 996



tkr) gentemot budget. Resultatet förklaras även av lägre kostnader
jämfört med budget för digitaliseringsverksamhet (3 800 tkr) och
verksamhetsutveckling (2 000 tkr) samt av markförsäljning i sam-
band med exploatering med ett positivt resultat (1 900 tkr).

– Ekonomiavdelning
Resultatet för ekonomiavdelningen visar på ett överskott om 16
tkr. Kostnader för konsulttjänster i samband med uppgradering
av ekonomisystemet är 260 tkr högre än budgeterat, men kom-
penseras av lägre personalkostnader om 150 tkr till följd av sjuk-
skrivning och föräldraledigheter. Övriga positiva avvikelser på
kostnadssidan uppgår till 126 tkr.

– HR-avdelning
Bokslut 2018 visar på ett överskott om 737 tkr. Resultatet förklaras
av lägre personalkostnader och relaterade omkostnader (800 tkr)
avseende HR-avdelningen exklusive verksamheten personalpool
än budgeterat. Resultatet beror även på att budget avseende ar-
betsmiljö samt företagshälsovård inte har förbrukats fullt ut (550
tkr), samt att verksamheten personalpool redovisar högre perso-
nalkostnader jämfört med budget (600 tkr).

– Tillväxt- och utvecklingsavdelning
Resultatet för 2018 visar på ett överskott om 1 270 tkr vilket hu-
vudsakligen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat
(800 tkr) primärt p.g.a. tjänstledigheter för studier och föräldra-
ledigheter.

– Kansliavdelning
Resultatet för 2018 visar på ett överskott om 639 tkr. Av överskot-
tet hänförs 282 tkr till överförmyndarnämnden, där förklaring lig-
ger i högre intäkter än budgeterat. Resterande del av det totala
överskottet beror på lägre kapitalkostnader, lägre övriga verksam-
hetskostnader samt högre intäkter än budgeterat.

– Kommunikationsavdelning
Resultatet för 2018 visar på ett överskott om 800 tkr. Överskottet
förklaras främst av lägre kapitalkostnader än förväntat för de digi-
tala skyltarna längst E20 och lägre personalkostnader p.g.a. sjuk-
skrivning.

Teknisk förvaltning
Förvaltningen redovisar ett överskott på totalt 7 424 tkr fördelat
på mark- och fastighetsverksamhet 6 201 tkr, gatu- och parkverk-
samhet 530 tkr, kostverksamhet 484 tkr och lokalvård 209 tkr.
Kostnader för teknisk administration fördelas ut på de olika verk-
samheterna.

Investeringsvolymen har ökat kraftigt under de senaste åren till
följd av att flera stora projekt samt ökat underhåll genomförs. In-
vesteringsbudgeten är framtung vilket betyder att projekt genom-
förs senare än vad som har budgeterats. Under år 2018 innebar
det att drygt 160 000 tkr nyttjades av budgeterade 312 000 tkr

De taxefinansierade verksamheterna gick som planerat med un-
derskott för att minska respektive resultatutjämningsfond. Under-
skottet blev totalt 3 266 tkr fördelat på VA-verksamhet 2 536 tkr
och avfallsverksamhet 730 tkr. Underskotten täcks av respektive
verksamhets fond. Underskottet för avfallsverksamheten har sin

grund i sänkta avgifter och högre kostnader för det ramavtal som
påbörjades i oktober gällande tillhandahållande av återvinnings-
central. Avfallsfonden omfattade vid årets början 2 178 tkr och
vid årets slut 1 448 tkr. Underskottet för VA-verksamheten för-
klaras huvudsakligen av att kostnaderna för underhåll har ökat
med 600 tkr för ledningsunderhåll (vattenledningar), 1000 tkr el-
underhåll och 1000 tkr på processunderhåll. VA-fonden omfattade
vid årets början 3 087 tkr och vid årets slut 551 tkr.

Större delen av fastighetsenhetens överskott utgörs av kapital-
kostnader på 3 045 tkr som inte fallit ut samt lönekostnader på
442 tkr då bl.a. två tjänster varit vakanta under ca 6 månader.

Överskottet inom gatu- och parkverksamheten beror i huvud-
sak på försäljning av maskiner och redskap.

Överskott för kostverksamheten kan härledas till ökade intäkter
för t. ex. sålda utbildningar, minskade personalkostnader genom
samplanering, lägre personalkostnader för administration, minskat
matsvinn samt ej fullbelagda avdelningar.

Inom lokalvården beror överskottet främst på lägre kostnader
gällande inköp av maskiner och utrustning.
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2016 2017 2018

Intäkter 227 697 217 163       239 412
Kostnader -326 332 -339 526      -332 965
varav personalkostnader -102 027 -102 026      -105 491
Verksamhetens resultat -98 635 -122 363       -93 553

Budgetanslag 100 410 124 612       116 826
Över/underskott 1 775 2 249        23 273

                   

Nettoinvesteringar 47 309 93 468      163 401

                    
Jämförelsetal                     
Netto per invånare, kr 6 258 7 670           5 864

Andel av nettodriftskostnad, % 12,6 14,2             10,7

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Stab 48 660 36 273         12 387
Tillväxt- och utvecklingsavdelning 11 887 10 617           1 270
HR-avdelning 15 255 14 518              737
Ekonomiavdelning 7 388 7 372                16
Kansliavdelning 8 849 8 210              639
Kommunikationsavdelning 4 660 3 860              800
Teknisk administration 0 0                  0
Mark- och fastighetsförvaltning 1 216 -4 985           6 201
Gatu- och parkenhet 18 911 18 381              530
VA-enhet 0 0                  0
Kostenhet 0 -484              484
Avfallshantering 0 0                  0
Lokalvårdsenhet 0 -209              209
Summa 116 826 93 553        23 273
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Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet (betyg).
Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet (betyg). Data hämtas från Svensk Näringslivs årliga
enkät ut till företagen. Siffran för 2018 baseras på enkätutskick under perioden jan – april 2018. Företagen ombeds skatta sitt svar
på en skala 1-6. Siffran är högre för 2018 än för de två senaste åren (3,8 år 2016 och 3,61 år 2017). Motsvarande siffra för Sverige
som helhet är 3,4. I den totala rankingen placerar sig Vara på plats 47. Det är 34 placeringar bättre än föregående år. Det gör Varas
företagsklimat till det tredje bästa i Skaraborg efter Grästorp och Essunga. Målet är därmed delvis uppfyllt.

Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg). Data hämtas från Svensk Näringslivs årliga enkät ut till företagen. Siffran för 2018 ba-
seras på enkätutskick under perioden jan – april 2018. Företagen ombeds skatta sitt svar på en skala 1-6. Motsvarande siffra för år
2016 var 2,64 och för Sverige som helhet var den 2,71. Målet är därmed delvis uppfyllt.

Nyföretagandet (antal företag per 1000 invånare) hämtas från Svenskt Näringslivs företagsklimatportal som i sin tur hämtar data
från SCB:s Företagsdatabas. Data för 2018 baseras på 2017. Målet är därmed uppfyllt.

Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt, %.
Indikatorerna följs upp i medborgarundersökningen som görs vartannat år. I styrdokument 2016 - 2019 finns indikatorer beslutade
för de år undersökningen görs. Medborgarundersökningen gjordes senast 2017. Nästa undersökning görs 2019.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 3,61 3,93 4

                                                2,64 2,87 3

                                                 9,3 7,4 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
Övergripande 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.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt, %. 81

                                                 59

Kommunstyrelsens verksamheter uppfattas som serviceinriktade och kundfokuserade

Det är lätt att få tag på rätt person när man kontaktar
Vara kommun, %.
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2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Konserthusbesökare, st. 67 264 72 303 90 000

                                                 Antal gästnätter, st. 32 611 28 830 32 000

                                                 Handelsindex, totalt. 74 73 76

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

Konserthusbesökare, st.
Under 2018 har konserthuset besökts av totalt 72 303 personer. Det har genomförts 174 publika evenemang, 169 möten och kon-
ferenser samt 39 skolkonserter. Jämfört med 2017 var det 5 039 fler besökare 2018. Målet 2017 var 65 000 besökare. Målet 2018
var 90 000 besökare. Målet sattes högt utifrån att nya konsertlokalen, blackboxen, skulle varit färdigställd till 2018. Tidplanen för
projektet flyttas fram, invigning planerad till hösten 2019. Målet är därmed ej uppfyllt.

Bohuslän Big Band har genomfört 95 konserter i och utanför regionen och spelat för sammanlagt 33 384 åhörare, varav 3 468 i
Vara Konserthus.

Förutom ett stort antal föreställningar i konserthuset har 60 arrangemang genomförts på andra platser än i konserthuset med en
sammanlagd publik på 21 353, däribland stadsfesten Jordgubbens dag, turnerande residensprojekt, workshops, konserter med Vara
Internationella Kvinnokör.

Statistiken för antalet gästnätter januari - december 2018 är 28 830. Målet är dämed delvis uppfyllt.
Handelsindex för Vara 2018 (baserat på 2017) är 73. Jämförbara kommuner ligger på 63.  Målet är därmed delvis uppfyllt.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Känslan av trygghet i vardagen, %. 76

                                                 Tillgången till parker, grönområden och natur, %. 80

                                                 Tilltalande utomhusmiljö, %. 65

                                                 Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen, %. 86

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

Känslan av trygghet i vardagen, %.
Indikatorerna följs upp i medborgarundersökningen som görs vartannat år. Medborgarundersökningen gjordes senast 2017. Nästa
undersökning görs 2019.
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Antal pågående och under året avslutade internationella projekt/utbyten inom kommunen, st.
Det har för 2018 inrapporterats, till internationella strategen, 31 stycken projekt/utbyten, projektmöten inom projekt, vänortsbesök
samt andra internationella besök/studieresor. Målet är därmed ej uppfyllt. Under de senaste åren har den kommunala tjänstemanna-
organisationen varit i en omställningsfas med nyrekryteringar på flera chefsnivåer samt inom vissa personalgrupper. För att arbeta i
projektform i allmänhet och med internationella projekt i synnerhet behövs en högre grad av kontinuitet i organisationen.

Vara kommun är sedan 2015 en Fairtrade City diplomerad kommun och arbetar i en styrgrupp tillsammans med Vara försam-
ling, studieförbunden och näringslivet för att öka kännedomen om rättvisemärkta produkter. Under 2018 har kostenheten arbetat
för att öka kännedomen om rättvisemärkta varor, bl.a. i skolorna genom att delta i World Fairtrade Challenge. Resultatet för "andel
etiskt märkt kaffe" är 57 %. Målet är därmed uppfyllt.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 36 31 55

                                                 Andel etiskt märkt kaffe, %. 54 57,5 25

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.

Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene, st.
Antalet tågavgångar 2018, beräknat utifrån halvårsstatistiken, är lägre än 2017 p.g.a. underhållsarbete på Västra stambanan under
sommaren. Resultatet är likväl högre än målet för 2018. Målet är därmed uppfyllt.

Kvaliteten på fiber och tillgången på eftergymnasial utbildning inom rimligt avstånd mäts i medborgarundersökningen som görs
vartannat år. Medborgarundersökningen gjordes senast 2017. Nästa undersökning görs 2019.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene, st. 30 768 27 400 26 700

                                                 Kvaliteten på fiber, %. 87

                                                 60

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

Tillgång till eftergymnasial utbildning inom rimligt 
avstånd, %.

Utbudet av olika typer av boendeformer, %.
Utbudet av olika typer av boendeformer mäts i medborgarundersökningen som görs vartannat år. Undersökningen gjordes senast
2017. Nästa undersökning görs 2019.

Inga färdigställda lägenheter under 2018. Ambitionen är att ett stort antal nybyggnationer påbörjas under 2019. Målet är där-
med ej uppfyllt.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Utbudet av olika typer av boendeformer, %. 56

                                                 Nybyggnation av lägenheter, st. 25 0 60

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för tilltalande och inkluderande boenden för olika målgrupper.
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Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar, %.
Investeringstakten på kommunens VA-anläggningar ska vara 1 % av VA-nätet per år. Resultatet för 2018 är 0,86 %. Det är en upp-
åtgående trend. Resultatet 2016 var 0,3 % och 2017 0,61 %. Arbetet fortsätter enligt plan. Målet är därmed delvis uppfyllt.

Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun mäts i medborgarundersökningen som görs vartannat år. Undersökningen
gjordes senast 2017. Nästa undersökning görs 2019.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar, %. 0,61 0,86 1

                                                 Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, %. 74

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att förebygga olyckor och kriser.

Framtiden

Förvaltning för utveckling och service
Arbetet med digitalisering kommer att intensifieras, vilket rör en
rad olika verksamhetsområden. Samverkan kommer ske med Gö-
liska IT och förbundets nystartade verksamhet ”Verksamhetsnära
IT”. Arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi pågår.

Kommunens bolagsstruktur har setts över och fullmäktige be-
slutade i december att avveckla Destination Vara AB genom fusion
med moderbolaget Vara koncern AB. Fusionen kommer att ge-
nomföras under första halvåret 2019. Ekonomiavdelningen kom-
mer att stödja de processer inom koncernen som verkar för
effektivisering och ett ökat samarbete.

Ekonomiavdelningens fokus framöver är att hålla samman och
driva kommunens styrprocess där ekonomiska resurser kopplas till
verksamhetens kvalitet. Då kommunen står inför stora investe-
ringar med ökad belåning som följd kommer även fokus att ligga
på finansiell planering och finansiell analys. Ett viktigt mål för av-
delningen är även att i större utsträckning vara ett stöd för verk-
samhetens enheter och arbeta konsultativt och stödjande till
verksamheterna. Genom att digitalisera och förenkla interna pro-
cesser kan resurser på sikt frigöras till att fokusera på planering,
analys och uppföljning, både inom avdelningen och ut mot verk-
samhetens enheter. Detta arbete kommer till viss del att styras av
det nya ekonomisystem som är under upphandling och som kom-
mer att implementeras under en treårsperiod.

HR-avdelningen står inför stora utmaningar när det gäller di-
gitalisering och mer effektiva processer. Arbete pågår för att se om
och hur samverkan kan ske med övriga kommuner inom V6. En
utredning för att eventuellt köpa lönetjänst av Lidköpings kom-
mun är därför startad. Detta behov förstärks ytterligare av att av-
delningen är mitt inne i ett generationsskifte, som också ställer
stora krav på samverkan och digitala lösningar. Samverkan och di-
gitalisering är också viktiga parametrar för att kunna möta kom-
mande kompetensutmaningar inom hela kommunen. Att fortsätta
stärka kommunens arbetsgivarvarumärke ytterligare kommer där-
för vara en högt prioriterad fråga framåt. En annan stor utmaning
är att tillsammans med verksamheten sänka de höga sjuktalen och

stärka det hälsofrämjande förbyggande arbetet. Därför kommer
Vara kommun under våren 2019 påbörja ett samarbete med Sunt-
arbetsliv, som är en partsägd organisation inom kommun- och
landstingssektorn med syfte att bidra till friskare arbetsplatser.

För tillväxt- och utvecklingsavdelningen fortsätter arbetet med
att stärka avdelningen som stödfunktion till förvaltningarna med
fokus på projektutveckling samt projektledning inom de områden
som anges av den strategiska planen. Alltjämt kommer verksam-
hetens digitaliseringsarbete att fokusera på att få alla detaljplaner
upprättade efter 2011 digitaliserade. Översyn av plantaxan kom-
mer att göras i syfte att förenkla, förtydliga och förbereda för fram-
tida digitaliseringsprocesser. Utöver det läggs grunderna för
revidering av översiktsplanen inklusive en förstudie för exploate-
ring av ett nytt bostadsområde i Vara kommun. Verksamheten
kommer vidare att ha en aktiv roll i framtagandet av en omvärlds-
analys som ska utgöra underlag för politiken att arbeta fram mål
för den innevarande mandatperioden. Stort fokus kommer även
att läggas på strategiskt näringslivsarbete.

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

Arbetet på kommunikationsavdelningen med att se över arbets-
former och rutiner fortsätter. Då efterfrågan på avdelningens tjäns-
ter har ökat är en viktig uppgift att prioritera arbetsuppgifter och
nå ut till verksamheterna med vad som är avdelningens uppdrag.
Under 2019 kommer arbetet med att bygga upp ett nytt intranät
pågå utifrån den gemensamma plattform som finns inom V6. En
viktig uppgift i detta arbete är att förankra de möjligheter till kom-



munikation som det nya intranätet erbjuder. Utvecklingen av den
externa webbplatsen är prioriterat och bl.a. kommer en ny e-tjänst-
plattform att införas. En större upphandling pågår av kommuni-
kationstjänster inom V6 som ska vara klar under våren. Ett arbete
som då ska genomföras är att se över kommunens grafiska riktlin-
jer och ta fram en grafisk profilmanual.

Teknisk förvaltning
I takt med att kommunens fastigheter renoveras och moderniseras
samt att nya byggs, ökar kraven och arbetsbelastningen på fastig-
hetsorganisationen. Dels att klara att driva alla projekt samt att
klara ny mer avancerad teknik för fastighetsdrift.

En lokalstrateg kommer att anställas för att arbeta med de olika
förvaltningarnas både långsiktiga och mer kortsiktiga behov av lo-
kaler, erbjuda stöd och hjälp i förstudier samt jobba med effektivt
lokalutnyttjande av kommunens fastighetsbestånd. För att få
struktur och kontroll på fastighetsunderhållet över tid och lång-
siktig ekonomisk planering för underhållsåtgärder kommer en fas-
tighetsförvaltare att anställas. Långsiktig planering är en förutsätt-
ning för att fastighetsenheten med nuvarande bemanning ska
kunna hantera och klara av kommande investeringar och under-
hållsbehov. Kompetensförsörjning inom fastighetsverksamheten
blir en utmaning under de kommande åren då åtta medarbetare
når pensionsålder inom kort.

Behovet att avsätta investeringsmedel för underhåll och förny-
else av kommunens fastigheter kommer att kvarstå under många
år.

En förstudie om ny återvinningscentral ska genomföras för att
ge en tydligare bild av olika förutsättningar, alternativ och lös-
ningar. Den nya avfallsplanen ger en riktning till det kommande
arbetet, där mer information behövs till allmänheten och flera sätt

och platser att lämna sitt avfall på. Ytterligare personalresurs be-
hövs för att driva genomförande och utveckling inom avfallsom-
rådet.

Dricksvattenförsörjning kommer att vara en prioriterad fråga.
Det gäller både leveransen från Lidköping och egen produktion.
Driften av reningsverken i Kvänum och Vara ska förbättras och
ett nytt miljötillstånd ska sökas för Vara reningsverk. Ombyggna-
tion av Vara reningsverk kommer att ske om krav på kväverening
blir aktuellt i nytt miljötillstånd.

Utveckling och förnyelse av den offentliga miljön (gator, grön-
områden m.m.) planeras i samarbete med tillväxt- och utveck-
lingsavdelningen. Investeringarna påverkar drift- och underhålls-
kostnader samt kapitalkostnader vilket behöver beaktas i kom-
mande budgetarbete.

Inom kostverksamheten är framtida rekrytering av personal en
stor utmaning då utbildad personal idag saknas på arbetsmarkna-
den. Den personal som finns att rekrytera saknar ofta tillräckliga
kunskaper i svenska språket. Behov finns att arbeta med klimat-
anpassning av måltider samt minskat matsvinn. Arbetet ska ske i
samverkan med övriga förvaltningar. Ett antal kök är i behov av
upprustning och renovering.

Kompetensutveckling, kundnöjdhet och god arbetsmiljö är
fortsatt viktiga områden för lokalvårdsverksamheten. Verksamhe-
tens omfattning ökar bl.a. då nya lokaler tillkommer.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på en acceptabel nivå
om man räknar bort långtidsfrånvaron. Långtidsfrånvaron är i de
flesta fall inte relaterad till arbetet och arbetsmiljön.

Kommunen kommer under 2019 ta fram nya mål för åren
2020-2023, vilket kan påverka förvaltningens olika verksamheter
t.ex. skötsel av den offentliga miljön.
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Uppåt för Vara i näringslivsundersökning: Vara kommun placerar sig på plats 47 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning kring företagskli-
matet i landets kommuner. Det innebär att Vara klättrar 34 platser från året innan. Vara har i över ett decennium legat i den övre tredjedelen i
rankingen, vilket tyder på att kommunen och det privata näringslivet för en konstruktiv dialog och gemensamt försöker skapa bra förutsättningar
utifrån sina olika roller och uppdrag.



Ordförande: Peter Jonsson (M)

Förvaltningschef: Djeno Mahic

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, kul-
tur och fritid/bad. De verksamheter som bedrivs är förskola,
förskoleklass, grundskola, särskola, elevhälsa, gymnasieskola, kul-
turskola, skolmåltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, bad, bibliotek,
allmänkultur, konsumentverksamhet, den allmänna fritidsverk-
samheten samt administrativt stöd till föreningslivet. Vuxenutbild-
ningen tillhandahålls av Lidköpings kommun på uppdrag av
bildningsnämnden. Verksamheterna är starkt decentraliserade, vil-
ket innebär att resultatenhetschefen är ansvarig för sin enhets verk-
samhet, personal och ekonomi. Förvaltningschefen har en
strategisk funktion och skall vara ett led mellan politiska nämnden
och verksamhet samt inrikta sitt arbete på utveckling och samord-
ning.

All förskola 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

Under augusti 2018 tillträdde Djeno Mahic som bildningschef i
Vara kommun.

”Jämlik skola” - projekt för ökad jämlikhet har varit aktivt i
Arentorp, Alléskolan, Vedum, Larv/Tråvad och Levene. Det har
serverats frukt varje dag till samtliga elever samt elevcoach som
handlett/stöttat/motiverat elever som gett ökad närvaro, fler elever
som orkar med hela skoldagen och ökad måluppfyllelse.

”Likvärdig skola” - statsbidrag för ökad likvärdighet i försko-
leklass till årskurs 9. Kompetensinsatser har gjorts. Handledning
av psykolog till enheterna i samarbete med elevhälsan har gjorts
med gott resultat. Påbörjat projektet ”Skolteam” (tidiga insatser i
skolan) med viss personalförstärkning i form av speciallärare, so-
cialpedagog, som ger ökat stöd för elever i behov av olika former
av stöd, både pedagogiskt och socialt.
Förskola: Tråvad/Larv: Skolverkets språkmoduler har legat till grund
i kompetensutvecklingen hur språket kan användas i olika delar
av undervisningen samt att skapa en språkpolicy. Levene: Försko-
lan omorganiserades eftersom avdelningen Hasseln lades ner. Tors-
gården/Frejgården: Förskolans dag arrangerades tillsammans med
Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus. En IKT-kartläggning har
gjorts som legat till grund för utveckling av digital kompetens.
Grundskola: Alla grundskolor har gemensamt kompetensutvecklat
all personal kring ”En skola som fungerar – för alla” av Joanna
Lundin genom bokcirkel, föreläsningar och kollegiala samtal. Le-
vene: Enheten fick ny rektor/förskolechef under hösten. Skolan
fyllde 80 år under året och det firades med besök på den gamla
skolan i Levene. Parkskolan: ”Vägen till framgång genom den lilla
gruppens flexibilitet” har genomförts med projektmedel från
SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) med framgång.
Samarbetet/utbytet med Hook Norton Primary School i England
har pågått i 20 år vilket firades. Mycket förberedelser inför verk-

Bildningsnämnden

Populärt bada i Vara badhus: Vara badhus slog nytt besöksrekord med över 95 000 besökare under 2018.
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Badenheten - För första gången någonsin passerade Vara Badhus
95 000 besökare, totalt besöktes badet av 95 356 personer, ök-
ningarna gäller främst relaxavdelningen, simskolor samt skolbad.
Under 2018 har Vara Badhus haft fokus på att ta steget från att
etablera ett nytt badhus till att utveckla en redan väl fungerande
verksamhet. Allmänheten besöker Nästegårdsbadet i motsvarande
utsträckning som tidigare år, men uthyrningen minskar och fler
skolbad är flyttade till Vara. Samarbetet med skolorna i Vara kom-
mun har stärkts under året med väl fungerande skolbadsverksam-
het med hög kvalitet. Under året har ett stort antal kultur-
arrangemang genomförts. De två mest uppskattade var Vara 
Fotoklubbs bildutställning ”Vatten” samt de trubadurkvällar som
genomförts på relaxavdelningen.

Ekonomiskt resultat
Bildningsnämndens resultat för året är ett underskott om 4 419
tkr. I resultatet ingår regleringen av den centrala resursfördelningen
där nämnden fick ytterligare 9 031 tkr.

Underskottet härrör främst från förskolan, grundskolan samt
skolskjuts.

Enheterna som har störst negativ avvikelse är Levene, 1 454
tkr, Nästegårdsskolan, 1 447 tkr samt Tråvad/Larv, 761 tkr. Orsa-
ken till underskott på dessa enheter är bl.a. fler elever med behov
av särskilt stöd, ökade interkommunala ersättningar, få elever per
klass samt organisatoriska orsaker. Positiva resultat visar ex. Park-
skolan och Alléskolan där samordningsvinster är tydliga.

Förskolan i Vara kommun är dyrare 2018 p.g.a. fler barn i un-
dervisningen än prognostiserade, ökade kostnader friskoleersätt-
ning, vissa omställningskostnader för nya Västra förskolan, samt
organisatoriska kostnader.

Skolskjutskostnaderna har ökat p.g.a. ökat antal elever i både
grundsär- och gymnasiesärskolan med sådana svårigheter att de
behöver åka i egen taxi eller har behov av anpassade skoltider. Även
på grundskolan märks en ökning av anpassade skoltider samt att
den utökade timplanen fördyrat kostnaderna för skolskjuts.

Lagmansgymnasiet visar ett positivt resultat med 2 519 tkr, vil-
ket främst beror på att fler Vara-ungdomar väljer Lagmansgymna-
siet samt att gymnasiet lockar fler elever från kranskommunerna.

Elevhälsan gör ett positivt resultat (som fördelats ut till verk-
samheterna i tabellen nedan) med 2 146 tkr, vilket främst beror
på att externa placeringskostnader minskat.

Kostenhetens resultat bidrar till att skolmåltiderna kostar
mindre per portion, vilket ger ett överskott gentemot budget,
1 033 tkr.

Kultur- och badenhetens utfall för 2018 är ett överskott om
938 tkr, främst beroende på ökade intäkter inom badverksamheten
genom fler besökare och utökad kringförsäljning. Överskottet
inom kulturenheten beror på externa projektmedel och minskade
föreningsstöd. Färre föreningar har sökt stöd under 2018 än bud-
geterat.

Investeringar: Investeringsbudgeten för bildningsnämnden
2018 uppgick till 9 800 tkr, av vilket 7 432 tkr använts. Utav
9 800 tkr var 3 000 tkr riktade medel till inventarier på Torsgårds-
skolan, varav 1 702 tkr använts, vilket innebär att 1 298 tkr flyttas
över till 2019 års investeringsbudget.

samhets- flytten till Torsgårdsskolan där enheten gjort en översyn
av lärmiljö och en ny arbetslagsorganisation. En ny förberedelsek-
lass har startats. Arentorp: ”Hjärnsmart” en litteratur och kompe-
tensinsats som givit ökad koncentration och fokus hos eleverna.
Nästegårdsskolan: Har satsat på en ”tjejgrupp” utanför skoltid i
samarbete med Folkhälsorådet.
Elevhälsan: Har utvecklat samarbetet med Socialtjänst och När-
hälsa. Syfte är en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samt-
liga parter. Målet är att berörda ska uppleva vård och omsorgs-
insatser som helhet utan gränser.
Gymnasiet: Lagmansgymnasiet hade ett gott sök- och antagnings-
resultat, ht. 18 började 180 elever årskurs 1, inkl. elever på Intro-
duktionsprogrammen. Öppet Hus under hösten gjordes i
samverkan med Konserthuset där många besökare var positiva till
den gemensamma styrkan av de båda verksamheterna. Det var ett
tillfälle där vi kunde visa konkret att vi i Vara gör varandra bra, på
riktigt!
Grundsärskolan: Under året har Särskolan fått ökat elevunderlag vil-
ket inneburit en mindre omstrukturering av resurserna inom en-
heten. Elever i årskurs 9 har besökt de gymnasiesärskolor och
program som kan bli aktuella.
Kultur: Jordgubbens Dag - Kulturenheten har för första gången haft
huvudansvaret för arrangemanget Jordgubbens Dag. Nytt för i år
var att arrangemanget också blivit miljöcertifierat. Årets upplaga
av Jordgubbens Dag blev en succé med nytt publikrekord på ca
20 000 besökare. Föreningar och kulturenhetens olika verksam-
heter har erbjudit alla barn och unga i kommunen att delta i olika
lovaktiviteter. Årets sammanlagda besökstal är 5 500 barn. Nytt
för 2018 var att kommunen nu samarbetar med föreningar som
arrangerar 6 junifiranden runt om i Vara kommun. Årets firande
genomfördes i samverkan med Vedums intresseförening.
Bibliotek - Nästegårdsskolan och folkbiblioteket i Kvänum har nu
hittat nya samarbetsformer. Det innebär att folkbiblioteket nu kan
återuppta funktionen som skolbibliotek. Sammanslagningen av
biblioteken inom V6-samarbetet är nu helt genomförd. Vara folk-
bibliotek har fungerat som vallokal för förtidsröstning under valet.
6 416 personer valde att förtidsrösta på biblioteken i Vara, Kvä-
num, Levene och Vedum. Under året som gått har Vara folk -
bibliotek gjort neddragningar på öppettiderna p.g.a. minskad
budgetram.
Kulturskolan - Tack vare stöd från Statens kulturråd har Vara kul-
turskola haft utökad verksamhet inom bild, skaparverkstad, musik
i förskolan och grundskolan. Verksamheten har varit avgiftsfri och
aktiviteterna har genomförts på plats i förskolor, skolor och på fri-
tidshem i syfte att skapa så stor tillgänglighet som möjligt.
Fritidsgårdarna - Under hösten har fritidsgården Torsbo hanterat
ovanligt många alkoholrelaterade incidenter och gjort en mängd
orosanmälningar till socialtjänst. Med anledning av det oroliga
läget bland många ungdomar i Vara har fritidsgården hållit extra
öppet under skolloven. Under året har drogförebyggaren, Håkan
Fransson, gjort främjande och förebyggande insatser i syfte att se-
narelägga alkohol- och tobaksdebut bland barn och ungdomar i
Vara kommun. Arbetet har involverat Vara kommuns högstadie -
skolor, gymnasieskolan samt vårdnadshavare i samverkan med so-
cialtjänst och polis.
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Nationella resultat för nationella ämnesprov, NÄP, i årskurs 3 visar en positiv utveckling jämfört med föregående läsår. Det går inte
att se något gemensamt utvecklingsbehov för samtliga skolor. Utvecklingsbehoven (delområden matematik, svenska) ser olika ut och
är varje skolas ansvar att analysera och utveckla.

Andelen som når kunskapskraven i årskurs 6 visar på en positiv riktning. Resultatet i analysen från enheterna visar på en stabil
nivå från tidigare år.

Meritvärdet i årskurs 9 har försämrats och analysen innefattar skäl som, elever som är i behov av särskilt stöd inte har fått förut-
sättningar att nå upp till E:nivå. Vidare har elever med annat modersmål än svenska varit för kort tid i det svenska skolsystemet för
att nå ett högre meritvärde. Sammantaget är det viktigt med fokus på betyg och bedömning ute på högstadieskolorna för att tydlig-
göra att de båda skolorna ser likvärdigt på arbetet framåt samt att elever får det stöd de har rätt till i sin undervisning.

Andel elever som upplever att de får stöd vid behov mäts vartannat år i Skolinspektionens enkät. Mätningen genomfördes ht.
2017. Skolinspektionens enkät riktades till elever i årskurs 5 och 9. Redovisat resultat är ett genomsnitt för dessa årskurser. Elever i
årskurs 5 upplever att de i större utsträckning får det stöd de behöver än i årskurs 9. Jämfört med tidigare mätning har andelen ele-
ver som är nöjda med stöd ökat.

Andelen behöriga till gymnasieskolan har en sjunkande trend de senaste åren och läsårets resultat visar en fortsatt nedåtgående
trend. Anledningen är enligt analysen från enheterna samma som beskrivna ovan vid meritvärde. 

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 79 80 100

                                                 82 84 100

                                                211,6 204,3 215

                                                87,5 81 100

                                                 81,5 77,3 100

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.

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd och administration 5 477 4 534              943
Förskola och barnomsorg 99 942 100 183            -241
Grundskola inkl. förskoleklass 141 210 148 539         -7 329
Gymnasieskola 71 184 68 101           3 083
Vuxenutbildning 4 432 4 423                  9
Särskola 14 365 15 617         -1 252
Kulturskola 4 661 5 085            -424
Kostenheten 19 151 19 696            -545
Skolskjuts 12 347 13 439         -1 092
Idrotts- och  fritidsanläggningar 1 490 992              498
Badanläggningar 13 059 12 568              491
Fritidsgårdar 2 171 1 949              222
Övrig fritidsverksamhet 3 957 3 732              225
Bibliotek 8 061 7 566              495
Allmänkultur 2 860 2 362              498
Summa 404 367 408 786         -4 419

Förvaltningens administration samt Elevhälsan är fördelad på verksamheterna.Måluppfyllelse
Övergripande 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.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2016 2017 2018

Intäkter 70 434 78 326        84 938
Kostnader -432 743 -460 267     -493 724
varav personalkostnader -219 858 -234 315     -251 393
Verksamhetens resultat -362 309 -381 941    -408 786

Budgetanslag 356 504 380 121      404 367
Över/underskott -5 805 -1 820        -4 419

                   
Nettoinvesteringar 7 760 4 724         7 432

                   
Jämförelsetal                    
Netto per invånare, kr 22 986 23 940        25 623

Andel av nettodriftskostnad, % 46,9 44,3            46,9
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Utfall andel elever med gymnasieexamen efter 3 år, som redovisas i tabell, är elever som tagit examen inom 3 år, inkl. IM. Utfall
andel elever exkl. IM är 80 %. Resultatet är positivt då det ligger högre än snitt för riket.

Andel elever som upplever att de för stöd vid behov mäts vartannat år i Skolinspektionens enkät. Mätningen genomfördes ht.
2017 (läsår 17/18). Skolinspektionens enkät riktades till elever i årskurs 2.

Av Vara kommuns samtliga elever inkl. elever som studerar i andra kommuner har 68,5 % erhållit examen efter tre år. Av samt-
liga elever på Lagmansgymnasiet inkl. elever från andra kommuner har 79 % erhållit examen efter tre år. Ökningen i båda fallen
kan bero på att skolan arbetat med att de individuella studieplanerna ska stämma över tid. Vidare har alla lärare och elever vid upp-
start av nytt läsår fått kunskap om vad som krävs för gymnasieexamen – yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Ytter -
ligare förklaring till ökat antal elever med examen efter 3 år kan vara möjligheten att läsa upp ej godkänt betyg i årskurs 1.
Möjligheten innebär att eleverna kan läsa kursen under samtliga gymnasieår.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 67,8 68,5 100

                                                 72,6 100

                                                 76,5 100

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), %.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 282 328 360

                                                 Antal utlåningar via biblioteken av media. 83 643 80 534 85 000

                                                 Antal utställningar på biblioteken. 17 17 18

                                                 Antal elever inskrivna på kulturskolan. 284 366 470

                                                 Antal besökare på fritidsgårdarna. 30 350 30 950 30 000

                                                 Antal besökare på Vara badhus. 90 080 95 356 95 000

                                                 Antal besökare på Nästegårdsbadet. 11 783 9 543 12 000

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

Antal studiecirklar och annan gruppverksamhet genom
studieförbunden.

Jämfört med föregående mätning, 2016, så är andelen vårdnadshavares upplevelse av möjlighet till inflytande fortsatt mycket hög.
Mätningen visar också på ökad kunskap hos pedagoger samt ökade förutsättningar att anpassa verksamheten utifrån barnens bästa.
Troliga orsaker till resultaten kan vara kompetensutveckling i de olika förskolorna samt insatser och samverkan med de sociala 
teamen både vad gäller stöd till barn/familj samt handledning pedagog/arbetslag.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 85,8 84,7 100

                                                 78,9 84,5 100

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, %.
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2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 20 50

                                                 26 70

                                                 21 50

                                                 23 70

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

Mätningen som gav utfall för 2017 genomfördes inte under föregående läsår. 

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, %.

Andel elever, årskurs 5 och 9, som upplever att de har inflytande i sin lärsituation samt andel pedagoger , samtliga årskurser, som
upplever kunskap och förutsättning att ge elever inflytande mäts vartannat år i Skolinspektionens enkät. Mätningen har genomförts
ht. 2017 (läsår 17/18). Jämförelse och analys, med föregående mätning visar att elever upplever ökad möjlighet till inflytande i sin
lärsituation. samt att andelen pedagoger som upplever att de har kunskap och förutsättningar har ökat. Om jämförelse görs mellan
årskurs 5 och 9 så ser man fortfarande att elever i årskurs 5 upplever större möjlighet till inflytande än årskurs 9. Det finns ett fort-
satt behov av att ge elever inflytande i sin lärsituation.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 77 100

                                                 79 100

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 
lärsituation, %.

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

Mätningen genomfördes ht. 2017 (läsår 17/18). Skolinspektionens enkät riktades till elever i årskurs 2. Jämförelse och analys visar
en markant och positiv ökning av elevernas upplevelse av inflytande i sin lärsituation (ht. 15 - 44%). En ökning kan också ses vad
gäller andel pedagoger som upplever att de har kunskap och förutsättningar att ge elever inflytande. Det syns, även här, ett fortsatt
behov av att ge elever inflytande i sin lärsituation.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 73 100

                                                 77 100

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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Framtiden

Ökad likvärdighet som mål i Vara kommun
De kommande åren kommer förvaltningens fokus att ligga på att
arbeta för ökad likvärdighet inom bildning i Vara kommun. Samt-
liga enheter inkluderat förskola, skola, kultur och fritid kommer
att vara delaktiga i denna process. Målet med satsningen är att öka
likvärdighet för barn, elever och invånare inom bildningsnämn-
dens ansvarsområden. Detta berör flera aspekter:
- Organisationsanpassning: Januari 2020 kommer en ny organisation
att verkställas. Den nya organisationen kommer att utgöras av fyra
verksamhetsområden; förskola, grundskola/särskola, gymnasies-
kola samt kultur/fritid. Den nya organisationen ska skapa möjlig-
heter till fördjupning i kvalitetsarbetet inom varje verksamhets-
område. Organisationen ska också skapa en ökad tydlighet inom
förvaltningens styrning, med en styrkedja som säkerställer att po-
litiska beslut/mål följs i de olika verksamheterna.
- Personal: Framtiden kommer innebära ett ökat behov av rekryte-
ringar. Dessa beror bl.a. på organisationsförändringen, pensions-
avgångar samt normala personalflöden inom förvaltningen och
dess områden. Hittills har förvaltningen haft gott ansökningsun-
derlag gällande rekryteringar och då främst chefsrekryteringar.
Framöver finns dock yrkeskategorier som kommer vara utma-
nande att rekrytera, så som lärare/förskollärare/specialpedagoger.
Detta är inte unikt för Vara kommun utan beror på landsomfat-
tande brist på ovannämnda yrkeskategorier.

- Kompensutveckling: Samtidigt som organisationsförändringen sker,
planeras kompetensutvecklingsinsatser i ett förvaltningsövergri-
pande perspektiv. Samtliga skolor inkluderat gymnasieskolan pla-
neras genomgå utbildning vad det gäller elevhälsoarbete. Tanken
med insatsen är att skolorna ska fokusera på det främjande och fö-
rebyggande arbetet vad gäller trygghet och studiero. Allt i syfte att
få fler barn och elever att nå målen för utbildningen. Detta syftar
till att i sin tur resultera i en ökad likvärdighet i Vara kommuns
skolor.

Under 2020 finns ambition att samtliga enheter inom bild-
ningsförvaltningen ska genomgå en utbildning i det systematiska
kvalitetsarbetet. Förarbete kring detta program pågår med olika
samverkansparter, bl.a. Karlstads Universitet. En utbildning i sy-
stematiskt kvalitetsarbete innebär en samsyn kring kvalitetsarbete
på en förvaltningsövergripande nivå. Syftet är att skapa ett gemen-
samt verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet och därigenom
arbeta för ökad likvärdighet i de olika verksamheterna.
- Lokaler: En annan viktig aspekt för att nå ökad likvärdighet är till-
gänglighet till ändamålsenliga lokaler som främjar den goda ar-
betsmiljön för både arbetstagare, barn/elever och besökare. Under
2019 görs flertalet förstudier där lokalbehov kartläggs enligt Vara
kommuns projektmodell i samverkan med tekniska förvaltningen.
De förstudier som gjorts under 2018 visar på stora behov av re-
noveringar och ev. nybyggnationer.

Tråvads fritidshem tilldelas stipendium: Fritidshemmet Kastanjen i Tråvad tilldelades Pelle Svanslös Våga vara snäll-stipendium för sitt goda
arbete med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. Juryns beslut lyfter bl.a. fram hur Kastanjen har fördjupat sig i barnens empatiska för-
mågor, tränat sig på att lyssna på och respektera varandra samt att fatta beslut tillsammans.



Ordförande: Ulf Genitz  (C)

Förvaltningschef: Ylva Morén

Ansvarsområden
Socialnämnden har ansvar för följande verksamhetsområden: In-
divid- och familjeomsorg (IFO) inklusive integration, Arbetsmark-
nads- och sysselsättningsenhet (AME), Omsorg kring personer
med funktionsnedsättning (OF), Ensamkommande barn (EKB),
Äldreomsorg (ÄO) samt kommunal hälso- och sjukvård. Respek-
tive verksamhetsområde omfattar ett antal resultatenheter.

Till socialnämndens ansvar hör vidare förvaltningsledning: so-
cialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MaS), Procapita/It-
samordnare, utvecklare/utredare och verksamhetschefer.

Årets viktigaste händelser
Kommunledningens arbete kring ledning och styrning i Vara
kommun har resulterat i en organisationsförändring där ett nytt
chefsled, verksamhetschefer, tillsätts. Syftet är bl.a. att tillskapa en
hållbar organisation med optimala förutsättningar för cheferna när
det gäller arbetssituationen. För socialnämndens del innebär detta
att en ny organisation har tagits fram där tre verksamhetschefer är
i tjänst sedan september. Verksamhetscheferna ansvarar vardera för
verksamhetsområdena IFO, OF och ÄO.

Ett kommunövergripande ledarutvecklingsprogram påbörjades
under hösten. Samtliga chefer och strateger/utvecklare är deltagare.
Bl.a. fokuserar programmet på att utveckla det konsultativa ar-
betssättet och rollen som stödjande resurs i organisationen. Fokus
ligger vidare på att utveckla det egna ledarskapet.

När det gäller enhetschefer har ÄO haft två som slutat och där
har två ersättare rekryterats. För IFO´s del har tjänsterna som sek-
tionschefer omvandlats till enhetschefer och båda tjänsterna är till-
satta. De konsultuppdrag som funnits på IFO har avslutats under
året. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan slutade sin tjänst i
somras och en ny har anställts i den befattningen.

Rehabdelen har överförts från bistånds- och rehabenheten till
sjuksköterskeenheten.

I och med den minskade tillströmningen av ensamkommande
barn har HVB verksamheten avvecklats under hösten. Ett stöd-
boende bedrivs numera i delar av Bondens lokaler.

HVB Aspens avveckling har påbörjats och en brukare har flyttat
till gruppbostad. En byggnation krävs på Ekebacka för att tillskapa
en ny boendeplats för ytterligare en brukare. Aspen kommer sedan
att vara avvecklad i sin helhet.

Inom OF har en brukarundersökning avseende daglig verksam-
het genomförts. Resultatet visar på att brukarna som svarat till
övervägande delen är positiva till den dagliga verksamheten de del-
tar i.

Den nya lagen om (2017:612) samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård började tillämpas för somatikens del i
slutet av september. Denna förändring har hittills inte genererat
några kostnader för utskrivningsklara.

För att kunna jämföra nämndens kostnader med andra kom-
muner och analysera resultatet har Kostnad Per Brukare (KPB)
genomförts under året. En heldag avsattes därefter för att analysera
resultatet inom verksamhetsområdena.

Socialnämnden har fått ett statsbidrag, 717 tkr, för att utveckla
välfärdsteknologin inom vård och omsorg. Planering av inköp till
enheterna har genomförts och inköpen är gjorda. Bl.a. köptes tråd-
lösa tangentbord/mus, surfplattor,  LCD skärmar och nyckelfria
lås in .

För att förbättra möjligheterna till egen försörjning för nyan-
lända Varabor har integrationsverksamheten flyttat från IFO till
Arbete och Sysselsättning både organisatorisk och fysiskt.

Socialnämnden

Ny ledningsorganisation inom Socialnämnden: Socialnämnden har under året infört ett nytt chefsled, verksamhetschefer. Syftet är bl.a. att
tillskapa en hållbar organisation med optimala förutsättningar för cheferna när det gäller arbetssituationen.
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Ekonomiskt resultat
Nämndens resultat för året är ett underskott med 4 696 tkr. I re-
sultatet är reglering av den centrala resursfördelningen gjord med
en återlämning av 1 860 tkr.

Vid årets slut saknar nämnden intäkter från Migrationsverket
vilka har återsökts avseende placeringskostnader på IFO. Intäk-
terna har bokats upp och finns med i årets resultat.

Nämnd och förvaltning redovisar ett överskott med 1 644 tkr.
IFO redovisar ett underskott med 7 398 tkr. I resultatet ingår

AME vilka har en del av underskott med 307 tkr. Underskottet
för året redovisas på institutionsplaceringar, familjehemsvård för
barn och unga. Under året har verksamheten haft inne konsulter
för att lösa vakanta tjänster.

För OF är resultatet för året ett underskott med 4 216 tkr. Un-
derskottet beror på kostnader för externa placeringar och högre
personalkostnader än vad som beräknats på grund av stort om-
vårdnadsbehov. Inom enheten redovisar personlig assistans, Kom-
passen och insats i ordinärt boende överskott.

ÄO redovisar ett överskott med 6 556 tkr. Inom denna verk-
samhet redovisas varierande över- och underskott. De enheter som
visar underskott är några hemtjänstområden, Stenkilsgården samt
sjuksköterskeenheten. Äldreomsorg gemensamt redovisar ett stort
överskott, beroende på att buffert för reglering av antal hemtjänst
timmar inte ökat som beräknats, samt återlämning till central re-
sursfördelning inte varit lika stor som tidigare.

Kostenheten redovisar ett noll resultat.
EKB redovisar ett underskott med 1 282 tkr. Även under detta

år har en avveckling av boendet gjorts med kostnader för hyra och
personal.

Investeringskontot har använts till inköp av larm på Kompassen
och Solgården. Även inventarier har inköpts till enheterna.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2016 2017 2018

Intäkter 129 701 102 845        84 898
Kostnader -435 930 -447 493    -440 868
varav personalkostnader -287 846 -302 181    -306 393
Verksamhetens resultat -306 229 -344 648    -355 970

Budgetanslag 324 065 341 312      351 274
Över/underskott 17 836 -3 336        -4 696

                  
Nettoinvesteringar 203 774            405

                  
Jämförelsetal                   
Netto per invånare, kr 19 428 21 603        22 312

Andel av nettodriftskostnad, % 39,3 39,9            40,9

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Administration 10 523 8 879           1 644
IFO 58 387 65 785         -7 398
OF 95 426 99 642         -4 216
ÄO 176 722 170 166           6 556
Kost 10 216 10 216                  0
SUMMA                   

EKB 0 1 282         -1 282
Summa 351 274 355 970         -4 696

Framgångsrik digitalisering: Vara kommun vann priset ”Årets breddinförande” då kommunen har installerat 20 kameror för tillsyn nattetid,
vilket är bäst i Sverige om man ser till antalet invånare.
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Andelen aktuella genomförandeplaner är 91% för året vilket är en ökning mot tidigare utfall. Målet är dock inte uppfyllt helt utan
delvis. Andelen aktuella genomförandeplaner är ett pågående förbättringsarbete som är en löpande process i verksamheterna.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Andelen aktuella genomförandeplaner, %. 86,7 91 100

                                                 89,3 96,6 100

Brukaren i centrum.

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

Ett arbete sker med kvalitetssystem så som Palliativ registret, Senior Alert och BPSD. Dessa metoder arbetas med i arbetslagen och
här sker kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetet med Senior Alert är en värdefull del i arbetet med kvalitetssäkring.

Kvalitetsarbetet i Palliativ registret fortsätter med goda resultat. Det finns ett stort engagemang från medarbetare i sjuksköterske-
enheten kring arbetet och samarbetet med Närhälsan fungerar väl. I västra Skaraborg har vi ett palliativt team som är till stort stöd
för patienter, anhöriga och kommunens medarbetare.

Demenssköterskan i Vara kommun är utbildare i BPSD för västra Skaraborg.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 11 1 1

Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård.

Antalet indikatorer i Kvalitetsportalen med förbättrat 
resultat.

Ett hälsofrämjande arbete pågår i syfte att minska sjuktalen genom delaktighet på APT, medarbetarsamtal, schemaläggning, arbets-
miljöarbete m.m.

Ett fortsatt och pågående förbättringsarbete är att jobba vidare/följa upp verksamhetsutvecklingens område kärnkvalité för en
ökad självkännedom på individnivå vilken ger en ökad psykosocial hälsa i arbetsgruppen.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 81,8 100 100

Engagerade medarbetare.

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

Av 25 enheter är det 13 som uppfyller målet, det vill säga 52 %.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 Ej godkänd Ej godkänd Godkänd

Ekonomi i balans.

Resultat inom tilldelad ram.

Måluppfyllelse
Övergripande 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.
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Inflytande (andel i procent) 2016 2017 2018

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

    Ja, alltid/oftast 90 90 88

    Ibland 6 9 8

    Sällan/nej, aldrig 4 1 3

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?

          Ja, alltid/oftast 63 63 68

          Ibland 18 17 12

          Sällan/nej, aldrig 19 20 20

Information (andel i procent) 2016 2017 2018

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 78 79 79

          Ibland 9 8 11

          Sällan/nej, aldrig 13 16 10

Bemötande (andel i procent) 2016 2017 2018

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 98 97 99

          Ibland 2 3 1

          Sällan/nej, aldrig 0 0 0

Helheten (andel i procent) 2016 2017 2018

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

          Mycket nöjd/ganska nöjd 90 94 95

          Varken nöjd eller missnöjd 5 4 3

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 4 2 2

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) 2016 2017 2018

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

    Ja, alltid/oftast 87 91 94

    Ibland 12 7 4

    Sällan/nej,aldrig 2 2 2

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?

          Ja, alltid/oftast 67 71 68

          Ibland 21 17 18

          Sällan/nej,aldrig 13 12 14

Information (andel i procent) 2016 2017 2018

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 60 79 60

          Ibland 21 9 20

          Sällan/nej,aldrig 19 12 20

Bemötande (andel i procent) 2016 2017 2018

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 98 96 98

          Ibland 2 2 2

          Sällan/nej,aldrig 0 2 0

Aktiviteter (andel i procent) 2016 2017 2018

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

          Mycket nöjd/ganska nöjd 56 65 75

          Varken nöjd eller missnöjd 35 20 18

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 9 15 8

Helheten (andel i procent) 2016 2017 2018

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 85 82 86

          Varken nöjd eller missnöjd 13 12 14

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 2 6 0

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.
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Framtiden
Vad både ekonomi och verksamhet beträffar finns behov av sam-
verkan mellan främst bildnings- och socialnämnden för förebyg-
gande arbete avseende barn och unga. Som exempel bör det
samverkas kring föräldrastöd, drogförebyggande och samordna ti-
diga insatser. För att personer ska komma ut i arbete i  stället för
att behöva försörjningsstöd krävs ett intensifierat samarbete mellan
IFO och AME, vilket utvecklats i och med att integration flyttat
över från IFO till AME under året. För de externa placeringarnas
del bör arbetet bedrivas på såväl kort som lång sikt, för att kunna
tillgodose de enskildas behov i nämndens egen regi. Det rör sig
om att försöka lösa pågående placeringar på hemmaplan samtidigt
som det handlar om att förebygga uppkomsten av nya.

Ett samarbete mellan Närhälsan, bildnings- och socialförvalt-
ningen har inletts med syftet att starta en familjecentral. Medel
finns avsatta för ändamålet i både social- och bildningsförvaltning-
ens budgetram 2019.

Inom OF har beslut fattats om en omorganisation som innebär
en omfördelning mellan enhetscheferna. Denna kommer att ge-
nomföras från och med årsskiftet 2018/2019.

För äldreomsorgens del har en förstudie inletts mot bakgrund
av den framtagna behovsbeskrivningen angående lokalfrågor,
såsom bostäder med särskild service för OF och särskilda boenden
för ÄO.

Beslut om samlokalisering av dagverksamheterna och tillska-
pande av träffpunkter/mötesplatser är delvis verkställt genom att
St. Levenes dagverksamhet flyttade till Vara. Nästa steg, flytt av
Vedums dagverksamhet samt öppnande av träffpunkter /mö-
tesplatser har inletts.

I V6 kommunerna (Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Götene
och Lidköping) har nyttorealisering genomförts vad gäller tillämp-
ning av digitala signeringslistor. Resultatet visar på stora positiva
effekter såväl kvalitativt som ekonomiskt. Sannolikt kommer ett
införande av digitala signeringslistor i den kommunala hälso- och
sjukvården att aktualiseras inom kort.

Den nya lagen om (2017:612) samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård började tillämpas i september vad so-
matiskt sjuka beträffar. I januari 2019 börjar lagen också tillämpas
för psykiatrins del, med en nedtrappning av antalet dagar från 30
till 3.

Nationellt pågår översyn av såväl LSS som socialtjänstlagen.
Osäkerhet råder om vilka förändringar detta för med sig för nämn-
dens del men vad LSS beträffar kommer vissa  kostnader enligt
rättspraxis att föras över till kommunerna.

Från och med 2019-01-01 blir verksamheterna hemtjänst, led-
sagarservice, avlastning och biträde av kontaktperson tillstånds-
pliktiga enligt SoL och LSS. För kommunens del ska
verksamheterna anmälas till vård och omsorgsregistret hos Inspek-
tionen för vård och omsorg (IVO). Privata aktörer ska senast 1
mars 2019 ha lämnat tillståndsansökan till IVO. Det blir kom-
munens skyldighet att kräva in tillstånd från privata aktörer som
t.ex. LOV företag.

Socialnämnden har som ett led i att utveckla kvaliteten beslutat
om nya riktlinjer för lex Sarah. I riktlinjerna inryms såväl hante-
ring av synpunkter och klagomål som avvikelser i verksamheter
med stöd av SoL och LSS.

Några utmaningar som socialnämnden kan komma att ställas
inför under kommande år:

u  Inflödet av ärenden inom socialnämndens samtliga verksam-
hetsområden är svårt att påverka.

u  Att kunna tillgodose insatsbehovet hos en åldrande befolk-
ning.

u  Personalförsörjningen inom samtliga verksamhetsområden.

u  Oro i omvärlden som kan medföra nya flyktingströmmar.

u  Brukare med så komplexa behov att externa placeringar
krävs.
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Ordförande: Johannes Lundén (M)

Förvaltningschef: Tünde Petersson

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
myndighetsutövning enligt alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om elek-
troniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om anima-
liska biprodukter. Utöver de uppgifter som ryms inom myndig-
hetsutövningen ansvarar nämnden även för kommunens karthan-
tering och samverkan beträffande energirådgivning till kommun-
medborgare och företag.

Årets viktigaste händelser
Miljö- och byggnadsförvaltningen har öppnat 1 485 nya ärenden
under år 2018. Samtliga överklagade beslut inom byggverksam-
heten liksom inom miljöverksamheten har gått i linje med nämn-
dens beslut med undantag av några strandskyddsärenden där
överinstansen har upphävt kommunens beviljade strandskydds-
dispens.

Under året har nämnden tillsammans med förvaltningen varit
på studiebesök hos två företag i kommunen. Detta i syfte att få
kännedom om kommunens näringsliv och därmed öka förståelsen
för företagarens situation. Det har även delats ut miljö- och bygg-
pris till två engagerade entreprenörer.

Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats och driftsatts
tillsammans med övriga V6-kommuner. Kommunerna har påbör-
jat arbetet med framtagande av gemensamma handläggningsruti-
ner och beslutsmallar. Ärendehandläggning sker endast digitalt
avseende alla ärenden som inkommer efter den 1 september. Det
nya ärendehanteringssystemet möjliggör smidigare handläggning
för företag och enskilda.

Förvaltningen deltog i kompetensutveckling, två halvdagarsut-
bildningar, beträffande klarspråk i myndighetsutövningen i syfte
att språket som används ska vara än mer lättillgängligt för enskilda
och näringsidkare.

Bygg- och kartverksamheten 
Bygg- och kartverksamheten omfattar tillståndsgivning och tillsyn
enligt plan- och bygglagen, kommunens kartarbete samt fastig-
hetsbildningsfrågor. Verksamheten omfattar även energiråd -
givning.

Byggenheten har under 2018 diariefört 237 ärenden samt ut-
färdat 730 olika beslut (beslut i form av bygglov, rivningslov, start-
besked, slutbesked, slutbevis, avslut, interimistiska slutbesked).
Under året inkom ansökningar på bl.a. 14 ny- och tillbyggnader
av lager, kontor eller industri, 14 nybyggda enbostadshus, åtta ny-
byggda garage/carport (eget ärende, ej ihop med bostadshus), sex
transformatorstationer och 12  tillbyggnader av enbostadshus med
uterum. Utöver detta har det även beviljats sex bygglov för fler-
bostadshus med sammanlagt 65 nya lägenheter.

Handläggningstiden för lov- och anmälningsärenden har varit
ca två veckor från komplett ärende.

Nämnden har fullgjort sitt tillsynsplan för 2018 beträffande
OVK (obligatorisk ventilationskontroll), att avsluta gamla ärenden
samt tillsyn av hissar, olovliga åtgärder, ovårdade fastigheter och
lekplatser. Avvikelsen är att arbetet beträffande enkla avhjälpta hin-
der har senarelagts och istället har flera gamla ärenden avslutats.

Ny kart- och GIS ingenjör har anställts, vilken kontinuerligt
har utvecklat kommunens geografiska informationssystem. Digi-
talisering av detaljplaner har påbörjats.

Miljöskydd 
Den löpande handläggningen av ärendena har ägt rum inom lag-
stadgad handläggningstid. Tillsynen av B- och C- verksamheterna
(tillståndspliktiga- och anmälningspliktiga verksamheter) har i hu-
vudsak följt gällande tillsynsplan med undantag för tillsyn av två

Miljö- och byggnadsnämnden

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om: Vara kommun har undertecknat ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om” som är en kraftsamling dri-
ven av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Syftet med mobiliseringen är att regionen till 2030 ska vara fossiloberoende.
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2016 2017 2018

Intäkter 5 857 5 311         6 794
Kostnader -8 120 -7 930        -8 497
varav personalkostnader -6 379 -6 606        -7 023
Verksamhetens resultat -2 263 -2 619       -1 703

Budgetanslag 3 133 3 572         3 726
Över/underskott 870 953        2 023

                 

Nettoinvesteringar 0 0           461

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 144 164            107
Andel av nettodriftskostnad, % 0,3 0,3             0,2

Investeringsbudget för 2018 uppgår till 297 tkr. Därmed redovisas en avvikelse om
164 tkr.

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd 368 345                23
Ledning och övrig myndighetsutövning 1 180 1 170                10
Bygg- och kartverksamhet 1 121 239              882
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 1 057 -51           1 108
Summa 3 726 1 703          2 023

anmälningspliktiga industrier, C-verksamheter, som tillsynas
under 2019 samt tillsyn av bensinstationer som också är anmäl-
ningspliktiga. Övrig tillsynsplan har genomförts upp till ca 85 %.

Det är tillsynsprojekten fordonstvättar, bygg-, el- och VVS-en-
treprenörer, vindkraftsverk och projektet om vattenskyddsområ-
den som har genomförts delvis och kommer att pågå även under
2019. Arbetet med förorenad mark har fortskridit avseende den
löpande ärendehandläggningen. Projekten har delvis prioriterats
ner p.g.a. resursbortfall/sjukskrivningar och hög arbetsbelastning
i samband med införandet av det nya ärendehanteringssystemet.

Lantbruk
Tillsynsplanen för 2018 avseende de obligatoriska och de löpande
delarna har i huvudsak följts med undantag för en tillståndspliktig
och en anmälningspliktig lantbruksverksamhet. U-tillsynen (små
lantbruksverksamheter som inte är anmälningspliktiga) priorite-
rades bort till förmån för införandet av det nya ärendehanterings-
systemet.

Hälsoskydd
Tillsynsplanen för 2018 avseende de obligatoriska och de löpande
delarna har följts i huvudsak med undantag för tillsyn av en skola
som tillsynades i början av år 2019, samt en badverksamhet vars
tillsyn flyttades till år 2019. Projekten har prioriterats bort p.g.a.
frånvaro av inspektör.

Livsmedelskontroll
Livsmedelskontrollen har under 2018 genomförts enligt plan bort-
sett från en verksamhet i riskklass 8 som ska få tillsynsbesök under
första kvartalet 2019. Under 2018 har 20 registreringar av livsme-
delsverksamhet inkommit.

Ekonomiskt resultat
Miljö- och byggnadsnämndens budget 2018 uppgår till 3 726 tkr.
Vid årets slut har 1 703 tkr förbrukats, vilket innebär 46 %. Det
resulterar i ett överskott om 2 023 tkr.

Överskottet för byggverksamheten på 882 tkr förklaras av att
intäkterna från bygglovsavgifter har varit högre än vad som pro-
gnostiserats. Det förklaras delvis av att det fortfarande varit hög-
konjunktur inom byggbranschen. Vidare har det varit vakanser på
bygginspektörstjänsterna under delar av året (p.g.a.  rekryterings-
svårigheter) vilket har inneburit att personalkostnaderna har varit
lägre.

Överskottet för miljöverksamheten på 1 108 tkr är hänförlig
till högre intäkter än prognostiserad. Vidare har det varit ett antal
längre sjukfrånvaro och deltidstjänster som har lett till lägre per-
sonalkostnader.

Underskottet om 164 tkr beträffande investeringar förklaras av
att det nya ärendehanteringssystemet, EDP Vision, som inhand-
lades gemensamt inom V6 kommunerna har kostat mer, inklusive
införandearbetet, än vad som har budgeterats för.
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Nämnden bedriver ett antal år tillbaka ett avloppsprojekt som innebär att enskilda avlopp i kommunen ska ha en rening som upp-
fyller kraven i miljöbalken. Detta arbete har resulterat i minskat näringsutsläpp till kommunens sjöar och vattendrag och går i linje
med EU:s vattendirektiv. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar efter en antagen tillsynsplan och arbetar områdesvis.

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat 208 nya tillstånd för enskilda avlopp. Antalet åtgärdade anläggningar var 228 under år
2018. Utöver det har även 35 fastigheter anslutit sig till det kommunala avloppsnätet.

Under hösten anordnades två stormöten i bygdegårdar där allmänheten inom det nya projektområdet informerades om hur man
kan komma tillrätta med bristfälliga avloppsanläggningar.

Antalet inkomna ansökningar som inkommit till nämnden är svårt att styra. Genom utskick till flera fastighetsägare kan kom-
munen till viss del påverka inkomna ansökningar. Under år 2018 har 392 kommuniceringar skickats till fastighetsägare samt 196
förelägganden. Därav fanns det underlag för att nå uppsatt mål på 300 åtgärdade enskilda avloppsanläggningar.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla servicen och informationen till kommuninvånarna genom
möten, stormöten, öppet hus, tidningen Axet, facebooksidan m.m.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 239 265 300

Standarden på de små/enskilda avloppsanläggningarna ska öka.

Antalet åtgärdade små/ enskilda avloppsanläggningar, st.

Två ärenden med utsläpp avslutades under 2018. Pågående är två ärenden samt vilande är två drivmedelstationer, där sanering
pågår, som troligen kan avslutas inom kort.

Ärenden beträffande förorenad mark kräver omfattande utredningsarbete då de är komplicerade och komplexa. Saneringsproces-
sen kan innefatta komplikationer inte minst med hänsyn till att det vanligen är pågående verksamheter som finns på den förore-
nade fastigheten.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 5 2 4

Antalet förorenade områden i kommunen ska minska.

Antalet handlagda ärenden förorenade områden, st

Måluppfyllelse
Övergripande 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.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 51%

                                                 56%

                                                 12 15 15

Miljö- och byggnadsnämndens kunder/brukare ska vara nöjda med verksamhetens information, stöd och bemötande.

Antalet informationsinsatser.

Nöjd-medborgar-index avseende bemötande och tillgäng-
lighet (%).

Nöjd- inflytande- index avseende information (%)
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Framtiden
I framtiden kommer förvaltningen fortsatt att fokusera på att ar-
beta med god service och kommunikation ut mot enskilda och
företag. Det är ständigt pågående kvalitetsarbete som krävs för att
kunna upprätthålla rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

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 kontinuerlig kom-
petensutveckling. Förvaltningen arbetar vidare med att minska
sårbarheten genom att det är minst två personer som innehar kom-
petens inom varje arbetsområde.

Digitalisering av nämndens processer ur ett kundperspektiv
kommer att intensifieras under 2019 inom ramen för V6-samver-
kan.

Lagändringar som kan ha effekt på nämndens verksamhet är
aktuella inom både miljö- och byggverksamheternas ansvarsom-
råden.

2017 2018 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

                                                 26 124 50

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 Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga
kommuns gemensamma organ för uppgifter som gäller räddnings-
tjänst, skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser en-
ligt lagen om skydd mot olyckor, samt de uppgifter i övrigt som
enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för
räddningstjänsten.

Räddningsnämndens verksamhet innefattar:

u  Förebyggande av bränder och skador till följd av bränder
samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder

u  Räddningstjänst

u  Olycksundersökning

u  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

u  Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv
vara

u  Rådgivning, information och brandskyddsutbildning

u  Sotning och brandskyddskontroll

u  Säkerhetssamordning.

Årets viktigaste händelser
Det vackra vädret sommaren 2018 var ansträngande för Sveriges
räddningstjänster. Stora skogsbränder härjade på flera platser i Sve-
rige. Dessa krävde mycket personal som förstärkning. Räddnings-
tjänsten Västra Skaraborg bidrog med personal till Färgelanda,
Ekshärad och Dalarna både med heltids- och deltidspersonal.
Sammanlagt 320 timmar. Dessutom hanterade räddningstjänsten
ett antal anlagda bränder i Vedum mellan 20/7-26/7, totalt 14
stycken. I början var bränderna anlagda i små förråd, men växte
till att omfatta anläggning på Vedum Kök och Bad AB. Med stor
möda lyckades den branden förhindras att sprida sig till företagets
huvudanläggning. Eftersom situationen skapade oro i Vedum an-
ordnades en gemensam träff av Vara kommun där polis, rädd-
ningstjänst och Vara kommun träffade näringslivet och press. När
det var som mest intensivt, och för att möta behovet av räddnings-
resurser, bemannades en extra brandstation i Vedum under fyra
nätter.

Efter sommaren genomfördes en planerad omorganisation.
Omorganisationen genomfördes för att skapa bättre förutsätt-
ningar för långsiktig verksamhetsplanering och för att ge en tyd-
ligare ledningsstruktur med renodlade operativa roller. Vidare
skapades ytterligare resurser på förebyggandeenheten för att kom-
pensera en utveckling med ökad mängd ärenden samt ökade krav
på dokumentation och analys.

Under året togs beslut att upphandla ny brandstation i Kvä-
num. Kvänums nuvarande brandstation är inte funktionell då bl.a.
nya brandbilar inte får plats i vagnhallen. Ny brandstation kom-
mer att stå klar i mars 2020.

Ekonomiskt resultat

Framtiden
Behovet av heltidsbrandmän kommer att bli stort då en tredjedel
har möjlighet att gå i pension med tre månaders varsel. För att
kunna rekrytera heltidsbrandmän och brandingenjörer krävs att
räddningstjänsten aktivt försöker få ungdomar att söka sig till de
utbildningarna. Det är trots allt lättast att både rekrytera och be-
hålla personer som är från trakten. Det är också viktigt att vara en
attraktiv arbetsgivare vad gäller arbetsuppgifter och förmåner.

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Resultaträkning
Belopp i tkr 2016 2017 2018

Intäkter 0 0                0
Kostnader -9 522 -10 242      -10 233
varav personalkostnader 0 0                0
Verksamhetens resultat -9 522 -10 242     -10 233

Budgetanslag 9 716 10 053       10 405
Över/underskott 194 -189           172

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 604 642            641
Andel av nettodriftskostnad, % 1,2 1,2             1,2

Vara kommuns andel av Räddningsnämnden Västra Skaraborgs totala underskott
ingår i resultatet, se fotnot nedan.

Resultat Räddningsnämnden Västra Skaraborg (totalt)
Driftsredovisning i tkr 2016 2017 2018

Intäkter 25 000 27 100       29 500
Kostnader -53 700 -54 800      -58 600
Verksamhetens resultat -28 700 -27 700     -29 100

Budgetanslag 27 200 27 900       28 500
Över/underskott -1 500 200          -600

Vara kommuns andel av underskottet om 600 tkr är ca 64 tkr.

    

Händelser 2015 2016 2017 2018

Automatlarm ej brand                           56            49             59            57
Brand i byggnad                                   17            47             31            35
Brand ej i byggnad                                23            29             41            40
Drunkning/tillbud                                    1              0               0              0
IVPA                                                     20            23             13            16
Nödställd person                                     3              2               0              1
Nödställt djur                                          2              1               1              1
Trafikolycka                                           72            57             66            68
Utsläpp farligt ämne                               4              7               7              5
Vattenskada                                           2              4               2              2
Summa                                         200         219         220         225
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Ordförande: Per-Olof Thörn (S)

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
Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret sammanträffat
med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium, kom-
munstyrelsen och samtliga nämnders presidium. Totalt har revi-
sorerna haft 13 sammanträden under året där varje sammanträde
föregåtts av en beredning. Revisionen har deltagit vid två utbild-
ningsdagar. Därutöver har revisorerna deltagit i ett samverkans-
möte med revisionsgrupperna i V6-kommunerna.

Revisorerna har under året varit ute i de olika verksamheterna
och sammanträffat med personal och brukare. Under året har fyra
stycken fördjupande granskningar genomförts, vilkas revisionsrap-
porter överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom. Där-
utöver har revisorerna gjort ett riskbedömningsunderlag samt
genomfört en grundläggande granskning av samtliga nämnder och
granskat delårsrapport och årsredovisning.

Revisionen har under året fokuserat på att öka kunskaperna
och förmågorna vad beträffar var enskild revisors roll som lekman-
narevisor i de kommunala bolagen.

Ekonomiskt resultat
Vara kommuns revisorer redovisar 2018 ett resultat i balans med
budget.

Framtiden
Revisionen kommer under 2019 fortsätta med den kompetens-
uppbyggnad som inleddes under 2018. Det kommer även ske en
uppföljning av de granskningar som genomfördes under 2017 och
2018.

Vara kommuns revisorer

Resultaträkning
Belopp i tkr 2016 2017 2018

Intäkter 0 0                0
Kostnader -925 -970           -945
varav personalkostnader -360 -388           -358
Verksamhetens resultat -925 -970          -945

Budgetanslag 897 923            941
Över/underskott -28 -47              -4

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 59 61              59

Andel av nettodriftskostnad, % 0,1 0,1             0,1
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Vara Koncern AB
Ordförande: Carl-Uno Olsson 

VD: Anna Cederqvist

Förvaltningsberättelse
Vara Koncern AB ägs till 100 % av Vara kommun, 212000-2924.
Bolaget utgör moderbolag till fem helägda dotterbolag, VaraNet
AB, 556872-7696, Vara Konserthus AB, 556872-7704, Vara Bos-
täder AB, 556440-4803, Vara Industrifastigheter AB, 556095-
1443 och Destination Vara AB, 556750-6885. Alla bolagen har
sitt säte i Vara kommun, Västra Götaland.

Bolagets syfte är att optimera och samordna verksamheterna i
de kommunala bolagen inom Vara kommun. Det innebär att sä-
kerställa att den av kommunfullmäktige fastlagda strategiska pla-
nen får genomslag i bolagens verksamheter, samt att övervaka
koncernens risknivå som helhet. Bolaget ska samarbeta och sam-
utnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga kom-
munala bolag i Vara Koncern AB.

Årets viktigaste händelser
I den avvikelserapport som redovisades för kommunstyrelsen den
7 mars 2018 konstaterades att kostnaden för den nya konsertlo-
kalen ”blackboxen” och andra kostnader för konserthuset skulle
bli högre än tidigare beräknade 63 mkr. Den beräknade kostnaden
uppgick istället till 85 mkr. Styrelsen ställde sig bakom konsert-
husets begäran hos kommunen om en låneram på mellanskillna-
den 22 mkr. Denna upplåningsram kom inte att behöva nyttjas,
då Sparbanken Skaraborg bidrog med 22 mkr.

Vara kommuns bolag

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2016 2017 2018

Nettoomsättning, tkr 0 0              0
Resultat efter finansiella poster, tkr -168 -20         -527
Balansomslutning, tkr 23 552 23 530     23 387
Soliditet, % 100 100            98

Under året har en finansiell samverkan påbörjats genom inrät-
tande av en gemensam skuldförvaltning i den s.k. koncernbanken.
Syftet är att effektivisera upplåningsförfarandet samt skapa en sam-
syn kring risktagandet i koncernen. Arbetet har inletts med att bo-
lagskoncernens långfristiga låneskulder överförts till kommunen
genom gäldenärsbyte. I övrigt har bolaget planerat och följt upp
dotterbolagens verksamhet och resultat enligt den nya styr -
processen.

Under hösten gav styrelsen för Vara Koncern AB dess VD i
uppdrag att utreda en uppkommen situation angående en bisysslo -
problematik i dotterbolaget Destination Vara AB. Utredningen vi-
sade på brister i hanteringen av VD:s bisyssla. Rapporten
överlämnades till revisionen för vidare hantering.

Årets resultat är ett underskott på 527 tkr, vilket till stor del
beror på ovan nämnd utredning till en kostnad av 384 tkr. Övriga
kostnader i bolaget är styrelsearvoden, administration och revision

Framtiden
Fokus framgent kommer att vara att följa upp och säkerställa att
den finansiella samordningen fortlöper enligt plan. Vidare även
att följa de större byggnationer som sker inom såväl Vara Bostäder
AB som Vara Konserthus AB, med de utmaningar och risker som
kan föreligga.

Sparbanken satsar 22 mkr på Vara konserthus. Ett samarbetsavtal som omfattar en gåva till Vara kommun på 22 mkr från Sparbanksstiftelsen
Skaraborg för tillskapandet av konserthusets nya konserthuslokal, den s.k. blackboxen.



I kv Lärkträdet 2, Vara, har projektering, upphandling och an-
tagande av totalentreprenör skett av ytterligare ett hus med 16 lä-
genheter. Byggnationen påbörjades i oktober och ska vara klar
oktober 2019.

Under senare delen av året har bolaget tvingats göra omfattande
saneringar av flera lägenheter där hyresgäst lämnat lägenheten med
stora skador och i mycket ovårdat skick. Kostnaderna för underhåll
har därmed ökat markant under årets sista månader.

För att klara den utökade verksamheten i och med all nypro-
duktion samt ökat underhåll genomfördes rekrytering och därefter
anställning av en fastighetsingenjör under hösten.

Året har inneburit en fortsatt förhöjning av underhållet av fas-
tigheterna, vilket också intygades och uppskattades av Hyresgäst-
föreningen vid de årliga hyresförhandlingarna.

Tillskapandet av 10 lägenheter och stamrenovering i 22 lägen-
heter i Kvänum har slutförts. Byggnation av hus med 16 lägenhe-
ter har påbörjats i Vara och upphandling av byggnation av
ytterligare 64 lägenheter i Vara har genomförts.

Vid årsskiftet 2018/2019 är inga lägenheter outhyrda, förutom
de som är under renovering.

Dialogen med hyresgästerna har utvecklats, och då särskilt med
de hyresgäster som ännu ej behärskar det svenska språket. Möten
har också hållits med Hyresgästföreningen om hyresgästinflytande
m.m.

Framtiden
Bolaget kommer under 2019 och 2020 låta bygga och färdigställa
ca 110 lägenheter, vilket är en mycket stor ökning av bolagets to-
tala bestånd. Med förhoppningen att privata fastighetsägare kom-
mer igång med sina nybyggnadsprojekt avvaktar bolaget med att
planera för ytterligare byggnationer. Fokus kommer även läggas
på att vårda och underhålla befintligt bestånd samt se över äldre
beståndet där bl.a. renovering och utbyte av avloppsledningar är
nödvändigt att genomföra i närtid.

Årsredovisning 2018
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Vara Bostäder AB
Ordförande: Heidi Hansen

VD: Jan-Erik Wallin

Förvaltningsberättelse
Vara Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Vara Koncern AB
som i sin tur är helägt av Vara kommun.

Vara Bostäder AB har enligt bolagsordningen i uppdrag att
inom Vara kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och
försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och där-
till hörande kollektiva anordningar och lokaler. Bolaget ska, i all-
männyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vara kommun.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Enligt ägardirektiv från juni 2016 ska bolaget skapa en ökad
beredskap för att möta framtida bostadsefterfrågan samt verka för
en ökad integration och mångfald i ett bostadsperspektiv.

Fastighetsbeståndet inrymmer 551 lägenheter, 12 lokaler och
101 garageplatser fördelade på orterna Arentorp, Kvänum, St 
Levene, Vara och Vedum.

Årets viktigaste händelser
Ett för bolaget större utvändigt fastighetsunderhåll inkluderande
121 byten av fönster och fönsterdörrar genomfördes under hösten.
Bolaget har under åren drabbats av allt mer arbete och högre kost-
nader i och med vanskötsel av lägenheter och gemensamma ut-
rymmen samt allmän nedskräpning.

Ombyggnad av f.d. vårdcentral m.m. i kv Hunden 15, Kvä-
num, till 10 lägenheter samt stamrenovering med tillhörande re-
noveringar av badrum m.m. i övriga lägenheter färdigställdes
under året.

Totalrenovering efter brand i lägenhet i Vedum inleddes i au-
gusti 2017. Tre lägenheter blev skadade, hyresgäster flyttades och
ett omfattande återställningsarbete genomfördes. Återställningen
blev klar i februari 2018.

En fastighet med stort behov av underhåll har under året sålts
till lokal ägare som har ambitionen att renovera och utveckla fas-
tigheten.

Systemhandling gällande Vara 29:1 m.fl., den s.k. Brinkesko-
gen, har tagits fram. Ambitionen har varit att skapa en hållbar
byggnation där såväl de miljömässiga som sociala och ekonomiska
ambitionerna varit höga. Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver
är ambitionen. Upphandling har genomförts i form av s.k. part-
nering och entreprenör har utsetts. Ambitionen är att bygga 64
lägenheter i storlekarna 1:or till 4:or med färdigställande i april
2020.

Det föravtal gällande köp som tecknats med exploatör avseende
delar av fastigheten Vara 29:1 är på väg att leda till byggnation
med start under våren 2019. Exploatören har för avsikt att bygga
nio stycken parhus såsom kooperativa hyresrätter.

Behovet av boenden för studenter i och med att gymnasieskola
med riksintag etablerat sig i Vara uppmärksammades av bolaget.
Kontakter togs för att möjliggöra förmedling av rum för innebo-
ende. Under sommaren färdigställdes sju mindre lägenheter lämp-
liga för studentboende i kv. Bonden 9, Vara.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2016 2017 2018

Nettoomsättning, tkr 35 439 36 398         38 194
Resultat efter finansiella poster, tkr -29 033 3 626           1 491
Balansomslutning, tkr 320 450 337 171       342 535
Soliditet, % 17 17                17



Vara Industrifastigheter AB
Ordförande: Heidi Hansen

VD: Jan-Erik Wallin

Förvaltningsberättelse
Vara Industrifastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vara Kon-
cern AB som i sin tur är helägt av Vara kommun.

Vara Industrifastigheter AB har enligt bolagsordningen i upp-
drag att uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till
industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet samt
på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och mark-
anskaffning i kommunen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren, i
ägarens ställe. Bolagets syfte är att arbeta för att skapa goda förut-
sättningar för en positiv utveckling för kommunens näringsliv och
därigenom stärka kommunens attraktionskraft. Uthyrning ska ske
på affärsmässig grund.

Fastighetsbeståndet består av fyra industrifastigheter (Bonden
4, Plåtslagaren 1, Konstruktören 1 och Konstruktören 2) i Vara
samt en (Dalripan 1) i Kvänum med totalt ca 35 hyresgäster.

Årets viktigaste händelser
Hyressituationen är i huvudsak mycket stabil, endast enstaka för-
ändringar har skett under året.

I Bonden 4 har en hyresgäst lämnat för betydligt större lokaler
på annan plats i kommunen och befintlig hyresgäst har utvecklat
sin verksamhet och hyrt in sig på denna plats.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2016 2017 2018

Nettoomsättning, tkr 2 977 3 257       3 156
Resultat efter finansiella poster, tkr 221 498          808
Balansomslutning, tkr 15 650 20 835     17 824
Soliditet, % 51 40            50

Del av fastigheten Konstruktören 2, Vara, har sålts och förfrå-
gan finns avseende ytterligare ett markområde på fastigheten.

Ombyggnationer i samband med byte av hyresgäster har skett
då detta varit aktuellt.

Fram till årsskiftet 2018/2019 finns, förutom några kontor och
viss lageryta i Plåtslagaren 1, inga lokaler outhyrda.

Anpassningar har skett med syftet att nuvarande och nya hy-
resgäster känner att de har ändamålsenliga lokaler.

Framtiden
Då endast ett fåtal förfrågningar kring lokaler kommer bolaget till
del avser bolaget inte att påbörja någon nyproduktion av industri-
lokaler, utan i stället vårda och underhålla nuvarande fastigheter.
Bolaget är ständigt berett att avyttra fastigheter till nuvarande hy-
resgäst om hyresgäst så önskar.

Årsredovisning 2018
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VaraNet AB
Ordförande: Carl-Uno Olsson

VD: Jan-Erik Wallin

Förvaltningsberättelse
VaraNet AB är ett helägt dotterbolag till Vara Koncern AB som i
sin tur är helägt av Vara kommun.

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

u  Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att
kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber

u  Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot alla kom-
munens verksamheter

u  Hyra ut tillgång till fiberstamnätet (svartfiber)

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad
som anges i bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av in-
frastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv
och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Enligt, av styrelsen antagen, affärsplan ska under 2018-2019
huvudfokus vara att säkra drift samt utveckla affärsmöjligheterna.

Årets viktigaste händelser
Under året har arbetet med att säkerställa tillgängligheten till fi-
bernäten på privat mark varit i fokus. Nyttjanderättsavtal har tagit
fram gällande samtliga berörda fastigheter och där drygt 70 % är
undertecknade.

Anslutning mellan Vara kommun och Lidköping kommun via
Järpås har färdigställts. Genomförandet har fördröjts p.g.a. Trafik-
verkets långa handläggningstider gällande tillstånd att passera
under och intill järnväg. Arbetena påbörjades i november men för-
senades ytterligare p.g.a. milt väder och stora nederbördsmängder.
Uppkoppling har skett under januari 2018.

Bolaget har fått ytterligare en kund i och med anslutning mot
Essunga kommun via Tumleberg som genomfördes under 2017.

Förfrågningar gällande anslutning till kommunala anläggningar
har behandlats och därefter har beställning erhållits. Tvist med en-
treprenör avseende garantiarbeten gällande felaktigt förlagd fiber
i mark har pågått under året. Tvisten är inte avslutad.

Arbetet med att säkerställa dokumentation av fibernäten samt
avtal gällande tillträde till näten om avbrott sker har inletts.

I samråd med fiberföreningarna har nytt avtal gällande drift
och service tagits fram som gäller fr.o.m. 2018-02-01.

Underlag för avtal gällande förmedling av svartfiber finns nu
framme och används vid samtliga uthyrningar. Flera nya avtal av-
seende uthyrning av svartfiber är aktualiserade.

I samverkan med fiberföreningarna har beslut tagits att nuva-
rande kommunikationsoperatörsavtal ersätts då avtalstiden löper
ut med ett rent hyresavtal av svartfiber då det gäller VaraNet:s nät.

Översyn av robustheten i näten har inletts.
Under året har ett antal privatfastigheter anslutits till förenings-

näten, vilka servas av bolagets stamnät.
Såväl direkt från bolagets nät som i samverkan med föreningar

har flera kommunala fastigheter erhållit fiberuppkoppling.
Affärsmöjligheterna har utvecklats genom dels samarbetet med

fiberföreningarna, dels genom investeringar i förbindelser mot
såväl Essunga som Lidköping.

Arbetet med att säkra robustheten i nätet har varit ett fokus-
område under året.

Framtiden
Under 2019 och framåt är bolagets avsikt att säkerställa robust-
heten i alla delar av näten samt tillskapa redundans där så är befo-
gat av behov av driftssäkerhet. Möjlighet till att fler verksamheter
och kommuninvånare nås av säker fiberanslutning är prioriterat
varför bolaget vid behov kommer att investera i nya fiberdrag-
ningar. Samarbetet med fiberföreningarna är av största vikt varför
utvecklingen av dessa kommer att följas.

Vara Konserthus AB
Ordförande: Sture Carlsson

VD: Staffan Becker

Förvaltningsberättelse
Vara Konserthus AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB som i sin
tur ägs av Vara kommun. Bolaget ska enligt bolagsordningen be-
driva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus och eftersträva
samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer. Verk-
samheten ska ha en stor bredd med särskilt fokus på barn och unga
och vara öppen för produktion av experimentell art samt bedriva
projekt i samspel med det fria kulturlivet.

För att stärka kulturens roll i Vara kommun samverkar kon-
serthuset med det lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet.
Vara Konserthus arrangerar också många möten och kulturkon-
ferenser. Konserthuset har även ett långsiktigt uppdrag och årligt
verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen. Uppdraget om-
fattar musik, dans, barn & ungdom, residensverksamhet tillsam-
mans med huvudmannaskapet för storbandet Bohuslän Big Band.

Årsredovisning 2018
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2016 2017 2018

Nettoomsättning, tkr 2 269 2 334       3 232
Resultat efter finansiella poster, tkr 186 274       1 043
Balansomslutning, tkr 15 265 15 143     12 420
Soliditet, % 41 43            59
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Årets viktigaste händelser
Sparbanksstiftelsen Skaraborgs gåva på 20 mkr till Vara kommun
och samarbetsavtalet värt 2 mkr med Vara Konserthus för upp -
förandet av konserthusets nya lokal, blackboxen.

Samarbetet med Göteborgs dans- och teaterfestival som resul-
terade i ett mycket fint gästspel av den franska nycirkusgruppen
Compagnie XY.

År 2018 har varit ett av de mest framgångsrika verksamhetsåren
för Vara Konserthus AB med en stor publiktillströmning till verk-
samhetens alla delar. Tillsammans med arrangemang i och utanför
Vara Konserthus, residensverksamhet och deltagandeverksamhet
har Vara Konserthus under 2018 arrangerat eller varit medarran-
gör till 358 (332) konserter, föreställningar, aktiviteter, 169 (189)
möten och konferenser och därmed nått ut till sammanlagt
123 754 (131 879) personer.

Vara Konserthuset har besökts av totalt 72 303 (67 264) per-
soner i samband med de 174 (186) publika evenemang, 39 skol-
konserter och 169 (189) möten och konferenser som genomförts.
Bohuslän Big Band har genom sin verksamhet genomfört 95 (106)
konserter i och utanför regionen och spelat för sammanlagt 33 384
(42 861) åhörare, varav 3 468 i Vara Konserthus. Förutom ett stort
antal föreställningar i konserthuset har 60 arrangemang genom-
förts på andra platser än i konserthuset med en sammanlagd pu-
blik på 21 353, däribland stadsfesten Jordgubbens dag, turnerande
residensprojekt, workshops, konserter med Vara Internationella
Kvinnokör. Siffrorna stärker bilden av Vara Konserthus betydelse
som mötesplats och arrangör samt Bohuslän Big Bands goda re-
nommé.

Framtiden
Vara kommuns investering i kultur- och bildningskluster Sprinten
ska stå färdigställt och invigas under hösten 2019. Detta ska göra
att lyskraften ökar i småstaden Vara på ett sätt som skapar tillväxt-
potential för hela kommunen. Målsättningen med Sprinten -
projektet är bl.a. att tillgodose Vara Konserthus behov av ut-
veckling och upprustning, skapa långsiktiga förutsättningar för
Lagmansgymnasiets fortlevnad och utveckling men även nyetable-
ring av den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg beslutade under 2018 att bidra
med en gåva till Vara kommun om 20 miljoner kronor och ingå
ett samarbetsavtal med Vara Konserthus värt 2 miljoner kronor
för uppförandet av blackboxen. Avtalet innebär bl.a. att konsert-
huset under 2019 inleder ett samarbete med Sparbanksstiftelsen
Skaraborg om en scenkonstproduktion och ett personal- eller
kund event varje år. Vara Konserthus nya scenrum kommer att heta
Sparbanken Blackbox.

Destination Vara AB
Vice Ordförande: Fredrik Nelander

VD: Christoffer Jensen

Förvaltningsberättelse
Destination Vara AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB, 556872-
7712, vilket i sin tur är ett helägt bolag till Vara kommun.

Destination Vara AB har haft i uppdrag att marknadsföra, leda,
samordna och utveckla Vara kommun som besöks- mötes- och
evenemangsplats. Bolaget har verkat för att hela kommunen ut-
vecklas som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka flödet av
besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels- och service-
utbud. Bolagets syfte har varit att arbeta för att öka kommunens
attraktionskraft och bedriva platsmarknadsföring för att stärka bil-
den av Vara med omnejd. Bolaget har även i samverkan med kom-
munen bidragit till att kommunens övergripande strategiska mål
uppnås.

Årets viktigaste händelser
Under 2018 har Destination Vara AB arrangerat ett antal upp-
skattade konferenser.

Projektet #sägjatillvara som har uppkommit genom en beviljad
ansökan från Sparbanken Skaraborg kom igång början av året. Ar-
bete har lagts ner för att finna nya lokala värdar som är verksamma
i kommunen och som rör sig bland möten, konferenser och event
runt om i Sverige. Nätverks- och föreläsningskvällar har genom-
förts med de dryga 60 lokala värdarna. Syftet har varit att få nya
arrangemang till Vara.

Kommunfullmäktige beslutade att fusionera Destination Vara
AB in i moderbolaget Vara koncern AB och avveckla verksamhe-
ten. Styrelseordförande Victoria Johansson avsade sig sitt uppdrag
som ordförande i bolaget. En överenskommelse angående avslut
har träffats med bolagets VD Jonas Lundin. Styrelsen har utsett
Christoffer Jensen som ny VD.

Framtiden
Bolaget kommer att avvecklas under 2019.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2016 2017 2018

Nettoomsättning, tkr 18 710 18 021     22 299
Resultat efter finansiella poster, tkr 554 840       1 076
Balansomslutning, tkr 19 769 18 354     23 398
Soliditet, % 17 22            20

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2016 2017 2018

Nettoomsättning, tkr 0 125          430
Resultat efter finansiella poster, tkr 217 -36           -30
Balansomslutning, tkr 471 315          474
Soliditet, % 52 68            39
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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 som har utvecklats av Kommunforskning i
Västsverige. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventu-
ella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka
klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som
föreskrivs i kommunallagen.

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

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

Finansiellt resultat
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 kom-
munen har på lång sikt.

Risk
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 fi-
nansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot
budget är uttryck för god ekonomisk hushållning.

Finansiell analys
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Årets resultat Årets resultat  

exklusive jämförelsestörande poster
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Koncernens resultat motsvarar 2,3 % av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag medan kommunens resultat motsvarar 2,2 %. 

Resultatet för kommunen var 20 mkr, vilket var 9 mkr bättre
än 2017. Under 2018 har kommunen ökat sin avsättning med 5
mkr för medfinansiering av E20 till mötesfri väg, vilket tagits upp
som en jämförelsestörande post. Resultatet exklusive jämförelse -
störande post uppgår till 25 mkr.

Årets resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till 20 mkr,
vilket motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatnivån ligger därmed inom intervallet för kommunens fi-
nansiella mål som anger att resultatet ska vara 2 % +/- 2 % av skat-
teintäkter och generella statsbidrag. Under perioden 2016 – 2018
uppgår det genomsnittliga resultatet i relation till skatteintäkter
och generella statsbidrag till 2,7 %. Med den blandade redovis-
ningsmodellen uppgår årets resultat till 7 mkr, vilket motsvarar
0,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att
kommunens resultat måste överstiga noll kronor. I balanskravsut-
redningen avräknas realisationsvinster från resultatet. Justering
görs även för pensionskostnader på pensionsskulden som är in -
tjänade före år 1998 p.g.a. att Vara kommun redovisar enligt full-
fonderingsmodellen. Även avräkning från resultatutjämningsreserv
görs innan man får fram balanskravsresultatet. Vara kommun an-
vänder sig inte av någon resultatutjämningsreserv.

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna ut-
vecklar sig i förhållande till skatteintäkterna och generella statsbi-
drag. 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.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 863 mkr, en ökning
med 1 % jämfört med föregående år.

Årets resultat kommunen
mkr 2016 2017 2018

Fullfonderingsmodell                 
Årets resultat, mkr 39 11              20
Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 4,7 1,3             2,2

Blandad modell                 
Årets resultat, mkr 26 3                7
Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 3,1 0,3             0,8

                 
Balanskravsutredning, mkr                 
Resultat enligt resultaträkningen 39 11              20
Samtliga realisationsvinster 0 0                0
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -13 -8             -13
Årets resultat efter balanskravsjust. 26 3              7
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0                0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0                0
Balanskravsresultat 26 3              7
Balanskravet uppfyllt * Ja Ja               Ja

Finansiellt resultat

Årets resultat
Koncernen redovisar ett resultat på 21 mkr, vilket är en resultat-
förbättring med 6 mkr jämfört med föregående år.

Resultatet består av kommunens och bolagens resultat:

u  Kommunen 19,5 mkr

u  Vara Koncern AB  -0,5 mkr

u  Vara Bostäder AB 0,8 mkr

u  Vara Industrifastigheter AB 0,6 mkr

u  VaraNet AB 0,0 mkr 

u  Vara Konserthus AB 0,5 mkr 

u  Destination Vara AB 0,0 mkr.

Intäkter och kostnader, kommunen
Förändring i procent 2016 2017 2018

Nettokostnadsutveckling 2 10                1
Skatte- och statsbidragsutveckling 5 6                2
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Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgår till 897
mkr, en ökning med 21 mkr eller 2,4 % jämfört med föregående
år. Skatteintäkterna har ökat med 1,5 % och de generella stats -
bidragen har ökat med 5,2 %.

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, sett över en längre tidsperiod,
bedöms kunna finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga ny-
investeringar.

Driftkostnadsandelen blev 98 % för 2018, vilket är en minsk-
ning med 1 % från året innan.

Årets investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till höga 190 mkr, varav
kommunen stod för 172 mkr, Vara Bostäder AB 17 mkr och Vara
Konserthus AB 1 mkr. 12 mkr av investeringarna hör till vatten
och avlopp som finansieras av taxor. Trots den höga investerings-
nivån var det ändå en avvikelse på 164 mkr mot budget.

De största investeringarna var kultur- och bildningsklustret
Sprinten, 81 mkr, och om/nybyggnationen av Torsgårdsskolan på
37 mkr.

Avvikelsen på 164 mkr beror främst på att projekt inte kommit
igång eller är försenade. De största avvikelserna är projektet Sprin-
ten, 76 mkr, och ombyggnation av idrottshallen Alléhallen inklu-
sive f.d. Allébadet på 35 mkr.

Av avvikelsen på 164 mkr föreslås 149 mkr att ombudgeteras
till 2019.

Skatte- och statsbidragsutveckling och
nettokostnadsutveckling

Skatte- och statsbidragsutveckling
Nettokostnadsutveckling

Årets investeringar, kommunen
    2016 2017 2018

Investeringsvolym, mkr 55 99            172
Investeringsvolym/verksamhetens kostnader, % 6 9              16
Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 139 185            441

Investeringarnas andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag
% 2016 2017 2018

Vara kommun 7 11              19
Västra Götalandsregionen, genomsnitt 10 14               *)

Riket, genomsnitt 10 11               *)

*) 2018 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.

Driftskostnadsandel, kommunen
(Löpande kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag)
% 2016 2017 2018

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 89 91               92
Avskrivningar 5 6                 4
Nettokostnadsandel 94 98              96

Finansnetto *) 1 1                 2
Driftskostnadsandel 95 99              98

*) Finansnettot inkluderar finansiella kostnader för pensionsskulden enligt 
    fullfonderingsmodell.

Intäkter och kostnader, kommunen
   Uppgår Procentuell förändring

Belopp i mkr 2018 till 2017 2018

Verksamhetens kostnader inklusive 
avskrivningar och finansnetto, mkr 1 124 5,4                 1,2
Verksamhetens intäkter, mkr 247 -7,6                 0,3
Skatteintäkter, mkr 672 7,5                 1,5
Generella statsbidrag och  
utjämningsbidrag, mkr 225 1,4                 5,2

Vara kommun
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Skattefinansieringsgrad av investeringar
    2016 2017 2018

Internt tillförda medel, mkr 78 62              57
Årets nettoinvesteringar, mkr 55 99            172
Skattefinansieringsgrad av investeringarna % 139 63              33
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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 2018 uppgick
till 33 %. Kommunen har under året tagit upp externa lån för att
finansiera investeringarna.

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

Kommunens soliditet försämrades p.g.a. införandet av kon-
cernbank under året, där bolagens lån tagits över av kommunen.
Koncernens soliditet påverkas dock inte av koncernbankens infö-
rande.

Kommunens soliditet inkl. pensioner intjänade före 1998 upp-
gick till 26 %. Året innan var soliditeten 32 %. För att få en bra
jämförelse med året innan kan man ta bort bolagens lån från kom-
munens balansräkning och endast ta med kommunens nyupp-
tagna lån på 25 mkr. Då uppgår soliditeten till 32 %. En marginell
minskning med 0,5 %. Vara kommuns soliditet ligger fortfarande
bra i en jämförelse med Västra Götaland som låg på 17 % 2017
och riket som låg på 17 % 2017.

Koncernens soliditet inkl. pensioner intjänade före 1998 upp-
gick till 26 %, vilket är en ökning med 1 % jämfört med året
innan. Snittet för kommunkoncerner i Västra Götaland låg på
16 % 2017 och riket låg på 17 % 2017.

Långfristig skuld
Av koncernens samlade långfristiga skuld på 316 mkr återfinns 78
mkr i Vara kommun, 231 mkr i Vara Bostäder AB och 7 mkr i
VaraNet AB.

Kommunens långfristiga skuld består av externa lån, 25 mkr,
förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp, 16 mkr, 
gatukostnadsersättningar, 2 mkr, och investeringsbidrag på 35
mkr. Investeringsbidragen består främst av bidrag till konserthusets
nya arena, blackboxen, och om/nybyggnaden av Torsgårdsskolan.

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuld-
sättningsgrad ökar med 7 % från 2017. Anledningen till ökningen
är kommunens övertagande av bolagens lån och att kommunen
tagit upp egna lån under året. Avsättningsgraden och den kortfris-
tiga skuldsättningsgraden har däremot minskat.

Soliditet, kommunen 
% 2016 2017 2018

Inkl. pensioner intjänade före 1998 32 32              26
Exkl. pensioner intjänade före 1998 69 68              52

Soliditet
% 2016 2017 2018

Vara kommun 32 32              26
Västra Götaland, genomsnitt 15 17               *)

Riket, genomsnitt 14 17               *)

*) 2018 års räkenskapssammandrag är inte publicerat. 

Skuldsättningsgrad, kommunen
% 2016 2017 2018

Total skuldsättningsgrad                  
– varav avsättningsgrad 47 45              34
– varav kortfristig skuldsättningsgrad 20 21              16
– varav långfristig skuldsättningsgrad 2 2              24
Summa: 69 67             74
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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
2018 till 33,25 %, vilket är 47 öre mer än genomsnittet för kom-
munerna i Västra Götaland. Kommunens skattesats uppgick år
2018 till 21,77 %, vilket är 1 kr och 3 öre högre jämfört med ri-
kets genomsnitt. Den totala skattesatsen i Vara kommun är 1 kr
och 13 öre högre jämfört med riket.

2017 höjde Vara kommun skattesatsen 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 minskat från 84 % till 39 % och rörel-
sekapitalet har minskat från -34 mkr till -128 mkr. Förklaringen
till försämringen av dessa två nyckeltal är att omsättningstillgång-
arna har minskat från 174 mkr till 82 mkr och det beror på att de
likvida medlen har minskat från 90 mkr till 24 mkr samt att de
kortfristiga fordringarna har minskat från 80 mkr till 53 mkr p.g.a.
omklassificering av bolagens fordringar från kortfristiga till lång-
fristiga i och med införandet av koncernbank under året. De kort-
fristiga skulderna är i stort sett oförändrade från året innan.

Utöver de likvida medlen har kommunkoncernen en check -
kredit på 100 mkr.

Nettolåneskulden har förändrats under året och det beror på
att de likvida medlen har minskat samtidigt som de långfristiga
skulderna har ökat, främst p.g.a. kommunens övertagande av bo-
lagens lån.

Omvänt har nyckeltalet övriga fordringar och skulder förbätt-
rats då bolagens lån hamnar som en långfristig fordran för kom-
munen.

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsstyrka på
”medellång sikt”. De finansiella nettotillgångarna försämrades
under året, vilket främst förklaras av minskad likviditet och ökning
av de långfristiga skulderna.

Finansiella risker

Vara kommun har i och med övertagandet av bolagens lån
under året ökat sina långfristiga skulder så att det motsvarar 20
tkr/invånare. Härmed ligger kommunen i paritet med snittet i
Västra Götaland och riket.

Kommunens övertagande av bolagens lån i samband med in-
förandet av koncernbank under året gör att kommunen inte längre
har några borgensåtaganden för lån till de kommunala bolagen.

Borgensåtaganden för egna hem och föreningsliv fortsätter att
minska och uppgick till 2 mkr.

Likviditet ur ett riskperspektiv
    2016 2017 2018

Likvida medel, mkr 104 90              24
Balanslikviditet, % 98 84              39
Rörelsekapital, mkr -4 -34           -128

Finansiella nettotillgångar
mkr 2016 2017 2018

Nettolåneskuld resp. nettolikviditet 89 69           -293
Övriga fordringar och skulder -69 -86            161
Finansiella nettotillgångar 19 -17           -132

Kommunalskatt 2018

Riket Västra Vara
% Götaland kommun

Kommunens skattesats 20,74 21,30 21,77
Regionens skattesats 11,39 11,48 11,48
Total skattesats 32,13 32,78 33,25

Finansiella risker – Långfristig skuld 
tkr/invånare 2016 2017 2018

Vara kommun 1 1              20
Västra Götaland, genomsnitt 17 21               *)

Riket, genomsnitt 19 20               *)

*) 2018 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.

Borgensåtagande 
mkr 2016 2017 2018

Vara Bostäder AB 234 234                0
Vara Industrifastigheter AB 6 6                0
VaraNet AB 7 7                0
Egna hem och småhus 0 0                0
Föreningar 3 3                2
Summa borgensåtagande 250 250              2

Borgensåtagande per invånare
tkr 2016 2017 2018

Vara kommun 16 16                0
Västra Götaland, genomsnitt 32 33               *)

Riket, genomsnitt 32 33               *)

*) 2018 års räkenskapssammandrag är inte publicerat.
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Netto- Delår
kostnad Augusti Bokslut

mkr 2018 2018 2018 Avvikelse

Kommunstyrelsen 93 14 23 9
– varav förvaltningen för 

utveckling och service 80 10 16 6
– varav tekniska förvaltningen 13 4 7 3
Bildningsnämnden 409 0 -4 -4
Socialnämnden 356 -5 -5 0
Miljö- och byggnadsnämnden 2 0 2 2
Räddningsnämnden 
Västra Skaraborg 10 0 0 0
Vara kommuns revisorer 1 0 0 0
Summa 871 10 17 7

Årets resultat 24 20 -4

Känslighetsanalys, kommunen
Händelseförändring, mkr Kostnad/intäkt

Ränteförändring med 1 %                                                                2,6
Löneförändring med 1 %                                                                  6,7
Verksamhetens kostnader - förändring med 1 %                               4,4
Generell avgiftsförändring med 1 %                                                  1,4
Förändring försörjningsstöd med 10 %                                             1,3
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning med 10 %                         19,5
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning med 10 %                         0,6
10 heltidstjänster (25 000 kr/mån)                                                    4,2

Avvikelse mot budget

Avvikelsen mellan delårsuppföljningen i augusti och bokslutet
för nämnderna uppgår till 7 mkr. Kommunstyrelsen stod för den
största avvikelsen med 9 mkr, bildningsnämndens avvikelse var 
- 4 mkr och miljö- och byggnadsnämndens avvikelse var 2 mkr.

Kommunens ekonomiska resultat kan påverkas av händelser
utanför dess egen kontroll. Det kan vara förändringar i lagstiftning
och snabba konjunktursvängningar. Kommunen har ett ansvar att
ha en beredskap att hantera oförutsedda händelser och bör ha mar-
ginaler i sin ekonomi för detta. Ett sätt att tydliggöra detta är att
upprätta en känslighetsanalys enligt ovan, som visar hur olika för-
ändringar påverkar kommunens finansiella ställning.

Kommunen har ett pensionsåtagande som uppgår till 393 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, d.v.s.
den andel av personakterna för anställd personal som är uppdate-
rad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar,
uppgår år 2018 till 99 %.

Pensionsåtagande, kommunen
mkr 2016 2017 2018

Avsättningar intjänade före 1998 291 284            274
Avsättningar intjänade fr.o.m. 1998 34 37              42
Löneskatt 79 78              77
Total pensionsskuld 404 399           393

Finansiella placeringar 0 0                0
Återlån 404 399            393
Årlig förändring -9 -5               -6

Avvikelse delår/bokslut



Kommunen har under året tagit upp lån på 25 mkr. Överta-
gandet av bolagens lån i och med införandet av koncernbanken
under året, gör att den totala låneskulden uppgår till 263 mkr.
Andra långfristiga skulder uppgår till 53 mkr, de avser anslutnings-
avgifter från VA och renhållning, gatukostnadsersättning och in-
vesteringsbidrag. Vara kommun har en långfristig skuld på 20
tkr/invånare, vilket ligger i paritet med snittet i Västra Götaland
och riket.

Kommunens finansiella tillgångar uppgår till 313 mkr, vilket
är en ökning från året innan med 275 mkr. Ökningen beror på
koncernbankens införande under året där bolagens låneskuld istäl-
let klassificeras som långfristig fordran till kommunen. I övrigt har
en ökning skett med 2 mkr, vilket avser andelar i kommunalför-
bundet Göliska IT. I likhet med förra året avser 24 mkr aktier i
helägda bolag och 14 mkr avser andelar i Kommuninvest ekono-
misk förening.

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 24 mkr. Det är en minsk-
ning med 66 mkr och beror främst på hög investeringsnivå. Kom-
munen har också tillgång till en checkräkningskredit på 100 mkr.

Jämförelse med V6-kommunerna
Vara kommun har ett nära samarbete med Västra Skaraborgskom-
munerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Skara, kallat
V6. En jämförelse med V6 visar att den genomsnittliga soliditeten
inkl. pensioner intjänade före 1998 var 21 % för gruppen under
2017. Vara kommuns soliditet är i år 26 %. Nyckeltalet Resultat
i förhållande till skatter och generella statsbidrag var 2,2 % i snitt
2017 för V6-gruppen, vilket kan jämföras med 2,2 % för Vara
kommun 2018.

Ekonomichefens avslutande iakttagelser
u Kommunens resultat om 20 mkr enligt fullfonderingsmodel-

len för pensioner motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag.

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

u  Den långsiktiga betalningsstyrkan, soliditeten, hamnade på
26 %. Trots minskning ligger soliditeten över genomsnittet
för kommuner i både riket och i Västra Götalands län.

u  Nettoinvesteringarna uppgick till 172 mkr, där de största in-
vesteringarna var kultur- och bildningsklustret Sprinten, 81
mkr, och om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan, 37 mkr.

u  Pensionsförpliktelserna har minskat med 6 mkr jämfört med
föregående år och uppgår till totalt 393 mkr. Hela pensions-
förpliktelsen är upptagen som avsättning i balansräkningen
och har återlånats i sin helhet.

u  Kommunen har en stark ekonomisk ställning med låg skuld-
sättning och god soliditet.
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God ekonomisk hushållning
”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de fi-
nansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning”, KL 5 §.

Vara kommuns definition  

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

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

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

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

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

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

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

Måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning
Vara kommun bedömer att kravet på god ekonomisk hushållning
inte till fullo har uppnåtts då flera av verksamhetsmålen inte är
uppfyllda. Av de 79 övergripande indikatorerna uppfylldes 15 helt,
18 delvis och 21 uppfylldes inte. 25 indikatorer besvarades inte.

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 2018 uppgick soliditeten inkl. pensioner
intjänade före 1998 till 26 %.

Årets resultat på 20 mkr är 2,2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. God ekonomisk hushållning är som tumregel 2,0 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Driftsredovisning

Budget Redovisning  Budgetavvikelse Redovisning 

Belopp i tkr 2018 2018 2018 2017 

Kommunstyrelsen -116 826 -93 553 23 273 -122 364
- varav förvaltningen för utveckling och service -96 699 -80 850 15 849 -103 657
- varav tekniska förvaltningen -20 127 -12 703 7 424 -18 707
Bildningsnämnden -404 367 -408 786 -4 419 -381 941
Socialnämnden -351 274 -355 970 -4 696 -344 648
Miljö- och byggnadsnämnden -3 726 -1 703 2 023 -2 619
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -10 405 -10 232 173 -10 242
Vara kommuns revisorer -941 -946 -5 -970
Summa nämndverksamhet -887 539 -871 190 16 349 -862 784

Centralt anslag integration -4 000 0 4 000 0
Centralt anslag hyresförluster -1 000 -2 333 -1 333 -1 630
Avstämning resursfördelningsmodell 7 171 0 -7 171 0
Internränta 10 835 11 571 736 11 898
Personalomkostnader 7 000 2 101 -4 898 1 762
Kalkylerade personalförsäkringar 29 974 36 053 6 080 31 006
Pensionskostnader inklusive löneskatt -35 812 -38 640 -2 828 -32 653
Förändring semesterlöneskuld -1 000 -1 409 -409 -1 849
Skatt och försäkring 0 235 235 -35
Realisationsvinst/-förlust 0 0 0 0
Flyktingbidrag omfördelat till nämnderna 0 0 0 0
Summa verksamhet -874 371 -863 612 10 761 -854 285

Skatteintäkter och generella statsbidrag 898 519 897 129 -1 390 875 929
Finansnetto -13 475 -13 976 -501 -10 437
Summa efter finansiering 10 673 19 541 8 870 11 207

Extra ordinära poster 0 0 0 0 
Totalt 10 673 19 541 8 870 11 207

Driftsredovisning 

Investeringsredovisning

Budget Redovisning  Budget- Överföring Redovisning 
Nämnd, tkr 2018 2018 avvikelse till 2019 2017 

Kommunstyrelsen 324 464 163 401 161 063 147 773 93 468
- varav förvalt. f. utv. o. service 12 286 2 542 9 744 3 636 7 347
- varav tekniska förvaltningen 312 178 160 859 151 319 144 137 86 121
Bildningsnämnden 9 800 7 432 2 368 1 298 4 724
Socialnämnden 1 150 405 745 0 774
Miljö- och byggnadsnämnden 297 461 -164 0 0 
Summa 335 711 171 699 164 012 149 071 98 966

Investeringsredovisning – översikt

Investeringarna uppgår till 172 mkr för kommunen, vilket är
en avvikelse mot budget med 164 mkr. De största investeringarna
under året är kultur- och bildningsklustret Sprinten, 81 mkr,
grundskolan Torsgårdsskolan, 37 mkr, investeringar i VA-led-
ningar, 11 mkr, och ny- och ombyggnad av gator och vägar, 8 mkr.
De största avvikelserna är Sprinten, 75 mkr, och ombyggnad av
idrottshallen Alléhallen inklusive Allébadet, 35 mkr. Anledningen
till den stora avvikelsen är att projekt inte har kommit igång eller
har genomförts senare än vad som har budgeterats.

Av kvarvarande budget på 164 mkr föreslås 149 mkr att över-
föras till 2019, varav tekniska förvaltningen 144 mkr, förvalt-
ningen för utveckling och service 4 mkr samt bildningsnämnden
1 mkr. Den budget som föreslås överföras är till projekt som är
påbörjade eller försenade men ska genomföras.
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Investeringsredovisning

Projektets Ack. Budget- Budget 
budget utfall diff 2018 Budget- Slut-
t.o.m. t.o.m. t.o.m. inkl Utfall avvikelse redo-

Nämnd (Belopp i tkr) 2018 2018 2018 överföring 2018 visat

Tekniska förvaltningen
Sprinten, förändring konserthus-
gymnasieskola 187 000 111 465 75 535 156 263 80 728 75 535        
Grundskola Torsgårdsskolan 53 917 49 101 4 816 41 991 37 175 4 816        
Ram vatten och avlopp 
(fd VA-renovering, bef. ledningar) 9 500 11 302 -1 802        
Ram gata/park (fd ny- och 
omb gator o vägar) 13 377 8 039 5 338        
Alléskolan lokaler 2 700 7 987 -5 287 1 795 7 082 -5 287        
Renov/omb fastighet bin lokaler 10 000 6 196 3 804        
Underhåll övriga lokaler 6 000 4 238 1 762        
Renov/omb fastighet soc lokaler 10 000 2 572 7 428        
VA-ledning Storegårdsv. m.fl. Arentorp 6 000 4 954 1 046 1 856 810 1 046        
Kvänums förskola 5 000 331 4 669 4 952 279 4 673        
Bad Vara och Kvänum 137 790 128 302 9 488 9 625 137 9 488        
Exploatering kvarteret Ritaren 4 800 2 859 1 941 2 004 63 1 941        
Nyanläggning Stallgatan etapp 3 1 745 1 991 -246 -194 52 -246        
Omb Alléhall inkl. f.d. Allébad 35 000 139 34 861 34 861 0 34 861        
Avloppsledning Kvänum 6 344 6 126 218 3 000 0 3 000        
Övriga projekt 7 148 2 186 4 962        
Summa tekniska förvaltningen 312 178 160 859 151 319

Förvaltning för utveckling och service
Digitala skyltar E-20 1 500 1 108 392        
Markinköp 2 000 841 1 159        
Gemensamma datakostnader 4 850 593 4 257        
Ärendehanteringssystem 1 600 14 1 586 1 586 0 1 586        
HR-system 2 000 0 2 000        
Övriga projekt 350 0 350        
Summa förv. för utv. och service 12 286 2 542 9 744

Summa kommunstyrelsen 324 464 163 401 161 063        
    
Miljö- och byggnadsnämnden         
Inventarier 297 461 -164        
Summa miljö- och byggnadsnämnden 297 461 -164
    
Bildningsnämnden
Inventarier 6 600 5 432 1 168
Datorer 1:1 3 200 2 000 1 200
Summa bildningsnämnden 9 800 7 432 2 368        
    
Socialnämnden         
Inventarier 1 150 405 7456
Summa socialnämnden 1 150 405 745

Summa samtliga nämnder 335 711 171 699 164 012        

Investeringsredovisning per projekt
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Resultaträkning och Kassaflödesanalys

2017 2018

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Verksamhetens intäkter Not 1 246 311 247 317
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 047 -1 092 -1 071 -1 125
– varav jämförelsestörande kostnader Not 3 -15 -15 -5 -5
Avskrivningar/nedskrivningar Not 4 -54 -65 -39 -50
– varav jämförelsestörande kostnader Not 3 -11 -11 0 0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -855 -846 -863 -858

Skatteintäkter Not 5 662 662 672 672
Generella statsbidrag och utjämning Not 6 214 214 225 225
Finansiella intäkter Not 7 2 1 3 2
Finansiella kostnader Not 8 -12 -15 -17 -20
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 11 16 20 21

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Skattekostnader Not 9 0 -1 0 0
ÅRETS RESULTAT 11 15 20 21 

Resultaträkning

2017 2018

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 11 15 20 21
Justering för avskrivningar 54 65 39 50
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 10 -3 -1 -3 0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 62 79 56 71
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -2 -5 28 28
Ökning/minskning av förråd och varulager 0 0 -2 -1
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 18 37 1 1
Medel från den löpande verksamheten 78 111 83 99

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -99 -131 -171 -190
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 1 1 3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 -2 -2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Medel från investeringsverksamheten -98 -130 -172 -189

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 -273 -268
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0
Ökning av långfristig skuld 6 4 296 292
Minskning av långfristig skuld 0 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 6 4 23 24

     
ÅRETS KASSAFLÖDE -14 -15 -66 -66

Likvida medel vid årets början 104 105 90 90
Likvida medel vid årets slut 90 90 24 24  

Kassaflödesanalys



Årsredovisning 2018
Vara kommun – finansiell analys och räkenskaper

67

Vara kommun

2018
Balansräkning

2017 2018

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 744 1 015 878 1 157
Maskiner och inventarier Not 12 46 61 44 60
Finansiella anläggningstillgångar Not 13 38 16 313 19
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 828 1 092 1 235 1 236

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd Not 14 4 5 5 6
Kortfristiga fordringar Not 15 80 68 53 57
Likvida medel Not 16 90 90 24 24
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 174 163 82 87

     

SUMMA TILLGÅNGAR 1 002 1 255 1 317 1 323

     

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Ingående eget kapital Not 17 312 302 323 321
Årets resultat 11 15 20 21
SUMMA EGET KAPITAL 323 317 343 342

     

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar pensioner Not 18 399 401 393 395
Andra avsättningar Not 19 50 47 55 53
SUMMA AVSÄTTNINGAR 449 448 448 448

     

SKULDER

Långfristiga skulder Not 20-22 21 268 316 316
Kortfristiga skulder Not 23 209 222 210 217
SUMMA SKULDER 230 490 526 533

     

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 002 1 255 1 317 1 323

     
Borgens- och ansvarsförbindelser Not 24 252 5 6 6

Balansräkning
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2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Försäljningsmedel 19 34 20 39
Taxor och avgifter 65 63 68 67
Hyror och arrenden 30 60 31 62
Bidrag 112 135 104 128
Övriga intäkter 20 19 24 21
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 246 311 247 317

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Jämförelsestörande kostnader

Bidrag Vara Innebandyklubb -5 -5 0 0
Verksamhetsutveckling -9 -9 0 0
Nedskrivning värdering fastigheter -5 -5 0 0
Nedskrivning värdering inventarier -6 -6 0 0
Medfinansiering E20 0 0 -5 -5
SUMMA JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER -26 -26 -5 -5

Not 3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Personalkostnader 650 679 675 706
Bidrag 52 39 48 33
– varav försörjningsstöd 12 12 13 13
– varav Vara Innebandyklubb 5 5 0 0
Köp av verksamhet 157 175 162 181
Fastigheter och inventarier 100 106 108 118
Tjänster, transporter m.m. 88 94 78 87
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 047 1 092 1 071 1 125

Not 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

- Byggnader och tekniska anläggningar 26 36 28 38
- Maskiner och inventarier 16 17 10 11
Nedskrivningar
- Byggnader, nedskrivning 5 5 1 1
- Byggnader, återföring av nedskrivning 0 0 0 0
- Inventarier, nedskrivning 6 6 0 0
SUMMA AVSKRIVNINGAR 54 65 39 50

Not 4. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Nedskrivning av byggnader 2017 består av f.d. Allébadet, 2,5 mkr, där del av byggnaden ska rivas samt Nästegårdsbadet, 2 mkr, där
ytskiktsrenoveringen 2014 felaktigt bokfördes som stomme vilket nu rättats till. 2018 avser delvis avveckling Bonden, ett boende
för ensamkommande ungdomar, 0,4 mkr.

Nedskrivning av inventarier 2017 avser IT utrustning, 6 mkr, som inte längre behövdes när Vara kommun gick in i Göliska IT
januari 2018.
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2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Preliminär skatteinbetalning 664 664 675 675
Preliminär slutavräkning innevarande år -3 -3 -1 -1
Slutavräkning differens föregående år 1 1 -2 -2
SUMMA SKATTEINTÄKTER 662 662 672 672

Not 5. SKATTEINTÄKTER

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Räntekostnader 0 3 1 4
Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 12 12 11 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 5 5
- varav jämförelsestörande finansiell kostnad: 0 0 0 0
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 12 15 17 20

Not 8. FINANSIELLA KOSTNADER

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ränteintäkter 0 0 2 1
Övriga finansiella intäkter 2 1 1 1
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 2 1 3 2

Not 7. FINANSIELLA INTÄKTER

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Inkomstutjämningsbidrag 184 184 195 195
Regleringsbidrag 0 0 3 3
Utjämningsbidrag för LSS -1 -1 -4 -4
Fastighetsavgift 27 27 30 30
Kostnadsutjämningsavgift -2 -2 -6 -6
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 6 6 7 7
SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 214 214 225 225

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Skatt på årets resultat 0 -1 0 0
SUMMA SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 0 -1 0 0

Not 9. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Not 6. GENERELLA STATSBIDRAG
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2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 258 280 244 268

Årets investeringar 14 16 9 10
Årets försäljningar och utrangeringar -28 -28 -1 -1
Utgående anskaffningsvärde 244 268 252 277

Ingående avskrivningar -203 -210 -198 -206

Återförda avskrivningar på försäljning/utrangering 21 21 1 1
Årets avskrivningar -16 -17 -11 -12
Utgående avskrivningar -198 -206 -208 -217

REDOVISAT  VÄRDE VID ÅRETS SLUT 46 61 44 60

Not 12. MASKINER OCH INVENTARIER

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 1 278 1 620 1 362 1 717

Justering anskaffningsvärde 0 0 0 10
Årets investeringar 11 28 19 33
Årets pågående projekt 74 87 143 146
Årets försäljningar och utrangeringar -1 -2 0 0
Utgående anskaffningsvärde 1 362 1 733 1 524 1 906

Ingående avskrivningar -593 -652 -618 -680

Årets avskrivningar -26 -33 -28 -34
Återförda avskrivningar vid utrangering/försäljning 0 0 0 0
Utgående avskrivningar -619 -685 -646 -714
Ingående nedskrivningar 0 -34 0 -34
Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0
Utgående nedskrivningar 0 -34 0 -34

SUMMA MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 744 1 015 878 1 157

Markreserv 9 9 9 9
Verksamhetsfastigheter 469 705 458 716
Fastigheter för affärsverksamhet 65 65 68 68
Publika fastigheter 102 102 101 101
Fastigheter för annan verksamhet 1 1 1 1
Exploateringsmark 24 44 24 42
Pågående projekt 74 88 217 221
SUMMA 744 1 015 878 1 157

Not 11. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förändring av pensionsavsättningar -5 -5 -7 -7
Medfinansiering infrastruktur 2 2 5 5
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 2 -1 2
SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER -3 -1 -3 0

Not 10. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
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2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kundfordringar 11 13 13 13
Upplupna skatteintäkter 0 0 0 0
Interimsfordringar 40 43 36 37
Momsavräkning 0 1 4 5
Fordran Vara Bostäder AB 17 0 0 0
Fordran Vara Industrifastigheter AB 5 0 0 0
Övriga fordringar 7 11 0 2
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 80 68 53 57

Not 15. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Aktier, helägda dotterbolag 24 0 24 0
Andelar Kommuninvest m.fl. 14 14 16 16
Långfristig fordran VaraNet AB 0 0 5 0
Långfristig fordran Bostäder AB 0 0 260 0
Långfristig fordran Vara Industrifastigheter AB 0 0 8 0
Övriga långfristiga fordringar 0 2 0 3
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 38 16 313 19

Not 13. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förråd 1 2 1 2
Exploateringsfastigheter 3 3 4 4
SUMMA FÖRRÅD OCH VARULAGER 4 5 5 6

Not 14.  FÖRRÅD, EXPLOATERINGSFASTIGHETER

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Årets resultat 11 15 20 21
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 312 302 323 321
UTGÅENDE EGET KAPITAL 323 317 343 342

Not 17.  EGET KAPITAL

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Koncernkonto 90 90 24 24
SUMMA LIKVIDA MEDEL 90 90 24 24

Not 16. KASSA OCH BANK
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2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Pensioner intjänade före 1998 284 284 274 274
Pensioner exklusive ÖK-SAP 34 34 37 37
Pensioner ÖK-SAP 0 0 0 0
Pensioner förtroendevalda 3 3 5 5
Pensioner Vara Bostäder AB 0 2 0 2
SUMMA PENSIONSSKULD 321 323 316 318

SUMMA SKULD LÖNESKATT 78 78 77 77

SUMMA PENSIONSSKULD INKLUSIVE LÖNESKATT 399 401 393 395

Pensioner intjänade före 1998

Ingående avsättning exklusive löneskatt 291 291 284 284
Ränte- och basbeloppsuppräkning 9 9 7 7
Gamla utbetalningar -15 -15 -16 -16
Aktualisering 0 0 0 0
Övrig post 0 0 -1 -1
Summa exklusive löneskatt 285 285 274 274

Löneskatt 69 69 66 66
Summa inklusive löneskatt 354 354 340 340

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning exklusive löneskatt 31 31 34 34
Försäkring 0 0 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 1 1 1
Nya utbetalningar -1 -1 -1 -1
Slutbetalning FÅP 0 0 0 0
Intjänad FÅP 2 2 3 3
Övrig post 0 0 0 0
Summa exklusive löneskatt 33 33 37 37

Löneskatt 8 8 9 9
Summa inklusive löneskatt 41 41 46 46

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

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

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

Avsatt till pensioner förtroendevalda 3 3 5 5

Löneskatt 1 1 1 1
Summa inklusive löneskatt 4 4 6 6

Antal förtroendevalda 9 9 9 9

Summa avsättning pensioner exklusive löneskatt 321 323 316 318

Löneskatt 78 78 77 77
SUMMA AVSÄTTNING PENSIONER INKL LÖNESKATT 399 401 393 395

Aktualiseringsgrad, % 99 99 99 99

Not 18. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT
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2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Swedbank 0 2 0 0
Handelsbanken 0 45 0 0
Kommuninvest 0 200 263 263
Summa långfristiga låneskulder 0 247 263 263

Anslutningsavgifter vatten 6 6 6 6
Anslutningsavgifter avlopp 9 9 10 10
Gatukostnadsersättningar 2 2 2 2
Skuld investeringsbidrag 4 4 35 35
Summa övriga långfristiga skulder 21 21 53 53

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 21 268 316 316

Not 20. LÅNGFRISTIGA SKULDER

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0 0 0 0
Medfinansiering E20 50 50 55 55
Avsättning uppskjutna skatter 0 -3 0 -2
SUMMA ANDRA AVSÄTTNINGAR 50 47 55 53

Not 19. ANDRA AVSÄTTNINGAR

                     

2018 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen

Räntebindning till:
2019 113 113
2020 60 60
2021 40 40
2022 50 50
2023 0 0
SUMMA 263 263

Not 22. RÄNTEBINDNINGSTID

                     

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Skulder som förfaller inom ett år 0 113 52 52
Skulder som förfaller senare än ett år men senast fem år efter balansdagen 0 134 211 211
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 0 0 0 0
SUMMA 0 247 263 263

Not 21. FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER

Medfinansiering E20 avser ombyggnad av E20 till mötesfri väg. En första avsättning gjordes 2014 på 48 mkr. 2017 uppräknades
summan till 50 mkr efter Trafikverkets infrastrukturindex. En betalningsplan har nu tagits fram där det framgår att utbetalningarna
ska ske åren 2020-2023 och totalsumman uppskattas till 55 mkr. Avsättningen har därför utökats med 5 mkr och uppgår nu till 55
mkr.
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2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

BORGENSFÖRBINDELSER

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

Förlustansvar för egna hem 0 0 0 0
Föreningsliv 3 3 2 2
SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 250 3 2 2

ANSVARSFÖRBINDELSER

Kontanta medel omsorgstagare 0 0 0 0
Pensionsskuld för förtroendevalda * 2 2 4 4
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 2 2 4 4

SUMMA BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 252 5 6 6

*) Antal förtroendevalda med ansvarsförbindelser är sex stycken.

Not 24. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

2017 2018
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Leverantörsskulder 29 39 31 40
Preliminär skatt och diverse avdrag 11 11 12 13
Interimsskulder 51 53 41 43
Momsskuld 0 0 0 0
Förutbetalda brukningsavgifter VA 5 5 2 2
Skulder kreditinstitut 0 0 0 0
Kortfristig skuld Vara Konserthus AB 13 0 18 0
Kortfristig skuld Vara Koncern AB 1 0 2 0
Kortfristig skuld VaraNet AB 2 0 0 0
Kortfristig skuld Vara Industrifastigheter AB 0 0 0 0
Upplupna sociala avgifter 12 13 13 14
Upplupen semesterlön 44 45 45 47
Upplupna löner, okompenserad övertid 5 5 6 6
Upplupen pensionsskuld individuell del 23 24 24 24
Upplupen särskild löneskatt individuell del 6 6 7 7
Förskottshyror 0 5 0 2
Förutbetalda skatteintäkter 6 6 7 6
Övriga kortfristiga skulder 1 10 2 13
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 209 222 210 217

Not 23. KORTFRISTIGA SKULDER

Införandet av koncernbank under året då bolagens lån togs över av kom-
munen får till följd att kommunen inte längre har några borgensåtagan-
den mot de kommunala bolagen.

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 288 kommuner som per 2018-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av an-

svaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlem-
marnas 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 2018-12-31 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 405 mdkr och to-
tala tillgångar till 406 mdkr. Vara kommuns andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 372 mkr och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 367 mkr.
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2018 2018
Försäljning Försäljning Fordringar Skulder 

Belopp i mkr köpare säljare borgenär gäldenär

Kommunen 12 10 275 21
Vara Bostäder AB 2 9 0 261
Vara Industrifastigheter AB 1 0 0 8
VaraNet AB 0 2 0 4
Vara Konserthus AB 8 2 18 1
Vara Koncern AB 0 0 2 0
Destination Vara AB 0 0 0 0
Summa 23 23 295 295

Fin. poster Fin. poster Givna Mottagna

mottagare betalare bidrag bidrag

Vara kommun 1 0 15 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 14
Vara Koncern AB 0 0 0 0
Destination Vara AB 0 0 0 1
Summa 1 1 15 15

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 efter ett kommunfullmäktige beslut
fr.o.m. 2003 års bokslut den s.k. fullfonderingsmodellen som re-
dovisningsmodell. Motiveringen till beslutet är att ge kommunin-
vånarna en rättvisande bild av kommunens finansiella utveckling
och finansiella ställning samt skapa styrmedel för kommunallagens
krav på god ekonomisk hushållning.

Innebörden av fullfonderingsmodellen är att hela pensionsskul-
den, inklusive pension som intjänats före 1998, belastar resultatet
och att intjänade pensioner tas upp som avsättning i balansräk-
ningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som fi-
nansiell kostnad i resultaträkningen. Löneskatt ingår i
pensionsskulden. KPA har beräknat pensionsskulden per 2018-
12-31 enligt RIPS17. Pensioner intjänade under år 2018 redovisas
som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som
kortfristig skuld i balansräkningen.

Pensioner för de förtroendevalda redovisas som avsättning i ba-
lansräkningen och visstidspensioner för förtroendevalda som ännu
inte aviserat sin avgång redovisas som ansvarsförbindelse enligt
RKR:s rekommendation 2.2. 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.

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

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

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper



Sammanställd redovisning
Kommunkoncernen Vara kommun omfattar Vara Koncern AB
(100 %), Vara Bostäder AB (100 %), Vara Industrifastigheter AB
(100 %), VaraNet AB (100 %), Vara Konserthus AB (100 %) och
Destination Vara AB (100 %). En sammanslagning av kommu-
nens och bolagens räkenskaper efter eliminering till en redovis-
ningsenhet kallas konsolidering. Alla bolag i kommunkoncernen
konsolideras. Den sammanställda redovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden med proportionell fördelning. Med för-
värvsmetoden menas att det egna kapitalet i dotterföretagen vid
förvärvstillfället har eliminerats av kommunen. Kommunkoncer-
nens eget kapital utgörs, förutom av kommunens eget kapital, en-
dast den del av bolagens eget kapital 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 2019, men som
avser december 2018 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.

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 
räkenskapsåret ska användas vid beräkningen av årets skattein -
täkter.

Intäkter
Förväntade intäkter för integration är uppbokade till 80 % på
bildningsnämnden och 100 % på socialnämnden. Bildnings-
nämndens uppbokning på 80 % görs av försiktighetsskäl, resul-
tatpåverkan är försumbar.

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
rekommendation 3.1.

Kommunala uppdragsföretag
Det har funnits två aktiva uppdragsföretag under året anslutet till
kommunen. Under 2017 betalades 263 tkr ut och under 2018 be-
talades 257 tkr ut. Det gäller bolag enligt LOV inom hemtjäns-
ten.
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Finansiella profiler för Vara kommun 

Vad är den finansiella profilen?
Den finansiella profilen är en rapport som tas fram av Kommun-
forskning i Västsverige. Syftet med rapporten är att redovisa var
Vara kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har ut-
vecklats under åren 2015 - 2017 i förhållande till de 55 kommuner
som ingår i Västra Götaland och Hallands län. 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 de övriga kommunerna i jämförelsen.

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. Perspektivens poäng utgörs av de fyra
nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella
profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika
perspektiv.

Genom att ta fram tre finansiella profiler för Vara kommun för
åren 2015 - 2017 går det att på ett översiktligt sätt fastställa vilken
finansiell utveckling och ställning kommunen haft i förhållande
till övriga kommuner i länen. Den finansiella profilen bygger på
en skala 1-5 som är relativ, vilket innebär att om kommunen re-
dovisar högsta betyget som är en 5:a i profilen, har kommunen
visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i de granskade länen,
men värdet kan behöva förbättras för att nå t.ex. god ekonomisk
hushållning. I allmänhet är det dock så att om kommunen får en
4:a eller 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen är nyckelta-
lets värde oftast mer än tillfredsställande. Höga betyg ger stor cirkel
och låga betyg ger en liten cirkel.

Alla perspektiv i profilen är relaterade till hur Vara kommun
befinner sig i förhållande till övriga kommuner i jämförelsegrup-
pen.

    Långsiktig handlingsberedskap – Det första perspektivet
handlar om att redovisa vilken finansiell motståndskraft
kommunen har på lång sikt i förhållande till övriga kommu-
ner 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
Varas finansiella profil 2017 visar att kommunen låg på genom-
snittet för tre av fyra perspektiv. De tre perspektiven är risk samt
kort och långsiktig handlingsberedskap. Poängen för perspektivet
kontroll hamnade under genomsnittet främst p.g.a. ett svagt re-
sultat 2017 där poängen gick från en 3:a både 2015 och 2016 till
en 1:a 2017. Övriga förändringar från 2016 är att budgetföljsam-
heten förbättrades från en 3:a till en 4:a samt att skattefinansie-
ringsgraden av investeringarna gick från en 4:a till en 3:a.

Avslutande kommentar
Vara har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock för-
bättras till runt 2-3 % i förhållande till verksamhetens bruttokost-
nader för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta
kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme
för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa
en alltför ökad skuldsättning.

Det är av största vikt att Vara kommun, om det finns möjlighet,
stärker sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren för-
väntas bli tuffa p.g.a. att kommunsektorn står inför utmaningar
som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kom-
munala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare.

För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteun-
derlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall be-
hövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas
verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Vara om
kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus
på att stärka resultatnivån de kommande åren.
Källa: Kommunforskning i Väst (KFI).
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…i förhållande till Västra Götaland och Hallands län 

…i förhållande till riket

Finansiella profiler för Vara kommun…



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

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 27 343 tkr, vilket är en ökning
med 147 tkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 22 560 tkr, vilket är en
minskning med 248 tkr jämfört med föregående år. Följande för-
delade kostnader från kommunen belastar verksamheten; material,
personalkostnader från gata/park och ekonomiavdelning, köpt
tjänst från miljö/hälsoskydd och IT samt övriga kostnader såsom
växeltelefoni, skatt och försäkring.

Årets resultat
2018 års verksamhet innebar ett underskott med 2 537 tkr. VA-
fonden minskar med motsvarande belopp. Det utgående värdet
på resultatfonden blir därmed 551 tkr.

Avskrivningar
Kostnaderna för planenliga avskrivningar uppgår till 3 552 tkr,
vilket är en ökning med 281 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. Ingen ränta utgick för 2018.

Affärsverksamhet
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Resultaträkning

(Belopp i tkr) 2017 2018

Verksamhetens intäkter 27 196       27 343
Verksamhetens kostnader -22 808      -22 560
Avskrivningar -3 271        -3 552
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 117        1 231

                 
Finansiella intäkter 0                0
Finansiella kostnader -1 117        -1 231
RESULTAT EFTER FINANSNETTO 0               0

ÅRETS RESULTAT 0               0

Balansräkning

(Belopp i tkr) 2017 2018

TILLGÅNGAR                  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 62 933       65 549
Maskiner och inventarier 78                0
Finansiella anläggningstillgångar 94              94
Summa anläggningstillgångar 63 105      65 643

                 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                  

Förråd 365            348
Kundfordringar 0         1 772
Övriga fordringar 10 479       10 463
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 0              59
Summa omsättningstillgångar 10 844      12 642

                 

SUMMA TILLGÅNGAR 73 949      78 285

                 

EGET KAPITAL 0               0

                 

AVSÄTTNINGAR                  

Pensioner 2 741         2 678
SUMMA AVSÄTTNINGAR 2 741        2 678

                 

SKULDER                  

Kommunlån 49 093       56 052
Periodiserade anslutningsavgifter 14 653       15 695
Summa långfristiga skulder 63 746      71 747

                 
Leverantörsskulder 611         1 701
VA-fond 3 087            551
Moms 0                0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 764         1 608
Summa kortfristiga skulder 7 462        3 860

                 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER 73 949      78 285
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har ökat med 2 537 tkr.

Avsättningar
Verksamhetens upparbetade pensionsskuld uppgår till 2 678 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 56 052 tkr. Det är en ökning med 6 959 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 rådet 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
resultatet.

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

u  10 år Inventarier

u  40 år Vatten- och avloppsverk samt pumpstationer

u  70 år Vatten- och avloppsledningar

Finansnetto
Anläggningstillgångarna är finansierade med 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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Bokslut Bokslut Bokslut  Bokslut Bokslut 

2014 2015 2016 2017 2018

Skatteintäkts- och statsbidragsutveckling, % 2,7 3,1 4,6 5,9 2,4
Nettokostnadsutveckling, % 9,6 -1,9 2,4 10,1 1,1

Driftskostnadsandel
Verksamhetens intäkter och kostnader, % 96 91 89 91 92
Avskrivningar, % 5 5 5 6 4
Driftskostnadsandel exklusive finansnetto, % 101 96 94 98 96

Finansnetto, % 0 1 1 1 2
Driftskostnadsandel inklusive finansnetto, % 101 97 95 99 98

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

Nettoinvesteringar, mkr 105 45 55 99 172
Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringarna, % 59 144 139 63 33
Nettoinvesteringar/bruttokostnader, % 11 5 6 9 16
Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 272 112 139 185 441

Soliditet

Inkl. pensioner intjänade före 1998, % 28 29 32 32 26
Exkl. pensioner intjänade före 1998, % 71 70 69 68 52

Total skuld och avsättningsgrad 72 71 69 68 74

- Varav avsättningsgrad, % 53 50 47 45 34
- Varav kortfristig skuldsättningsgrad, % 18 19 20 21 16
- varav långfristig skuldsättningsgrad, % 1 2 2 2 24

Kassalikviditet, % 76 85 96 82 36
Rörelsekapital, mkr -33 -23 -4 -34 -128
Finansiella nettotillgångar, mkr -11 9 19 -17 -132
Långfristig skuld, mkr 12 14 15 21 316
Nettolåneskuld, mkr 46 77 89 69 -293
Borgensåtagande, mkr 230 245 250 250 2
Pensionsskuld, mkr 425 413 404 399 393

Finansiella nyckeltal

Resultat – kapacitet

Finansiella nyckeltal 

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

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

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

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

Soliditet
Eget kapital/ totala tillgångar.

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder

Nettolåneskuld
Kassa och bank – långfristiga skulder.

Risk – kontroll
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Vara kommun – 10 år i sammandrag 
                                                                                                          Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut        Bokslut        Bokslut        Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut
resultaträkning (Belopp i mkr)                                         2009          2010           2011           2012            2013            2014            2015          2016           2017           2018

VVerksamhetens intäkter                                                                              192               193                194                189                 194                 190                 214               266                246                247
Verksamhetens kostnader                                                                          -794              -797              -832               -827                -861               -924                -932           -1 002            -1 047            -1 071
Avskrivningar                                                                                               -39                -39                -39                 -38                 -37                 -38                 -40               -40                 -54                 -39
Verksamheten nettokostnader                                                  -641           -643           -677            -676            -704            -772             -758           -776            -855            -863
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Skatteintäkter                                                                                              520               532                541                551                 570                 578                598               616                662                672
Generella statsbidrag                                                                                   159               170                173                 172                 176                 188                 192               211                214                225
Finansiella intäkter                                                                                          2                   1                   3                    3                    2                    1                    1                   1                    2                    3
Finansiella kostnader                                                                                   -25                  -5                -40                 -20                 -47                   -5                   -8                -13                 -12                 -17
Resultat före extraordinära poster                                               15              55                 0               30                -3              -10                25              39               11               20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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              55                 0               30                -3              -10                25              39               11               20
Årets resultat blandad redovisningsmodell                                 20              45               34               33                25              -28                14              26                 3                 7
– varav jämförelsestörande poster                                                                   8                 15                -40                  15                  -19                 -48                    7                -16                 -26                   -5
Skillnad fullfonderingsmodell                                                                          5                -10                 34                    3                  28                  -18                  -12                -13                   -8                 -13

                                                                                                          Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut        Bokslut        Bokslut        Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut
balansräkning (Belopp i mkr)                                              2009          2010           2011           2012            2013            2014            2015          2016           2017           2018

Anläggningstillgångar                                                                                  547               565               599                677                 746                 765                 776               783                828             1 235
Omsättningstillgångar                                                                                  168               188                181                154                 107                 123                 152               187                174                  82
Summa                                                                                        715            753             780             831              853              888              928            970          1 002          1 317
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Eget kapital                                                                                                 175               230               230                260                 257                 247                 273               312                323                343
Avsättningar                                                                                                364               357               403                407                440                 473                466               452                449                448
Långfristiga skulder                                                                                         7                   7                   7                  10                   11                   12                   14                 15                  21                 316
Kortfristiga skulder                                                                                      169               159                140                154                 146                 156                 176               190                209                 210
Summa                                                                                                     715            753             780             831              854              888              929            969          1 002          1 317

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                          Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut        Bokslut        Bokslut        Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut
finansiella nyckeltal                                                    2009          2010           2011           2012            2013            2014            2015          2016           2017           2018

RESULTAT                                                                                                                                                                                                                                                             
Resultat/skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, %                           2,3                7,9                -0,1                 4,2                 -0,4                 -1,3                  3,3                4,7                 1,3                 2,2
                                                                                                                                                                                                                                                                             
LÅNGSIKTIG BETALNINGSSTYRKA                                                                                                                                                                                                                  
Soliditet, %                                                                                                   24                 31                 30                  31                  30                  28                   29                 32                  32                  26

LIKVIDITET                                                                                                                                                                                                                                                           
Kassalikviditet, %                                                                                          94                113                123                  98                  72                  76                   85                96                  82                  36
                                                                                                                       
INVESTERINGAR                                                                                                                                                                                                                                                 
Nettoinvesteringar, mkr                                                                                 35                 48                 66                  60                 109                 105                   45                 55                  99                 172
Nettoinvesteringar/avskrivningar, %                                                              90               146                187                159                294                272                 112               139                185                441
                                                                                                                       
LÅNESKULD                                                                                                                                                                                                                                                        
Nettolåneskuld, mkr                                                                                    120                 98                 74                  57                   -1                  46                   77                89                  69               -293
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PENSIONSSKULDEN                                                                                                                                                                                                                                          
Pensionsskuld intjänad före 1998, mkr                                                         351               340                374                377                405                 387                 375               362                353                340
Pensionsskuld intjänad efter 1997, mkr                                                          13                 16                 28                  29                  35                  38                   38                 42                  46                  52
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KOMMUNENS SKATTESATS, %                                                          21,20             21,20             21,20              21,27              21,27              21,27              21,27            21,27              21,77              21,77
                                                                                                                                                                                                                                                                             
INVÅNARANTAL 31/12                                                                      15 771          15 762           15 694            15 557            15 609            15 597            15 662          15 788           15 942            15 952
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