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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 
Svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren 

Både statistiska utfall och indikatorer överlag pekar på en försvagad svensk konjunktur. Sysselsättningen är 
ännu hög men tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns nu. Framför allt är det vad som 
under sommaren har hänt i omvärlden med geopolitisk oro och på de finansiella marknaderna som är av 
betydelse för Sverigeprognosen. En oförutsedd utveckling är den stora nedgången för 
statsobligationsräntor som syns globalt. Marknadsräntorna har nu sjunkit under de historiska bottenrekord 
som nåddes år 2016. 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting i augusti 2019 

Förutsättningar Vara kommun 

En omvärldsanalys har tagits fram i arbetet med att fastställa Vara kommuns nya mål och 
framgångsfaktorer. Analysen baseras på SKL:s omvärldsspaning där megatrenderna globalisering, 
demografi, klimat, teknik och värderingar lyfts fram. Vara kommuns omvärldsanalys tar sitt avstamp i 
dessa trender. 

 Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder blir mindre - färre ska försörja fler. 
 Den demografiska utvecklingen sätter press på ekonomin när kostnaderna växer snabbare än 

skatteintäkterna. 
 Det blir svårare att rekrytera tillräcklig kompetens till de kommunala verksamheterna. 
 Unga tenderar i stor utsträckning att flytta till större städer. 
 Utbildning och utbildningsnivå är gemensamma nämnare för en positiv utveckling. 
 Trots lägre utbildningsnivå har Vara en högre sysselsättningsgrad i jämförelse med övriga 

kommuner i Västra Götalandsregionen. 
 Digitaliseringen går snabbt framåt vilket ställer högre krav på kommunens verksamheter. 
 I takt med att samhället digitaliseras finns risk för att vissa grupper står utanför. 
 I Vara kommun finns sociala utmaningar i form av t.ex. ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa. 
 Allt viktigare för mindre kommuner att samverka med större städer och regioner. 
 Infrastrukturen blir viktigare för att bibehålla befolkningstillväxt och sysselsättning. 
 Klimatförändringar och miljöfaktorer allt viktigare i fysisk infrastrukturplanering, markanvändning 

och människors och företags agerande i vardagen. 
 Kommunen är en viktig aktör på vägen mot att bli fossiloberoende, att hushålla med mark- och 

naturresurser och för att bevara den biologiska mångfalden. 
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Årets viktigaste händelser 
 Ledarutvecklingsprogrammet för chefer och utvecklare, vilket påbörjades 2018 avslutas i 

december. Utvärderingar visar att deltagarna upplever utbildningen som väldigt givande och att 
programmets syfte har uppfyllts hittills. 

 Intentionsavtal och markanvisning har ingåtts med PEAB för exploatering av fastigheten mellan 
Vara Badhus och Vara Konserthus. 

 Arbete med nya detaljplaner pågår, varav den mest omfattande är Lassagården i Vara, vilket 
möjliggör för olika boendeformer. Flera privata aktörer har anmält intresse av att bygga och 
markanvisningsavtal är under framskrivande. 

 Kommunfullmäktige har fattat beslut om att förlägga Vara kommuns löneadministration till 
Lidköpings kommun och projektarbetet för detta är uppstartat. Tidplan är inte fastställd, 
preliminärt sker övergången våren 2021. 

 Kommunens arbete med Sunt arbetsliv har påbörjats. Nulägesanalys av arbetsmiljön kommer 
göras, vilket ska resultera i ett antal prioriterade aktiviteter. Målet är en långsiktigt frisk organisation 
med låg sjukfrånvaro och god arbetsmiljö. 

 I augusti togs Lagmansgymnasiets nya entréflygel, tillbyggnaden av IM-programmet samt 
tillbyggnaden av administrativa lokaler i bruk. 

 Byte till LED-belysning pågår och slutförs under år 2020. Arbetet är klart i Tumleberg, Arentorp, 
Helås, Håkantorp, Stora Levene, merparten av Vedum samt Varas del av Fåglavik. Arbete pågår i 
Vara tätort. 

 Socialstyrelsens årliga enkät när det gäller mat och måltidsmiljö på äldreboendena visar att Vara 
kommun har bäst resultat i landet. 85 % av de tillfrågade är nöjda med maten och måltidsmiljön på 
sitt äldreboende. 

 Upphandling av en stor utbildningsinsats inom skolans systematiska kvalitetsarbete har genomförts 
och det blir Karlstads universitet som kommer leda insatsen. 

 Under sommaren har beslut fattats om att införa elektronisk ansökan vad gäller försörjningsstöd. 
Ett förfaringssätt som torde vara positivt för den enskilde ur såväl integritetssynpunkt som 
effektivitet och enkelhet. 

 Under första halvåret har träffpunkter för äldre öppnats i Vedum, Levene och Kvänum. 
 Vara Bostäder AB har iordningsställt 23 studentlägenheter som blev klara för inflyttning lagom till 

höstterminens start. 
 Vara kommun har passerat 16 000 invånare och var vid räkningen i juni uppe i 16 030 personer. 
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Övergripande måluppfyllelse 
Sammanfattningsvis är bedömningen att målen delvis kommer att uppnås. 

Inriktning: 

I Vara kommun trivs alla att leva och bo. 

Effektmål: 
I Vara kommun trivs alla att leva och bo 

De två översta indikatorerna följs upp i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, 
ojämna år. Nästa undersökning görs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. 
Någon bedömning av måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

Invånarantalet rapporteras på helårsbasis, vid årets slut. Under första halvåret 2019 har invånarantalet ökat 
med 78 personer jämfört med årsskiftet. Målet bedöms därför kunna uppfyllas. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

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

- 75 

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

- 75 

Invånarantalet ökar. 15 952 16 030  

Inriktning: 

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

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

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Jag arbetar utifrån 
Vara kommuns 
styrprinciper, %. 

-  

Effektmål: 
Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. 

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen som genomförs vartannat år, jämna år. Nästa 
undersökning görs under 2020. Någon bedömning av måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Jag arbetar aktivt med 
att utveckla mitt 
arbetssätt, %. 

88 - 0 
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Inriktning: 

Vara kommun ska ha en stark ekonomi med bra resultat och soliditet. 

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

Prognosen för 2019 uppgår till 8 mkr, vilket innebär ett resultat på 0,8 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Målet bedöms därmed kunna uppfyllas. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Resultatet i förhållande 
till skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag, %. 

2,2 0,8 2,0 

Inriktning: 

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

Effektmål: 
Antal ramavtalsområden ska öka 

Antal ramavtalsområden är oförändrat jämfört med utfall 2018. Bedömningen är att målet om 90 
avtalsområden inte kommer att uppnås under 2019. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Antal 
ramavtalsområden ska 
öka, st. 

83 83 90 

Inriktning: 

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

Effektmål: 
Medarbetarna i Vara kommun trivs att arbeta på Vara kommun 

Resultatet hämtas från arbetsklimatundersökningen som genomförs vartannat år, jämna år. Nästa 
undersökning görs under 2020. Någon bedömning av måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

Skalan för måttet har ändrats från skala 1 - 4 till skala 1 - 5. Målet är satt på skala 1 - 4, därför kan inte 
resultat och mål jämföras. Resultatet för 2016 var 81 % och utgör ett nuläge. Resultatet för 2018 var 82 %, 
vilket är en positiv trend. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Nöjd-Medarbetar-
Index, %. 

- >0 

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

Resultatet rapporteras på helårsbasis, vid årets slut. Sjukfrånvaron första halvåret i Vara kommun var 
7,9 %. 

Kommunen fortsätter att stärka cheferna i att prata friskfaktorer på arbetsplatserna och undersöka 
möjligheter för att minska sjukfrånvaron. Under våren 2019 har kommunen påbörjat ett samarbete med 
Suntarbetsliv, som är en parägd organisation inom kommun- och landstingssektorn med syfte att bidra till 
friskare arbetsplatser. Kommunen behöver också höja kompetensen i organisationen när det gäller 
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arbetsmiljöfrågor och stärka samarbetet med Försäkringskassan och sjukskrivande läkare ytterligare. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att målet tillfullo inte kommer att uppnås. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Sjukfrånvaro, %. 7,6 7,9 < 4 

Inriktning: 

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

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

Indikatorerna följs upp i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Någon bedömning av 
måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

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

- 75 

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

- 75 

Inriktning: 

Vara kommuns varumärke ska vårdas och stärkas genom aktiva 
kommunikationsinsatser internt och externt 

Effektmål: 
Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter 

Indikatorn följs upp i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Någon bedömning av 
måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Jag har kännedom om 
de kommunala 
förvaltningarnas 
verksamheter, %. 

49  

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

Indikatorn följs upp i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Någon bedömning av 
måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

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

- 75 
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Effektmål: 
Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats 

Indikatorn följs upp i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Någon bedömning av 
måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Jag är nöjd med 
kommunens 
webbplats, %. 

- 75 

Inriktning: 

Kultur - Vara kommun ska stärka kulturutbudet. Kulturaktiviteter ska ingå som 
en naturlig del i alla kommuninvånares vardag. 

Effektmål: 
Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten. 

Indikatorn följs upp i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Någon bedömning av 
måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Kulturutbudet förhöjer 
min livskvalitet, %. 

- 75 

Inriktning: 

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

Effektmål: 
I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft 

Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller 
ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Faktorn visar andelen företagsamma av den arbetsföra 
befolkningen (16-74 år) samt bland de unga (16-34 år). Svenskt Näringsliv hämtar statistiken från UC AB 
och sammanställs av Wallen Economics på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Resultatet rapporteras på 
helårsbasis, vid årets slut. 

Första halvåret 2019 är andelen företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen för Vara på 
samma nivå som 2018. Motsvarande siffra för Sverige är 12,4. 

Första halvåret 2019 är andelen företagsamma unga av den arbetsföra befolkningen för Vara marginellt 
lägre än 2018 som var 6,71. Motsvarande siffra för Sverige är 5,4. 

Vid halvårsrapporteringen är det svårt att avgöra om målet kommer att nås. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

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

16,6 16,6 16,8 

Andelen företagsamma 
unga av den arbetsföra 
befolkningen 16-25 
år,%. 

6,7 6,6 8,6 
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Inriktning: 

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

Effektmål: 
Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare 

Indikatorn följs upp i SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, ojämna år. Nästa 
undersökning görs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Någon bedömning av 
måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Jag känner mig som en 
världsmedborgare, %. 

- 75 

Inriktning: 

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

Effektmål: 
Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras 

Den översta indikatorn om befolkningens allmänna hälsotillstånd finns inte längre med som en fråga i 
SCB:s medborgarundersökning. Datainspektionen har beslutat att SCB inte har lagstöd att sambearbeta 
dessa uppgifter. Någon bedömning av måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

Enkätundersökning för andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt görs under oktober/november 2019 och 
presenteras i årsredovisningen. Någon bedömning av måluppfyllelsen kan därmed inte göras. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

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

69 75 

Andel elever i årskurs 
9 som aldrig rökt, %. 

70 75 

Inriktning: 

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

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

Totalt har 823 resenärer valt att använda sig av Närtrafik mellan januari - juli 2019. Motsvarande siffra för 
januari - augusti 2018 var 842 resenärer. 

För att öka andelen som resenärer som använder sig av Närtrafik kan olika informationsinsatser göras. På 
Biblioteken, Vårdcentralen och Solgården finns informationsblad om Närtrafik. Ett antal inlägg har även 
gjorts i Vara kommuns sociala medier för att öka kännedomen om Närtrafik som alternativ. 

Vara kommun hamnar på plats 186 av 290 i årets hållbarhetsranking. Det är en försämring jämfört med 
plats 148 i förra årets rankning. 

Länsplacering: 30 av 49 i Västra Götalands län. 
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Placering i kommungrupp: 69 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner. 

Frågorna i rankingen varierar från år till år. För att klättra i rankingen krävs en samlad strategi för Agenda 
2030- arbetet och att miljöfrågorna integreras i ordinarie verksamhet och att det finns uppsatta mål vad 
gäller klimat- och miljöarbete. En framgångsfaktor bland kommuner i topp är att de har etablerat ett 
strukturerat och systematiskt miljöarbete. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att målet tillfullo inte kommer att uppnås. 

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019 

Närtrafik, antal 
resenärer per år. 

1 741 823 2 900 

Placering i Aktuell 
hållbarhets ranking. 

148 186 60 

God ekonomisk hushållning 
Vara kommuns definition av stark ekonomi (god ekonomisk hushållning) 

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

 Det innebär att kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser 
och konjunktursvängningar. 

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

 Medel från försäljning av anläggningstillgångar används för att återbetala lån eller återinvestera i 
nya anläggningstillgångar. 

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

Bra resultat, bra soliditet och låg nettokostnadsutveckling är centrala begrepp när kommunen pratar om en 
stark ekonomi. Dessa nyckeltal hänger ihop; har kommunen ett positivt resultat så förbättras ofta 
soliditeten och då är också utvecklingen av nettokostnader lägre än utvecklingen av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Med bra soliditet avser kommunen att detta nyckeltal inte understiger 25 %. 

Vara kommuns mål 

Effektmålet för kommunen är: "Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag ska uppgå till två procent plus minus två procent". 

Uppfyllelse god ekonomisk hushållning 

Vara kommuns årsprognos visar på ett överskott om 8 mkr enligt fullfonderingsmodellen, vilket motsvarar 
0,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt blandmodellen uppgår resultatet till 4 mkr, vilket 
motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att Vara kommun uppfyller 
kriterierna för god ekonomisk hushållning ur ett ekonomiskt perspektiv. Verksamhetsmålen är svåra att 
bedöma då många av dem följs upp på helårsbasis. 
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Delårsbokslut 
Periodens resultat 

Vara kommun redovisar per sista augusti ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 7 mkr, vilket 
motsvarar 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Motsvarande resultat för samma period under 
2018 uppgick till 22 mkr. 

Soliditeten per sista augusti var 24 %. Motsvarande period 2018 var soliditeten 27 %. Minskningen beror 
på att kommunen har ökat sin externa belåning för att finansiera mycket av investeringarna. 

Investeringarna under perioden uppgick till 120 mkr där de största investeringarna var kultur- och 
bildningsklustret Sprinten med 80 mkr och renovering och ombyggnad av bildningsnämndens lokaler med 
22 mkr. 

Årsprognos 

Prognosen för årets resultat är enligt fullfonderingsmodellen 8 mkr, vilket motsvarar 0,8 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet för kommunen att resultatet ska vara 2 % 
+/- 2 % av skatter och generella statsbidrag är därmed uppfyllt. Budgeten för 2019 är ett resultat på 3 mkr, 
vilket ger en positiv budgetavvikelse med 5 mkr. Avvikelsen mot budget består av: nämnderna 5 mkr, 
finansförvaltningen -5 mkr, skatter och generella statsbidrag 2 mkr och finansnetto 3 mkr. 

Årsprognosen för nettoinvesteringar är 163 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 35 mkr för året. 
Då nya externa lån kan behöva tas upp så är prognosen för soliditeten en minskning med 0,6 % och då 
hamnar den på 24 %. 

Årets resultat 

mkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Prognos 2019 

FULLFONDERINGSMODELL    

Årets resultat, mkr 11 20 8 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 1,3 2,2 0,8 

BLANDAD MODELL    

Årets resultat, mkr 3 7 4 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 0,3 0,8 0,4 

BALANSKRAVSUTREDNING, mkr    

Resultat enligt resultaträkningen 11 20 8 

Samtliga realisationsvinster 0 0 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -8 -13 -4 

Årets resultat efter balanskravsjustering 3 7 4 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 3 7 4 

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja 

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens resultat måste överstiga noll 
kronor. I balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster från resultatet. Justering görs även för 
pensionskostnader på pensionsskulden som är intjänade före år 1998 p.g.a. att Vara kommun redovisar 
enligt fullfonderingsmodellen. Även avräkning från resultatutjämningsreserv görs innan man får fram 
balanskravsresultatet. Vara kommun använder sig inte av någon resultatutjämningsreserv. 
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Finansiella nyckeltal 

mkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 
Prognos 

2019 

Årets resultat, mkr 26 39 11 20 8 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 3,3 4,7 1,3 2,2 0,8 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mkr 19 55 37 25 14 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
exkl. jämförelsestörande poster, % 2,4 6,6 4,2 2,7 1,5 

Förändring verksamhetens nettokostnader, % -2 2 10 1 6 

Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag, % 3 5 6 2 4 

Soliditet, % 29 32 32 26 24 

Nettoinvesteringar, mkr 45 55 99 172 163 

Långfristig skuld, mkr 14 15 21 316 508 

Pensionsskuld, mkr 413 404 399 393 394 

Diagram - finansiella nyckeltal 
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Kommunens soliditet påverkades då kommunen tog över bolagens lån i samband med bildandet av 
koncernbanken 2018. För jämförelse så är kommunens soliditet exklusive bolagens lån 32 % 2018 och 
30 % för prognosen 2019. Koncernens soliditet påverkas dock inte, utan är oförändrad. 

Budgetavvikelse 

mkr 

Nämndernas verksamhet 4,7 

Finansförvaltningens verksamhet -4,8 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 2,0 

Finansnetto 3,4 

Summa avvikelse mot budget 5,3 

  

Budgeterat resultat 2,6 

Resultat enligt prognos 7,8 
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Driftredovisning 

mkr 
Redov. 
180831 

Redov. 
190831 

Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse 
Budget/Prognos 

2019 

NETTOKOSTNADER       

Kommunstyrelsen 54,5 58,8 80,9 95,2 90,8 4,4 

Tekniska nämnden 8,1 11,4 12,7 21,7 17,4 4,3 

Bildningsnämnden 264,7 284,2 408,8 425,8 430,4 -4,6 

Socialnämnden 241,2 243,3 356,0 368,8 369,3 -0,5 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,9 2,1 1,7 4,7 4,2 0,5 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg 6,6 6,8 10,2 10,8 10,2 0,6 

Vara kommuns revisorer 0,4 0,5 0,9 1,0 1,0 0,0 

SUMMA NETTOKOSTNADER 576,4 607,1 871,2 928,0 923,3 4,7 

NÄMNDERNAS ÅRSPROGNOS 

Kommunstyrelsen 4,4 mkr 

Årsprognosen för kommunstyrelsen visar på ett överskott om 4,4 mkr. Överskottet förklaras dels av att 
2,9 mkr av budgeterade medel för centralt löneanslag inte förväntas fördelas ut till nämnderna. 
Återstående 1,5 mkr i prognostiserat överskott härrör till förvaltningens verksamhet och förklaras 
huvudsakligen av följande: 

 Lägre kostnader jämfört med budget avseende: digitaliseringsverksamhet 1,8 mkr, 
verksamhetsutveckling 1 mkr, utvecklingsändamål 0,8 mkr samt personalkostnader p.g.a. vakans, 
tjänstledighet samt sjukskrivning 0,5 mkr. 

 Högre kostnader jämfört med budget avseende lämnade investeringsbidrag 2,8 mkr enligt särskilda 
beslut. 

 Lägre intäkter jämfört med budget avseende bidrag, Överförmyndarnämnden, 0,6 mkr. 
 Högre intäkter jämfört med budget avseende försäljning av mark, 1 mkr. 

Tekniska nämndens 4,3 mkr 

Teknisk nämnd och administration tekniskt kontor beräknas ge ett överskott på ca 0,6 mkr. Större delen 
av överskottet utgörs av lönekostnader som inte fallit ut då tjänst varit vakant under del av året. 

Mark- och fastighetsförvaltningen beräknas ge ett överskott på ca 3,2 mkr. Större delen av överskottet 
utgörs av kapitalkostnader som inte fallit ut, lägre kostnader för underhåll samt lönekostnader då bl.a. 
tjänster varit vakanta under del av året. I resultatet ligger en engångskostnad på 6.5 mkr för förtida lösen 
av ett hyreskontrakt. 

Avfallshanteringen ger ett nollresultat för helåret då över- eller underskott regleras mot avfallsfond. 
Avfallsfonden bedöms minska då resultatet för augusti visar på ett underskott på 2 mkr vilket har sin 
grund i högre kostnader för administration internt och konsultarvode för arbetet med förstudie för 
eventuell ny återvinningscentral. 

VA-enheten ger ett nollresultat för helåret, då över- eller underskott regleras mot VA-fond. VA-fonden 
bedöms öka då resultatet för augusti visar på ett överskott på 0,4 mkr. 

Gatu- och parkenheten beräknas ge ett överskott på 0,1 mkr, kostenheten beräknas ge ett överskott på 
0,3 mkr och lokalvårdsenheten beräknas ha en budget i balans. 

Bildningsnämndens -4,6 mkr 

Bildningsnämnden prognosticerar ett underskott med 4,6 mkr, vilket kan jämföras med årsprognosen i 
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delår april där underskottet visade 9,6 mkr. Förbättringen kan förklaras av avstämningen som gjorts av det 
centrala resursfördelningssystemet där nämnden har erhållit ett tillskott i budgeten med 7,8 mkr istället för 
5 mkr som prognosen visade i delår april. 

Den andra delen av förklaringen till prognosförbättringen är de åtgärder som vidtagits för att minska 
kostnaderna. Främst är det personalkostnader som bedöms minska då man inför hösten inte har lika 
många årsarbetare i verksamheten som under början av året. 

Underskottet på nämnden ligger på verksamheten grundskola och det är personalkostnader och 
interkommunala ersättningar som orsakar underskottet. 

Av nämndens 16 enheter visar sex en prognos med ett underskott jämfört med budget medan tio enheter 
är i balans med budget eller visar ett överskott. Fortsatt arbete pågår för att kunna bedriva verksamheten 
med en personalbemanning i nivå med den budget som finns. 

Socialnämndens -0,5 mkr 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott för året med 0,5 mkr, vilket kan jämföras med årsprognosen 
i delår april där underskottet visade 2 mkr. Samtliga chefer och arbetsgrupper har uppmanats att vidta 
åtgärder genom att tänka nytt och hitta andra mer effektiva arbetssätt med bibehållen kvalité. 

Nämnd- och förvaltnings årsprognos beräknas ge ett överskott med 6,0 mkr. Överskottet är del av vakant 
tjänst samt allmän restriktivitet. I prognosen har nämnden återlämnat 4,1 mkr till den centrala 
resursfördelningen, vilket var högre än prognosen i delår april och beror på att kommunen tappat fler äldre 
i de högre åldrarna. 

IFO och AME redovisar ett prognostiserat underskott med 4 mkr. Underskottet ligger på IFO och är 
kostnader för externa placeringar för barn och unga samt familjehemsplaceringar. Ett aktivt arbete har 
gjorts och görs för att korta ned placeringstiden och täta uppföljningar krävs för att vidmakthålla den 
strukturen. Det syns en ökad missbruksproblematik hos ungdomar och det blir i allt yngre åldrar, vilket 
kan ge ökade placeringskostnader. 

OF redovisar ett prognostiserat underskott med 3 mkr. Underskottet beror på externa placeringar och 
personalkostnader i gruppbostäderna, där brukarna ofta har ett stort omsorgsbehov. Även tillströmningen 
av ärenden är en bidragande orsak till underskottet. 

EKB prognosticerar ett nollresultat för året, ÄO prognosticerar ett överskott med 0,3 mkr och 
kostenheten prognosticerar ett överskott med 0,3 mkr. 

Miljö- och byggnadsnämndens 0,5 mkr 

Årsprognosen visar på ett överskott om 0,5 mkr. Det hänförs huvudsakligen till lägre personalkostnader 
än budgeterat, och förklaras enligt följande för respektive verksamhet: 

 För bygg- och kartverksamheten prognostiseras lägre personalkostnader p.g.a. sjukskrivningar och 
deltidsarbete, men även lägre intäkter och högre övriga kostnader än budgeterat (licenskostnader). 

 Miljö- livsmedel- och hälsoskyddsverksamheterna visar på överskott p.g.a. lägre personalkostnader 
som kan hänföras till sjukskrivningar och deltidsarbetande. 

Räddningsnämnden Västra Skaraborgs 0,6 mkr 

Överskottet beror på beräknade ej uppkomna kostnader. 

Nämndernas delårsrapporter för augusti 2019 finns på intranätet under ekonomi/ekonomirapporter. 
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FINANSVERKSAMHETENS ÅRSPROGNOS 

Finansförvaltningens verksamhet -4,8 mkr 

Av finansförvaltningens beräknade underskott består nämndernas kompensation enligt 
resursfördelningsmodellen av 3,7 mkr. Övriga betydande poster är lägre ränteintäkter från nämnderna, 
lägre pensionskostnader och högre personalomkostnader. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 2,0 mkr 

Det beräknade överskottet om 2 mkr består av högre skatteintäkter än beräknat. 

Finansnetto 3,4 mkr 

Det beräknade överskottet för kommunens finansiella intäkter och kostnader utgörs av lägre kostnader för 
pensionsskulden om 2,3 mkr samt lägre kostnader för räntor på lån om 1,1 mkr. 
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Investeringsredovisning - översikt 

Nämnd, tkr 
Redov. 190831 Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 

2019 
Avvikelse 

Budget/prognos 
2019 

NETTOINVESTERINGAR      

Kommunstyrelsen 952 2 543 6 986 2 150 4 836 

Tekniska nämnden 112 385 160 859 182 349 150 666 31 683 

Bildningsnämnden 6 181 7 431 7 098 8 498 -1 400 

Socialnämnden 93 405 1 150 1 150 0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 461 50 50 0 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 119 611 171 699 197 633 162 514 35 119 

Investeringsredovisning - projekt i tekniska nämnden 

Projekt, tkr Budget t.o.m. 2019 Budget 2019 inkl. 
omb. från 2018 

Årsprognos 2019 Avvikelse prognos 

Sprinten - Förändring konserthus 
- gymnasieskola 

187 000 75 535 80 010 -4 475 

Renov/omb fastighet bin lokaler - 23 804 21 782 2 022 

Ram vatten och avlopp  - 10 000 12 410 -2 410 

Ram gata/park - 12 338 9 560 2 778 

Underhåll övriga lokaler - 6 000 5 906 94 

Renov/omb fastighet soc lokaler - 10 000 5 848 4 152 

Ram exploatering VA - 1 862 4 150 -2 288 

Ram tomtområde exploatering gata - 7 883 3 450 4 433 

Övriga projekt  3 543 3 200 343 

Grundskola Torsgårdsskolan 53 917 4 816 1 600 3 216 

Förskola Västra skolan 10 000 9 680 700 8 980 

Omläggning Torggatan/Storgatan 1 200 1 094 700 394 

Tråvad förskola/skola, ny- och omb 1 500 1 338 500 838 

Omb Alléhall inkl f.d. Allébad 2 000 1 861 300 1 561 

Familjecentral  5 000 4 981 200 4 781 

Exploatering kvarteret Ritaren 4 800 1 941 150 1 791 

Kvänum förskola etapp 1 5 000 4 673 100 4 573 

Äldreboende/Korttidsboende 1 000 1 000 100 900 

Bad Vara och Kvänum 128 302 0 0 0 

SUMMA  182 349 150 666 31 683 

Redogörelse av de största projekten 

 Sprinten - förändring konserthus - gymnasieskola: Projektet löper på enligt gällande tidplan 
och beräknas vara klart i november. Det mesta gällande Lagmansgymnasiet är färdigställt. Det som 
återstår är ombyggnad IM-torget samt förbindelsegång till AMB som beräknas vara klart i oktober 
2019. Tillbyggnaden av konserthuset beräknas vara klar i september 2019. Ombyggnad kök och 
nytt infotorg beräknas vara klart oktober 2019. 

 Renovering/ombyggnad fastighet bildningsnämndens lokaler: Här ingår ett antal projekt, 
t.ex. renovering av Nästegårdsskolans utemiljö. 

 Ram vatten och avlopp: Här ingår ett antal projekt med ledningsnät, vattenverk, reningsverk, 
pumpstationer m.m. Några projekt är beräknade att slutföras under året. 

 Ram gata och park: Här ingår ett antal projekt med omgestaltning av gator, byte till LED-
armaturer m.m. Några projekt är beräknade att slutföras under året. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

mkr Not Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 

Verksamhetens intäkter 1 147 155 247 127 250 

Verksamhetens kostnader 2 -687 -733 -1 071 -998 -1 124 

- varav jämförelsestörande kostnader 3 0 -6 -5 0 -6 

Avskrivningar  -26 -27 -39 -42 -40 

Verksamhetens nettokostnader  -566 -605 -863 -913 -914 

Skatteintäkter 4 448 464 672 697 696 

Generella statsbidrag och utjämning 5 150 158 225 233 236 

Verksamhetens resultat  32 17 34 17 18 

Finansiella intäkter 6 2 2 3 2 3 

Finansiella kostnader 7 -12 -12 -17 -16 -13 

Resultat efter finansiella poster  22 7 20 3 8 

Extraordinära poster (netto)  0 0 0 0 0 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  22 7 20 3 8 
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Balansräkning 

mkr Not Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, inventarier och finansiella 
anläggningstillgångar  912 1 375 1 235 1 095 1 423 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  912 1 375 1 235 1 095 1 423 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd och exploateringsfastigheter  4 5 5 4 5 

Kortfristiga fordringar 8 310 31 53 68 53 

Likvida medel  53 39 24 0 10 

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  367 75 82 72 68 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 279 1 450 1 317 1 167 1 491 

       

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH 
EGET KAPITAL       

Ingående eget kapital  323 343 323 279 343 

Periodens/årets resultat  22 7 20 3 8 

SUMMA EGET KAPITAL 9 345 350 343 282 351 

       

AVSÄTTNINGAR       

Avsättningar pensioner  394 400 393 389 394 

Andra avsättningar  53 55 55 50 55 

SUMMA AVSÄTTNINGAR  447 455 448 439 449 

       

SKULDER       

Långfristiga låneskulder 10 270 436 263 139 454 

Övriga långfristiga skulder 11 46 54 53 21 54 

Kortfristiga skulder  171 155 210 286 183 

SUMMA SKULDER  487 645 526 446 691 

SUMMA SKULDER, 
AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

 1 279 1 450 1 317 1 167 1 491 
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Notanvisningar Vara kommun 

Not 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Försäljningsmedel 12 12 20 

Taxor och avgifter 44 45 68 

Hyror och arrenden 20 21 31 

Bidrag 59 64 104 

Övriga intäkter 12 13 24 

Summa 147 155 247 

Not 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Personalkostnader 439 470 675 

Bidrag 33 37 48 

- varav försörjningsstöd 10 10 13 

Köp av verksamhet 100 107 162 

Fastigheter och inventarier 66 73 108 

Tjänster, transporter m.m. 49 46 78 

Summa 687 733 1 071 

Not 3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Medfinansiering E20 0 0 5 

Förtida lösen av hyreskontrakt 0 6 0 

Summa 0 6 5 

Not 4. SKATTEINTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Preliminär skatteinbetalning 450 469 675 

Preliminär slutavräkning innevarande år 0 -5 -1 

Slutavräkning differens föregående år -2 1 -2 

Summa 448 464 672 

Not 5. GENERELLA STATSBIDRAG 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Inkomstutjämningsbidrag 130 130 195 

Utjämning LSS-kostnad -3 2 -4 

Fastighetsavgift 20 21 30 

Regleringsbidrag 2 7 3 

Kostnadsutjämningsavgift -4 -6 -6 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 5 4 7 

Summa 150 158 225 
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Not 6. FINANSIELLA INTÄKTER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Ränteintäkter 1 1 2 

Övriga finansiella intäkter 1 1 1 

Summa 2 2 3 

Not 7. FINANSIELLA KOSTNADER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Räntekostnader 0 1 1 

Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 9 11 11 

Övriga finansiella kostnader 3 0 5 

Summa 12 12 17 

Not 8. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Kundfordringar 12 15 13 

Diverse kortfristiga fordringar 274 -11 4 

-varav kortfristiga fordringar kommunala bolag 272 0 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 27 36 

Summa 310 31 53 

Not 9. EGET KAPITAL 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 323 343 323 

Periodens/årets resultat 22 7 20 

Utgående eget kapital 345 350 343 

Not 10. LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Låneskuld kommunen 25 116 25 

Låneskuld åt bolagen 245 320 238 

Summa 270 436 263 

Not 11. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Belopp i mkr Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 

Anslutningsavgifter vatten 6 6 6 

Anslutningsavgifter avlopp 10 10 10 

Gatukostnadsersättningar 2 2 2 

Skuld investeringsbidrag 28 36 35 

Summa 46 54 53 
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 
Vara kommun följer Rådet för Kommunal Redovisning rekommendation RKR R17 Delårsrapport vid 
upprättandet av delårsrapporten. 

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkningen, balansräkningen samt drift- 
och investeringsredovisningen. Den finansiella analysen görs enligt den s.k. RK-modellen. RK-modellen 
bygger på fyra perspektiv: det finansiella resultatet, kapacitet, riskförhållanden samt kontroll. 

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

Vara kommun tillämpar efter ett kommunfullmäktigebeslut fr.o.m. 2003 års bokslut den s.k. 
fullfonderingsmodellen som redovisningsmodell. Motiveringen till beslutet är att ge kommuninvånarna en 
rättvisande bild av kommunens finansiella utveckling och finansiella ställning samt skapa styrmedel för 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Fullfonderingsmodellen innebär att kostnader för 
pensionsförmåner intjänade innan år 1998 belastar resultatet och att intjänade pensioner tas upp som 
avsättning i balansräkningen. Fullfonderingsmodellen har de senaste åren visat ett bättre resultat än om 
den lagstadgade blandmodellen skulle ha använts. 

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

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

Bolagens redovisning 

Vara Koncern AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 Prognos 2019 

Nettoomsättning, tkr 0 218 0 218 

Resultat efter finansiella poster, tkr -80 -168 -527 -226 

Balansomslutning, tkr 23 445 22 922 23 387 22 864 

Soliditet, % 100 100 98 100 

Förvaltningsberättelse 

Viktiga händelser under perioden 

Under årets första månader har en ny styrelse utsetts. Bolagets nye ordförande är Lars Gezelius och Anna 
Cederqvist är fortsatt bolagets VD. 

Årets arbete hittills har inneburit att hantera bolagens budgetärenden samt att framföra desamma till 
budgetberedningen. Under året kommer Vara konserthus nya scenlokal att invigas, vars ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utveckling noggrant kommer att följas av Vara Koncern AB. Vidare kommer även 
byggnationen av Brinkeskogen i Vara Bostäder AB att följas framöver, samt hur bostadsmarknaden 
utvecklas vad gäller hyresrätter, vilket påverkar bolagets ekonomiska utveckling. 

Periodens resultat och årets prognos 

Periodens resultat är ett underskott på 168 tkr och årsprognosen visar på ett underskott på 226 tkr. Under 
perioden har Destination Vara AB fusionerats in i Vara Koncern AB där de hade med sig en förlust på 
44 tkr. Vara Koncern AB har inget koncernbidrag eller övriga intäkter, utan endast kostnader. 
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Kostnaderna består i huvudsak av arvoden och ersättningar för utförda administrativa tjänster samt 
revisionstjänster och de bedöms ligga på samma nivå som året innan. 

Vara Bostäder AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 Prognos 2019 

Nettoomsättning, tkr 26 978 33 166 38 194 47 400 

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 994 9 721 1 491 1 800 

Balansomslutning, tkr 340 523 402 658 342 535 470 000 

Soliditet, % 17 17 17 15 

Förvaltningsberättelse 

Viktiga händelser under perioden 

 Projektering och byggstart av lägenheter i Brinkeskogen. 
 Byggnation av lägenheter i kvarteret Lärkträdet pågår, beräknad inflyttning i november 2019. 
 Tillskapande av 23 studentlägenheter i kvarteret Bonden har skett under våren och sommaren. 
 Radonmätningar i samtliga fastigheter har genomförts och åtgärder där gränsvärden överstigit 

norm har vidtagits. 
 Rökförbud har infört i samtliga lägenheter i samband med att ny hyresgäst flyttar in. 

Periodens resultat och årets prognos 

Nettoomsättningens ökning beror till största delen på en engångsersättning för förtida lösen av hyresavtal, 
vilket också påverkar periodens resultat. Styrelsen räknar med att hantera engångsersättningen i samband 
med bokslut på så sätt att denna inte påverkar årets resultat. Balansomslutningens kraftiga ökning beror på 
omfattande nyproduktion. 

Vara Industrifastigheter AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 Prognos 2019 

Nettoomsättning, tkr 2 219 3 036 3 156 3 800 

Resultat efter finansiella poster, tkr 262 1 616 808 720 

Balansomslutning, tkr 17 450 17 251 17 824 20 000 

Soliditet, % 43 58 50 50 

Förvaltningsberättelse 

Viktiga händelser under perioden 

 Försäljning del av Konstruktören 5, innehållande ca 7.000 kvm mark. 
 Brand i lokal på Bonden 4. 
 Flera uppsägningar av lokaler samtidigt som nya och befintliga hyresgäster visat intresse för 

lokalytor. 

Periodens resultat och årets prognos 

Vissa vakanser efter det att större hyresgäst lämnat påverkar såväl omsättning som resultat. Underhåll, 
ombyggnad och anpassning av lokaler inför nya hyresgäster samt återställningskostnader efter brand i lokal 
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på Bonden 4 påverkar resultatet negativt. 

VaraNet AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 Prognos 2019 

Nettoomsättning, tkr 3 503 2 602 3 232 3 400 

Resultat efter finansiella poster, tkr 2 121 469 1 043 350 

Balansomslutning, tkr 13 290 11 958 12 420 12 000 

Soliditet, % 62 55 59 55 

Förvaltningsberättelse 

Viktiga händelser under perioden 

 Det tidigare samverkansavtalet med de sex fiberföreningarna har i samförstånd mellan alla parter 
sagts upp och nytt samverkansavtal har därefter tecknats. 

 Nytt avtal med Telia gällande uthyrning av svartfiber har tecknats. 
 Arbetet med markupplåtelseavtal fortskrider. 
 Flera nya anslutningar har skett under perioden. 

Periodens resultat och årets prognos 

Arbetet med att säkra robustheten i näten har intensifierats under året, vilket dämpar årets resultat i 
förhållande till föregående år. Resultatet kommer även att påverkas av kostnaderna för det pågående 
arbetet med markavtalen. 

Vara Konserthus AB 

Ekonomisk översikt 

  Redov. 180831 Redov. 190831 Bokslut 2018 Prognos 2019 

Nettoomsättning, tkr 11 743 10 781 22 299 21 500 

Resultat efter finansiella poster, tkr 2 634 2 471 1 076 450 

Balansomslutning, tkr 19 696 23 195 23 398 24 315 

Soliditet, % 20 21 20 21 

Förvaltningsberättelse 

Viktiga händelser under perioden 

Under våren har arbetet med konserthusets om- och nybyggnationer med Sparbanken blackbox, foajé, 
garderob, toaletter, entrétorg, kostenhetens kök och administrativa lokaler fortgått. Vara kommuns 
investering i kultur- och bildningskluster Sprinten kommer att invigas den 3 november, därefter följer en 
invigningsvecka av Sparbanken Blackbox med olika aktiviteter som är riktat till olika målgrupper. Under 
året har Vara Konserthus förberett för att ta de nya lokalerna i bruk i början av november. Investeringar i 
ljud, ljus, möbler, tyger och andra inventarier har fram till den 31 augusti genomförts för cirka 4,7 mkr. 

Periodens resultat och årets prognos 

Årsprognosen är satt till ett överskott om 0,5 mkr, vilket är hälften av förra årets resultat. Det lägre 
resultatet beror på de stora investeringar som har gjorts i samband med om- och tillbyggnaderna. Även 
personalförändringar med bl.a. rekryteringskostnader påverkar resultatet negativt. 


