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Inledning

Strategisk plan och budget
Strategisk plan och budget är Vara kom-
muns 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 styrdo-
kumentet 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 re-
surserna fördelas. Syftet är att förbättra verk-
samheten 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 överläm-
nar 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 ekono-
miska budgetramar överlämnas underlaget till 
budgetberedningen. I maj månad lämnar kom-
munstyrelsen över förslag till kommunfullmäk-
tige som omfattar drifts- och investeringsramar 
för nämnderna. Efter kommunfullmäktiges 
beslut i juni fortsätter nämnderna att utarbeta 
detaljbudgetar som sedan beslutas av respektive 
nämnd.

Inledning
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Omvärldsanalys

Sveriges kommuner och landsting har gjort en 
omvärldsspaning där sex olika så kallade me-
gatrender 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 hu-
vudsak i att andelen av befolkningen som är i 
arbetsför ålder blir mindre. Detta innebär att 
färre ska försörja fler, det blir svårare att rekry-
tera 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 välfärds-
tjänster, ett större ansvarstagande för medfi-
nansiering av tidigare statligt finansierad servi-
ce, stora investeringsbehov liksom oförändrad 
nivå i statsbidragen innebär sammantaget att 
kostnaderna växer betydligt snabbare än skatte-
intäkterna framöver.

Såväl det privata näringslivet som den offentli-
ga sektorn utmanas när det gäller kompetens-
försörjningen. På både nationell och lokal nivå 
bedöms bristen på lämplig arbetskraft vara ett 
stort tillväxthinder för såväl den privata näring-

en som kommunen. Kommunens attraktivitet 
som arbetsgivare blir därmed allt viktigare 
liksom att möta nya generationers krav på flex-
ibilitet och inflytande i arbetslivet. Trots lägre 
utbildningsnivå har Vara en högre sysselsätt-
ningsgrad i jämförelse med övriga kommuner i 
Västra Götalandsregionen. Omvänt är arbets-
lösheten lägre än i regionen och i riket, vilket 
är positivt för såväl Vara kommun som geogra-
fiskt område och som arbetsgivare.

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och di-
gitaliseringen 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 kommunika-
tioner blir det allt viktigare för små och medel-
stora kommuner att knyta an till större städer 
och regioner samt samverkan däremellan. För 
Vara kommun blir infrastrukturen allt viktigare 
för att bibehålla befolkningstillväxt och syssel-
sättning i en region som släpar i Västra Göta-
landsregionen vad gäller dessa viktiga mått på 
utveckling.

Klimatförändringar och miljöfaktorer blir allt 
viktigare i både fysisk infrastrukturplanering, 
markanvändning som i människors och före-
tags agerande i vardagen. Här är kommunen en 

Omvärldsanalys
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Omvärldsanalys

viktig aktör på vägen mot att bli fossiloberoen-
de, att hushålla med mark- och naturresurser 
samt strävan att bevara den biologiska mång-
falden och ett resurssnålt samhälle. Ytterligare 
utmaning ligger i att klimatanpassa samhällsser-
vicen och infrastrukturen.

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

Enligt kommunallagen (11 kap 1§) ska kom-
muner ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet där kommunfullmäktige beslu-
tar 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 grundläg-
gande 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 utgångs-
punkten 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 verksamhets-
mässigt perspektiv.

Finansiellt perspektiv
Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mel-
lan välfärd för dagens befolkning och för kom-
mande generationer. Kommunens tillgångar 
ska inte förbrukas för att täcka löpande behov, 
utan ett långsiktigt finansiellt handlingsutrym-
me ska skapas genom ett tillräckligt stort resul-
tat. Det möjliggör för kommunen att skattefi-

nansiera 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, kost-
nadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås 
genom att det finns ett tydligt samband mellan 
budgeterade resurser, mål och resultat.

 

God ekonomisk hushållning
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Mål

Styrmodell: mål- och resul-
tatstyrning
Vara kommuns styrmodell utgår från visionen 
och innehåller två målnivåer:

• Övergripande mål & framgångsfaktorer

• Nämnds/bolagsmål

Övergripande mål bryts ned till nämnds- eller 
bolagsmål, vilka mäts och följs upp med indi-
katorer. Analys och uppföljning, med tillhö-
rande 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.

Framgångsfaktorerna är att anse som förhåll-
ningssätt 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 nämn-
der 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 gene-
ralförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 
2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. 
En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventy-
ra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar 
utveckling är viktigt för Vara kommuns lång-
siktiga 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 kom-
muns verksamhet.

 

Vision & övergripande mål
Utifrån Vara kommuns vision har fyra övergri-
pande 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 kom-
mun trivs alla att leva och bo.

Mål
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Mål

Mål

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 förtroen-
de 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, utbild-
ning, kultur, hälsa, trygghet och sociala nätverk. 
Näringslivet och kommunen samverkar för att 
uppnå ett gott företagsklimat, goda förutsätt-
ningar för tillväxt och utveckling samt möj-
lighet 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 mil-
jöpåverkan som möjligt. Miljö- och klimatarbe-
te ska inkluderas i all verksamhet.  
 
Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och 
relationer ska kännetecknas av öppenhet, hög 
tillgänglighet och ett gott bemötande. Dia-
log 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 planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt. För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling 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.
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*V6: Sex kommuner i samverkan. Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
*Delregionalt: Skaraborgs kommunalförbund.

Mål

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

Nedan följer framgångsfaktorerna med beskri-
vande texter.

Folkhälsa

Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. 
Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållan-
den och livsmiljöer vilket skapar förutsättning-
ar 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 effekti-
viserar verksamheterna. I Vara kommun värde-
sättes 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 om-
världen, se sambanden mellan lokal och global 
utveckling och verka för en ökad demokratise-
ring av samhället.

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 in-
vånare, brukare, lokalsamhälle och verksamhet 
är nyckeln till framgång.

Kultur

Kultur i Vara kommun innebär kunskap, enga-
gemang, evenemang, goda livsmiljöer och iden-
titet 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 livskvali-
tet, 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. Digitalise-
ring bidrar till effektivisering och kvalitetshöj-
ning 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 innovationskul-
tur, entreprenörskap och verksamhetsutveck-
ling 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 livs-
långt lärande. Utbildning skapar förutsättningar 
att etablera sig på arbetsmarknaden samt ett 
liv i egenförsörjning och är en friskfaktor för 
ett minskat utanförskap. Utbildning och ut-
bildningsnivå är gemensamma nämnare för en 
positiv och hållbar utveckling för både indivi-
den och samhället.
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

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

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 kom-
mer att bromsa in ytterligare och ligga kvar på 
en låg nivå under 2020. Handelskonflikter och 
en rad geopolitiska orosmoment antas fort-
satt hämma global handel, vilket bidrar till en 
dämpning för svensk exportmarknad.

Som en följd av den låga tillväxten i Sverige fal-
ler resursutnyttjandet ytterligare och den fleråri-
ga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till 
en tillbakagång med följden att sysselsättningen 
minskar och arbetslösheten stiger 2020.

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 (ekonomistyrnings-
verket) och regeringen visar nästan exakt lika 
stor skatteunderlagstillväxt under perioden 

2018-2022 men skillnaderna är större i sy-
nen 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 högkon-
junktur med fortsatt ökning av arbetade tim-
mar 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.

Ekonomiska planeringsförutsättningar

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Skatteunderlagsprognos
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

Skatteunderlagstillväxt
SKL:s prognos av skatteunderlagstillväxten 
grundas på de ovan presenterade makroeko-
nomiska 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 grund-
avdragshöjningen räknas bort innebär detta att 
skatteunderlagstillväxten 2018 bara var mar-
ginellt lägre än 2017. SKL bedömer dock att 
skatteunderlagstillväxten kommer fortsätta avta 
under 2019, vilket orsakas av att sysselsättning-
en ökar långsammare nu än tidigare år.

Skatteunderlagstillväxt, %

Källa: SKL, Cirkulär 19:40

Prognosen för 2020 visar att högkonjunkturen 
innan årets slut övergår i en mild lågkonjunk-
tur, 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 grund-
avdragen. Det resulterar i att både den faktiska 
och underliggande skatteunderlagstillväxten fal-
ler 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 genom-
snittlig takt.
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Kommunalekonomisk  
utjämning
Kommuner och landsting runt om i landet ska 
ha samma ekonomiska förutsättningar till ser-
vice för sina invånare trots skillnader i demo-
grafi, inkomster, utbud och livsvillkor. Det sker 
genom det kommunala utjämningssystemet 
som jämnar ut skatteunderlaget (det beskatt-
ningsbara 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 kom-
munerna. 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 kostna-
der. 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 uti-
från den skattesatsen. En förändring av skat-
tesatsen med 10 öre motsvarar 3,3 mkr i 2020 
års nivå. Nedan redovisas vad skatteintäkterna 
består av.
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

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 skatt-
eunderlaget ökar och kommunen har bättre 
möjlighet att erbjuda den service som med-
borgarna har behov av än om medborgaranta-
let minskade. I befolkningsprognoserna ingår 
inte migrationen, då den är svårbedömd.

Under 2018 ökade folkmängden i Vara kom-
mun 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 befolk-
ning sker bland de mycket gamla där ökningen 
är markant och långvarig. 

Långtidsprognos Vara  
kommun

Långtidsprognos för Vara kommun 2018-2025 
är framtagen i samarbete med Sveriges kom-
muner 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 genom-
snitt skrivs 71 % av kostnaderna fram med 
löneutvecklingen och 29 % med prisutveck-
lingen.

• 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.

Befolkningsutveckling

Folkmängd i Vara kommun efter åldersklass
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Verksamhetens kostnader 2018-2025

Resultaträkning 2018-2025
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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 kom-
mun redovisade ett resultat enligt blandmo-
dellen 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 planeringspe-
rioden krävs ett resultat på 23 mkr år 2025, 
vilket innebär att kostnaderna behöver redu-
ceras med 79 mkr.

• I beräkningarna ingår kostnadsökningar på 
46 mkr som följer av förändringar i befolk-
ningens storlek och sammansättning. De de-
mografiska behoven ökar framför allt inom 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.
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Beräkningsförutsättningar

I tabellen nedan sammanställs de beräknings-
förutsättningar som ingår i budgetförslaget för 
2020-2023.

Resursfördelning
För bildningsnämndens och socialnämndens 
verksamheter räknas driftsramar fram enligt 
en central fördelningsmodell. Modellen beräk-
nar resurser baserat på en kostnad per enhet 
(prislapp) och en volym (antal barn/brukare/
invånare). Syftet är att anpassa fördelningen till 
demografiförändringar och kostnadsutveckling-
en inom olika verksamheter. Ytterst handlar det 
om att uppnå en rättvis fördelning av kommu-
nens resurser ur ett brukar- och medborgarper-
spektiv samt att underlätta för politiska priori-
teringar. 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 ge-
nomförts. En viktig förändring är att den 
centrala modellen räknar fram ”en påse peng-
ar” 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 kompensa-
tion för volymförändringar sker i budgetarbetet 
istället för som tidigare år under verksamhets-
årets 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 specifi-
ka beräkningsgrunder som ska gälla för pris 
och volym för respektive verksamhet. Övriga 
nämnders driftsramar räknas upp med förvän-
tad inflation för alla kostnader utom personal-
kostnader. Dessa ligger som ett centralt anslag 
under kommunstyrelsen för att ge förutsätt-
ningar 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 koncernban-
ken. 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.

Beräkningsförutsättningar



17

Beräkningsförutsättningar

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 bud-
geten analysera effekterna av en höjning med 
0,20 % till 0,60 %. För kommunen innebär det 
ökade intäkter om ca 600 tkr givet den prog-
nos för bolagens belåning som ligger i budget. 
Räntepåslaget belastar i huvudsak Vara Bostä-
der 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 digita-
liserings-/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 res-
pektive nämnds budgetförslag.

Av effektiviseringskravet om 8 mkr har kom-
munstyrelsen 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 budgetar-
bete.

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 tillkom-
mit sedan kommunfullmäktiges beslut om 
drifts- och investeringsramar i juni.

• En budgetväxling av IT-kostnader om 1 
820 tkr från kommunstyrelsen till nämn-
derna har skett i enlighet med kommunens 
lednings- och styrdokument för finans och 
upphandling samt riktlinjer för internde-
bitering. Kommunfullmäktige har beslutat 
att överföring mellan nämnder kan ske till 
ett belopp om maximalt 900 tkr per år utan 
kommunfullmäktiges godkännande. Efter-
som det aktuella beloppet överstiger max-
imalt belopp redovisas det som en föränd-
ring 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 kostna-
den om sammanlagt 4 956 tkr år 2020.

• Löneanslaget som ligger centralt under 
kommunstyrelsen har fördelats ut till nämn-
derna.

• Volymanpassning enligt resursfördelnings-
modellen innebar ett tillskott till bildnings-
nämndens 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 äldreomsor-
gen.

• Kommunstyrelsen beslutade 191030 §132 
att ökade driftskostnader för skolrenove-
ringar av Tråvads skola, Larvs skola, Nä-
stegårdsskolan och Alléskolan ska tillföras 
bildningsnämndens driftsram 2020 och plan 
2021-2023. Socialnämnden ska kompenseras 
på samma sätt vad gäller nytt korttidsboen-
de. Driftkostnader uppstår när ett investe-
ringsprojekt avslutats. Nästegårdsskolan och 
Alléskolan beräknas inte vara färdigställda 
inom planperioden och driftkostnader för 
dessa projekt räknas därför inte in i nämn-
dens kompensation. Tråvads skola beräknas 
vara färdigställt för inflyttning hösten 2021, 
vilket innebär en halvårseffekt 2021 och 
helårseffekt 2022-2023. Larvs skola färdig-
ställs 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 inventa-
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rier. Förstudierapport för korttidsboendet 
indikerar ett väsentligt högre investerings-
belopp än vad som beslutats i kommun-
fullmäktiges 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. 

Nämndernas driftbudget
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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. Övriga nämn-
ders investeringsbudgetar lämnas oförändrade 
från föregående år.

Investeringsbudget

Nämndernas investeringsbudget

Investeringsbudget tekniska nämnden
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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 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) KSAU 19-05-22 §63, flytt 10 mkr från 2021 till 2022. 
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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 sam-
manlagd ökning om 14,2 mkr, i huvudsak 
beroende på den översyn som gjorts av det 
kommunala kostnadsutjämningssystemet.

• Prognos för pensionskostnader ger en ök-
ning 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 personalkostna-
den 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 resul-
tatförbättring 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.

Resultatbudget

Resultatbudget
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Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget
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Balansbudget

Balansbudget
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Finansiell analys av budget 2020-2023

Vara kommun budgeterar ett resultat för 2020 
på 36,8 mkr. Relateras resultatet till skatteintäk-
ter 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 be-
räknas 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, utveck-
ling och ställning för Vara kommun används 
en finansiell analysmodell som utvecklats av 
Kommunforskning i Västsverige. Målsättning-
en är att utifrån dessa identifiera eventuella 
finansiella möjligheter och problem och däri-
genom försöka klargöra om kommunen har en 
god ekonomisk hushållning som föreskrivs i 
kommunallagen.

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra 
perspektiv: Det finansiella resultatet, kapacitets-
utvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den finansiella utvecklingen. Varje per-
spektiv analyseras med hjälp av ett antal finan-
siella nyckeltal som har till uppgift att belysa 
ställning och utveckling inom de fyra perspek-
tiven.

Resultat

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter från skatter och generella 
statsbidrag väntas öka med 5,6 % år 2020 jäm-
fört med vad som budgeterades för 2019. De 
huvudsakliga förändringarna är ett ökat anslag 
från LSS-utjämningssystemet och resultatet av 
den översyn som gjorts av kostnadsutjämnings-
systemet. För 2021-2023 ökar intäkterna i mer 
normal takt med mellan 2,3 till 2,9 %, Kom-
munen 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 beräk-
ningar 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 intäkter-
na med 0,6 %, 1,2 % respektive 0,3 %.

Finansiell analys av budget 2020-2023
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Årets resultat

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

Kommunens resultat i relation till skatter och 
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 kom-
munen för minskande resultat från 2,8 % till 
1,1 %.

Vara kommun har ett finansiellt mål att resul-
tatet som andel av skatter och generella stats-
bidrag ska uppgå till 2 % +/- 2 %. Det ger ett 
utrymme för att under en längre tid skattefi-
nansiera en normal investeringsvolym i kom-
munen. Det innebär i sin tur att kommunens 
kort- och långsiktiga finansiella handlingsut-
rymme, i form av soliditet och likviditet behålls. 

Årets investeringar

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 reinves-
teringsbehov 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

Självfinansieringsgraden av investeringarna 
mäter hur stor del av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat före avskrivning-
ar. 100 % innebär att kommunen kan skattefi-
nansiera samtliga investeringar som är utförda 
under året, vilket i sin tur innebär att kommu-
nen inte behöver låna till investeringarna och 
att kommunens långsiktiga finansiella hand-
lingsutrymme stärks.

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

Kapacitet

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsik-
tiga finansiella handlingsutrymme, dvs. långsik-
tiga motståndskraft. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med 
eget kapital. Ett viktigt kriterium för god eko-
nomisk hushållning är att soliditeten under en 
längre period inte försvagas utan utvecklas po-
sitivt. Det innebär att kommunen blir mindre 
skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsut-
rymme. 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 koncern-
bank vilket innebar att de kommunala bolagens 
lån övertogs av kommunen och soliditeten 
sjönk till 26 % vilket är samma nivå som redo-
visas för hela kommunkoncernen. Rensat för 
de kommunala bolagens lån redovisade kom-
munen en soliditet på 30 % samma år.

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

Kommunalskatt

Kommunens skattesats höjdes med 0,5 % 2017 
och uppgår till 21,77 %. Det är 0,47 % mer är 
den genomsnittliga skattesatsen för kommu-
nerna 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

Balanslikviditeten mäter kommunens kortsikti-
ga 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 
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budgeteras efter likvida medel om 10 mkr, utö-
ver 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 checkkre-
diten 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 den-
na överstiger balanslikviditeten 100%.

Pensionsåtagande

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 balans-
räkningen innebär förändringar i beräkningar-
na, såsom basbeloppsjusteringar eller räntejus-
teringar, att kommunens resultat förändras.

Inför 2020 byter kommunen förvaltare från 
KPA till Skandia efter en gemensam upphand-
ling 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 pensionsskul-
den på samma sätt.

Avslutande kommentar
Budgeten för Vara kommun är upprättad i en-
lighet med det styrdokument som antagits för 
god ekonomisk hushållning. Kommunen vän-
tas under perioden 2020 till 2023 uppfylla det 

finansiella målet om ett resultat på 2% +/-2 % 
som kommunen har beslutat i sitt styrdoku-
ment. Det innebär också att kommunen under 
de kommande fyra åren beräknas uppfylla 
balanskravet. Den soliditet som uttrycks i kom-
munens 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 inves-
teringar. 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.
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Finansiella nyckeltal
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Gabriela Bosnjakovic

Förvaltningschef: Anna Cederqvist

Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning.

Styrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.

Styrelsen ska med uppmärksamhet följa de 
verksamheter som åvilar respektive nämnd.

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

• Utvecklingen av den kommunala demokra-
tin.

• Kommunikationsverksamhet och medbor-
gardialog.

• Övergripande ekonomisk styrning och upp-
handling.

• Personalpolitik och arbetsmiljöarbete.

• Kvalitetsarbete.

• Utveckling av brukarmedverkan.

• Kommunövergripande tillväxt- och ut-
vecklingsfrågor av strategisk och långsiktig 
karaktär.

• Översiktlig planering av användningen av 
naturresurser.

• Mark- och bostadspolitik och se till att en 
tillfredsställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhälls-
byggandet främjas.

• Infrastruktur, trafikpolitik och att verka för 

en tillfredsställande trafikförsörjning.

• Sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

• Ansvar för krisledning.

• Ansvar för säkerhetsarbete.

Organisation & verksamhet
Inom kommunstyrelsen finns förvaltningen för 
utveckling och service (FUS). Förvaltningen 
ska stödja kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige i dess ledande roll. Det innefattar att ta 
fram väl genomarbetande förslag inför beslut 
och att effektivt verkställa tagna beslut. För-
valtningen ska även bistå kommunens övriga 
förvaltningar och enheter med konsultativt 
stöd inom olika verksamhetsområden. FUS 
är organiserad i följande avdelningar/enhe-
ter: stab, kansliavdelning, ekonomiavdelning, 
HR-avdelning, tillväxt- och utvecklingsavdel-
ning samt kommunikationsavdelning.

Staben omfattar verksamhetsutveckling, digita-
lisering och kommunjuridik.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att skapa 
förutsättningar för att kommunens invånare får 
största möjliga nytta av sina skattemedel och att 
kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Det sker bland annat genom att:

• Ansvara för och utveckla kommunens styr-
process där ekonomiska resurser kopplas till 
verksamhetens kvalitet. Processen omfattar 
planeringsarbete med fördelning av resurser 
i budget samt uppföljning av resultat och 
kvalitet i delårsrapporter och årsredovisning

• Vara ett stöd till nämndernas förvaltningar i 
det löpande arbetet med planering och upp-
följning samt analys och intern kontroll.

• Effektivisera arbetet för att öka kvaliteten i 

Kommunstyrelsen
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kommunens lednings- och stödprocesser.

• Utveckla hantering och information kring 
debitering av kommunala tjänster gentemot 
kommunens invånare.

Kansliavdelningen har det övergripande an-
svaret för att utveckla processer och rutiner 
kring ärendeberedningen och arkivfunktionen. 
Avdelningen ska därmed se till att den demo-
kratiska processen i kommunen är korrekt och 
rättssäker genom att ärenden och handlingar 
hanteras på rätt sätt. Detta arbete sker bland 
annat genom:

• Ärendehantering, beredning och sekreterar-
skap i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen samt övriga nämnder, arbetsutskott, råd 
och kommunala bolag.

• Nämndadministrativt stöd till kommunens 
förvaltningar.

• Ansvar för kommunens arkiv och doku-
menthantering.

• Hjälpa allmänheten att hitta information hos 
kommunen.

• Ta emot begäran av allmänna handlingar 
och upprätthålla att begäran hanteras och 
besvaras i enlighet med de lagkrav som 
finns.

HR-avdelningen omfattar lönekontor, beman-
ningsenhet, HR-generalister, HR-administratör 
samt utvecklingsledare/projektledare. Avdel-
ningen består av totalt 17 medarbetare. Avdel-
ningens huvudprocesser utgörs av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, chefsstöd, friskvård, reha-
bilitering, kompetensförsörjning, rekrytering, 
vakansförmedling, löneadministration samt 
utvecklingsarbete för att effektivisera processer. 
Ytterst ska avdelningen säkerställa Vara kom-
muns kompetensförsörjning genom att arbeta 
för en god arbetsmiljö, hög medarbetarnöjdhet 
och lägre sjukfrånvaro.

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen samlar 
kommunövergripande strategiska specialist-

kompetenser inom näringslivsutveckling, 
besöksstrategiskt arbete, social hållbarhet, mil-
jömässig hållbarhet, internationalisering samt 
planverksamhet. Det senare omfattar beredning 
av ärenden inom bostadsförsörjning, översikts-
planering, detaljplanering, gestaltningsfrågor 
och mark- och exploateringsfrågor. Avdelnings 
funktioner representerar Vara kommun på 
delregionala nätverksträffar inom miljö, nä-
ringslivsutveckling, brottsförebyggande arbe-
te, samhällsbyggnad, internationalisering och 
besöksstrategiskt arbete. Genom ett konsulta-
tivt arbetssätt utgör avdelningen ett stöd till de 
kommunala förvaltningarna inom samhällsut-
vecklingsfrågor, projektutveckling, projekt- och 
processledning.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att 
verka för en öppen, tydlig och objektiv infor-
mation och kommunikation till alla. Genom 
hög tillgänglighet, gott bemötande och god ser-
vice ger avdelningen kunskap om kommunens 
tjänster och stärker kommuninvånarnas möj-
ligheter till delaktighet och insyn. Avdelningen 
ska stötta och utbilda kommunens medarbetare 
och chefer och på så sätt utveckla kommunika-
tionsarbetet. Målet är att skapa delaktighet, nöj-
da kommuninvånare, engagerade medarbetare 
och ett starkt varumärke. Avdelningen består 
av kommunikatörer och receptionister som ger 
stöd och service till medarbetare och kommun-
invånare på olika sätt.
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I Vara kommun har alla möjlighet till det goda 
livet. Här ökar utbildningsnivån, sysselsätt-
ningsgraden är hög och inkomstnivåerna är 
jämnare fördelade och ökar över tid. I Vara är 
folkhälsan god och alla har förutsättningar att 

vara delaktiga i samhället. Det råder ett hållbart 
tillväxt- och utvecklingsklimat. Det offentliga 
och det privata skapar värden tillsammans. I 
kommunen finns hög beredskap för bostads-
byggande och verksamhetsetableringar.

Mål

Nämndsmål:

En hållbar tillväxt och utveckling

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Förtroendet för kommunen ska öka och den demokratiska processen ska vara 
transparent

Beskrivning av mål

Ett gott bemötande är en förutsättning för god 
dialog och kvalitet. Alla anställda har ansvar för 
att bära ett värdskap gentemot invånare, besö-
kare och näringsliv som innebär att man alltid 
känner sig bra bemött. Anställda är vår främsta 
resurs som ansikte utåt. Såväl förtroendevalda 
som anställda möter dagligen personer och an-
svarar för att bemötandet upplevs värdeskapan-

de. Den demokratiska processen upplevs som 
transparent, det är lätt att få insyn i de kommu-
nala beslutsprocesserna. Vara kommun skapar 
förståelse för hur beslut fattas, och på vilka 
grunder. Kommunikation och medborgardialog 
är viktiga verktyg för att förstärka förtroendet 
för kommunen.
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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.

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-

ling 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.

Nämndsmål:

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål
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Ekonomiska förutsättningar

Generella utgångspunkter

Nämndens budgetram, exklusive post för 
centralt löneanslag, uppräknas med 2 % (övriga 
kostnader, ej personalkostnader) för att kom-
pensera för inflation. Vad gäller det centrala 
löneanslaget har detta uppräknats med 2,7 % 
inför budget 2020 och plan 2021-2023. När 
avtalen är kända och prioriteringar gjorts för de 
olika personalgrupperna fördelas löneanslaget 
till respektive nämnd. Detta syftar till att öka 
kraften i kommunens lönepolitik då budgetut-
rymmet förvaltningsvis inte ska hindra möjlig-
heten till att styra lönepolitiken.

Kostnadsökningar samt kommande 
osäkerheter

2020 ökar kommunstyrelsens interna hyres-
kostnader för kommunhuset med 530 tkr, 
vilket är inarbetat i ordinarie budgetram.

Enligt beslut, KS § 71, ska Vara kommun 
fr.o.m. 2019 erbjuda fria bussresor för pensio-
närer som är 75 år eller äldre. Detta förväntas 
leda till ökade kostnader om 400 tkr.

Det råder en osäkerhet kring kostnader för 
överförmyndarverksamheten. Under 2019 har 
det budgeterade bidraget uteblivit samtidigt 
som kostnader för konsulttjänster ökat. För 
2020 har därför inget bidrag budgeterats för 
samtidigt som höjd tagits för fortsatt ökade 
konsultkostnader.

Kommunfullmäktige har beslutat, KF § 65, att 
överföra Vara kommuns löneadministration till 
Lidköpings kommun. Verksamhetsövergången 
planeras preliminärt ske våren 2021. Kommun-
styrelsen har i samband med detta fått i upp-
drag att teckna avtal med Lidköpings kommun. 
Innan avtal tecknas kommer en avsiktsförkla-
ring upprättas, med vilket arbete pågår. Det rå-
der därmed en osäkerhet, dels inför budgetåret 

2020 men framförallt avseende plan 2021-2023, 
vilka kostnader detta kommer innebära för 
Vara kommun.

Effektivisering

Effektivisering för kommunstyrelsen uppgår 
till 4 mkr 2020. Denna sker genom att digitali-
seringsverksamheten förväntas generera lägre 
kostnader än tidigare, 2 mkr. Vidare förväntas 
2 mkr av tidigare budgeterade medel om 3 mkr 
avseende verksamhetsutveckling komma att 
nyttjas, vilket möjliggör 1 mkr i effektivisering. 
Ytterligare effektivisering om totalt 1 mkr avser 
personalkostnader.
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Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Investeringsbudget

Jämförelsetal

Jämförelsetal för budget- samt planår är beräknade exklusive centralt löneanslag.
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Driftbudget per verksamhet

Framtiden
Förutsättningarna för Vara kommun att bedriva 
verksamhet förändras. Den långtidsprognos 
som Vara kommun tagit fram tillsammans 
med SKL hösten 2019 visar på ekonomiska 
utmaningar framöver. Detta förklaras av den 
demografiska utvecklingen med ökad försörj-
ningskvot, dvs. invånarna i Vara kommun blir 
allt fler i yngre och äldre åldrar, vilket leder till 
kostnadsökningar och investeringsbehov. De 
demografiska behoven ökar framför allt inom 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.

En viktig uppgift framöver är därav att hålla 
samman och driva kommunens styrprocess där 
ekonomiska resurser kopplas till verksamhetens 
kvalitet. Kommunen står inför stora inves-
teringar med ökad belåning som följd vilket 
ställer krav på finansiell planering och finansiell 
analys. Ett sätt att hantera framtidens kostnads-
ökningar är att effektivisera verksamheterna 
och bedriva verksamhetsutveckling. 

Stor vikt kommer att läggas framgent på att 
förenkla och digitalisera service och tjänster till 
medborgarna. Ett exempel på pågående samt 
kommande digitalisering rör arkivet. Arkivet 
kommer fortsatt att fokusera på digitalisering 
av äldre material och handlingar för publicering 
på webbarkivet och därigenom tillgängliggöra 
kommunens historia. Vidare kommer det nya 
ärendehanteringssystemet vara ett stöd vad 
gäller digital nämndprocess och dokumenthan-
tering.

Den offentliga sektorn, liksom den privata 
sektorn, kommer framledes att ha stora utma-
ningar med kompetensförsörjningen till sina 
verksamheter, mot bakgrund av den demogra-
fiska utvecklingen. För kommunens del blir 
utmaningen dubbel, dels att kompetensförsörja 
de egna verksamheterna och dels att erhålla 
adekvata utbildningsmöjligheter för medborg-
arna som ligger i linje med näringens behov. 
För kommunens del kommer det att innebära 
att fortsätta arbeta med att förstärka vårt goda 
arbetsgivarvarumärke, satsning på verksamhets-
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utveckling för medarbetare samt att fortsätta 
implementera den nya lednings- och organi-
sationspolicyn. Fokus kommer de närmaste 
åren även vara att förbättra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt att satsa på hälsa och 
friskvård för de anställda. Här kommer arbetet 
med att införa heltid som norm in. Frågan är 
avgörande för att kunna möta nuvarande och 
kommande kompetensbrist men är också en 
viktig arbetsmiljö- och jämställdhetsfråga. På 
sikt ämnar detta sänka sjukfrånvaron och de 
kostnader som den höga sjukfrånvaron innebär.

Under 2019-2021 genomförs ett ledarutveck-
lingsprogram för samtliga chefer och strateger/
utvecklare i kommunen, vilket syftar till att stär-
ka ledarskapet på såväl grupp- som individnivå 
samt att implementera Vara kommuns modell 
för ledning och styrning. Detta är ett sätt stärka 
Vara kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Ett sätt att möta kommande utmaningar vad 
gäller ekonomi- och kompetensförsörjning är 
att samverka med andra kommuner och aktö-
rer. Samverkan inom V6-kommunerna (Vara, 
Skara, Götene, Essunga, Lidköping och Gräs-
torp) kommer att intensifieras och utvecklas. 
Beslutet att Vara kommun ska köpa lönetjänst 
av Lidköpings kommun framåt är ett exempel 
och visar på nödvändigheten av att samverka 
och dela på kostnader i framtiden.

Förvaltningen kommer att arbeta för att bli 
en än mer kommunikativ organisation. Det 
innebär att det i organisationen finns en ut-
bredd förståelse för att kommunikation är en 
förutsättning för att vi ska uppnå våra mål och 
vår vision. Både chefer och medarbetare tar 
ansvar för kommunikationen och ser värdet 
av den. För att skapa en kommunikativ orga-
nisation krävs bland annat ett öppet kommu-
nikationsklimat med moderna verktyg som 
fungerar som ett stöd för både medarbetare 
och chefer. Under 2019 lanserade kommunen 
ett nytt intranät som möjliggör en effektivare 
internkommunikation. För att värna demo-

kratin kommer arbetsformer framöver för en 
strukturerad medborgardialog att utvecklas och 
på så sätt skapa delaktighet och engagemang 
i den politiska beslutsprocessen. Under 2020 
ska även arbetet med att ta fram en kommuni-
kationsstrategi för kommunen påbörjas utifrån 
värdegrundsarbetet Etisk kompass och de nya 
övergripande målen.

Ur ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv kräver 
såväl framtida exploateringar som ny- och vida-
reetableringar god fysisk planering av kommu-
nens mark- och vattenresurser. Ökad nationell 
hushållning av lantbruksmark ställer nya krav 
på välavvägda prioriteringar och ökad grad av 
förtätning på redan exploaterade ytor. För för-
valtningen innebär det god samordning både 
inom kommunen och mellan kommuner samt 
nya tankesätt för att åstadkomma en hållbar 
samhällsutveckling i Vara kommun.

Vara kommun har samordnat sina bolag i en 
koncernstruktur, som syftar till att samordna 
verksamheter och uppnå en samsyn och han-
tera risker vad gäller verksamhet och ekonomi. 
Detta arbete kommer att fortsätta.

Förvaltningens arbete kommer att, samman-
fattningsvis, att kraftsamla kring det strategiska 
arbetet kring Agenda 2030 för hållbar utveck-
ling, ur såväl ett ekonomiska, sociala och miljö-
mässigt perspektiv.



40

Bildningsnämnden



41

Bildningsnämnden

Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Peter Jonsson

Förvaltningschef: Djeno Mahic

Bildningsnämndens uppdrag är att utgå från 
en helhetssyn på Vara kommun. Nämndens 
uppdrag är att hushålla med resurser och ha en 
stark beslutskraft samt genom en god om-
världsbevakning ge inspiration till utveckling 
och bidra till att skapa en kommunal service av 
hög kvalitet. Nämnden behöver aktivt arbeta 
med att profilera kommunens verksamheter 
och kommunicera med kommuninvånare och 
kunder/brukare.

Bildningsnämndens verksamhetsområden ska-
par förutsättningar att ge människor ett rikare 
liv. Nämndens arbete ska uppmuntra barn och 
ungdomar till att vara delaktiga i samhället och 
uppmuntra samhället till att vara en del av de 
ungas lärande.

Bildningsnämndens verksamheter ska under 
perioden inrikta sitt arbete på att stimulera var-
je barn, elev och vuxen att tillägna sig kunska-
per och färdigheter för att utveckla sina egna 
unika förutsättningar till ett gott liv.

Bildningsnämnden ansvarsområde omfattar: 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär-
skola, elevhälsa, gymnasieskola, gymnasiesär-
skola, vuxenutbildning, kulturskola, kosten-
heten (som organisatoriskt tillhör tekniska 
nämnden), skolskjuts, fritidsgårdar, bad, biblio-
tek, idrotts- och fritidsanläggningar, allmänkul-
tur, övrig fritidsverksamhet, konsumentvägled-
ning, skolformsövergripande verksamhet samt 
gemensam administration.

Bildningschef  är tillika skolchef  och har det 
övergripande ansvaret för förvaltningens arbe-

te. Bildningsförvaltningens organisation utgörs 
av fyra verksamhetsområden samt den centrala 
elevhälsan. Verksamhetsområdena är förskolan, 
grund- och grundsärskolan, gymnasieskolan 
samt kultur- och fritid. Respektive område leds 
av verksamhetschef  som har det övergripan-
de ansvaret för sitt område. Under verksam-
hetschefer för förskola, grund- och särskola 
samt gymnasieskolan verkar ett antal rektorer 
som i sin tur leder förvaltningens förskolor, 
skolor och fritidshem. Verksamhetschef  för 
kultur- och fritidsområde är tillika enhetschef  
över bibliotek samt kulturskolan. Under verk-
samhetschefen för kultur- och fritid verkar en 
enhetschef  med ansvar för badverksamheten, 
fritidsgårdar och föreningsbidrag.

Bildningsnämnden
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Bildningsnämnden arbetar för ökad målupp-
fyllelse och resultat i syfte att öka individens 

möjligheter att påverka sin livssituation och 
främja lusten till ett livslångt lärande.

Mål

Nämndsmål:

Verksamhet som främjar utveckling och lärande

Beskrivning av mål
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Med fokus på tillgänglighet och delaktighet 
arbetar Bildningsnämnden för att motivera 

individen att kunna och vilja ta del av de olika 
verksamheternas innehåll.

Med fokus på ett ömsesidigt gott bemötande 
och ett främjande och förebyggande förhåll-

ningssätt arbetar  Bildningsnämnden för att 
skapa trygghet och trivsel hos individen.

Nämndsmål:

Verksamhet som skapar trygghet och trivsel

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Verksamhet som främjar tillgänglighet och delaktighet

Beskrivning av mål
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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.

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-

ling 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.

Nämndsmål:

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål
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Ekonomiska förutsättningar
Bildningsnämnden budgetram för 2020 beräk-
nas med den nya resursfördelningsmodellen till 
434 242 tkr. Med hänsyn tagen till befolknings-
prognos för planåren och variationen mellan 
åren finns det utmaningar utifrån de satsningar 
som är planerade under 2020 och framåt.

Kostnadsökningar

Kostnader för vuxenutbildningen inkl SFI 
kommer att öka under 2020. Ökningen beror 
på den nya beräkningsmodell som tagits fram 
under 2019 och som baseras på nyttjandegra-
den. För bildningsnämndens del innebär det 
ökad kostnad med ca 1 700 tkr för 2020. Detta 
under förutsättning att upprättat avtalsförslag 
mellan Lidköping och Vara kommun under-
tecknas.

Inför budget 2019 har satsningar kring om-
byggnationer av lokaler tagits upp som en del 
av högre driftskostnader för bildningsnämn-
den. Inom det närmaste året kommer Västra 
skolan renoveras samt byggas om till förskola. 
Larv skola ska byggas om och renoveras samti-
digt som en ny förskola och skola i Tråvad ska 
byggas, vilket genererar högre drift/lokalhy-
reskostnader för nämnden som totalt uppgår 
till 8 111 tkr, varav Larv 1 008 tkr, Tråvad 3 
655, Västra förskolan 3 448 tkr. Kostnaderna 
för Larv och Tråvad beräknas få effekt under 
2021 vilket gör att bildningsnämnden behöver 
ha detta i beaktande vad gäller budgetarbetet 
i ett längre perspektiv. Genomförda renove-
ringar av Nästegårdsskolans kök ger högre 
hyreskostnader. Kommande renoveringar av 
kök i Kvänums förskola kommer att ge högre 
hyreskostnader.

Problematiken som gör det svårt att bedriva 
verksamheten inom den tilldelade budgeten är 
elevdelningstal, främst på de mindre enheterna, 
något som kan kopplas till den tidigare disku-
terade skolstrukturen i Vara kommun. Dessa 

enheters undervisning belastar förvaltningens 
ekonomi. Ytterligare ett exempel är de små 
enheterna med 8-15 elever per årskurs. Ett 
exempel är elevtal i en årskurs med 35 elever 
som genererar en högre kostnad för grundbe-
manningen för undervisningen då behov av 
indelning i två klasser uppstår. Det innebär att 
elevdelningstalen tvingar fram högre grund-
bemanningskostnader för att kunna bedriva 
undervisningen. Ytterligare ett exempel är de 
små enheterna med 8-15 elever per årskurs.

Volymtimmarna inom förskolan och fritids har 
ökat. Tendensen är att barnen spenderar längre 
dagar i förskolan och på fritids. Detta innebär 
att personalbehoven sträcker sig över fler tim-
mar än tidigare. Schemaläggning av personal 
över längre tidsspann påverkar öppettiderna 
och skapar behov av fler pedagoger.

Vara kommuns geografiska disponering kräver 
ett omfattande behov av fungerande skolskjut-
sar. Kostnaden för skolskjutsar under 2019 har 
inte stämt överens med det som budgeterats. 
Det innebär att det i budgeten för 2020 behövs 
en justering på 1 500 tkr. Även den nya stadie-
indelade timplanen har bidragit till den ökade 
kostnaden. Det innebär bland annat att elever 
har läst språkval fr.o.m. åk 6 samt fått utökad 
undervisningstid i matematik och idrott för åk 
7-9. Då undervisning i språkval inte kan ges på 
alla skolenheter med årskurs 6 skjutsas eleverna 
till undervisningen. Det har lett till att behov 
av fler skolskjutsturer har uppkommit och att 
kostnaderna för skolskjuts ökat betydligt mer 
än vad den centrala resursfördelningen fördelar 
för denna kostnad.

Effektivisering 

I den ram som KF beslutat om inför 2020 
finns ett effektiviseringskrav på 1 700 tkr för 
bildningsnämnden. Denna genomföras genom 
följande insatser:

• Vara Badhus, avseende lägre kostnader för 
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lokalhyror (400 tkr).

• Personalkostnader (1 300 tkr). Studiehandla-
re, tilläggsbelopp inom elevhälsan.

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Från och med budget 2019 har några ändringar 
gjorts i verksamhetsredovisningen.

Kostnaderna för komvux och särskola redovi-
sas fr om budget 2019 på två separata rader.

I kolumnerna bokslut 2017 och bokslut 2018 
har kostnaderna för elevhälsa, skolskjutsar och 
skolmåltider inte redovisats på separata rubrik-
rader. Dessa kostnader har istället varit scha-
blonfördelade på de övriga rubrikraderna. För 
att tydliggöra dessa kostnader redovisas de fr 

om budget 2019 på egna rubrikrader.

Förändringarna medför att det inte blir en kor-
rekt jämförelse mellan bokslutet 2018 och åren 
framöver på respektive rubrik rad.

Drift- och investeringsbudget
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Investeringsbudget 

Jämförelsetal

Framtiden
Ökad måluppfyllelse för bildningsnämnden 
med bla likvärdighet som verktyg.

De kommande åren kommer förvaltningens fo-
kus att ligga på att arbeta för ökad likvärdighet 
inom bildning i Vara kommun. Samtliga enhe-
ter 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 i bildnings-
nämndens ansvarsområden. Detta berör flera 
aspekter:

• Organisationsanpassning: Januari 2020 
kommer en ny organisation att verkställas, 
formellt. Den nya organisationen kommer 
att utgöras av fyra verksamhetsområden; 
förskola, grundskola och särskola, gym-
nasieskola samt kultur och fritid. Den nya 
organisationen ska skapa möjligheter till 
fördjupning i kvalitetsarbetet inom varje 
verksamhetsområde. Organisationen ska 
också skapa en ökad tydlighet inom för-
valtningens styrning, med en styrkedja som 
säkerställer att politiska beslut/mål följs i de 
olika verksamheterna.

• Personal: Även under 2020 finns risk att 
yrkeskategorier så som lärare, förskollärare 
och specialpedagoger blir svåra att rekrytera. 
Detta är inte unikt för Vara kommun utan 

beror på landsomfattande brist på ovan-
nämnda yrkeskategorier.

• Kompetensutveckling: Samtidigt som 
organisationsförändringen implementeras, 
planeras kompetensutvecklingsinsatser i 
ett förvaltningsövergripande perspektiv. 
Samtliga skolor inkluderat gymnasieskolan 
planeras genomgå utbildning vad det gäller 
elevhälsoarbete. Tanken med insatsen är att 
skolorna ska fokusera på det främjande och 
förebyggande arbetet vad gäller trygghet 
och studiero. Allt i syfte att få fler barn och 
elever att nå målen för utbildningen. Det-
ta syftar till att i sin tur resultera i en ökad 
likvärdighet i Vara kommuns skolor.

Under 2020 kommer samtliga enheter inom 
bildningsförvaltningen att ta del av utbildning-
en i det systematiska kvalitetsarbetet. Förarbete 
kring detta program har pågått under 2019 
och kommer att startas upp i oktober 2019. 
Utbildningen ska pågå under två år. Rektorsut-
bildningen vid Karlstads Universitet är ansvarig 
för denna insats. En utbildning i systematiskt 
kvalitetsarbete innebär en samsyn kring kvali-
tetsarbete på en förvaltningsövergripande nivå. 
Syftet är att skapa ett gemensamt verktyg för 
det systematiska kvalitetsarbetet och därigenom 
arbeta för ökad likvärdighet i de olika verksam-
heterna.
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• Lokaler: En annan viktig aspekt i för att nå 
ökad likvärdighet är tillgänglighet till ända-
målsenliga lokaler som främjar den goda 
arbetsmiljön för både arbetstagare, barn/
elever och besökare. Under 2020 görs flerta-
let förstudier där lokalbehov kartläggs enligt 
Vara kommuns projektmodell i samverkan 
med tekniska förvaltningen. Förstudierna 
berör enheter som Alléskolan, Nästegårds-
skolan och Lagmansgymnasiet.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Ulf  Genitz

Förvaltningschef: Ylva Morén

Ansvarsområde

Socialnämnden har ansvar för följande verk-
samhetsområden: Individ- och familjeomsorg 
(IFO) inklusive ensamkommande barn (EKB), 
Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive 
integration, Omsorg kring personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorg (ÄO) 
samt kommunal hälso- och sjukvård. Respekti-
ve verksamhetsområde omfattar ett antal enhe-
ter och leds av respektive verksamhetschef.

Till socialnämndens ansvar hör förvaltningsled-
ning bestående av socialchef, verksamhetsche-
fer, enhetschef  AME, medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS), IT-samordnare och utredare/
utvecklare/socialt ansvarig samordnare (SAS).

Uppdrag

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten har 
lagstiftningsmässigt sin grund i socialtjänstla-
gen (SoL, 2001:453). Därutöver finns det ett 
flertal andra lagar som reglerar verksamheten 
där de viktigaste är hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL, 2017:30), lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387), 
samt tvångslagstiftningarna, lag om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52) 
och lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM, 1988:870). I socialtjänstlagens 3 kap 1 § 
stadgas: ”Till socialnämndens uppgifter hör att 
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan-
dena i kommunen, -medverka i samhällsplane-
ringen och i samarbete med andra samhällsor-
gan, organisationer, föreningar, enskilda främja 
goda miljöer i kommunen, -informera om 

socialtjänsten i kommunen, -genom uppsökan-
de verksamhet och på annat sätt främja förut-
sättningar för goda levnadsförhållanden, -svara 
för omsorg, service, upplysningar, råd, stöd och 
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 
familjer och enskilda som behöver det.”

Bestämmelser om olika grupper inom nämn-
dens ansvarsområde finns i 5 kap SoL.

Socialtjänstens övergripande mål och grund-
läggande värderingar, som ska vara vägledan-
de i socialtjänstens alla verksamheter anges i 
socialtjänstens s.k. portalparagraf:
Samhällets socialtjänst ska på demokratins 
och solidaritetens grund främja människor-
nas:

• Ekonomiska och sociala trygghet

• Jämlikhet i levnadsvillkor

• Aktiva deltagande i samhällslivet

Verksamheten ska bygga på respekt för männ-
iskors självbestämmande och integritet.

Socialnämnden
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Med fokus på kvalitet och rättssäkerhet ges rätt 
insats i rätt tid till rätt person, i enlighet med 

evidensbaserade metoder och beprövad erfa-
renhet.

Med fokus på bemötande, delaktighet och 
tillgänglighet; skapa trygghet och erbjuda 
gemenskap i syfte att frigöra och utveckla den 

enskildes självständighet med respekt för själv-
bestämmande och integritet.

I samverkan med andra fokusera på att främja 
en god folkhälsa, tillskapa mötesplatser, bedriva 

uppsökande- och förebyggande arbete.

Mål

Nämndsmål:

Förebyggande insatser inom samtliga verksamhetsområden ska öka

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Verksamhet som har brukaren i centrum

Beskrivning av mål 

Nämndsmål:

Verksamhet som är kvalitetssäkrad

Beskrivning av mål 
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I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-

ling 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.

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.

Nämndsmål:

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål 

Nämndsmål:

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål 
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Ekonomiska förutsättningar
Socialnämndens budgetram för 2020 beräknas 
med den nya resursfördelningsmodellen till 378 
123 tkr. I ramen innefattas ett effektiviserings-
krav motsvarande 1 000 tkr.

På uppdrag av social- och tekniska nämn-
den har socialförvaltningen i samverkan med 
tekniska förvaltningen genomfört en förstudie 
mot bakgrund av den behovsbeskrivning som 
tagits fram i socialförvaltningen.

Vad gäller ekonomiska förutsättningar har 
tekniska nämnden avsatt vissa medel till bygg-
nation. Däremot erfordras tillskott till social-
nämnden för att bedriva verksamheten till såväl 
bemanning som inventarier, teknik och larm. 
Vidare tillkommer en ökad  kostnad för hyra.

Nämnden har fått 500 tkr till en Familjecen-
tral som samplaneras med Närhälsan och 
bildningsnämnden. Det är angeläget att arbeta 
målmedvetet med tidigt förebyggande insatser 
för barn och unga. Det handlar också om att 
kunna fånga upp familjer med komplexa för-
hållanden som flyttar in till Vara kommun.

IFO och Arbetsmarknadsenheten har ytterliga-
re intensifierat samarbetet. Å ena sidan gäller 
det att få unga som gått ur skolan i sysselsätt-
ning för att undvika beroende av försörjnings-
stöd. Å andra sidan handlar det om integra-
tionsarbetet där nyanlända behöver komma i 
sysselsättning och kunna försörja sig på egen 
hand. Arbetsmarknadsenheten medverkar när 
nyanlända personer ska integreras och när 
försörjningsstödstagare ska slussas ut till egen 
försörjning. Verksamhetens uppdrag påverkas 
av den nationella politiken inom arbetsmarknad 
och integration. Vilka konsekvenser statens 
offentliga utredningar Mottagande- och Ar-
betsmarknadsutredningen kommer att få är 
ännu okänt.

Vad som ytterligare påverkar nämndens eko-
nomi är Försäkringskassans omprövningar av 

beslut om personlig assistans enligt Socialför-
säkringsbalken (SFB) och konsekvenserna av 
regeringens LSS utredning. Regeringen har 
lämnat en proposition till riksdagen där bl. a 
sondmatning och andning föreslås ingå i LSS 
som grundläggande behov. Antas propositio-
nen förväntas lagändring träda i kraft 2020-07-
01. Konsekvenserna för kommunen är svåra att 
förutse i dagsläget.

Socialnämnden har tillsammans med övriga 
nämnden ett omfattande arbete att göra med 
att möta målet heltid som norm. Detta är 
nödvändigt för att lösa framtidens kompetens-
försörjning. Arbetet är påbörjat i samverkan 
med fack och HR via ”Heltidsresan”. Arbete 
med såväl arbetstidsavtal och schemaläggning 
behöver göras och det behöver göras successivt  
med nya arbetssätt för att inte bli kostnads-
drivande. Minskningen av sjukfrånvaron är ett 
annat mycket angeläget arbete. Här genomförs 
insatser via ”Sunt arbetsliv” vilket är ytterligare 
ett exempel på samverkan över förvaltnings-
gränserna.

Kostnadsökningar 

Nämnden ser en ökning av ansökningar om 
bostad med särskild service LSS, från kom-
muninvånare, men även ett par ansökningar 
från personer i andra kommuner. För beslut 
som beviljats enligt såväl LSS som SoL, riskerar 
nämnden vitesföreläggande om inte besluten 
verkställs  inom tre månader.

I såväl kostnad per brukare (KPB) som rä-
kenskapssammandraget visas på att IFO och 
OF har ett förhållandevis högt kostnadsläge. 
Det höga kostnadsläget beror på jämförelse-
vis fler brukare per invånare snarare än höga 
kostnader per brukare. Ett visst samband kan 
finnas mellan Vara kommuns höga ohälsotal 
och nämndens kostnadsbild. Mot bakgrund av 
detta kan återigen vikten av samverkan mellan 
olika aktörer och tidiga insatser konstateras.
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Införandet av välfärdsteknik och digitalise-
ring innebär ökad kvalitet och effektivisering 
samtidigt som det medför ökade kostnader för 
nämnden. Nämnden behöver fastställa en lång-
siktig plan för finansieringen av detta.

Effektivisering 

Effektivisering för socialnämnden uppgår till 1 
mkr 2020. Denna verkställs genom minskning 
av en tjänst centralt i förvaltningen. Ett arbete 
pågår kontinuerligt med samlokalisering för att 
minska lokalkostnaderna. Efter delår ett, 2019 
gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en  åtgärdsplan med syftet att komma 
i budgetbalans. Arbetet med utgångspunkt i 
planen har gett positivt resultat,  nämnd och 
förvaltning betonar dock vikten av ett fortsatt 
arbete med åtgärderna.
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Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Investeringsbudget

Jämförelsetal
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Framtiden
Inflödet av ärenden inom socialnämndens 
verksamheter är svårt att förutse men kan öka 
inom samtliga verksamhetsområden. Exempel-
vis kan oron i omvärlden komma att medföra 
nya flyktingströmmar.

En av förutsättningarna för en hög kvalitet på 
uppföljning av ekonomi och verksamhet är att 
utforma ett strukturerat analysarbete, vilket 
syftar till att finna områden för förbättringar. 
Ett exempel på sådant arbete är att genom-
föra fördjupade analyser av statistik i Kolada  
(Kommun- och Landstingsdatabasen) där bl. a 
Öppna jämförelser finns .

I vissa fall har brukare så komplexa behov 
att nämnden saknar möjligheter att tillgodose 
dessa i egen regi och i stället nödgas göra ex-
terna placeringar. Det är angeläget med upp-
följning av samtliga placeringar kontinuerligt 
med syfte att överväga andra möjligheter för att 
tillgodose de enskildas behov.

En utmaning är Försäkringskassans ompröv-
ning av beslut om personlig assistans. Efter 
beslut om den föreslagna ändringen i LSS 
angående assistansersättning kommer det att 
klargöras för huvudmännen vad som gäller.

Behovet av bostäder för olika målgrupper är 
redan i dagsläget svårt att tillgodose. För nämn-
dens del rör det sig om behov av inkluderings-
boende, särskilda boendeformer och bostäder 
med särskild service. Inom OF påtalas redan i 
dagsläget behov av fler bostäder med särskild 
service. En möjlighet för socialnämndens del 
skulle här kunna vara att göra en överens-
kommelse med Varabostäder AB. En sådan 
överenskommelse skulle kunna innebära att 
socialnämnden får dispositionsrätt till ett antal 
lägenheter i nybyggnation Brinkeskogen.

Enligt befolkningsprognosen 2016-2035 (Sta-
tistikon) för Vara kommun ökar antalet perso-
ner över 80 år från 2019, då prognosen visar 

på 1 035 personer i åldersgruppen. År 2022 
prognostiseras denna åldersgrupp uppgå till 1 
093 och därefter öka med ett 30-tal per år. En 
åldrande befolkning ställer större krav på in-
satser från socialnämnden sida. Exempelvis är 
det vetenskapligt fastlagt att demenssjukdomar 
ökar med stigande ålder. Enligt demenscen-
trum har 12 % av personer 80-84 år en de-
menssjukdom. I gruppen 85 – 89 åringar har 
25 % en demenssjukdom, motsvarande siffra i 
gruppen 90 – 94 är 37 % och 48 % i gruppen 
95 år och äldre. Beträffande demenssjukdo-
mar kan de debutera i yngre ålder t. ex. såsom 
vid utvecklingsstörning och missbruk. Denna 
grupp av demenssjuka personer finns även i 
Vara kommun i någon omfattning.

Prognosen visar på ovannämnda behov av 
särskilt boende i form av demensboende och  
korttidsplatser. I dagsläget har befintligt kort-
tidsboende Rondellen omfattande renoverings-
behov. Behov finns vidare av att samlokalisera 
korttidsboendet som idag är beläget på Sten-
kilsgården med det som finns på Rondellen. Av 
genomförd förstudierapport framgår en ökning 
med fyra platser i korttidsboende vilka social-
nämnden saknar medel för i driften.

Rekrytering av personal som besitter formell 
och reell kompetens inom de olika verk-
samhetsområdena är en förutsättning för att 
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter 
enligt lagar och förordningar. Det kommunö-
vergripande arbete för att höja kommunens 
attraktionskraft behöver intensifieras. Nämn-
den utgår från att arbetet med de ovannämnda 
insatserna ”Heltidsresan” och ”Sunt arbetsliv” 
ska vara bidragande orsaker i såväl rekryterings-
arbetet som i strävan efter att minska sjukfrån-
varon.

Det är ytterst angeläget att samverka med andra 
aktörer såväl internt som externt. Ett ökat 
samarbete mellan kommuner, främst i V6 har 
påbörjats genom övergången till Göliska IT. 
Denna samverkan kan komma att utökas till att 
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omfatta fler områden, exempelvis familjehems-
placeringar, arbetet för att motverka våld i nära 
relationer och gemensam handläggning i vissa 
fall.

Exempelvis pågår ett omfattande arbete inom 
VGR och VästKom kring Framtidens vårdin-
formationsmiljö, FVM. Syftet är att skapa en 
modern vårdinformationsmiljö som ger invå-
narna en tillgänglig hälso- och sjukvård med 
hög kvalitet och stor delaktighet. Nya, gemen-
samma arbetssätt och processer ska förenkla 
arbetet i hälso- och sjukvården och frigöra 
mer tid för patientarbetet. För Vara kommun 
handlar det inledningsvis om att vissa delar 
av kommunikationen med regionen övergår 
till nytt system. Vara kommun behöver fatta 
beslut om hur kommunen ska ställa sig till de 
optioner som kopplas till systemet och som 
påverkar/reglerar vad kommunen kan göra i 
systemet. Eventuellt avrop på optioner ska läm-
nas under mars 2020. För socialnämndens del 
är både IT-samordnare och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska engagerade i arbetet.

Förändringar av arbetstidsavtalet kommer att 
generera ökade kostnader för socialnämnden, 
eftersom antal timmar i heltidsmåttet minskar.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Johannes Lundén

Förvaltningschef: Christopher Runeberg

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndig-
hetsnämnd med ansvar för prövning och tillsyn 
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. Nämnden har även 
ansvar för myndighetsutövning enligt alkohol-
lagen, spellagen, tobakslagen, lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel, samt lagen om 
animaliska biprodukter.

Utöver de uppgifter som ryms inom myndig-
hetsutövningen ansvarar nämnden även för 
kommunens karthantering och samverkan 
beträffande energirådgivning till kommunmed-
borgare och företag.

Organisation & verksamhet
Miljö- och byggnadsnämndens organisation 
utgörs av en förvaltning. Förvaltningen består 
av 17 medarbetare, som arbetar utifrån följande 
områden: bygg/karta, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedel och hälsoskydd, samt administratio-
nen, som stöttar alla de övriga.

Handläggning av alkohol- och tobaksärenden 
köps in från Tillståndsenheten i Samverkan, där 
Lidköpings kommun är värdkommun.

Energi- och klimatrådgivning sker i samverkan 
med Skara, Götene, Essunga och Grästorp 
som tillsammans har gemensamma energi- och 
klimatrådgivare placerad i Skara.

Miljö- och byggnadsnämnden
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Miljö- och byggnadsnämnden ska genom att 
inrikta sig på möjlighetsbaserad myndighetsut-
övning, god kommunikation och hög service-
nivå stötta kommunens invånare och näringsliv 
att utveckla sina verksamheter och den egna 
fysiska miljön. 

Detta innebär en verksamhet med god kvalité, 
och som präglas av god tillgänglighet, informa-
tion, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 
effektivitet.

Miljö- och byggnadsnämnden ska, med hän-
syn till den enskilda människans frihet, främja 
förutsättningarna för en god och långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och 
kommande generationer ska tillförsäkras en 
hälsosam och god livsmiljö. 

Verksamheten bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. 

Nämndens verksamhet ska även säkerställa en 
hög skyddsnivå för människors hälsa och för 
konsumenternas intressen när det gäller livs-
medel.

Mål

Nämndsmål:

Verksamheten ska främja en god och hållbar samhällsutveckling

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Verksamheten ska vara ett gott stöd för kommunens medborgare och näringsliv

Beskrivning av mål
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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.

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-

ling 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.

Nämndsmål:

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål
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Ekonomiska förutsättningar
Miljö- och byggnadsnämndens budget påverkas 
av yttre faktorer som arbetsmarknad, lagstift-
ning och rådande konjunktur. Dessa faktorer 
har en avgörande betydelse beträffande verk-
samhetsplanen, uppsatta ekonomiska mål och 
krav på kvalité.

Miljö- och byggnadsnämndens huvudsakliga 
kostnader är personalkostnader. Nämnden 
behöver ständigt arbeta med att öka de debiter-
bara timmarna för att självfinansieringsgraden 
ska öka. Vidare är det betydelsefullt att timfak-
torn ligger på en nivå som innebär att verksam-
hetsutövaren finansierar stor del av nämndens 
handläggningskostnader så det inte tär på 
skattekollektivet.

Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvars-
område finns dock handläggning som inte är 
debiterbar, exempelvis tillsyn som rör ovårdade 
fastigheter eller olika former av nedskräpning. 
Det är ansvarsområden som är betydelsefulla 
att arbeta med, men är dock svårt att erhålla 
kostnadstäckning för nedlagd tid i ärendena.

Inom miljödelen är naturvård och delvis ar-
betet med förorenade områden sådana verk-
samhetsgrenar som inte är debiterbara liksom 
klagomål som är obefogade.

Effektivisering för miljö- och byggnadsnämn-
den uppgår till 300 tkr 2020. Denna kommer 
ske genom ökad självfinansiering, höjd timtaxa 
inom miljö- och livsmedelsverksamheten.

Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet
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Investeringsbudget

Jämförelsetal

Miljö- och byggnadsnämnden

Framtiden
Miljö- och byggnadsnämndens budget påverkas 
av yttre faktorer som arbetsmarknad, lagstift-
ning och rådande konjunktur. Dessa faktorer 
har en avgörande betydelse beträffande verk-
samhetsplanen, uppsatta ekonomiska mål och 
krav på kvalité.

Lagförändringar är på gång både inom miljö 
och byggverksamheten liksom inom livsmed-
elslagstiftningen som kan innebära krav på 
ökade resurser.

Miljö- och byggnadsnämnden har en bred 
verksamhet som kräver hög kompetens hos 
förvaltningens medarbetare, så ständig kom-
petensutveckling är av yttersta vikt. Nämnden 
arbetar ständigt för hög kvalité, effektivitet och 
tillmötesgående av ett hållbart samhälle och 
individers behov.

Samverkan är en viktig faktor för att i fram-
tiden lyckas med en effektiv förvaltning och 
kompetensförsörjning. Genom ett gemensamt 
ärendehanteringssystem med gemensamma 
mallar och rutiner skapas förutsättningar för 
att driva digitaliserad utveckling med fokus på 
bättre service, rättssäkerhet och effektivitet.

Förvaltningen kommer att fortsätta att utveck-
la ett mer kommunikationsinriktat arbetssätt 
inom alla sina verksamheter, detta som ett led 
i ett ökat medborgarfokus och en ambition att 
arbeta mer dialogbaserat.
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Tekniska nämnden

Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Erik Lindström

Förvaltningschef: Åke Lindström

Tekniska nämnden är ansvarig för kommunens 
tekniska verksamheter. I ansvarsområdet ingår 
förvaltning av byggnader och annan fast egen-
dom, vatten och avlopp, gatu- och väghållning, 
parkförvaltning, allmän platsmark och salutorg, 
trafiksäkerhet, parkeringsövervakning, bidrag 
till väghållning och belysningsföreningar, kost 
till bildningsnämnden och socialnämnden, 
renhållning enligt miljöbalken och renhållnings-
ordning, lokalvård, vaktmästeri och fordonsad-
ministration.

Organisation & verksamhet
Tekniska nämndens verksamhet omfattar:

• Fastighetsenheten som ansvarar för byggna-
tion samt drift och underhåll av de lokaler 
som kommunen äger. Enheten ansvarar 
även för inhyrning av externa lokaler som 
behövs för kommunens verksamheter samt 
hyr ut seniorlägenheter och trygghetslägen-
heter.

• Gatu- och parkenheten som ansvarar för 
byggnation samt drift och underhåll av 
kommunens gator, gång- och cykelvägar, 
lekplatser, offentlig belysning samt parker 
och grönområden. Utöver detta omfattas 
bland annat trafikfrågor, väghållaransvar, 
parkeringsfrågor, parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade.

• VA-enheten ansvarar för vattenförsörjning 
och avloppshantering inom kommunens 
verksamhetsområden enligt lagen om all-
männa vattentjänster.

• Kostenheten servar bildnings- och socialför-
valtningarnas olika verksamheter med mat.

• Lokalvårdsenheten tillhandahåller städning 
och fönsterputs till kommunernas olika 
verksamheter.

• Renhållning och avfallshantering. Hantering 
av hushållsavfall inklusive återvinningscen-
tral handlas upp entreprenad. Insamling av 
förpackningsmaterial och tidningar hanteras 
av Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
som ansvarar för de återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunen.

• Förvaltning av de markområden kommunen 
äger.

Tekniska nämnden
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Nämndsmål:

Effektiva tjänster

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Bra offentlig miljö

Beskrivning av mål 

Tekniska nämnden arbetar för att skapa en 
tilltalande och trygg utomhusmiljö och god 
trafiksäkerhet på gator och vägar. 

Tekniska nämnden tillhandahåller tjänster med 
hög kvalitet och god effektivitet.

Nämndsmål:

Hållbara tjänster

Beskrivning av mål

Tekniska nämnden tillhandahåller trygga och 
miljömässigt hållbara tjänster.
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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.

Nämndsmål:

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Nämndsmål:

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-

ling 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.
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Ekonomiska förutsättningar

Taxefinansierade verksamheter

Tekniska förvaltningen har två verksamhe-
ter som finansieras genom taxor (vatten och 
avlopp respektive renhållning/avfall). Både 
va-taxan och renhållningstaxan (sophämtning 
respektive slamtömning) föreslås ligga kvar på 
en oförändrad nivå år 2020 och preliminärt 
även för år 2021. Renhållningstaxan ses över i 
samband med att matavfallsinsamling införs.

Intäktsfinansierade verksamheter

Verksamheterna fastighet, kost och lokalvård 
finansieras genom interna intäkter.

Ramfinansierade verksamheter

Verksamheterna gata-park och markförvaltning 
samt del av teknisk nämnd finansieras med en 
budgetram. Nämndens budgetram exklusive 
lönekostnader, uppräknas med 2 %.

Taxor och avgifter för torghandel, upplåtande 
av allmän platsmark, felparkering, avgifter för 
dispenstransporter samt bidrag till väg- och 
belysningsföreningar beräknas vara i huvudsak 
oförändrade.

Övrig verksamhet

Kostnad för resterande del av teknisk nämnd 
samt teknisk administration fördelas ut som en 
overheadkostnad för respektive verksamhet.

Effektivisering

Effektivisering för tekniska nämnden uppgår 
till 1 000 tkr genom att tidigare budgeterade 
medel avseende markförvaltning reduceras 
med 1 000 tkr.
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Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Investeringsbudget

Jämförelsetal

*: Fr o m år 2020 redovisas mark- och fastighetsförvaltning respektive fastighetsenheten separat.

*Ombudgetering av Vara badhus från 2018 tas bort enligt beslut i Tekniska nämnden 2019-04-15 § 66
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Framtiden
I takt med att kommunens fastigheter renove-
ras och moderniseras samt att nya byggs, ökar 
kraven och arbetsbelastningen på fastighetsor-
ganisationen. Dels att klara att driva alla pro-
jekt samt att klara ny mer avancerad teknik för 
fastighetsdrift.

Nämndens lokalstrateg arbetar med de olika 
förvaltningarnas både långsiktiga och mer 
kortsiktiga behov av lokaler, erbjuder stöd och 
hjälp i förstudier samt jobbar med effektivt 
lokalutnyttjande av kommunens fastighets-
bestånd. Fastighetsförvaltaren arbetar med 
planering och budgetering av fastighetsunder-
håll på kort och lång sikt. Långsiktig planering 
är en förutsättning för att fastighetsenheten 
med nuvarande bemanning ska kunna hante-
ra och klara av kommande investeringar och 
underhållsbehov. Kompetensförsörjning inom 
fastighetsverksamheten blir en utmaning under 
de kommande åren då åtta medarbetare når 
pensionsålder inom kort.

Behovet att avsätta investeringsmedel för un-
derhåll och förnyelse av kommunens fastighe-
ter kommer att kvarstå under många år.

En förstudie om ny återvinningscentral ge-
nomförs för att ge en tydligare bild av olika 
förutsättningar, alternativ och lösningar. Den 
nya avfallsplanen ger en riktning till det kom-
mande arbetet, där mer information behövs till 
allmänheten och flera sätt och platser att lämna 
sitt avfall på. Matavfallsinsamling ska införas 
år 2021. Nämnden renhållningssamordnare 
jobbar med dessa frågor.

Dricksvattenförsörjning är en prioriterad fråga. 
Det gäller både leveransen från Lidköping och 
egen produktion. Driften av avloppsrenings-
verken i Kvänum och Vara ska förbättras och 
ett nytt miljötillstånd ska sökas för Vara re-
ningsverk. Ombyggnation av Vara reningsverk 
kommer att ske om krav på kväverening blir 
aktuellt i nytt miljötillstånd.

Utveckling och förnyelse av den offentliga 
miljön (gator, grönområden m.m.) planeras 
i samarbete med tillväxt- och utvecklingsav-
delningen. Exploatering av nya bostads- och 
industriområden kommer att genomföras. 
Investeringarna påverkar drift- och under-
hållskostnader samt kapitalkostnader vilket 
behöver beaktas i kommande budgetarbete.

Inom kostverksamheten är framtida rekryte-
ring av personal en stor utmaning då utbildad 
personal idag saknas på arbetsmarknaden. Den 
personal som finns att rekrytera saknar ofta 
tillräckliga kunskaper i svenska språket. Behov 
finns att arbeta med klimatanpassning av mål-
tider 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. Verksamhetens 
omfattning ökar bland annat då nya lokaler 
tillkommer.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på en 
acceptabel nivå om man räknar bort långtids-
frånvaron. Arbete görs för att minska långtids-
frånvaron.

Kommunens nya mål för åren 2020-2023, kan 
påverka förvaltningens olika verksamheter t. 
ex. skötsel av den offentliga miljön.
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Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Ansvarsområde & uppdrag
Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Gräs-
torp och Essunga kommuns gemensamma 
organ för uppgifter som gäller räddningstjänst, 
skydd mot olyckor som kan föranleda rädd-
ningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyck-
or samt de uppgifter i övrigt som enligt lag ska 
fullgöras av den kommunala nämnd som svarar 
för räddningstjänsten.

Räddningsnämndens verksamhet innefattar:

• Förebyggande av bränder och skador till 
följd av bränder samt verka för att åstad-
komma skydd mot andra olyckor än bränder

• Räddningstjänst

• Olycksundersökning

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

• Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brand-
farlig och explosiv vara

• Rådgivning, information och brandskydds-
utbildning

• Sotning och brandskyddskontroll

• Säkerhetssamordning

Ekonomiska förutsättningar
Från och med 2020 uppstår en hyreskostnads-
ökning om 1 mkr avseende brandstationen i 
Kvänum. Detta på grund utav renovering/om-
byggnation. Räddningsnämnden Västra Ska-
raborg har beslutat (§ 24, Räddningsnämnden, 
2018) att denna utökade kostnad ska bekostas 
av Vara kommun.

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Driftbudget

Jämförelsetal
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Revision

Ansvarsområde & uppdrag
För att granska kommunstyrelsens och nämn-
dernas verksamhet utser kommunfullmäktige 
sex revisorer och lika många ersättare. Revi-
sorernas uppgift är att årligen pröva om all 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den kon-
troll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är självständiga i sitt gransknings-
arbete. Alla granskningsinsatser sker på eget 
initiativ. Detta förhindrar dock inte revisorer-
na att i enlighet med god revisionssed ha en 
stödjande och rådgivande roll i förhållande till 
styrelsen och nämnderna. Revisorerna strävar 
att ha en ständig dialog med nämnderna för att 
utveckla den kommunala verksamheten.

Revisionen sammanställer rapporter löpande. 
Dessa översändes till respektive nämnd och 
kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige 
för kännedom.

Revisorerna granskar hela den kommunala 
verksamheten, oavsett i vilken juridisk form 
den bedrivs, således även de kommunala bola-
gen. Revisorernas granskning av kommunens 
bolag sker genom de lekmannarevisorer, som 
utses ur gruppen av revisorer.

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunal-
lagens bestämmelser om revision, revisionsreg-
lementet som fastställts av kommunfullmäktige 
samt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
För det årliga revisionsarbetet antar revisorer-
na en revisionsplan, där styrelsen och samtliga 
nämnder blir granskade varje år i den omfatt-
ning som är motiverat med hänsyn till väsent-
lighet och risk.

Ekonomiska förutsättningar
Inför budget 2020 utökas revisionens bud-
getram med 180 tkr på grund av utökat upp-
drag.

Revision

Driftbudget

Jämförelsetal


