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Inledning 

Strategisk plan och budget 

Strategisk plan och budget är Vara kommuns främsta styrdokument. Styrdokumentet innehåller 
övergripande mål för perioden 2020-2023, skattesats, hur skattemedlen ska användas och därigenom vilka 
prioriteringar kommunen väljer att göra framöver. Strategisk plan och budget är därmed även det yttersta 
styrdokumentet för kommunfullmäktige för att ge nämnder och styrelser en övergripande politisk 
inriktning. Här beskrivs kommunens principer om mål- och resultatstyrning där fördelade resurser, utifrån 
beslutade mål, ska leda till resultat vilka ligger till grund för uppföljning, analys samt planering inför 
kommande år. 

Strategisk plan och budget innehåller såväl driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget 
som kassaflödesbudget och är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av 
verksamheten. 

Styrdokumentet fastslår resursfördelning mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheten de 
fyra kommande åren. 

Styrprocessen 

Styrprocessen är den process där målen för verksamheterna beslutas samtidigt som resurserna fördelas. 
Syftet är att förbättra verksamheten och förverkliga kommunens vision ”I Vara finns det goda livet, hos 
oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!” Inriktningsbeslutet fungerar som 
”stafettpinne” som kommunstyrelsen överlämnar till nämnderna, att ha som utgångspunkt för nämndens 
arbete med strategisk plan och budget. Efter det att nämnderna fattat beslut om verksamhetens mål, 
inriktning och ekonomiska budgetramar överlämnas underlaget till budgetberedningen. I maj månad 
lämnar kommunstyrelsen över förslag till kommunfullmäktige som omfattar drifts- och investeringsramar 
för nämnderna. Efter kommunfullmäktiges beslut i juni fortsätter nämnderna att utarbeta detaljbudgetar 
som sedan beslutas av respektive nämnd. 

Omvärldsanalys 
Sveriges kommuner och landsting har gjort en omvärldsspaning där sex olika så kallade megatrender lyfts 
fram; globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. En megatrend påverkar människor och 
organisationer såväl internationellt och nationellt som lokalt. 

Under våren 2019 har en omvärldsanalys för Vara kommun arbetats fram vilken tar sitt avstamp i ovan 
nämnda megatrender utifrån vilken påverkan de får nationellt och lokalt för kommunen. 
Omvärldsanalysen har legat till grund för framtagande av övergripande mål och framgångsfaktorer för 
Vara kommun avseende åren 2020-2023, vilka beslutats av kommunfullmäktige i juni 2019. 

De demografiska förändringarna består i huvudsak i att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder 
blir mindre. Detta innebär att färre ska försörja fler, det blir svårare att rekrytera tillräcklig kompetens till 
de kommunala verksamheterna och samtidigt växer behoven av service till barn, unga och gamla. Vara 
kommun, liksom övriga världen, påverkas även av urbaniseringskraften, unga tenderar i stor utsträckning 
att flytta till större städer. 

Den demografiska utvecklingen sätter också press på ekonomin. Ökat behov av välfärdstjänster, ett större 
ansvarstagande för medfinansiering av tidigare statligt finansierad service, stora investeringsbehov liksom 
oförändrad nivå i statsbidragen innebär sammantaget att kostnaderna växer betydligt snabbare än 
skatteintäkterna framöver. 

Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn utmanas när det gäller kompetensförsörjningen. 
På både nationell och lokal nivå bedöms bristen på lämplig arbetskraft vara ett stort tillväxthinder för såväl 



Kommunfullmäktige, Budget 2020, plan 2021-2023 4(31) 

den privata näringen som kommunen. Kommunens attraktivitet som arbetsgivare blir därmed allt viktigare 
liksom att möta nya generationers krav på flexibilitet och inflytande i arbetslivet. Trots lägre 
utbildningsnivå har Vara en högre sysselsättningsgrad i jämförelse med övriga kommuner i Västra 
Götalandsregionen. Omvänt är arbetslösheten lägre än i regionen och i riket, vilket är positivt för såväl 
Vara kommun som geografiskt område och som arbetsgivare. 

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och digitaliseringen i synnerhet går snabbt framåt och påverkar 
kommunens sätt att utföra service och tjänster. Kommuninvånare och företag kommer genom en ökad 
digitalisering att ställa högre krav på kommunens verksamheter. I takt med att samhället digitaliseras finns 
också en risk för att vissa grupper står utanför denna utveckling och därmed skapas ett digitalt 
utanförskap. 

I Vara kommun finns sociala utmaningar i form av högre ekonomisk utsatthet än riket, lägre 
medellivslängd vilket beror på en mer ohälsosam livsstil än i riket, en hög andel som upplever otrygghet 
samt en låg utbildningsnivå generellt. 

När det gäller infrastruktur och kommunikationer blir det allt viktigare för små och medelstora kommuner 
att knyta an till större städer och regioner samt samverkan däremellan. För Vara kommun blir 
infrastrukturen allt viktigare för att bibehålla befolkningstillväxt och sysselsättning i en region som släpar i 
Västra Götalandsregionen vad gäller dessa viktiga mått på utveckling. 

Klimatförändringar och miljöfaktorer blir allt viktigare i både fysisk infrastrukturplanering, 
markanvändning som i människors och företags agerande i vardagen. Här är kommunen en viktig aktör på 
vägen mot att bli fossiloberoende, att hushålla med mark- och naturresurser samt strävan att bevara den 
biologiska mångfalden och ett resurssnålt samhälle. Ytterligare utmaning ligger i att klimatanpassa 
samhällsservicen och infrastrukturen. 

Avslutningsvis kan konstateras att en hållbar utveckling – för alla – i Vara kommun är en utmaning 
framöver. 

 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen (11 kap 1§) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet där 
kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer kring detta. Vidare ska såväl finansiella såsom 
verksamhetsmässiga mål vilka har betydelse för god ekonomisk hushållning fastställas. 

För Vara kommun innebär god ekonomisk hushållning långsiktighet och relaterar till begreppet hållbar 
ekonomi. En långsiktig och strategisk ekonomisk planering ämnar möta det utökade kommunala ansvaret, 
demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden samt skapa förutsättningar för goda livsvillkor för 
såväl dagens som framtida medborgare. Det innebär att god ekonomisk hushållning i Vara kommun 
sträcker sig bortom det grundläggande balanskravet, där intäkterna årligen ska överskrida kostnaderna (KL 
11 kap. 5§). 

God ekonomisk hushållning handlar om att verksamhet och ekonomi ska gå hand i hand utifrån ett 
helhetsperspektiv, där utgångspunkten är en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. God ekonomisk 
hushållning för Vara kommun innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. 

God ekonomisk hushållning delas därför upp och betraktas i ett finansiellt och verksamhetsmässigt 
perspektiv. 

Finansiellt perspektiv 

Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande 
generationer. Kommunens tillgångar ska inte förbrukas för att täcka löpande behov, utan ett långsiktigt 
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finansiellt handlingsutrymme ska skapas genom ett tillräckligt stort resultat. Det möjliggör för kommunen 
att skattefinansiera kommande investeringar, oförutsedda händelser och konjunktursvängningar samt att 
en ökad skuldsättning därmed förhindras. Varje generation ska således bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. 

Verksamhetsperspektiv  

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning i Vara kommun att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås genom att det finns ett tydligt 
samband mellan budgeterade resurser, mål och resultat. 

  

Mål 

Styrmodell: mål- och resultatstyrning 

Vara kommuns styrmodell utgår från visionen och innehåller två målnivåer: 

1. Övergripande mål & framgångsfaktorer 
2. Nämnds/bolagsmål 

 

Övergripande mål bryts ned till nämnds- eller bolagsmål, vilka mäts och följs upp med indikatorer. Analys 
och uppföljning, med tillhörande planering framgent, görs i delårsrapport augusti samt i årsredovisning. På 
förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå finns arbetsplaner med aktiviteter som bidrar till att nå målen. 
Styrmodellen illustreras ovan. 
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Framgångsfaktorerna är att anse som förhållningssätt och faktorer som Vara kommun ska arbeta med för 
att nå de övergripande målen. Framgångsfaktorerna ska därmed genomsyra samtliga verksamheter. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 64) ska övergripande mål samt framgångsfaktorer gälla 2020-
2023, vilket därmed samtliga nämnder har att förhålla sig till. Övergripande mål samt framgångsfaktorer 
presenteras nedan. 

Agenda 2030 

Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer ett globalt ramverk för hållbar 
utveckling i FN:s generalförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar 
utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling är viktigt 
för Vara kommuns långsiktiga planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av 
varandra; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Vara kommuns övergripande mål ska, enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 64), ha en tydlig koppling 
till de globala målen genom inkluderad Agenda 2030. Denna inkludering görs genom att varje 
övergripande mål kopplas till ett eller flera av de 17 globala målen. Under varje övergripande mål visas de 
globala mål som huvudsakligen kan kopplas till Vara kommuns verksamhet. 

  

Vision & övergripande mål 

Utifrån Vara kommuns vision har fyra övergripande mål tagits fram, vilka presenteras nedan. Till varje mål 
finns en beskrivande text. 

Vision 

Vara Vågar! Vision 2030:  I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi 
bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo. 
 
 

Attraktivt Vara med livskvalitet för alla 

Beskrivning av mål  

Ett attraktivt Vara med god livskvalitet för alla är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla lever ett gott liv 
och känner tillit och förtroende till varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med acceptans där 
människors lika värde står i centrum. Det handlar om att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle där alla 
känner delaktighet och möjlighet att påverka. Ett samhälle som skapar goda förutsättningar att styra över 
ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Näringslivet och 
kommunen samverkar för att uppnå ett gott företagsklimat, goda förutsättningar för tillväxt och utveckling 
samt möjlighet för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt. 

                  

Verksamhet med god kvalitet 

Beskrivning av mål  

Vara kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och näringsliv i kommunen. 
Kommunens uppdrag är att leverera service och tjänster av hög kvalitet, med så liten miljöpåverkan som 
möjligt. Miljö- och klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet.  
 
Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och relationer ska kännetecknas av öppenhet, hög tillgänglighet 
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och ett gott bemötande. Dialog och delaktighet skapar engagemang kring kommunens verksamheter, ger 
kunskap och förståelse för kommunens uppdrag och stärker förtroendet för kommunens arbete. 

       

Välmående arbetsplats 

Beskrivning av mål  

Vara kommun är en attraktiv och välmående arbetsplats, där alla medarbetare ska känna sig delaktiga och 
uppskattade och där allas kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara kommun är en god och hälsosam 
arbetsmiljö i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald. 

     

Hållbar ekonomi 

Beskrivning av mål  

I Vara kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk för att möta det utökade 
kommunala ansvaret, demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden och för att skapa 
förutsättningar för goda livsvillkor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi innebär att balans skapas 
mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande generationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt. För en god ekonomisk hushållning och samhällsutveckling behövs 
samverkan mellan kommunen och medborgare, frivilliga organisationer, företag, andra kommuner och 
övriga intressenter. Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan på samhället och miljön. Framtida 
kostnader i verksamheten ska minskas genom att agera för effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster och produkter produceras under hållbara och ansvarsfulla 
förhållanden. 

    

Framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer är viktiga delar som Vara kommun ska arbeta med för att nå de övergripande målen. 

Nedan följer framgångsfaktorerna med beskrivande texter. 

Folkhälsa 

Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållanden och 
livsmiljöer vilket skapar förutsättningar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med god livskvalitet för alla. 

Samverkan 

Samverkan är viktigt för Vara kommuns medarbetare, dess verksamheter, invånare och näringsliv. 
Samverkan sker internt mellan kommunens verksamheter, i *V6, *delregionalt, regionalt, nationellt och 
internationellt och ger värdefulla kunskaper och utbyten samt effektiviserar verksamheterna. I Vara 
kommun värdesättes internationella nätverk och utbyten högt. Internationell samverkan är betydelsefullt 
för utveckling av de kommunala verksamheterna, dess medarbetare och kommunens invånare. Ytterst 
handlar det om en förståelse för omvärlden, se sambanden mellan lokal och global utveckling och verka 
för en ökad demokratisering av samhället. 

  

*V6: Sex kommuner i samverkan. Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. 

*Delregionalt: Skaraborgs kommunalförbund. 
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Dialog 

Vara kommun skapar förutsättningar för tillit till det demokratiska systemet. För att utveckla ett hållbart 
samhälle ges medborgare möjlighet till delaktighet i lokalsamhällets utveckling. En god dialog mellan 
kommunföreträdare och invånare, brukare, lokalsamhälle och verksamhet är nyckeln till framgång. 

Kultur 

Kultur i Vara kommun innebär kunskap, engagemang, evenemang, goda livsmiljöer och identitet från dåtid 
till framtid. Konserthuset är en av motorerna för framgång, liksom den kultur som finns närvarande i alla 
kommuninvånares vardag. Kultur är en viktig faktor för platsers attraktivitet, människors upplevelse av 
livskvalitet, samhällets förutsättningar för demokratisk utveckling och kreativ utveckling i närings- och 
arbetsliv. 

Digitalisering 

Vara kommun utvecklar verksamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Genom digitalisering 
skapas förutsättningar att leverera service och tjänster på ett nytt sätt. Digitalisering bidrar till 
effektivisering och kvalitetshöjning för kommunens verksamheter och dess invånare. 

Innovation 

Vara kommun uppmärksammar och agerar på möjligheter och har modet att våga ta sig för och prova 
nytt. Vara kommuns innovationskultur, entreprenörskap och verksamhetsutveckling skapar en effektiv 
verksamhet. Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen hos invånare, 
besökare och näringsliv. Vara kommun involverar och tar tillvara såväl interna som externa krafter. 

Utbildning 

Vara kommuns barn och unga ska erbjudas en likvärdig utbildning som inspirerar till ett livslångt lärande. 
Utbildning skapar förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden samt ett liv i egenförsörjning och är 
en friskfaktor för ett minskat utanförskap. Utbildning och utbildningsnivå är gemensamma nämnare för en 
positiv och hållbar utveckling för både individen och samhället. 
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Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Konjunkturläget i Sverige 

Konjunkturen i Sverige har nu klart och tydligt dämpats efter flera år av stark tillväxt. Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) bedömer att BNP-tillväxten under återstoden av 2019 kommer att bromsa in 
ytterligare och ligga kvar på en låg nivå under 2020. Handelskonflikter och en rad geopolitiska 
orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. 

Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare och den fleråriga 
uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång med följden att sysselsättningen minskar och 
arbetslösheten stiger 2020. 

 Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat 
anges 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 2,4 1,2 1,1 1,7 1,7 1,8 

Sysselsättning, timmar 2,4 1,0 -0,5 -0,1 0,8 0,4 

Relativ arbetslöshet, % 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 6,9 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 

Konsumentpriser, KPIF 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 

Konsumentpris, KPI 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 

Källa: SKL, Cirkulär 19:40 

 

Skatteunderlagsprognos 

Vara kommuns skatteintäkter beror till stor del på hur skatteunderlaget i riket utvecklas. Skatteunderlagets 
utveckling består i huvudsak av två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. 

Prognoser från SKL, ESV (ekonomistyrningsverket) och regeringen visar nästan exakt lika stor 
skatteunderlagstillväxt under perioden 2018-2022 men skillnaderna är större i synen på utvecklingen 
enskilda år. Jämfört med regeringens bedömning växer skatteunderlaget i SKL-prognosen något 
långsammare åren 2019 och 2020. Det förklaras av att regeringens beräkningar utgår från en mer uthållig 
högkonjunktur med fortsatt ökning av arbetade timmar under hela perioden. 

Att skatteunderlaget växer mer i SKL:s prognos än i ESV:s år 2019 beror framförallt på att SKL räknar 
med större löneökningar. 

  

Skatteunderlagsprognos 

Procentuell förändring 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2022 

SKL okt 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 3,7 17,5 

Reg sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4  17,3 

ESV sep* 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3  17,4 

SKL aug* 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7  17,7 

Källa: SKL, Cirkulär 19:40  

* SKL:s prognos i augusti och ESV-prognosen publicerades innan budgetpropositionen för 2020. Det innebär att regeringens förslag om höjt 
grundavdrag 2020 för personer som fyllt 65 år (som beräknas minska skatteunderlagets ökning 2020 med 0,5 procent) inte var känt vid 
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prognostillfället. 

 

Skatteunderlagstillväxt 

SKL:s prognos av skatteunderlagstillväxten grundas på de ovan presenterade makroekonomiska 
faktorerna. Trots konjunkturuppgång och en ökning av antalet arbetade timmar 2018 jämfört med 2017 
skedde en inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det förklaras av dels avtagande löneökningar men 
framförallt av att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenseras regioner och 
kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. När 
grundavdragshöjningen räknas bort innebär detta att skatteunderlagstillväxten 2018 bara var marginellt 
lägre än 2017. SKL bedömer dock att skatteunderlagstillväxten kommer fortsätta avta under 2019, vilket 
orsakas av att sysselsättningen ökar långsammare nu än tidigare år. 

Prognosen för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket 
betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att 
löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för 
pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en 
höjning av grundavdragen. Det resulterar i att både den faktiska och underliggande 
skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 

År 2021 väntas bli ett övergångsår då den milda lågkonjunkturen under 2020 övergår till att utvecklas i 
konjunkturell balans med stigande sysselsättning 2021-2023. Skatteunderlaget ökar därmed och närmar sig 
en historiskt genomsnittlig takt. 

 

Skatteunderlagstillväxt, % 

 

Källa: SKL, Cirkulär 19:40 
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Kommunalekonomisk utjämning 

Kommuner och landsting runt om i landet ska ha samma ekonomiska förutsättningar till service för sina 
invånare trots skillnader i demografi, inkomster, utbud och livsvillkor. Det sker genom det kommunala 
utjämningssystemet som jämnar ut skatteunderlaget (det beskattningsbara inkomstunderlaget) och 
kostnader mellan kommunerna. Utjämningen sker i två av varandra oberoende system, inkomstutjämning 
och kostnadsutjämning. 

Inkomstutjämning 

Inkomstutjämningen är den huvudsakliga kanalen för statens bidragsgivning till kommunerna. Pengarna 
används för att fylla på skatteunderlaget till alla kommuner upp till en garanterad nivå och syftar till att 
jämna ut skillnader i skatteintäkter mellan kommunerna så att kommunerna får likvärdiga inkomster att 
beskatta. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut för strukturella skillnader i behov och kostnader. Systemet 
utjämnar endast för kostnader som inte går att påverka, som t.ex. att det finns många barn eller många 
äldre i en kommun. Utjämningen sker mellan kommunerna och innehåller inte något bidrag från staten. 

Skattesats 

Skattesatsen är 21,77 kr i Vara kommun från 2017 och skatteintäkterna är budgeterade utifrån den 
skattesatsen. En förändring av skattesatsen med 10 öre motsvarar 3,3 mkr i 2020 års nivå. Nedan redovisas 
vad skatteintäkterna består av. 

Mkr 2 019 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 696,7 706,7 722,3 746,3 769,4 

Inkomstutjämnings-
bidrag 

195,3 200,4 207,8 215,1 223,0 

Kostnadsutjämning -9,1 10,9 11,0 11,0 11,0 

Regleringsbidrag/avgift 11,2 16,6 19,3 16,6 12,2 

LSS-utjämning 3,6 13,3 13,3 13,4 13,4 

Fastighetsavgift 30,7 30,9 30,9 30,9 30,9 

Extra statsbidrag 4,4 2,8 0 0 0 

Summa 932,7 981,7 1 004,5 1 033,2 1 060,0 

 

Befolkningsutveckling 

Enligt den senaste befolkningsprognosen (från mars 2019) kommer antalet kommuninvånare i Vara 
kommun att öka med drygt 400 personer under en tioårsperiod. Detta innebär att skatteunderlaget ökar 
och kommunen har bättre möjlighet att erbjuda den service som medborgarna har behov av än om 
medborgarantalet minskade. I befolkningsprognoserna ingår inte migrationen, då den är svårbedömd. 
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Folkmängd i Vara kommun efter åldersklass 

 

Under 2018 ökade folkmängden i Vara kommun med 10 personer, från 15 942 till 15 952 invånare. Den 
senaste prognosen visar en något svagare utveckling av antalet invånare kommande år jämfört med 
prognos framtagen våren 2018. 

Störst relativ förändring i kommunens befolkning sker bland de mycket gamla där ökningen är markant 
och långvarig. Det illustreras i nedanstående diagram där åldersstrukturen i Vara kommun 2030 innebär en 
ökad andel äldre befolkning samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar, vilket leder till att färre 
ska försörja fler. 

Åldersstruktur Vara kommun 2017, prognos 2030 
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Långtidsprognos Vara kommun 

Långtidsprognos för Vara kommun 2018-2025 är framtagen i samarbete med Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, under hösten 2019. Prognosen utgår från räkenskaperna 2018, dvs. konstaterat utfall, med 
följande antaganden samt förutsättningar: 

 Oförändrad servicenivå. 

 Skatteunderlag, löner och priser utvecklas enligt SKL:s senaste samhällsekonomiska bedömning 
(från augusti 2019). I genomsnitt skrivs 71 % av kostnaderna fram med löneutvecklingen och 29 % 
med prisutvecklingen. 

 Kostnader skrivs fram med demografiska förändringar, dvs. befolkningsutveckling. 

 Statsbidragen är inte värdesäkrade. 

 Kostnader för pensioner, avskrivningar samt räntor utgår från utfall 2018 och skrivs fram med 
prisutvecklingen. 

 

 

 

Verksamhetens kostnader 2018-2025 

Mkr, fasta priser 2018 2025 Förändring, Mkr Förändring, % 

Grundskola 165 179 13,2 8,0 % 

Gymnasieskola 78 87 8,5 10,9 % 

Barnomsorg 133 130 -3,1 -2,3 % 

Äldreomsorg 216 235 19,1 8,8% 

Funktionshindrade 130 131 0,8 0,6% 

Övrigt 284 291 7,3 2,6% 

Totalt 1006 1052 45,9 4,6% 
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Resultaträkning 2018-2025 

Mkr, löpande priser 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 247 252 258 266 273 280 288 296 

Verksamhetens kostnader 1 084 1 125 1 170 1 211 1 256 1 300 1 350 1 401 

Avskrivningar 39 40 41 41 42 43 44 45 

Verksamhetens nettokostnader -876 -913 -953 -986 -1 026 -1 063 -1 105 -1 150 

Skatteintäkter 672 696 710 724 747 771 797 825 

Generella statsbidrag & utjämning 225 236 259 269 272 273 278 280 

Finansnetto -14 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 

Resultat före extraordinära poster 7 10 8 -2 -17 -29 -41 -56 

 

Slutsatser prognos 2018-2025 

Nedanstående slutsatser tar ej hänsyn till förändring som tillkommit i efterhand, såsom resultatet från 
utredning av kostnadsutjämning och justering av pensionsskuld. Syftet med prognosen är att få en bild av 
den demografiska utvecklingens effekter på kommunens resultat på lång sikt.   

 Kommunens verksamheter beräknas ge ett underskott med 56 mkr år 2025. Resultatet redovisas 
enligt blandmodellen. Vara kommun redovisade ett resultat enligt blandmodellen om 7 mkr 2018 
och 20 mkr enligt fullfonderingsmodell.  

 För att kommunen ska leva upp till ”god ekonomisk hushållning” (vilket här innebär ett överskott 
om 2 %) under planeringsperioden krävs ett resultat på 23 mkr år 2025, vilket innebär att 
kostnaderna behöver reduceras med 79 mkr. 

 I beräkningarna ingår kostnadsökningar på 46 mkr som följer av förändringar i befolkningens 
storlek och sammansättning. De demografiska behoven ökar framför allt inom grundskola, 
gymnasieskola och äldreomsorg. 
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Beräkningsförutsättningar 
I tabellen nedan sammanställs de beräkningsförutsättningar som ingår i budgetförslaget för 2020-2023. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Invånarantal 16 010 16 054 16 101 16 149 16 198 

Skattesats, % 21,77 21,77 21,77 21,77 21,77 

Kompensation lönekostnadsutveckling, % *) 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 

Inflationskompensation, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Internränta, % 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 

Po-pålägg, % 39,20 40,15 40,15 40,15 40,15 

Resursfördelning 

För bildningsnämndens och socialnämndens verksamheter räknas driftsramar fram enligt en central 
fördelningsmodell. Modellen beräknar resurser baserat på en kostnad per enhet (prislapp) och en volym 
(antal barn/brukare/invånare). Syftet är att anpassa fördelningen till demografiförändringar och 
kostnadsutvecklingen inom olika verksamheter. Ytterst handlar det om att uppnå en rättvis fördelning av 
kommunens resurser ur ett brukar- och medborgarperspektiv samt att underlätta för politiska 
prioriteringar. Priser och volymer uppdateras varje år så att fördelningen blir relevant och hållbar över tid. 

Inför budgetarbetet 2020 har en översyn av den centrala resursfördelningsmodellen genomförts. En viktig 
förändring är att den centrala modellen räknar fram "en påse pengar" till nämnden som sedan fördelar 
enligt en egen intern fördelningsmodell. Eftersom det är nämnden som har störst kännedom om de egna 
verksamheterna fördelas resurser på det sätt där de gör mest nytta. 

En annan viktig förändring är att kompensation för volymförändringar sker i budgetarbetet istället för som 
tidigare år under verksamhetsårets slut. Det innebär att den lagda budgeten ligger fast under året och ger 
enheterna bättre förutsättningar att planera verksamheten och följa upp sin budget. I syfte att budgetera 
för så aktuella volymer som möjligt görs även en avstämning för volymer i september månad, vilket kan 
påverka driftsramarna även efter kommunfullmäktiges beslut i juni. 

Kommunstyrelsen beslutar om de specifika beräkningsgrunder som ska gälla för pris och volym för 
respektive verksamhet. Övriga nämnders driftsramar räknas upp med förväntad inflation för alla kostnader 
utom personalkostnader. Dessa ligger som ett centralt anslag under kommunstyrelsen för att ge 
förutsättningar för en aktiv lönepolitik och fördela resurser på bästa sätt.  

Räntepåslag 

Kommunerna är skyldiga enligt lag att ta ut marknadsmässiga räntepåslag av kommunens samtliga bolag 
som lånar genom koncernbanken. Syftet är att neutralisera det stöd som kommunen genom sin styrka ger 
bolagen som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Om avgiften sätts för lågt anses det vara otillåtet 
statsstöd och om den sätts för högt anses det vara otillåten vinstutdelning. 

En översyn av räntepåslaget i koncernbanken genomfördes inför 2018 och resulterade i att 
kommunfullmäktige beslutade om en höjning av avgiften med 0,15 % till 0,40 %. Enligt kommunens 
finanspolicy ska avgiften fastställas årligen och 2019 års översyn resulterade inte i någon förändring. 

I inriktningsbeslutet 2020 gavs förvaltningen i uppdrag att i samband med beredning av budgeten 
analysera effekterna av en höjning med 0,20 % till 0,60 %. För kommunen innebär det ökade intäkter om 
ca 600 tkr givet den prognos för bolagens belåning som ligger i budget. Räntepåslaget belastar i huvudsak 
Vara Bostäder AB eftersom bolaget står för merparten av bolagens lån. I kommunfullmäktiges beslut om 
budget i juni beslutades att avgiften ska höjas till 0,60 %. 
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Driftbudget 

Effektivisering 

Från budget 2019 med planår låg ett digitaliserings-/effektiviseringskrav om 8 mkr för år 2020. Beloppet 
låg som en separat post i ingången av planeringsåret utan att påverka nämndernas driftsramar. Under våren 
har förvaltningarna gemensamt arbetat fram ett förslag till fördelning och som beslutats i respektive 
nämnds budgetförslag. 

Av effektiviseringskravet om 8 mkr har kommunstyrelsen tagit 4 mkr, tekniska nämnden 1 mkr, miljö- och 
byggnadsnämnden 0,3 mkr, bildningsnämnden 1,7 mkr och socialnämnden 1 mkr. 

Ytterligare besparing om 10 mkr för år 2021 ligger kvar att fördela inför nästa års budgetarbete. 

Förändringar driftbudget 

Vara kommun budgeterar en sammanlagd nettodriftsbudget om 953,9 mkr för 2020. Vid planperiodens 
slut uppgår den till 1 041,4 mkr. Nedan redovisas de förändringar som tillkommit sedan 
kommunfullmäktiges beslut om drifts- och investeringsramar i juni. 

 En budgetväxling av IT-kostnader om 1 820 tkr från kommunstyrelsen till nämnderna har skett i 
enlighet med kommunens lednings- och styrdokument för finans och upphandling samt riktlinjer 
för interndebitering. Kommunfullmäktige har beslutat att överföring mellan nämnder kan ske till 
ett belopp om maximalt 900 tkr per år utan kommunfullmäktiges godkännande. Eftersom det 
aktuella beloppet överstiger maximalt belopp redovisas det som en förändring av driftsramarna.  

 PO-pålägget (personalomkostnadspålägg) väntas komma höjas med 1 % från 39,15 % till 40,15 % 
från år 2020. Nämnderna ges full kostnadstäckning för den ökade kostnaden om sammanlagt 
4 956 tkr år 2020. 

 Löneanslaget som ligger centralt under kommunstyrelsen har fördelats ut till nämnderna. 

 Volymanpassning enligt resursfördelningsmodellen innebar ett tillskott till bildningsnämndens 
driftsram om 2 686 tkr beroende på färre antal barn i förskola samt fler barn och ungdomar i 
fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Socialnämnden fick en minskning av driftsramen om 
sammanlagt -2 440 tkr i huvudsak beroende på minskat förväntat antal brukare inom 
äldreomsorgen. 

 Kommunstyrelsen beslutade 191030 §132 att ökade driftskostnader för skolrenoveringar av 
Tråvads skola, Larvs skola, Nästegårdsskolan och Alléskolan ska tillföras bildningsnämndens 
driftsram 2020 och plan 2021-2023. Socialnämnden ska kompenseras på samma sätt vad gäller nytt 
korttidsboende.  

Driftkostnader uppstår när ett investeringsprojekt avslutats. Nästegårdsskolan och Alléskolan 
beräknas inte vara färdigställda inom planperioden och driftkostnader för dessa projekt räknas 
därför inte in i nämndens kompensation. 

Tråvads skola beräknas vara färdigställt för inflyttning hösten 2021, vilket innebär en halvårseffekt 
2021 och helårseffekt 2022-2023. Larvs skola färdigställs ett år senare och kompensation utgår på 
samma sätt. I de förstudier som ligger till grund för respektive projekt anges en ökad hyra om        
3 655 tkr/år för Tråvad och 1 008 tkr/år för Larv. Hyran inkluderar kostnader för nämndens 
investeringar i egna inventarier.  

Förstudierapport för korttidsboendet indikerar ett väsentligt högre investeringsbelopp än vad som 
beslutats i kommunfullmäktiges totala investeringsbudget för 2020-2023. Tillkommande 
driftskostnad i förstudien i form av ökad hyra uppgår till 3 900 tkr/år. Nämndens kostnader till 
följd av investeringar i egna inventarier eller verksamhetskostnader har inte beräknats i förstudien 
och ingår därför inte i nämndens kompensation.  
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Samtliga förändringar i nämndernas nettodriftsramar redovisas i bilaga 1. 

Nämndernas driftbudget 

Tkr i löpande pris Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Vara kommuns revisorer -966 -1 171 -1 197 -1 223 -1 251 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg -10 767 -11 991 -12 491 -12 310 -12 546 

Kommunstyrelsen -106 176 -102 354 -123 253 -144 578 -166 001 

- varav centralt löneanslag -16 944 -15 472 -34 772 -54 472 -74 772 

- varav förvaltning för utveckling och service -21 547 -86 882 -88 481 -90 106 -91 229 

Tekniska nämnden -21 547 -21 409 -22 454 -23 503 -23 220 

Miljö- och byggnadsnämnden -4 480 -4 615 -4 553 -4 490 -4 425 

Bildningsnämnden -411 703 -434 242 -439 898 -445 371 -448 219 

Socialnämnden -368 544 -378 123 -382 935 -391 658 -395 757 

Effektivisering 0 0 10 000 10 000 10 000 

Summa -924 183 -953 905 -976 781 -1 013 133 -1 041 419 

 

 

Investeringsbudget 
Kommunfullmäktige har i juni beslutat om tekniska nämndens investeringar för år 2020 som rymmer 
ombudgeterade investeringsmedel från 2018 samt förändringar av budgeterade belopp för åren 2019 till 
2023. Förändringarna redovisas i bilaga 2. Övriga nämnders investeringsbudgetar lämnas oförändrade från 
föregående år. 

Nämndernas investeringsbudget 

Tkr i löpande pris Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50 50 

Tekniska nämnden 182 349 176 350 170 850 169 650 111 850 

Bildningsnämnden 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa 192 699 186 700 181 200 180 000 122 200 
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Resultatbudget 
Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till 36,8 mkr. För planåren 2021 till 2023 minskar resultatet till 
27,7 mkr, 16,3 mkr respektive 11,8 mkr. De förändringar som tillkommit efter kommunfullmäktiges beslut 
om drifts- och investeringsramar i juni, och som påverkar resultatet, redovisas nedan. 

 Prognoser för skatteintäkter ger en sammanlagd ökning om 14,2 mkr, i huvudsak beroende på den 
översyn som gjorts av det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 

 Prognos för pensionskostnader ger en ökning om 8,8 mkr,  i huvudsak beroende på en sänkning 
av inkomstbasbeloppet som har stor påverkan på utfallet i beräkningarna. 

 PO-pålägget väntas öka med 1 % från 39,15 % till 40,15 %. Eftersom nämnderna kompenseras för 
den ökade personalkostnaden ger det en minskning av resultatet med -5 mkr. 

 En anpassning till prognosticerat utfall för 2019 har gjorts vilket påverkar budgeterade tillgångar 
och skulder i balansräkningen. Förväntade avskrivningar har också justerats och den sammanlagda 
effekten är en resultatförbättring om 9,4 mkr. 

 Kommunstyrelsens beslut 191030 §132 om kompensation till bildningsnämnden och 
socialnämnden för ökade driftskostnader för skolor och korttidsboende innebär att det 
budgeterade resultatet minskar med -1,8 mkr 2021, -8,2 mkr 2022 och -8,8 mkr 2023. 

Samtliga förändringar av det budgeterade resultatet redovisas i bilaga 3. 

Resultatbudget 

Mkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter 246,8 127,1 134,0 142,3 152,5 165,2 

Verksamhetens kostnader -1 071,4 -984,6 -1 021,0 -1 052,5 -1 098,9 -1 138,2 

Avskrivningar -39,0 -55,9 -49,0 -52,8 -56,5 -59,5 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-863,6 -913,4 -936,0 -963,0 -1 002,9 -1 032,4 

Skatteintäkter 672,4 696,6 706,7 722,3 746,3 769,4 

Generella statsbidrag mm 224,7 233,4 275,0 282,2 287,0 290,5 

Verksamhetens resultat 33,5 16,6 45,7 41,6 30,3 27,5 

Finansiella intäkter 2,7 1,6 6,6 7,6 7,8 8,0 

Finansiella kostnader -16,7 -15,6 -15,4 -21,5 -21,8 -23,7 

Resultat efter finansiella 
poster 

19,5 2,6 36,8 27,7 16,3 11,8 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 0 

Årets resultat 19,5 2,6 36,8 27,7 16,3 11,8 
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Kassaflödesbudget 

Mkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 20 2,6 36,8 27,7 16,3 11,8 

Justering för av- och 
nedskrivningar 

39 55,9 49,1 52,9 56,6 59,6 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande 
poster 

-3 1,9 -2,2 0 -0,1 -0,8 

Medel från 
verksamheten före 
förändring av 
rörelsekapital 

56 60,4 83,7 80,6 72,8 70,6 

Ökning/minskning 
kortfristiga fordringar 

28 -4,6 -4,7 -4,8 -4,9 -5 

Ökning/minskning 
förråd och varulager 

-2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Ökning/minskning av 
kortfristiga skulder 

1 3,7 -76,3 4,2 4,3 4,4 

Medel från den 
löpande verksamheten 

83 59,4 2,6 79,9 72,1 69,9 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella 
anläggningstillg. *) 

-171 -118,2 -186,7 -181,2 -180 -122,2 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

1 0 0 0 0 0 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

-2 0 0 0 0 0 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

0 0 0 0 0 0 

Medel från 
investeringsverksamh
eten 

-172 -118,2 -186,7 -181,2 -180 -122,2 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Ökning av långfr skuld 4 58,8 193,3 124,6 125,1 52,8 

Amortering av skuld 0 0 -9,2 -23,2 -17,2 -0,4 

Ökning av långfristiga 
fordringar 

0 0 0 0 0 0 

Minskning av 
långfristiga fordringar 

0 0 0 0 0 0 

Medel från 
finansieringsverksamh
eten 

4 58,8 184,1 101,4 107,9 52,4 

 

ÅRETS 
KASSAFLÖDE 

-85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid årets 
början 

0 0 10 10 10 10 

Likvida medel vid 
årets slut 

-85 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Balansbudget 

Mkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Anläggningstillgångar 1 235 1 094,7 1 696,0 1 824,0 1 948,0 2 011,0 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTIL
LGÅNGAR 

1 235 1 094,7 1 696,0 1 824,0 1 948,0 2 011,0 

 

Förråd 5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 

Kortfristiga fordringar 53 68,6 53,0 78,0 82,9 87,8 

Likvida medel 24 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTIL
LGÅNGAR 

82 72,2 66,7 91,8 96,8 101,7 

 

SUMMA 
TILLGÅNGAR 

1 317 1 166,9 1 762,7 1 915,8 2 044,8 2 112,7 

 

EGET KAPITAL 343 281,2 387,7 415,4 431,7 443,5 

varav årets resultat 20 2,6 36,8 27,7 16,3 11,8 

 

Avsättningar pensioner 393 389,1 380,3 384,4 386,9 388,6 

Andra avsättningar 55 50 40,8 17,6 0,4 0,0 

AVSÄTTNINGAR 448 439,1 421,1 402,0 387,3 388,6 

 

Långfristiga låneskulder 263 139,2 691,0 830,3 952,2 1 001,7 

Övriga långfristiga 
skulder 

53 21,2 53,0 54,1 55,1 56,2 

Kortfristiga skulder 210 286,3 210,0 214,2 218,5 222,9 

SKULDER 526 446,7 954,0 1 098,6 1 225,8 1 280,8 

 

SUMMA SKULDER 
OCH EGET 
KAPITAL 

1 317 1 167,0 1 762,8 1 916,0 2 044,8 2 112,9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige, Budget 2020, plan 2021-2023 21(31) 

Finansiell analys av budget 2020-2023 
 

Vara kommun budgeterar ett resultat för 
2020 på 36,8 mkr. Relateras resultatet till 
skatteintäkter och generella statsbidrag 
hamnar resultatet på 3,8 %. Kommunens 
nettoinvesteringar beräknas under 2020 
uppgå till 186,7 mkr vilket är något högre än 
de senaste två åren men klart högre än 
tidigare år. Totalt under perioden 2020 till 
2023 beräknas kommunen investera för 
670 mkr. Volymen är jämt fördelad 2020 till 
2022 men sjunker 2023. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna 
beräknas under 2020 uppgå till 46 %. Det 
innebär att investeringarna inte kan 
finansieras med skatteintäkter, utan 
kommunen måste låna för att finansiera 
investeringarna. Det förhållandet består 
under hela planperioden.  

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, 
utveckling och ställning för Vara kommun 
används en finansiell analysmodell som 
utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. 
Målsättningen är att utifrån dessa identifiera 
eventuella 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. 
Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal 
finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa 
ställning och utveckling inom de fyra 
perspektiven. 

Resultat 

Intäkter och kostnader 

  Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Skatte-och 
statsbidragsutveckling, % 

5,6 2,3 2,9 2,6 

Nettokostnadsutveckling, % 2,5 2,9 4,1 2,9 

Kommunens intäkter från skatter och generella 
statsbidrag väntas öka med 5,6 % år 2020 jämfört 
med vad som budgeterades för 2019. De 
huvudsakliga förändringarna är ett ökat anslag 
från LSS-utjämningssystemet och resultatet av 
den översyn som gjorts av 
kostnadsutjämningssystemet. För 2021-2023 ökar 
intäkterna i mer normal takt med mellan 2,3 till 
2,9 %, Kommunen budgeterar för en oförändrad 
skattesats om 21,77 % under perioden. 

Kommunens nettokostnader väntas öka med 
2,5 % under 2020. Förväntade löneökningar, 
stigande inflation och volymökningar, främst 
inom skola och omsorg, kommer enligt 
beräkningar att ge en årlig nettokostnadsökning 
med mellan 2,9 % till 4,1 % för åren 2021 till 
2023. 

Sammantaget ökar intäkterna 3,1 % mer än 
kostnaderna år 2020. För planperioden 2021 till 
2023 ökar istället kostnaderna mer än intäkterna 
med 0,6 %, 1,2 % respektive 0,3 %. 

Årets resultat 

  
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Fullfonderingsmodell     

Årets resultat, mkr 36,8 27,7 16,3 11,8 

Årets 
resultat/skatteintäkter 
och generella 
statsbidrag, % 

3,8 2,8 1,6 1,1 

     

Blandad modell     

Årets resultat, mkr 26,4 19,4 8,0 4,4 

Årets 
resultat/skatteintäkter 
och generellt 
statsbidrag, % 

2,7 1,9 0,8 0,4 

Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i 
balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen 
för att ge en mer rättvisande bild av kommunens 
ekonomiska ställning. Med redovisning enligt 
blandmodellen ligger större delen av 
pensionsskulden utanför balansräkningen och 
förändringar av pensionsskuldens beräknade 
storlek påverkar därför det redovisade resultatet 
olika mycket beroende på redovisningsmodell. 

Kommunens resultat i relation till skatter och 
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generella statsbidrag väntas bli 3,8 % år 2020. 
Jämfört med utfall 2018 och prognos för 2019 är 
det en förbättring med 1,6 % respektive 3,0 %. 
Under 2021 till 2023 budgeterar kommunen för 
minskande resultat från 2,8 % till 1,1 %. 

Vara kommun har ett finansiellt mål att resultatet 
som andel av skatter och generella statsbidrag ska 
uppgå till 2 % +/- 2 %. Det ger ett utrymme för 
att under en längre tid skattefinansiera en normal 
investeringsvolym i kommunen. Det innebär i sin 
tur att kommunens kort- och långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, i form av soliditet 
och likviditet behålls.  

Årets investeringar 

  
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Nettoinvesteringar, mkr 186,7 181,2 180 122,2 

De samlade nettoinvesteringarna väntas uppgå 
till 186,7 mkr under 2020 vilket är högre än 
tidigare år. Från att ha legat på kring 50 mkr per 
år 2014 och 2015 ökade investeringarna till 
172 mkr 2018. De höga investeringarna år 2020 
till 2023 beror till stor del på ett ökat 
reinvesteringsbehov av de fastigheter som 
byggdes under 70- och 80-talen, men även 
investeringar i infrastruktur. Investeringstakten 
ligger kvar på samma nivå för 2021 och 2022 för 
att sedan minska till 122 mkr 2023. 

Totalt under perioden budgeterar kommunen för 
investeringar om 670 mkr. De senaste åren har 
inte utförda investeringar nått upp till budgeterad 
volym och utfallet har legat mellan 50 - 70 %. 
Det prognosticerade utfallet för 2019 överstiger 
80 % inklusive ombudgeterade medel. 

Av de totala investeringarna beräknas ca 45 % 
under perioden göras i skolor och förskolor. 
Investeringar i VA-verksamhet, gator och vägar 
väntas uppgå till ca 25 % och omkring 15 % 
läggs på investeringar i vård och omsorg. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

% 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Självfinansieringsgrad 
av 
nettoinvesteringar, % 

46,0 44,4 40,5 58,3 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter 
hur stor del av investeringarna som kan 

finansieras med årets resultat före avskrivningar. 
100 % innebär att kommunen kan 
skattefinansiera samtliga investeringar som är 
utförda under året, vilket i sin tur innebär att 
kommunen inte behöver låna till investeringarna 
och att kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme stärks. 

Självfinansieringsgraden väntas uppgå till 40-
45 % de närmsta tre åren som i princip har 
samma investeringsnivå. År 2023 är de 
budgeterade investeringarna lägre vilket gör att 
självfinansieringsgraden stiger till ca 58 %. Den 
relativt låga självfinansieringsgraden under 
perioden innebär att kommunen ökar sin 
belåning varje år vilket minskar det finansiella 
handlingsutrymmet. 

 

Kapacitet 

Soliditet 

% 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Soliditet 22,0 21,7 21,1 21,0 

Soliditet exkl. 
pensionsförpliktelser 

40,5 38,3 36,2 35,3 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, dvs. långsiktiga 
motståndskraft. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten under en längre 
period inte försvagas utan utvecklas positivt. Det 
innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och 
ökar sitt finansiella handlingsutrymme. Ökade lån 
innebär ökade kostnader för räntor som tränger 
undan medel att använda i verksamheten. 

I Vara kommuns styrdokument definieras en 
stark ekonomi för kommunen. Definitionen 
utgår från en god ekonomisk hushållning och 
anger bland annat en soliditet som överstiger 
25 %. Kommunen har under en längre period 
inte haft egna lån och soliditeten har sedan 2010 
legat omkring 30 %. 

Under 2018 införde kommunen en koncernbank 
vilket innebar att de kommunala bolagens lån 
övertogs av kommunen och soliditeten sjönk till 
26 % vilket är samma nivå som redovisas för hela 
kommunkoncernen. Rensat för de kommunala 



Kommunfullmäktige, Budget 2020, plan 2021-2023 23(31) 

bolagens lån redovisade kommunen en soliditet 
på 30 % samma år. 

Med historiskt höga investeringsnivåer ökar 
belåningen i snabb takt, vilket innebär att 
soliditeten väntas sjunka till 24 % 2019 och 22 % 
2020. För åren 2021 till 2023 väntas en soliditet 
mellan 21-22 %.  

Kommunalskatt 

% Vara kommun 
2019 

Västra 
Götaland 2019 

Riket 2019 

Kommunal 
skattesats 

21,77 21,30 20,70 

    

Kommunens skattesats höjdes med 0,5 % 2017 
och uppgår till 21,77 %. Det är 0,47 % mer är 
den genomsnittliga skattesatsen för kommunerna 
i Västra Götalands län och 0,24 % mer än 
genomsnittet för kommunerna i Skaraborg. Den 
genomsnittliga skattesatsen i riket är 20,70 % år 
2019. Under perioden budgeteras en oförändrad 
skattesats på 21,77 kr. 

  

Risk och kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

  
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Likvida medel, mkr 10 10 10 10 

Balanslikviditet, % 31,8 42,9 44,3 45,7 

Balanslikviditeten mäter kommunens kortsiktiga 
betalningsförmåga och visar om kommunen kan 
fullgöra sina betalningsåtaganden på kort sikt 
som t.ex. att betala ut löner. Ett värde om 100 % 
innebär att omsättningstillgångarna är lika stora 
som de kortfristiga skulderna. 

Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en 
kortsiktig beredskap som motsvarar minst 
85 mkr och har därför en checkkredit om 
100 mkr som inte är avsedd att nyttjas. Det 
behov av likviditet som följer av att kommunen 
inte klarar att självfinansiera investeringarna möts 
genom ökade lån. Upplåningsbehovet i 
koncernen samordnas i koncernbanken och 
budgeteras efter likvida medel om 10 mkr, utöver 
den reserv som checkkrediten utgör. På så vis 
uppnås en kostnadseffektiv finansiering. 

Balanslikviditeten beräknas till 31,8 % för 2020 
och stiger till 45,7 % 2023. Den låga nivån 
förklaras av att kommunen har en checkkredit 
istället för pengar i kassan. Inräknat 
checkkrediten är balanslikviditeten 80 % för 
2020. De kortfristiga skulderna innehåller 
dessutom en semesterlöneskuld om 45 mkr som 
inte betalas ut på kort sikt. Med hänsyn tagen 
även till denna överstiger balanslikviditeten 
100%.  

Pensionsåtagande 

(mkr) 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Total 
pensionsskuld 

380,3 384,4 386,9 388,6 

Kommunens pensionsskuld redovisas som en 
avsättning i balansräkningen eftersom det inte är 
känt exakt hur stor skulden är. Budgeterad skuld 
utgår från de prognoser som utförs av 
kommunens pensionsförvaltare.   

Då Vara kommun redovisar skulden i 
balansräkningen innebär förändringar i 
beräkningarna, såsom basbeloppsjusteringar eller 
räntejusteringar, att kommunens resultat 
förändras. 

Inför 2020 byter kommunen förvaltare från KPA 
till Skandia efter en gemensam upphandling av 
kommunerna i västra Skaraborg. Bytet innebär 
en ökad osäkerhet i prognoserna som genomförs 
2019 och 2020 eftersom de två instituten inte 
utför beräkning av pensionsskulden på samma 
sätt. 

 

Avslutande kommentar 

Budgeten för Vara kommun är upprättad i 
enlighet med det styrdokument som antagits för 
god ekonomisk hushållning. Kommunen väntas 
under perioden 2020 till 2023 uppfylla det 
finansiella målet om ett resultat på 2% +/-2 % 
som kommunen har beslutat i sitt styrdokument. 
Det innebär också att kommunen under de 
kommande fyra åren beräknas uppfylla 
balanskravet. Den soliditet som uttrycks i 
kommunens definition av en stark ekonomi 
uppnås inte för något av åren 2020 till 2023. 



För att kunna uppfylla det finansiella målet under 
perioden krävs en god verksamhets- och 
ekonomistyrning med fokus på en aktiv 
uppföljning för att kunna parera förändringar i 
budgetförutsättningarna. Resultatet för 2021 till 
2023 förutsätter att det effektiviseringskrav om 
10 mkr som budgeterats centralt 2021 kan 

uppnås av nämnderna. Därtill ska hänsyns tas till 
ökade driftskostnader till följd av nya 
investeringar. För att förhindra att 
nettokostnaderna utvecklas i snabbare takt än 
skatteintäkterna krävs nya sätt att organisera 
arbetet, utnyttja ny teknik och samarbete internt 
och externt. 

Finansiella nyckeltal 

  Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

RESULTAT- KAPACITET     

Skatte- och statsbidragsutveckling, % 5,6 2,3 2,9 2,6 

Nettokostnadsutveckling, % 2,5 2,9 4,1 2,9 

Årets resultat fullfonderingsmodell, mkr 36,8 27,7 16,3 11,8 

Årets resultat blandad modell, mkr 26,4 19,4 8 4,4 

Årets resultat fullfondering/skatteintäkter, generella statsbidrag, % 3,8 2,8 1,6 1,1 

Årets resultat blandmodell/skatteintäkter, generella statsbidrag, % 2,7 1,9 0,8 0,4 

Nettoinvesteringar, mkr 186,7 181,2 180 122,2 

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar, % 46,0 44,4 40,5 58,3 

Soliditet, % 22,0 21,7 21,1 21,0 

RISK-KONTROLL     

Balanslikviditet, % 31,8 42,9 44,3 45,7 

Pensionsskuld, mkr 380,3 384,4 386,9 388,6 
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BILAGA 1. Driftsbudget, förändringar 

Driftsbudget 2020, plan 2021-2023 (tkr) 2020 2021 2022 2023 

Från inriktningsbeslut 19-02-06 (tkr)     

 
  

 
 

Vara kommuns revisorer -991 -1 017 -1 043 -1 071 

Utökat uppdrag -180 -180 -180 -180 

Summa efter förändring -1171 -1197 -1223 -1251 
     

Räddningsnämnden V. Skaraborg -11 165 -11 578 -11 810 -12 046 

Brandstation Kvänum -500 -500 -500 -500 

Larmcentral -326 -413 0 0 

Summa efter förändring -11 991 -12 491 -12 310 -12 546 
     

Kommunstyrelsen -123 105 -144 004 -165 329 -186 752 

 -varav centralt löneanslag -32 304 -51 604 -71 304 -91 604 

 -varav förvaltning för utveckling och service -90 801 -92 400 -94 025 -95 148 

Effektivisering 4 000 4 000 4 000 4 000 

Tilldelning lönerevision 2019 -1 470 -1 470 -1 470 -1 470 

Minskad lönepott lönerevision 2019 16 832 16 832 16 832 16 832 

Flytt: IT-kostnader till nämnder 1 820 1 820 1 820 1 820 

Kompensation höjt PO-pålägg 1 % -431 -431 -431 -431 

Summa efter förändring -102 354 -123 253 -144 578 -166 001 

 -varav centralt löneanslag -15 472 -34 772 -54 472 -74 772 

 -varav förvaltning för utveckling och service -86 882 -88 481 -90 106 -91 229 
     

Teknisk nämnd -22 075 -23 120 -24 170 -23 887 

Effektivisering 1 000 1 000 1 000 1 000 

Tilldelning lönerevision 2019 -216 -216 -216 -216 

Flytt: IT-kostnader från kommunstyrelsen -40 -40 -40 -40 

Kompensation höjt PO-pålägg 1 % -77 -77 -77 -77 

Summa efter förändring -21 409 -22 454 -23 503 -23 220 
     

Miljö- och byggnadsnämnden -4 419 -4 357 -4 294 -4 229 

Effektivisering 300 300 300 300 

Tilldelning lönerevision 2019 -299 -299 -299 -299 

Flytt: IT-kostnader från kommunstyrelsen -130 -130 -130 -130 

Kompensation höjt PO-pålägg 1 % -67 -67 -67 -67 

Summa efter förändring -4 615 -4 553 -4 490 -4 425 
     

Bildningsnämnden -417 386 -421 089 -424 546 -425 573 

Effektivisering 1 700 1 700 1 700 1 700 

Justering till ny resursfördelning (KS 19-03-06) -2 159 -3 324 -4 800 -7 560 

Avstämning april ny resursfördelning -1 836 -724 1 093 2 552 

Tilldelning lönerevision 2019 -8 628 -8 628 -8 628 -8 628 

Avstämning september ny resursfördelning -2 686 -2 758 -2 784 -2 800 

Flytt: IT-kostnader från kommunstyrelsen -1 170 -1 170 -1 170 -1 170 
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Kompensation höjt PO-pålägg 1 % -2 077 -2 077 -2 077 -2 077 

Kompensation ökad drift skolor (KS 19-10-30)  -1 828 -4 159 -4 663 

Summa efter förändring -434 242 -439 898 -445 371 -448 219 
     

Socialnämnden -371 307 -373 821 -378 855 -383 363 

Effektivisering 1 000 1 000 1 000 1 000 

Justering till ny resursfördelning (KS 19-03-06) 3 625 1 278 1 326 1 446 

Avstämning april ny resursfördelning -4 878 -4 881 -4 769 -4 517 

Tilldelning lönerevision 2019 -6 219 -6 219 -6 219 -6 219 

Avstämning september ny resursfördelning 2 440 2 492 2 543 2 580 

Flytt: IT-kostnader från kommunstyrelsen -480 -480 -480 -480 

Kompensation höjt PO-pålägg 1 % -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 

Kompensation drift korttidsbo. (KS 19-10-30)    -3 900 -3 900 

Summa efter förändring -378 123 -382 935 -391 658 -395 757 
     

Effektivisering, ej fördelat 0 10 000 10 000 10 000 

          

Summa 953 905 976 781 1 013 133 1 041 419 
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BILAGA 2. Investeringsbudget Tekniska nämnden, förändringar 

Investeringsbudget 

Tkr Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Teknisk nämnd enligt 
inriktningsbeslut 

86 121 160 859 107 850 152 650 126 850 111 850 91 850 

Ombudgetering från 2018 1)   134 649     

Summa 86 121 160 859 242 499 152 650 126 850 111 850 91 850 

Förändringar   -60 150 23 700 44 000 57 800 20 000 

Summa inkl. förändringar   182 349 176 350 170 850 169 650 111 850 

 

År 2020 avser 152 350 tkr skattefinansierad verksamhet, 24 000 tkr taxefinansierad verksamhet. 

Förändringar, Investeringsbudget 

Tkr Prel 
ombudg 
från 2018 

Ny 
budget 

2019 (exkl 
omb) 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Specifikation investeringar 
skattefinansierad 
verksamhet 

      

Ram kost 100 200 200 200 200 200 

Ram lokalvård  200 200 200 200 200 

Renovering/ombyggnad 
övriga fastigheter 

 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Renovering/ombyggnad fastigheter 
BIN 

3 804 20 000 25 000 25 000 35 000 35 000 

Förändring     -10 000 -10 000 

Förslag 
renovering/ombyggnad 
fastigheter BIN 

3 804 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Vara badhus 1) 0      

Alléhallen 34 861      

Förändring -33 000  13 000 20 000   

Förslag Alléhallen 1 861  13 000 20 000   

Sprinten bildnings- och 
kulturkluster 

75 535      

Grundskola 
Torsgårdsskolan 

4 816      

Kvänums förskola 14) 4 673   15 000 
                 

10 000  

Tråvad skola och förskola -162 20 000 40 000    
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Tkr Prel 
ombudg 
från 2018 

Ny 
budget 

2019 (exkl 
omb) 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Förändring  -18 500 -1 500 20 000   

Förslag Tråvads skola och 
förskola 

-162 1 500 38 500 20 000   

Larvs skola -104   20 000 20 000  

Förändring    -19 000 -6 000  

Förslag Larvs skola -104   1 000 14 000  

Familjecentral 2) -19 5 000     

Västra förskolan -320 10 000     

Reservkraft Lagmansköket   3 000    

Förändring   -1 000    

Förslag reservkraft 
Lagmansköket 

  2 000    

Förslag Alléskolan 
förnyelse 3) 

  1 000 9 000 20 000 20 000 

Förslag Nästegårdsskolan 
förnyelse 4) 

  1 000 9 000 20 000 20 000 

Renovering/ombyggnad fastigheter 
SN 

 10 000 15 000 15 000 25 000 25 000 

Förändring     -10 000 -10 000 

Förslag 
renovering/ombyggnad 
fastigheter SN 

 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Korttidsboende 5)  1 000 29 000 8 000   

Ram gata-park 5 338 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Ram tätortsvandring 1 646 450 450 450 450 450 

Ram utsmyckning yttre 
miljöer 

 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Omläggning Torggatan/Storgatan 94 10 000 4 800 5 000   

Förändring  -9 000 -3 800 5 000 7 800  

Förslag omläggning 
Torggatan/Storgatan, 6) 

94 1 000 1 000 10 000 7 800  

Förslag Drottninggatan, 7)   5 000 3 000   

Ram exploatering gata-park 2 883 5 000 7 000 2 000 2 000 2 000 

Förändring     13 000  

Förslag ram exploatering 
gata-park, 8) 

2 883 5 000 7 000 2 000 15 000 2 000 

Exploatering Ritaren etapp 
2 

1 941      
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Tkr Prel 
ombudg 
från 2018 

Ny 
budget 

2019 (exkl 
omb) 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Exploatering Stallgatan 
etapp 3 

-229      

       

Specifikation förslag 
investeringar och 
förändringar 
taxefinansierad 
verksamhet: 

      

Ram vatten och avlopp  10 000 11 000 11 000 14 000 14 000 

Förändring   3 000 3 000   

Förslag ram vatten och 
avlopp, 9) 

 10 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

Ram exploatering VA -138 2 000 3 000 1 000 1 000 1 000 

Förändring   2 000  9 000  

Förslag ram exploatering 
VA, 10) 

-138 2 000 5 000 1 000 10 000 1 000 

Exploatering Stallgatan 
etapp 3 VA, 11) 

-17      

Förslag Drottninggatan 
VA, 12) 

  5 000    

Förslag 
Torggatan/Storgatan VA, 
13) 

   4 000 4 000  

Förslag Nedervara deponi -53 350     

1) Ombudgetering från 2018 tas bort enligt beslut i Tekniska nämnden 2019-04-15 § 66 
2) Samverkan mellan regionen, social- och bildningsförvaltningarna. 
3) Budget tillagd enligt beslut i Tekniska nämnden 2019-04-15 § 66 
4) Budget tillagd enligt beslut i Tekniska nämnden 2019-04-15 § 66 
5) Ändrat från Äldreboende till Korttidsboende enligt beslut i Tekniska nämnden 2019-04-15 § 66 
6) Omgestaltning av gatan samordnat med omläggning va-ledningar. 
7) Ny gång- och cykelväg samt omgestaltning av gatan samordnat med omläggning va-ledningar. 
8) Avser Lassagården, Svevia-fastigheten, Torsgården samt Håkan-Månsgården. 
9) Ram föreslås utökas år 2020 och 2021 för att komma upp till planerad investeringsnivå (1% förnyelse). 
10) Avser Lassagården, Torsgården, Svevia-fastigheten samt Håkan-Månsgården. 
11) Finansieras av budget på gatuenheten för motsvarande projekt. 
12) Avser omläggning va-ledningar. Samordnas med byggnation av gång-och cykelväg samt omgestaltning av gatan. 
13) Avser omläggning va-ledningar. Samordnas med omgestaltning av gatan. 
14) Förslag KSAU 19-05-22 §63, flytt 10 mkr från 2021 till 2022 
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BILAGA 3. Resultatbudget, förändringar  

 

Resultatbudget 2020, plan 2021-2023 2019 2020 2021 2022 2023 
      

Resultat KF 2018-11-26 (mkr) 2,6 -1,3 -8,2 -13,2 
 

Ny skatteprognos 18-12-17 
 

0,2 0,5 -1,1 
 

Utbetalningsplan E20 
 

-0,1 -0,3 -0,5 
 

Ny pensionsprognos 18-12-21 
 

-2,5 -0,2 -1,2 
 

Tekniska justeringar 
 

0,7 0,5 -2,5 
 

Minskad lönepott 
 

6,1 8,8 12,1 
 

Kommunstyrelsen 19-02-06 

Inriktningsbeslut 

2,6 3,1 1,1 -6,4 -3,8 

      

Just. resursfördelning efter KS 19-03-06 
 

1,5 -2,1 -3,5 -6,2 

Skatteprognos 19-02-15 -0,2 -4,1 -5,1 -5,8 -6,5 

Volymjustering enligt resursfördelning, april 
 

-6,8 -5,7 -3,8 -2,2 

Skatteprognos 19-05-02 
 

15,4 11,1 10,0 10,4 

Politiska prioriteringar: 
     

Tekniska nämnden:  

- ny investerginsbudget 19-04-15 §66 

 
0,9 -0,4 -2,2 -3,2 

Räddningsnämnden V. Skaraborg: 

- brandstation Kvänum 18-10-01 §24 

 
-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Räddningsnämnden V. Skaraborg: 

- larmcentral 2019-04-04 §11 

 
-0,3 -0,4 0,0 0 

Vara kommuns revisorer: 

- utökat uppdrag 19-03-14 

 
-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Ökad effektivisering +2 mkr 2021 
 

0 2,0 2,0 2,1 

Höjt räntepåslag för kommunens bolag 

från 0,40 % till 0,60 % 

 
0,6 0,6 0,6 0,6 

Flytt investering 10 mkr Kvänums förskola 
 

0 0,2 0,2 0 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 
 

9,6 0,6 -9,7 -9,5 
      

Volymjustering resursfördelning, september 
 

-0,2 -0,3 -0,2 -0,2 

Skatteprognos 19-08-30  
 

1,5 0,4 0,3 -0,6 

Pensionsprognos 19-08-30 
 

8,8 8,7 10,3 7,6 

Höjt PO-pålägg från 39,15 % till 40,15 % 
 

-5,0 -5,0 -5,1 -5,1 

Skatteprognos 19-10-01 
 

12,7 16,1 19,8 19,4 

Anpassning till prognostiserat utfall 2019   9,4 9,0 9,0 9,0 
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  2020 2021 2022 2023 

Kompensation till bildningsnämnden och 

socialnämnden för ökad drift till följd av 

investeringar i skolor och korttidsboende.  

KS 19-10-30 

  -1,8 -8,2 -8,8 

Budgeterat resultat, mkr 
 

36,8 27,7 16,3 11,8 
      

Resultatmål 2 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag (%) 

 
3,8 2,9 2,4 1,9 

 

 

 

 


