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2019
Årsredovisningens struktur
Årsredovisningen delas upp i tre följande delar:

Del 1 innehåller förvaltningsberättelsen som enligt lag om kommunal bokföring
och redovisning ska upprättas i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen be-
skrivs väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet.

I förvaltningsberättelsen redovisas en översikt över verksamhetens utveckling,
den kommunala koncernen, viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning, händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av den kom-
munala verksamheten, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning, 
balanskravsresultat, väsentliga personalförhållanden och förväntad utveckling.

Del 2 inleds med drifts- och investeringsredovisning, därefter redovisas räken-
skapsrapporter med tillhörande noter, VA-verksamhetens redovisning och 
revisionsberättelsen.

Del 3 redovisar delar av den verksamhet som bedrivits i Vara kommuns nämnder
och bolag under 2019.

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

      Del 1.  Förvaltningsberättelse 

      Del 2.  Räkenskaper

      Del 3.  Verksamhetsredovisning
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Vi knyter ihop år 2019 och går raskt in i ett nytt 2020. Vi läg-
ger ett händelserikt år bakom oss och kan konstatera att det har
varit ett utmanande år, inte minst ekonomiskt med de besparingar
och effektiviseringar som både genomförts och som planerats för
framtiden. Översyn och prioriteringar har gjorts för att på bästa
sätt leverera en god välfärd och möta kommuninvånarnas förvänt-
ningar på en god service.

Vår organisation visar på styrkan när det gäller att ta ansvar för
kommunens ekonomi, det är viktigt att arbeta tillsammans och
att använda resurser rätt för att uppnå satta mål. För att ge ett ax-
plock av årets händelser så har det bland annat beslutats om ny-
byggnad och renovering av skolorna i Tråvad och Larv. Ett beslut
som kommer innebära en ökad framtidstro och utveckling för
dessa orter, kommunen i stort och för framtidens skolelever.

Under året beslutade även kommunfullmäktige om en ny de-
taljplan för ett nytt bostadsområde, nämligen Lassagården intill
östra ringleden i Vara tätort. Området möjliggör för cirka 400 nya
bostadsetableringar, har en strategisk placering och ger goda för-
utsättningar för Varas fortsatta tillväxt.

Under året har nämnder och styrelser, tillsammans med för-
valtningen, genomfört ett omsorgsfullt arbete med att ta fram mål
som nu skall vägleda arbetet framåt i vår kommun.

Vi har startat och genomfört fyra invånarträffar under 2019,
med syftet att förbättra dialogen och demokratiarbetet mellan
kommuninvånare, politiker och kommunens olika verksamheter.
Första träffen var i Levene, följt av Vedum, Kvänum och Larv/
Tråvad. Samtliga möten var både välbesökta och uppskattade. 
Arbetet fortsätter även under 2020.

De sex kommunerna i västra Skaraborg (V6) är ett exempel på
hur gemensamma krafter kan ge långsiktigt bra resultat, ökad ef-
fektivitet och mer valuta för skattepengarna. Under året som gått
har flera nya samarbeten inletts och uppdrag har givits till kom-
mundirektörerna att intensifiera samverkan.

Vi har alla bidragit med ett hårt arbete och kan se att vi går
mot ett starkt resultat, från budgeterat 2,6 mkr till ett utfall på
25,5 mkr. Vi har fortsatt en god ekonomi i kommunen i jämfö-
relse med andra kommuner. Däremot står vi inför stora utma-
ningar framöver med stora välfärdssatsningar inför framtidens
behov. Vi ser att vi kan upprätthålla en god ekonomi samt leverera
en god verksamhet till våra invånare.

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta innovativt och resurs -
effektivt, så att skattebetalarnas pengar kan användas effektivt.
Därmed kan fler av medborgarnas behov och önskemål uppfyllas
i det vi ska stå till tjänst med.

Med det engagemang och det innovativa tankesätt som kom-
munen har tagit sig an utmaningarna på, kommer Vara att vara
med och leda utvecklingen mot framtidens kommuner i Sverige.
Jag vill till sist rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtro-
endevalda för ert fantastiska arbete och stora engagemang i Varas
utveckling. Ni gör skillnad och ni skapar värde för alla invånare
och företag i kommunen.

Vara i februari 2020

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Gabriela Bosnjakovic - kommunstyrelsens ordförande
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Kommundirektören har ordet
2019
Ett bra år för Vara kommun

Vara kommun växer och utvecklas
I Vara kommun syns många tecken på framåtanda och tillväxt.
Under året har den nyrenoverade Torsgårdsskolan invigts, bild-
nings- och kulturklustret Sprintens olika delar har tagits i bruk,
gymnasieskolan växer och utvecklas och det har även påbörjats en
utredning om etablering av hotell i området kring Sprinten.

Nya invånare och nya bostäder
Befolkningsutvecklingen är positiv, varaborna blir allt fler och
under året passerades återigen 16 000 invånare. Nya bostäder har
påbörjats på Brinkeskogen och för Vara kommuns nästa stora bo-
stadsområde, Lassagården, har detaljplanen antagits som medger
byggnationer om 400 bostäder. Ett nytt område på Håkan-Måns-
gården har köpts in för att kunna försörja nästa generation vara-
bors behov av bostäder.

Ett gott näringslivsklimat
Utgångspunkten för en växande och välmående kommun är ett
gott näringslivsklimat. Även om kommunen tappar några steg i
årets rankingmätning, så har Vara kommun i över ett decennium
legat i den övre tredjedelen av alla kommuner som deltar i mät-
ningen. Under året har det nya näringslivsrådet hittat sina former,
vilket är viktigt för att åstadkomma gott samarbete mellan närings-
liv och förvaltning. Varas företag uppvisar ökad lönsamhet och
god utveckling vad gäller omsättning och antalet anställda. Detta
borgar för en god utveckling för hela kommunen i många olika
perspektiv.

Medborgarna är nöjda med sin kommun
Medborgarundersökningen som gjordes under året visar att med-
borgarna generellt är nöjda med kommunens verksamheter.
Många insatser görs för att brukare, invånare och näringsliv ska få
bra förutsättningar och god service. Ett gott exempel på detta är
att Vara kommuns måltider i äldreomsorgen uppmärksammades
av Socialstyrelsen som Sveriges bästa måltidsleverantör för äldre-
omsorgen. Det är resultatet av att många medarbetare gör varandra
bra, samarbeten sker över förvaltningsgränser och att brukarnas
bästa sätts i centrum.

Ekonomin i balans – god ekonomi en bra
förutsättning för kommande utmaningar
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn sätter press på
verksamheterna på olika sätt. I Vara kommun har vi nu lyckats
hantera kostnadstrycket och även kunnat effektivisera våra verk-
samheter. Årets resultat uppgår till 25,5 mkr, vilket är i linje med
det resultatmål som kommunfullmäktige satt upp. Digitalisering,

innovationstänk och samverkan är och kommer att vara nycklar
även i framtiden för en effektiv organisation. Vara kommun är rus-
tad inför kommande år.

Vi gjorde varandra bra – på riktigt!
Till sist vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till alla som gjorde
det möjligt. Stort tack till alla anställda i Vara kommun som gjorde
varandra bra under 2019.

Vara i februari 2020

Anna Cederqvist – kommundirektör
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Översikt över verksamhetens utveckling

                             

2015 2016 2017 2018 2019

Folkmängd 15 662 15 788 15 942 15 952 16 024
Primär skattesats, % 21,27 21,27 21,77 21,77 21,77

BRUTTOKOSTNAD  
Kommunen, mkr 932 1 002 1 047 1 071 1 108
Koncernen, mkr 977 1 049 1 092 1 125 1 145

BALANSOMSLUTNING  
Kommunen, mkr 929 970 1 002 1 317 1 543
Koncernen, mkr 1 186 1 215 1 255 1 323 1 591

ÅRETS RESULTAT  
Kommunen
– fullfonderingsmodell, mkr 26 39 11 20 26
– blandmodell, mkr 14 26 3 7 16

Koncernen
– fullfonderingsmodell, mkr 25 19 15 21 34
– blandmodell, mkr 13 6 6 8 25

INVESTERINGAR  
Kommunen, mkr 45 55 99 172 160
Koncernen, mkr 60 66 131 190 305

SOLIDITET  
Kommunen, % 29 32 32 26 24
Koncernen % 23 25 25 26 24

Snabbfakta

Utsikt över Vara.
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Den kommunala koncernen
Vara kommuns organisation

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

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

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

Vara kommuns organisation 2019-12-31

Valberedning

Valnämnd

Revision

Överförmyndarnämnd

Arbetsutskott

Personalutskott

Gemensam 
räddningsnämnd

Vara Bostäder AB

Kommun-
fullmäktige

Vara Industri-
fastigheter AB

Vara Koncern A
B

Kommunstyrelse 

 Mandat i kommunfullmäktige 

Majoritet:
Moderaterna 13
Centerpartiet 5
Liberalerna 2
Summa: 20

Opposition:
Socialdemokraterna 12
Vänsterpartiet 2
Summa: 14

Sverigedemokraterna 7
Hela Vara kommuns bästa 4
Summa: 11

Totalt 45

Vara Konserthus AB

VaraNet AB

Teknisk nämnd Bildningsnämnd Socialnämnd 

Arbetsutskott Arbetsutskott

Miljö- och 
byggnadsnämnd
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2018 20192015 2016 2017

Konjunktur
Under 2019 avtog tillväxttakten i Sverige jämfört med hur utveck-
lingen såg ut föregående år. Detta är, enligt Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR, att anse som en normal nedväxling i en hög-
konjunktur. Avtagande tillväxt har bidragit till en försvagning på
arbetsmarknaden med högre arbetslöshet som följd. I Vara kom-
mun har ingen försvagning på arbetsmarknaden märkts av under
2019, se vidare nedan under rubrik ”Arbetsmarknad”. 

Den nationella tillväxten 2019 beror på stark svensk utrikes-
handel, vilket i sin tur förklaras av försvagningen av den svenska
kronan. År 2020 väntar tuffare tider för svensk exporthandel ut-
ifrån den globala investeringskonjunkturen med pågående han-
delskonflikter. Detta i kombination med svag trend för närings-
livets investeringar såsom ytterligare fall av bostadsbyggandet för-
utspås leda till att tillväxten försvagas ytterligare år 2020. Utifrån
ovanstående bedömer SKR att sysselsättningsgraden kommer att
sjunka 2020 med ytterligare högre andel arbetslösa som följd. Det
väntas leda till en inbromsning i skatteunderlagstillväxten. Sam-
mantaget bedöms konjunkturen komma att försvagas 2020 för att
mot slutet av året nå ett läge som enligt SKR kan beskrivas som
”mild lågkonjunktur”.

Källa: SKR cirkulär 19:59.

Befolkningsutveckling
Vara kommuns befolkning ökade med 72 personer 2019, vilket
förklaras av ett positivt flyttnetto. Födelsenettot är dock negativt,
vilket innebär att det dör fler än vad som föds. En befolkningsök-
ning innebär att skatteunderlaget ökar och kommunen har bättre
möjlighet att erbjuda den service som medborgarna har behov av
än om medborgarantalet minskade.

Kompetensförsörjning 
Andelen med eftergymnasial utbildning i Vara kommun var 2018
ca 25 %. Det kan jämföras med riket där andelen var ca 43 %.
Samtidigt så ökar efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial
utbildning i kommunen. Även efterfrågan på arbetskraft med
gymnasial utbildning ökar, framförallt inom vård- och omsorgs-
relaterade yrken. Vissa yrkesgrupper är identifierade där konkur-
rensen på arbetsmarknaden gör att kommunen särskilt måste
bevaka och främja möjligheten att rekrytera. Det gäller förskollä-
rare, lärare i praktiska/estetiska ämnen, matte/NO samt språk, spe-
ciallärare, vård- och omsorgspersonal, socialsekreterare,
bygglovshandläggare, kockar och ingenjörer. En förklaring till den
ökade efterfrågan på arbetskraft är stora pensionsavgångar. Brist
på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för kommunen.

Arbetsmarknad 
Trots lägre utbildningsnivå har Vara en högre sysselsättningsgrad
i jämförelse med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen.
Omvänt är arbetslösheten lägre än i regionen och i riket, vilket är
positivt för såväl Vara kommun som geografiskt område och som
arbetsgivare. Arbetslösheten i kommunen (åldern 18-64 år) sjönk
till 3,6 % 2019 jämfört med 4,1 % 2018. Detta kan jämföras med
hela Västra Götalandsregionen där nivån för 2019 var 5,1 %.

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

Folkmängd 31 december 2019
In- Ut- Förän-

flytt- flytt- dring 
Invånare Totalt Födda Döda ning ning från 2018

Vara kommun 16 024 160 174 842 767              72 

Jämförelsetal befolkning 2019-12-31
     Utrikes 

% Kvinnor Män 0-17 18-64 65 - födda

Vara kommun 49 51 20 56 24           11
Västra Götaland 50 50 21 60 20           20
Riket 50 50 21 59 20           20

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Vara
Arbetslösa i åldern 2015 2016 2017 2018 2019

16-64 475 444 390 343         332
18-24 121 89 61 63           59
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Risk- och konsekvensanalys

Finansiella risker
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av
finansiellt risktagande. Kommunen har i sin finanspolicy angett
ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommun-
koncernen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-
och skuldförvaltning. 2018 införde Vara kommun en koncern-
bank, vilket innebär att all inlåning sker genom koncernbanken
som i sin tur lånar ut till dotterbolagen. En gemensam finansiell
samordning innebär skalfördelar vad gäller upplåningskostnader
och administrativa kostnader för upplåning, ökad styrning och
kontroll av de finansiella riskerna och att kompetensen vad gäller
de finansiella frågorna säkerställs.

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

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

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

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

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

För att begränsa ränterisken vid upplåning ska räntebindnings-
tider spridas över tid enligt en av kommunen framtagen norm-
portfölj. En risk som inte går att påverka är utvecklingen av
RIPS-räntan som användes för att beräkna pensionsskulden. 
Enligt beräkningar innebär en sänkning av räntan med 0,5 % att
pensionsskulden ökar med ca 9 %.

Vara Bostäder AB har använt sig av ränteswappar under 2019,
dessa har upphört under året och inget utgående värde finns. En-
ligt övergångsregler i Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1
punkt 35.14 ska ett säkringsförhållande som föreligger vid tid-
punkten för övergång till nämnda råd fortsätta att redovisas tills
dess att säkringsförhållandet upphör. Inga nya räntederivat kom-
mer att tecknas inom kommunkoncernen enligt nuvarande finans-
policy.

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

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

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

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

Borgensförbindelser
Vara kommun har borgensförbindelser gentemot föreningar på
1,9 mkr och ett förlustansvar för egna hem på 0,01 mkr.

Omvärldsrisker
Enligt den senaste befolkningsprognosen för Vara kommun, vilken
kom i mars 2019, beräknas antalet kommuninvånare öka med
drygt 400 personer under en tioårsperiod. Störst relativ förändring
i kommunens befolkning sker bland de mycket gamla där ök-
ningen är markant och långvarig, men även andelen barn och unga
väntas öka. Prognostiserad befolkningsökning i Vara kommun är
dock att anse som osäker då den baseras på ett antagande att flytt-
nettot fortsätter vara positivt. Utrikesinflyttningen är svår att pro-
gnostisera då den direkt hänförs till totala globala flyttströmmar.
Det finns därmed en risk att befolkningen i kommunen istället
minskar, vilket skulle leda till minskade intäkter från skatter och
statsbidrag.

Minskad sysselsättningsgrad förutspås kommande år i hela lan-
det, med ökad arbetslöshet som följd. Det finns därmed en risk
för högre arbetslöshet även i Vara där intäkterna planar ut i form
av en inbromsning i skatteunderlagstillväxten. Utöver en befarad
inbromsning i skatteunderlagstillväxten bedöms de demografiskt
betingade behoven komma att öka i Vara kommun. Det innebär
att parallellt med att den kommunala skatteunderlagstillväxten ris-
kerar att minska ökar försörjningskvoten mot bakgrund av ökad
andel barn och äldre i förhållande till personer i yrkesverksam
ålder. De ökade demografiska behoven förväntas bli störst inom
grundskola och äldreomsorg. Kommunens investeringsvolym har
ökat under en längre tid och bedöms fortsätta öka framöver, och
då framförallt inom skola, vård och omsorg. Detta riskerar sam-
mantaget leda till ökade driftkostnader och finansiella påfrest-
ningar i ekonomin för kommunen kommande år.



Under 2019 har många investeringar gjorts i Vara kommun.
De största är satsningarna på kultur- och bildningsklustret Sprin-
ten och byggandet av bostäder. Vad gäller bostäder beslutade kom-
munfullmäktige om en ny detaljplan för ett nytt bostadsområde,
nämligen Lassagården intill Östra ringleden i Vara tätort. Området
möjliggör för cirka 400 nya bostadsetableringar, har en strategisk
placering och ger goda förutsättningar för Varas fortsatta tillväxt.
Syftet med satsningarna är att få besökare och nya invånare till
Vara kommun samt ge Varaborna ett utökat kulturutbud och
större möjlighet att hitta lämplig bostad. Fler invånare till kom-
munen skulle innebära ökade skatteintäkter och möjligheter till
fortsatta satsningar. Investeringarna är till största delen finansierade
med externt kapital vilket medför ökad skuldbörda med ökade
räntekostnader framöver som följd.

Inom projektet Sprinten ingår nya och tillbyggda lokaler för
kommunens gymnasieskola och en helt ny gymnasiefriskola. Pro-
jektet har lockat fler elever till kommunens gymnasieskola, vilket
resulterar i ökade intäkter då de fasta kostnaderna slås ut på fler
elever. Gymnasiefriskolan har riksintag då de erbjuder speciella in-
riktningar, vilket har lockat elever från hela Sverige till Vara kom-
mun och således har trycket på bostadsmarknaden ökat då de
måste ha någonstans att bo. Handeln drar givetvis också nytta av
fler boende i Vara.

Inom projekt Sprinten ingår också en ny scenlokal för Vara
konserthus med stora möjligheter att anpassa efter beställarens
önskemål, vilket ger helt nya möjligheter att locka till sig nya ar-
tister och att få fler konferenser, vilket i sin tur kommer leda till
ökade intäkter.

Kommunfullmäktige har beslutat att Vara kommuns lönead-
ministration ska överföras till Lidköpings kommun. Ekonomiskt
är förhoppningen att det ska leda till lägre kostnader.

Kommunen är medfinansiär till en utbyggnad av E20 till mö-
tesfri bilväg. Tidplanen är att de 55 mkr som är uppbokade som
en avsättning under perioden 2014-2018 ska betalas ut under år
2020-2023. En förbättrad infrastruktur innebär bra möjligheter
för fler att besöka och bosätta sig i kommunen med ökade intäkter
för handeln och ökade skatteintäkter som följd.

Händelser av väsentlig betydelse
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Mål- och visionsstyrning
Kommunens mål och visionsstyrning utgörs av ett antal styrdo-
kument som anger vision och mål på fullmäktige- och nämnds-
nivå.

Grunden för kommunens inriktning, utöver det som följer di-
rekt av lagar och förordningar, anges i den strategiska planen.
Målstyrning utövas av kommunfullmäktige genom antagande av
strategisk plan jämte lednings- och styrdokument, reglementen,
sektorsprogram och verksamhetsplaner för respektive nämnd. Hä-
rigenom skapas en helhetssyn och en tydlig inriktning av verksam-
heterna. Samtliga av dessa dokument antogs av kommunfull-

mäktige 2015 att gälla perioden 2016-2019. Sektorsprogrammen
tydliggör allas ansvar i tvärgående frågor. Verksamhetsplanerna ger
ett tydligt uppdrag till respektive nämnd. I arbetsplanen ska varje
resultatenhet redovisa hur målen i verksamhetsplan och sektors-
program ska nås. Arbetsplanerna är ettåriga med ett fyraårsper-
spektiv.

I styrdokumenten finns två olika målnivåer; inriktningsmål och
effektmål. Inriktningen kan beskrivas som verksamhetens grun-
didé, vad som eftersträvas. Effektmålen konkretiserar den in-
riktning som bestämts, de beskriver vilka verksamhetsresultat som
ska uppnås.

Kommunfullmäktige har 2019 beslutat om en reviderad styrmodell, vilken börjar gälla 2020. Under 2019 har även nya mål för såväl kom-
munfullmäktige (övergripande mål) som nämnderna beslutats, vilka kommer att gälla perioden 2020-2023. Årsredovisning 2019 utgör därmed
en sista uppföljning för de nuvarande beslutade målen.

Årsredovisning 2019
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten



Styrprocessen

Mål och budget
Mål och budget är en central del av styrprocessen där resurser för-
delas utefter beslutade mål för verksamheten. Syftet är att förbättra
verksamheten och förverkliga kommunens vision. Inriktnings -
beslutet i början av året fungerar som ”stafettpinne” som
kommun styrelsen överlämnar till nämnderna, vilket blir en ut-
gångspunkt för nämndens arbete med strategisk plan och budget.
Efter det att nämnderna fattat beslut överlämnas underlaget till
budgetberedningen. I maj månad lämnar kommunstyrelsen över
förslag till kommunfullmäktige som omfattar drifts- och investe-
ringsramar för nämnderna.

Intern kontroll
Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och
brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert
och effektivt sätt. Respektive nämnd ansvarar för att årligen göra
riskanalys som består av konsekvens- och sannolikhetsbedömning
och därefter besluta om internkontrollplan inom verksamhetsom-
rådet. Internkontrollplanen ska kontinuerligt följas upp. I sam-
band med bokslut upprättas en årlig uppföljningsrapport vilken
ligger till grund för bedömningen om den interna kontrollen kan
anses som tillräcklig.

Uppföljning och analys
För att nå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet av hög kva-
litet krävs att kommunen följer upp, utvärderar och analyserar de
insatser som görs och de verksamhetsmässiga som ekonomiska re-
sultat som nås inom verksamheten. Uppföljning sker i delårsrap-
port april och augusti samt i samband med årsredovisning.
Uppföljning görs på fullmäktige- och kommunstyrelsenivå som
på nämnds- och verksamhetsnivå.
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Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hus-
hållning. I detta ingår att besluta om mål, såväl finansiella som
verksamhetsmässiga, och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Dessa mål ska följas upp samt utvärderas
i årsredovisningen. 

Nedan följer Vara kommuns riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning samt en sammanfattande utvärdering. Därefter presente-
ras kommunfullmäktiges mål med tillhörande analys om målupp-
fyllelse. Slutligen görs en utvärdering av kommunens ekonomiska
ställning och resultat under rubriken ”Finansiell analys”.  

Riktlinjer god ekonomisk hushållning

Vara kommuns definition

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

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

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

u  Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att fi-
nansiera löpande driftkostnader med lån. God ekonomisk
hushållning bör vara att de löpande intäkterna täcker de lö-
pande kostnaderna.

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

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

Utvärdering av God ekonomisk hushållning
I Vara kommun finns totalt ett övergripande mål, 15 inriktnings-
mål, 38 effektmål och 79 indikatorer vilka samtliga är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. Av samtliga effektmål är ett fi-
nansiellt och resterande verksamhetsmässiga. 

Det finansiella målet lyder att ”Det årliga resultatet i förhål-
lande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till två
procent plus minus två procent”. 2019 års resultat uppgår till 26
mkr, vilket motsvarar 2,7 % av skatteintäkter och generella stats-

bidrag. Resultatnivån ligger därmed inom intervallet för kommu-
nens finansiella mål (2 % +/- 2 %), vilket därmed anses vara upp-
nått. Av de övriga 37 effektmålen, av verksamhetsmässig karaktär,
har 11 uppfyllts helt, 19 delvis uppfyllts och sju har inte uppfyllts.

Sammantaget görs bedömningen att en god ekonomisk hus-
hållning kan anses ha uppnåtts ur ett finansiellt perspektiv, men
inte utifrån ett helhetsperspektiv då de verksamhetsmässiga målen
ej nås.

Riktlinjer god ekonomisk hushållning
Nedan följer presentation av resultat för de mål samt indikatorer
som följs upp av kommunfullmäktige, d.v.s. de mål som härrör
till strategisk plan, lednings- och styrdokument samt sektorspro-
gram. För resultat avseende verksamhetsplan hänvisas till rapport
för respektive nämnd, vilken presenteras under rubriken ”verk-
samhetsredovisning” längre fram i årsredovisningen.

Sammantaget kan konstateras att det övergripande målet 
”I Vara kommun trivs alla att leva och bo” kan anses ha uppfyllts.
Av kommunfullmäktiges 15 effektmål bedöms tre ha uppfyllts,
sex ha delvist uppfyllts samt sex bedöms inte ha uppfyllts.

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

Vision:
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.

Övergripande mål: 
I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
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100 % = grönt (uppfyllt).

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

0 - 84 % = rött (ej uppfyllt).

utfall i förhållande till mål:

Vara kommun har:
1 övergripande och 15 inriktningsmål38 effektmål 
79 indikatorer
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Indikatorn mäts i arbetsklimatundersökningen (AKU) som genomförs i Vara kommun vartannat år. Den genomfördes senast 2018
och således finns det inget resultat för 2019. Bedömning av måluppfyllelse görs utefter resultat 2016 samt 2018. 2016 var resultatet
86 %, 2018 hade detta stigit till 88 %. Sammantaget kan effektmålet därmed anses ha uppnåtts.

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt, %. 88 - -

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?, %. - 86 75

                                 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?, %. - 75 75

                                 Invånarantalet ökar. 15 952 16 024 15 953

”I Vara kommun trivs alla att leva och bo” är kommunens övergripande mål.
Hösten 2019 deltog Vara i SCB:s medborgarundersökning för andra gången. 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern

18 - 84 år har fått möjlighet att svara på frågorna, varav 42 % svarat. Indikatorerna ”hur nöjd är du med din kommun i dess helhet
som en plats att leva och bo på?” och ”kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?” härrör från medbor-
garundersökningen.

Invånarantalet i Vara kommun har ökat med 72 invånare sedan året innan och kommunen har nu en stabil uppåtgående trend
vad gäller ökningen av antalet invånare.

Det är även positivt att fler medborgare är nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på (2017: 84 %), och att fler väl-
jer att rekommendera vänner och bekanta att flytta hit (2017: 74 %). Sammantaget kan effektmålet därmed anses vara uppfyllt.

Effektmål: I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

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

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

Inriktning: I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper, %. - - -
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Inriktning:  Vara kommun ska ha en stark ekonomi med bra resultat och soliditet.

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

Resultatet för 2019 uppgår till 26 mkr, vilket motsvarar 2,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt redovisning med 
fullfonderingsmodellen. Enligt blandmodellen hamnar måttet på 1,7 %. Kommunens mål är att detta nyckeltal ska uppgå till 
2 % + - 2 %, d.v.s. ska uppgå till 0-4 %.  Målet är därmed uppfyllt.

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

Antal ramavtalsområden har legat på samma nivå de senaste tre åren, 83 st. Målet är därmed att anse som delvis uppnått.

Effektmål:  Antal ramavtalsområden ska öka.

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Antal ramavtalsområden ska öka, st. 83 83 88

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

Indikatorn mäts i arbetsklimatundersökningen (AKU) som genomförs i Vara kommun vartannat år. Den genomfördes senast 2018 och
således finns det inget resultat för 2019. En ny arbetsklimatundersökning är planerad till hösten 2020.

Fler och fler kommuner går över till HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) på SKR:s rekommendation. 2016 gjorde Vara denna
övergång men valde då även att ha kvar NMI (Nöjd Medarbetar Index), det vill säga mätte två index. NMI består av tre frågor som till-
sammans bildar ett resultat som är kopplat till effektmålet. Syftet med HME är att ta reda på engagemanget bland chefer och medarbe-
tare. Från 2018 har Vara valt att helt gå över till HME. Det är en viss nyansskillnad, men ger ändå en indikation i riktning som
effektmålet ”Medarbetarna i Vara kommun trivs med att arbeta på Vara kommun” med nya frågan ” Jag trivs med mitt arbete i Vara
kommun”. HME ger Vara kommun möjlighet att jämföra sig med andra, vilket inte var möjligt tidigare. Skalan har förändrats från
skala 1 – 4 (NMI) till skala 1 – 5 (HME). Målet är satt på skala 1 – 4, därför kan inte resultat 2018 och framåt jämföras med beslutat
mål för indikatorn. 2016 års resultat för HME var 81 %. 2018 års resultat för HME är 82 %, vilket är en positiv trend. Bedömning
görs därför sammantaget att effektmålet kan anses vara delvis uppfyllt.

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Nöjd-Medarbetar-Index, %. - -
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Inriktning: Vara kommun ska leverera en verksamhet av god kvalitet för våra invånare, 
kunder och medarbetare.

Indikatorerna kopplade till effektmålet mäts i medborgarundersökningen. För indikatorn "Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Medbor-
garna om kommunens verksamheter, %." var resultatet 2017 75 %. 2019 har detta minskat till 74 %. Målet för indikatorn är där-
med delvis uppfyllt.

Vad gäller indikatorn "Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i kommunen, %." var utfallet 2017 57 %. 2019
har detta stigit till 58 %. Målet för indikatorn är dock inte uppfyllt.

Sammanfattningsvis kan konstaterats att målet inte har uppnåtts.

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Medborgarna om kommunens verksamheter, %. - 74 75

                                 Nöjd-Inflytande-Index (NII) Medborgarna om inflytandet i kommunen, %. - 58 75

Under året har att antal olika satsningar/aktiviteter genomförts i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska kommunens sjukfrån-
varo, bl.a. samarbete med Sunt arbetslivs resursteam, kommunutmaningen, beslut om att införa friskvårdsbidrag, riktade satsningar
på långtidssjukskrivna med hjälp av finansiering från Omställningsfonden, uppdaterad rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet
med stärkt fokus på uppföljning, enkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) m.m. Arbetet med
heltid som norm och specifikt fokus på hållbara scheman intensifierades under året, med uppstart av enheterna Götgatan, Lauren-
tius och Lingonet som första pilotgrupp.

Trots dessa aktiviteter ligger utfallet för den totala sjukfrånvaron 2019 kvar på 7,6 %, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört
med 2018. Målet är därmed inte uppnått. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,3 % och ligger på 4,5 % medan korttidssjukfrån-
varon, som kommunen tidigare inte följt upp, landar på 2,9 %. Parametrar som påverkar långtidssjukfrånvaron är kroniska och
ibland mycket svåra sjukdomar samt en ökning av den psykosociala ohälsan, som är kopplad till både arbete och privatliv. Vara
kommun följer här samma trend som de allra flesta kommuner i Sverige, d.v.s. ser en ökning av den psykosociala ohälsan. Då det är
korttidssjukfrånvaron som är mest kostsam kommer fokus under 2020 vara att minska ner just korttidssjukfrånvaron.

Under våren 2020 startas projektet Rehabforum, ett projekt som anordnas via Samordningsförbundet tillsammans med Försäk-
ringskassan och Vårdcentralens Rehabkoordinator. Som hälsofrämjande insats kan även ses ansatsen att införa rökfri arbetstid och
uppmuntra alla medarbetare att ta del av friskvårdsbidraget. Arbetet med heltid som norm, med fokus på hållbara scheman, kom-
mer att fortsätta, då detta är en mycket viktig pusselbit för att kunna förbättra arbetsmiljön ytterligare och minska sjukfrånvaron.

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Sjukfrånvaro, %. 7,6 7,6 < 4
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Av Vara kommuns invånare svarar 72 % i medborgarundersökningen att kulturen förhöjer livskvaliteten. 2017 var resultatet 70 %.
2019 års resultat är nära målet om 75 % och indikerar att de satsningar som görs på kulturen - allt ifrån exempelvis mångfacetterad
scenkonst, gestaltning i det offentliga rummet till förutsättningar för föreningsliv och integrerad kulturskola - är satsningar i rätt
riktning. Alltjämt finns utrymme för förbättringar i allmänhet och gällande kulturutbudet för unga vuxna i synnerhet. Samman -
taget görs bedömningen att målet är delvis uppnått.

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.

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet, %. - 72 75

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning 2019. 47 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 34 % ger högt
betyg (8-10). Tillsammans ger det resultatet 81 % för 2019, vilket är en förbättring sedan förra mätningen 2017 då utfallet var 
78 %. Målet är därmed uppfyllt.

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

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

Indikatorn mäts i arbetsklimatundersökningen (AKU) som genomförs i Vara kommun vartannat år. Den genomfördes senast 2018
och således finns det inget resultat för 2019. En ny arbetsklimatundersökning är planerad till hösten 2020. 2018 var utfallet 49 %,
2016 48 %. Målet för dessa år var 75 %. Sammantaget görs därmed bedömningen att effektmålet inte uppfyllts.

Effektmål:  Medarbetarna har kännedom om de kommunala förvaltningarnas verksamheter.

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Jag är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, %. 81 75

Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning 2019. 42 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) och 32 % ger högt
betyg (8-10). Tillsammans ger det resultatet 74 % för 2019, vilket är en försämring sedan förra mätningen 2017 då utfallet var 
79 %. Målet är därmed endast delvis uppfyllt.

Effektmål:  Kommuninvånarna är nöjda med kommunens webbplats.

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Jag är nöjd med kommunens webbplats, %. - 74 75
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Inriktning: Entreprenörskap – Vara kommun ska uppmärksamma och agera på 
möjligheter. Entreprenörskap skapar värden – finansiellt, kulturellt och samhälleligt - 
och stärker konkurrenskraften.

Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelse-
medlem i ett aktivt aktiebolag. Utfallet visar att andelen företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen i Vara (16-74 år)
samt de unga (16-34 år) är 16,6 %. Målet om 16,8 % är i stort sett uppfyllt. Motsvarande siffra för Sverige är 12,4 %. Vara kan
med andra ord anses ha en relativt hög andel företagsamma. Motsvarande siffra för unga (16-34 år) är 6,6 % medan målet är 8,6 %.
Målet kan därför inte anses infriat även om utfallet i Vara är högre än Sverigesnittet på 5,4 %. Exempel på viktiga insatser för att
upprätthålla en hög företagsamhet är exempelvis Ung Företagsamhets verksamhet i skolorna samt samverkan med exempelvis 
Nyföretagarcentrum och andra stödjande aktörer gällande företagsamhet.
Sammantaget görs bedömningen att effektmålet är att anse som delvis uppnått.

Effektmål:  I kommunen finns en entreprenörsanda och en skaparkraft.

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

Målet mäts genom en fråga i SCB:s medborgarundersökning som lyder: ”Känner du dig som en världsmedborgare?” Målet anses
uppfyllt om 75 % av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala. Utfall 2019 är 60 %,
vilket är samma resultat som vid mätning 2017. Målet är inte infriat.

En avgörande faktor för att Varas medborgare ska känna sig som världsmedborgare är insikter om och känslan av att den egna kom-
munen/platsen är en del av ett större sammanhang. Genom fortsatt arbete med internationalisering och internationella utvecklings-
projekt kan Vara och andra svenska kommuner och regioner både bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i andra
länder och samtidigt skapa nya perspektiv som kan utveckla den egna verksamheten/platsen. Agenda 2030 och de globala målen för-
utsätter möten mellan människor med olika bakgrund, verklighet och sammanhang. Världsmedborgare skapas genom kunskap och
möten.

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 Jag känner mig som en världsmedborgare, %. - 60 75

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

Enkäten ”Hälsa på lika villkor” visade år 2018 att 69 % av de tillfrågade i Vara anser sig  uppleva god eller mycket god hälsa. 
Resultatet för 2019 är ännu inte publicerat. Mot bakgrund av att målet är satt till 75 % och den senaste mätningen visade ett utfall
på 6 % från målet så uppskattas målet för 2019 inte vara uppfyllt.

Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt enligt en enkät genomförd av drogförebyggare under 2019 är 73,1 %. Målet om 75 % är
därmed inte uppfyllt.

Den inplanerade lokala tillämpningen och implementeringen av rökfri arbetstid kan vara ett av flera initiativ som kan bidra till
högre måluppfyllnad gällande minskad rökning även bland yngre över tid. Fler insatser behöver dock göras för att förbättra det upplevda
hälsotillståndet hos kommunens medborgare, dels för att stärka hälsan men också för att minska sjuktalen i kommunen som helhet
och i den egna organisationen i synnerhet.
Sammantaget görs bedömningen att effektmålet inte är uppfyllt.

Effektmål:  Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras.

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                 69 - -

                                 Andel elever i årskurs 9 som aldrig rökt, %. 70 73 75

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

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

Målet för antal resenärer i Närtrafiken per år om 2 900 är inte infriat då utfallet visar 1 597. När det gäller Vara kommuns place-
ring i Aktuell hållbarhets ranking så är utfallet på 186 långt från målet om 60.

Vara kommun har alltjämt ett omställningsarbete att göra för att få effekt i de miljömässiga hållbarhetsfrågorna. En samlad strategi
för Agenda 2030-arbetet och en tydlig prioritering av de delar som ger miljöeffekt och skapar förutsättningar för medborgare att
kunna göra hållbara val behövs. Effektmålet bedöms därmed inte som uppfyllt.

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

2018         2019       Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

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

                                 Placering i Aktuell hållbarhets ranking. 148 148 60
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Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning
för Vara kommun används en finansiell analysmodell som utveck-
lats av Kommunforskning i Västsverige. Målsättningen är att iden-
tifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och
därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk
hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: Det
finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt
kontrollen över den finansiella utvecklingen. Varje perspektiv ana-
lyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till upp-
gift att belysa ställning och utveckling inom de fyra perspektiven.

Analysen görs både för Vara kommun och för Vara koncern. I
Vara koncern ingår förutom Vara kommun, de helägda bolagen
Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB, Vara
Konserthus AB och Vara Koncern AB.

Finansiellt resultat
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Finansiell analys

Årets resultat
Kommunen 2017 2018 2019

Fullfonderingsmodell                  
Årets resultat, mkr 11 20             26
Årets resultat/skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 1,3 2,2            2,7
Blandmodell                  
Årets resultat, mkr 3 7             16
Årets resultat/skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 0,3 0,8            1,7

                 
Koncernen 2017 2018 2019

Fullfonderingsmodell                  
Årets resultat, mkr 15 21             34
Årets resultat/skatteintäkter och 
generella statsbidrag % 1,7 2,3            3,7
Blandmodell                  
Årets resultat, mkr 6 8             25
Årets resultat/skatteintäkter och 
generella statsbidrag % 0,7 0,9            2,7

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv

Det finansiella resultatet

Riskförhållanden

Kapacitetsutvecklingen

Kontrollen öven den finansiella 
utvecklingen

kapacitetresultat

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

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

Kommunens resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till
26 mkr, vilket motsvarar 2,7 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag och är en förbättring jämfört med de senaste två åren.
Under 2017 och 2018 uppgick motsvarande resultat till 0,7 % re-
spektive 0,9 %. Resultatnivån ligger därmed inom intervallet för
kommunens finansiella mål som anger att resultatet ska vara 2 %
+/- 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

I kommunens resultat ingår en jämförelsestörande post om 6,5
mkr vilket avser en kostnad för förtida lösen av ett hyreskontrakt.
Motpart i detta fall är det kommunala bolaget Vara Bostäder AB
vilket innebär att denna jämförelsestörande post elimineras i kon-
cernsammanställningen.

Koncernens resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till
34 mkr, vilket motsvarar 3,7 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatet består av nedanstående poster som är an-
passade efter kommunens redovisningsregler vilket innebär att
uppskrivningar i bolagens balansräkningar inte ingår i koncern-
sammanställningen. Utförligare beskrivning av bolagens resultat
och ekonomiska utveckling återfinns längre fram i årsredovis-
ningen under rubriken ”Kommunala bolag”.

u  Kommunen 26 mkr
u  Vara Koncern AB 0 mkr
u  Vara Bostäder AB 7 mkr
u  Vara Industrifastigheter AB 1 mkr
u  VaraNet AB 0 mkr
u  Vara Konserthus AB 0 mkr.

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla
en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande in-
täkter och kostnader är god, det vill säga hur nettokostnaderna ut-
vecklar sig i förhållande till skatteintäkterna och generella
statsbidrag. Nyckeltalen speglar hur stor del av skatteintäkter och
statsbidrag som den löpande driftverksamheten tar i anspråk. Det
utrymme som finns kvar kan användas till finansiering av investe-
ringar, amortering av långfristiga lån eller sparande.

För kommunen har nettokostnads- och statsbidragsutveck-
lingen ökat i samma takt under 2019, vilket betyder att den lö-
pande verksamheten täcker sina ökade kostnader med lika stora
intäktsökningar. Det har inte skapats något utrymme för nya in-
vesteringar, amorteringar eller sparande.

Då koncernens bolag inte skattefinansieras på samma sätt som
kommunen kan inte jämförelse göras för intäktsutvecklingen. Net-
tokostnadsutvecklingen för koncernen var 3 % för 2019 vilket är
1 % bättre än för kommunen.

Investeringar

Kommunen investerade under 2019 för 160 mkr, vilket är 38
mkr lägre än budgeterat. De största investeringarna är kultur- och
bildningsklustret Sprinten på 79 mkr och renovering och ombygg-
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Intäkter och kostnader
Kommunen 2017 2018 2019

Nettokostnadsutveckling % 10 1               4
Skatte- och statsbidragsutveckling % 6 2               4

                 
Koncernen 2017 2018 2019

Nettokostnadsutveckling % 6 1               3
                 

Årets investeringar
Kommunen 2017 2018 2019

Årets investeringar, mkr 99 172           160
                 

Koncernen 2017 2018 2019

Årets investeringar, mkr 131 190           305
                 

Nettokostnadsutveckling
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nad av bildningsförvaltningens lokaler på 23 mkr. Investeringar i
VA-ledningar uppgick till 11 mkr, och ny- och ombyggnad av
gator och vägar till 8 mkr.

Koncernens totala investeringar under 2019 uppgick till 305
mkr. Den mycket höga volymen beror på omfattande nyproduk-
tion av bostäder i Vara Bostäder AB. Under 2019 färdigställdes 16
lägenheter på Almgatan 13, 23 mindre lägenheter på Torggatan
39 samt påbörjades projektet Brinkeskogen med 68 lägenheter.
Även ett omfattande underhåll har genomförts på flera fastigheter
och totalt hamnar Vara Bostäder AB på en investeringsnivå på 131
mkr. Vara Konserthus AB har investerat 14 mkr, främst i scentek-
nik och inventarier till den nya scenlokalen Sparbanken Blackbox.

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

För att kunna göra relevanta jämförelser med snittet i Västra
Götaland och riket så är nyckeltalet för Vara omräknat enligt
blandmodellen.

Trots ett bra resultat 2019 så hamnar självfinansieringsgraden
på 35 % viket innebär att investeringarna inte fullt ut kunde fi-
nansieras med skatteintäkter utan fick finansieras med ökade lån.
I jämförelse med genomsnittet av kommunerna i Västra Götaland
och i riket har Vara kommun en låg självfinansieringsgrad. 

Kapacitet

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

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

Under 2018 införde kommunen en koncernbank vilket innebar
att de kommunala bolagens lån övertogs av kommunen och soli-
diteten sjönk till 26 % vilket i princip är samma nivå som redovisas
för hela kommunkoncernen. Rensat för de kommunala bolagens
lån redovisade kommunen en soliditet på 30 % samma år.

Under 2019 försämrades kommunens soliditet med 2 procent -
enheter från 26 % till 24 % vilket i huvudsak förklaras av att kom-
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Självfinansieringsgrad av investeringar
% 2017 2018 2019

Vara kommun 57 27             35
Västra Götaland genomsnitt 89 75               *
Riket genomsnitt 97 67               *

* ej publicerat än

Soliditet
Kommunen % 2017 2018 2019

Vara kommun 32 26             24
Västra Götaland, genomsnitt 17 19               *
Riket, genomsnitt 17 18               *

                 
Koncernen % 2017 2018 2019

Vara koncern 25 25             24
Västra Götaland, genomsnitt 16 18               *
Riket, genomsnitt 17 17               *

* ej publicerat än                  



munen inte klarat att finansiera investeringarna med skatteintäkter
utan var tvungen att ta upp nya lån.

Kommunens soliditet är hög i jämförelse med genomsnittet av
kommunerna i Västra Götaland och i riket, vilket delvis kan för-
klaras av ett eftersatt underhåll i kommunens fastighetsbestånd.
Soliditeten bedöms minska framöver då nya lån kan behövas tas
upp för att finansiera nya investeringar och det ökade underhålls-
behovet. 

Eftersom alla koncernens externa lån återfinns i kommunens
koncernbank så överensstämmer kommunens soliditet mycket väl
med koncernens för 2019. Även Vara Bostäder AB:s fastighets -
bestånd har ett eftersatt underhåll.

En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella ka-
pacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina in-
komstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större
handlingsutrymme att generera en intäktsökning när ekonomin
utsätts för påfrestningar.

Skattesatsen i Vara kommun 2019 uppgick till 21,77 % och
har varit oförändrad sen 2017 då den höjdes med 0,5 %. Det är
0,43 % högre än den genomsnittliga skattesatsen för kommunerna
i Västra Götaland och 1,07 % högre än den genomsnittliga skat-
tesatsen i riket.

Risk - Kontroll

Likviditet ur ett riskperspektiv

Kassalikviditeten mäter kortsiktig betalningsförmåga och visar
om kommunen kan fullgöra sina betalningsåtaganden som t.ex.
att betala ut löner. Ett värde om 100 % innebär att de kortsiktiga
skulderna kan betalas direkt. En oförändrad eller ökande kassalik-
viditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet
är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsut-
rymme har stärkts. 

Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en kortsiktig bered-
skap 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 investe-

ringarna möts genom ökade lån. Upplåningsbehovet i koncernen
samordnas i koncernbanken och budgeteras mot att kommunen
inte ska ha likvida medel utöver den reserv som checkkrediten
utgör. På så vis uppnås en kostnadseffektiv finansiering.

Kassalikviditeten uppgick 2019 till 47 % vilket ska jämföras
med 36 % för 2018. I jämförelse med genomsnittet för kommu-
nerna i Västra Götaland och riket är kommunens kassalikviditet
låg, men förklaras av att kommunen har en checkkredit i stället
för pengar i kassan. De kortfristiga skulderna innehåller dessutom
en semesterlöneskuld om 45 mkr som inte betalas ut på kort sikt.
Inräknat checkkredit och semesterlöneskuld så blir kassalikvidite-
ten 130 %.

Vara kommun har ökat långfristiga skulder i snabb takt de se-
naste åren. Från att inte ha haft externa lån 2017 uppgår låne -
skulden per invånare till 34 tkr för 2019. Ökningen beror till stor
del på införandet av koncernbank 2018 då bolagens lån lyftes in i
kommunen, men ökningen har sedan fortsatt till följd av höga in-
vesteringsnivåer i kommunen och kommunens bolag. I och med
en ökande belåning ökar även den finansiella risken i form av
framtida räntekostnader. Uppgifter för genomsnittliga nivåer för
kommunerna i Västra Götaland och riket är ännu inte publicerade
men låneskulden per invånare för Vara kommun ligger med största
sannolikhet avsevärt högre än jämförelsekommunerna. Då kon-
cernens samlade upplåning sker genom kommunen ska jämförel-
sen i stället göras på koncernnivå och då har kommunen en
avsevärt lägre belåning per invånare för 2018 och med största san-
nolikhet även för 2019. 

I och med införandet av koncernbanken upphörde kommu-
nens borgensåtaganden för de kommunala bolagen. Återstående
borgensåtaganden avser begränsade belopp till föreningsverksam-
heter och är av ringa betydelse för kommunens finansiella risker.
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Vara kommun

2019

Kommunalskatt

Vara Västra Riket
% kommun Götaland

Kommunens skattesats 21,77 21,30 20,70
Regionens skattesats 11,48 11,48 11,49
Total skattesats 33,25 32,78 32,19

Kassalikviditet
% 2017 2018 2019

Vara Kommun 82 36             47
Västra Götaland, genomsnitt 119 104               *
Riket, genomsnitt 117 107               *

* ej publicerat än

Långfristig skuld
tkr/invånare 2017 2018 2019

Vara kommun 1 20             34
Västra Götaland kommuner 21 22               *
Riket kommuner 20 21               *

                 
Vara koncern 17 20             34
Västra Götaland koncerner 48 51               *
Riket koncerner 49 52               *

* ej publicerat än

Pensionsåtagande
mkr 2017 2018 2019

Avsättningar intjänade före 1998 284 274           266
Avsättningar intjänade fr.o.m. 1998 37 42             44
Löneskatt 78 77             75
Total pensionsskuld 399 393               386

Finansiella placeringar 0 0               0
Återlån 399 393           386



Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att
kommunens resultat måste överstiga noll kronor. I balanskravsut-
redningen avräknas realisationsvinster och orealiserade vinster och
förluster i värdepapper från resultatet. Då Vara kommun tillämpar
fullfonderingsmodellen istället för den lagstadgade blandmodellen
ska även pensionsförpliktelser före 1998 avräknas resultatet. Vid
överskott finns möjlighet att använda sig av en resultatutjämnings-
reserv. Denna eventuella reserv ska också avräknas i resultatet. Vara
kommun använder sig inte av resultatutjämningsreserv. Vara kom-
mun uppfyller liksom åren 2017 och 2018 balanskravet även
2019.

Balanskravsresultat
Kommunen har ett pensionsåtagande som uppgår till 386 mkr.

Pensionsåtagandet har minskat med ca 2 % årligen sedan 2013
och det beror på att avsättningarna intjänade före 1998 minskar
med gjorda utbetalningar till de som gått i pension. Vara kommun
har valt att redovisa hela pensionsskulden i balansräkningen och
det är denna minskning som gör att årets resultat blir högre med
fullfonderingsmodellen jämfört med blandmodellen. Hela pen-
sionsförpliktelsen har återlånats i sin helhet och det finns ingen
återförsäkring och inga medel är placerade.

De finansiella riskerna minskar generellt i takt med lägre pen-
sionsåtaganden. Däremot kan den ränta som används för att be-
räkna pensionsskulden ändras. Enligt beräkningar kan en sänkning
av räntan med 0,5 % öka pensionsskulden med 9 %.

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kont-
roll. Små avvikelser utgör normalt inga större problem utan det är
stora negativa budgetavvikelser som bör undvikas.

Avvikelsen mellan delårsuppföljningen i augusti och bokslutet
för nämnderna uppgår till 8 mkr. Kommunstyrelsen stod för den
största avvikelsen med 4 mkr. Det kan konstateras att i stort sett
samtliga nämnder hade ett bättre resultat i bokslutet än vad som
prognosticerades i augusti.

Kommunens ekonomiska resultat kan påverkas av händelser
utanför dess egen kontroll. Det kan vara förändringar i lagstiftning
eller snabba konjunktursvängningar. Kommunen har ett ansvar
att ha en beredskap att hantera oförutsedda händelser och bör ha
marginaler i sin ekonomi för detta. Ett sätt att tydliggöra detta är
att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar
påverkar kommunens finansiella ställning.
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mkr Delår
Augusti Bokslut

Nämnd 2019 2019 Avvikelse

Kommunstyrelsen 4 8 4
Tekniska nämnden 4 5 1
Bildningsnämnden -5 -3 2
Socialnämnden 0 2 2
Miljö- och byggnadsnämnden 1 1 0
Räddningsnämnden Västra Skaraborg 1 0 -1
Vara kommuns revisorer 0 0 0
Summa 5 13 8

Avvikelse mot budget
Avvikelse delår/bokslut

Känslighetsanalys, kommunen
Händelseförändring (mkr) Kostnad/intäkt

Ränteförändring med 1 %                                                                   5
Löneförändring med 1 %                                                                     7
Verksamhetens kostnader - förändring med 1 %                                  5
Generell avgiftsförändring med 1 %                                                     2
Förändring försörjningsstöd med 10 %                                                2
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning med 10 %                            20
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning med 10 %                            1
10 heltidstjänster (25 000 kr/mån)                                                       4

Balanskravsutredning,
mkr 2017 2018 2019

Årets resultat enligt resultaträkning 11 20            26
Avgår realisationsvinster 0 0             -1
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0              0
Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -8 -13           -10
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 7             15
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0              0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0              0
Balanskravsresultat 3 7             15
Balanskravet uppfyllt Ja Ja             Ja



Andel av årsarbetarna Könsfördelningen i kommunen per förvaltning

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

Vara kommun ställer tydliga krav på och sätter tydliga mål för
kommunens chefer och medarbetare och ger goda förutsättningar
för att uppnå ett gott ledarskap och målen för verksamheten.
Kommunens inriktningsmål är ”Vara kommun ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har kunden/ bru-
karen i fokus”. Ytterligare ett antal effektmål finns angivna i
lednings- och styrdokument för 2016-2019.

Personalkostnader
Under år 2019 betalades 501 mkr ut i löner, arvoden, traktamen-
ten och reseersättningar. Dessutom har arbetsgivaravgifter och per-
sonalförsäkringar utbetalats med 155 mkr. Personalkostnaderna
utgör nästan 60 % av verksamhetens kostnader.

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna för 2019 uppgår till 42 mkr inklusive särskild
löneskatt. Jämfört med 2018 är det en minskning med 7 mkr.

Kommunens skuld till de anställda i form av ej uttagen semester
samt okompenserad övertid har under året minskat med 1 mkr,
från 47 till 46 mkr.

Kommunens personal
Nedan redovisas antal årsarbetare i kommunen de senaste åren.
2019-12-31 hade kommunen  1 311 tillsvidareanställda, vilket
kan omräknas till 1 210 årsarbetare.

Antal tillsvidareanställda 
Tillsvidareanställda   Antal  

År årsarbetare tillsvidareanställda

2015 1 113 1 222
2016 1 185 1 300
2017 1 195 1 297
2018 1 186 1 290
2019 1 210 1 311

Förvaltning

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

Anställda0 100 200 300 400 500 600

Kvinnor Män

• Miljö- och byggnadsförvaltningen . .1 %

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

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

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

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

Väsentliga personalförhållanden
Personalekonomisk redovisning

Lönekostnader
mkr 2017 2018 2019

Lönesumma 467 482            501
Arbetsgivaravgift och personalförsäkringar 145 149            155
Summa lönekostnader 612 631           656

Sjuklönekostnad (exkl PO)
     

tkr 2 - 14 15 - 90 Totalt

Förvaltningen för utveckling och service 575 98           673
Miljö-och byggnadsförvaltningen 115 65           180
Tekniska förvaltningen 523 42           565
Bildningsförvaltningen 2 189 256        2 445
Socialförvaltningen 3 804 380        4 184
Summa 7 206 841       8 047

Pensionsskuldens utveckling inklusive särskild löneskatt
mkr 2017 2018 2019

Avsättning intjänad före 1998 284 274            267
Avsättning intjänad fr.o.m. 1998 37 42              44
Löneskatt 78 77              75
Total pensionsskuld 399 393           386

Återlån 399 393            386

Semesterlöneskuld samt okompenserad övertid
(Belopp i mkr)

2017                                                                                                        46
2018                                                                                                        47
2019                                                                                                    46

                   Dag             Dag

Årsredovisning 2019
Förvaltningsberättelse

25

Vara kommun

2019



Antalet tillsvidareanställda har ökat med 21 personer mellan
2018 och 2019. Antalet årsarbetare har ökat med 24 personer, vil-
ket innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden oföränd-
rat ligger på 92 %. Av kommunens 1 311 tillsvidareanställda
arbetar 892 personer, 68 %, heltid. Högsta andelen heltidsan-
ställda finns inom miljö- och byggnadsförvaltningen där alla ar-
betar heltid. Socialförvaltningen har lägst andel heltidsanställda,
med sina 59 % som arbetar heltid.

Det är främst männen som arbetar heltid. Av kommunens 225
män är 84 % heltidsanställda medan endast 65 % av de 1 086
kvinnorna är heltidsanställda. Antalet kvinnor som väljer heltid
har ökat med 3 % (62 % 2018). Lägst andel heltidsarbetande
kvinnor uppvisar socialförvaltningen, där endast 53 % av kvin-
norna valt en heltidstjänst. Motsvarande andel för bildningsför-
valtningen är 77 %.

Vara kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad inom soci-
alförvaltningen, som har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på
91 %. Genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 91 %
medan männen ligger på 96 %.

Nedanstående tabell visar att majoriteten, 1 086 av de totalt 
1 311 anställda i kommunen, 83 %, är kvinnor.

Tekniska förvaltningen är den mest jämställda förvaltningen.
Här är förhållandet 64 % kvinnor och 36 % män.

Medelåldern i kommunens förvaltningar är 47 år. Andelen an-
ställda över 60 år har ökat från 8 % år 2000 till 14 % 2019. Inom
både socialförvaltningen och bildningsförvaltningen är andelen
över 60 år 14 %, medan motsvarande siffra för tekniska förvalt-
ningen är 24 % och för förvaltningen för utveckling och service 
7 %. Miljö- och byggnadsförvaltningen saknar anställda som är
över 60 år.

30 stycken anställda gick i pension under 2019 och 95 slutade
av annan orsak. Antalet nyanställda uppgick till 110 personer. Till
detta tillkommer vikarier som fått tillsvidareanställning enligt § 5
i  Lagen om anställningsskydd (LAS).

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

Fullgjord övertid och fyllnadstjänst motsvarar 6,2 årsarbetare.
2018 var motsvarande siffra 7,2 årsarbetare medan siffran 2017
var 7,9 årsarbetare.

Fördelning av heltids- respektive deltidstjänster kvinnor/män.

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 703 383         1 086
Män 189 36            225
Summa 892 419        1 311

Åldersstrukturen i kommunen per förvaltning

Ålder

Antal

Socialförvaltning

Bildningsförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning

Utveckling och service

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

      120

      100

        80

        60

        40

        20

          0

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

Förvaltning Kategori Antal

Förvaltningen för utveckling och service 25
Miljö- och byggnadsförvaltningen 0
Tekniska förvaltningen Kostenheten 24

Övriga 42
Bildningsförvaltningen Lärare 58

Förskollärare/fritidspedagoger 22
Övriga 37

Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden 79
Sjuksköterskor/distriktssköterskor 11
Övriga 81

Summa 379

Arbetad tid omräknat till årsarbetare
Anställningsform 2017 2018 2019

Tillsvidare 963 963            990
Visstid 140 141            137
Timavlönade 73 104              99
Summa 1 176 1 208        1 226
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Av tabellen framgår att socialförvaltningen har lägst andel till-
svidareanställda, 77,5 %, som i princip ligger på samma nivå som
förra året. Detta är en följd av att timavlönad personal minskat
jämfört med 2018. Högst andel tillsvidareanställda har miljö- och
byggnadsförvaltningen, med 95 %, som är en ökning från 2018
då motsvarande siffra var 85,5 %.

Vakansförmedlingen
Vakansförmedlingen hjälper socialförvaltningen och barnomsor-
gen med vikarietillsättning. Antalet lösta vakanser inom socialför-
valtningen var totalt 17 667 (varav omsorg om personer med
funktionsnedsättning, OF, 4 729) jämfört med 18 401 (varav OF
4 971) 2018. Barnomsorgens lösta vakanser var under året 4 236
jämfört med 3 675 året innan.

I första hand löses vakanserna med tillsvidareanställda och där-
efter med timavlönade personal. Under 2019 ökade andelen må-
nadsanställda vid vakanstillsättningen med 10 %.

Långtidssjukfrånvaron beräknas som procent av arbetad tid.
Detta ger den mest rättvisande bilden av arbetstidsutnyttjandet
och jämförelse mellan åren. Långtidssjukfrånvaron har ökat med
0,3 %, jämfört med 2018.

Parametrar som påverkar långtidssjukfrånvaron är kroniska och
ibland mycket svåra sjukdomar samt en ökning av den psyko -
sociala ohälsan, som är kopplad till både arbete och privatliv. Vara
kommun följer här samma trend som de allra flesta kommuner i
Sverige, d.v.s. ser en ökning av den psykosociala ohälsan.

Under året har att antal olika satsningar/aktiviteter genomförts
i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska kommunens sjuk-
frånvaro, bl.a. samarbete med Sunt arbetslivs resursteam, kom-
munutmaningen, beslut om att införa friskvårdsbidrag, riktade
satsningar på långtidssjukskrivna med hjälp av finansiering från
Omställningsfonden, uppdaterad rutin för det systematiska ar-
betsmiljöarbetet med stärkt fokus på uppföljning, enkät för att
undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)
m.m. Arbetet med heltid som norm och specifikt fokus på hållbara
scheman intensifierades under året, med uppstart av enheterna
Götgatan, Laurentius och Lingonet som första pilotgrupp.

Trots dessa aktiviteter ligger utfallet för den totala sjukfrånvaron
2019 kvar på 7,6 %, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört
med 2018. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,3 % och ligger
på 4,5 % medan korttidssjukfrånvaron, som kommunen tidigare
inte följt upp, landar på 2,9 %. Då det är korttidssjukfrånvaron
som är mest kostsam kommer fokus under 2020 vara att minska
ner just korttidssjukfrånvaron.

Arbetstid per förvaltning omräknat till årsarbetare

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

Tillsvidare                        70                10          128            348           434
Visstid                               7                  1              3              64             62
Timavlönade                     3                  0              8              23             64
Summa                         80               11          139           435          560

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

Frånvaro (% av schemalagd tid)
Orsak 2017 2018 2019

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

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar
År 2016 2017 2018 2019

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

Antal långtidssjukskrivna medarbetare 31/12 respektive år
År 2015 2016 2017 2018 2019

Sjukskrivningar               
>90 dagar 22 15 15 12          11
>180 dagar 20 16 19 21          13
>365 dagar 26 37 38 28          43
Sjukersättning 0 0 0 0            0
Summa 68 68 72 61         67

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
År 2015 2016 2017 2018 2019

Total sjukfrånvaro 8,0 8,0 8,1 7,6        7,6
Andel över 60 dagar 60,4 56,7 59,5 55,5       59,1
Kvinnor 8,7 8,7 8,7 8,3         8,4
Män 4,4 4,9 5,6 4,7         4,4
Upp till 29 år 6,4 6,2 6,8 6,7         5,6
Mellan 30 - 49 år 8,5 8,3 8,3 7,8         8,3
Över 50 år 8,1 8,3 8,4 7,8         7,6
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Mätperioden för långtidsfriska är två år. Sjukfrånvaron får
uppgå till max 2 % av schemalagd tid, vilket motsvarar två veckors
sjukfrånvaro under tvåårsperioden.

Andelen långtidsfriska har ökat till 34,9 %, jämfört med förra
mätperioden.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per förvaltning
Förvaltning % 2018 2019

Förvaltning för utveckling och service

Totalt 6,9             6,5
Andel över 60 dagar 51,1              56
Varav kvinnor 93            100

                 
Miljö- och byggnadsförvaltning

Totalt 16,6           22,1
Andel över 60 dagar 88,6              80
Varav kvinnor 93,0           90,2

Teknisk förvaltning

Totalt 7,7             7,5
Andel över 60 dagar 72,2           68,8
Varav kvinnor 86,5           96,5

                 
Bildningsförvaltning

Totalt 5,0             4,8
Andel över 60 dagar 38,8           39,1
Varav kvinnor 88,7           94,6

                 
Socialförvaltning

Totalt 9,5           10,2
Andel över 60 dagar 58,1           61,2
Varav kvinnor 91,0           91,5

Långtidsfriska
År 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Långtidsfriska, % 31,4 29,0                 34,9

Socialförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen har
ökat sin totala sjukfrånvaro under 2019, till 10,2 % respektive
22,1 %. Den extremt höga siffran för miljö- och byggnadsförvalt-
ningen beror på flera långtidssjukskrivningar, som slår hårt i en
liten grupp.

Antal anställda per bolag
    2018 2019

Vara Bostäder AB 10              10
Vara Industrifastigheter AB 0                0
Destination Vara AB 1                0
Vara Koncern AB 0                0
Vara Konserthus AB 36              35
VaraNet AB 1                1
Antal anställda 48             46

Kommunala bolag

Heltid/deltid kommunala bolag

Antal Heltid Deltid Summa

Kvinnor 11 5              16
Män 24 6              30
Summa 35 11             46

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

Föräldraledighet 1,8 2,9
Studier 0 0
Tjänstledighet 0,2 3
Sjukdom 1,2 1,5
Övrig frånvaro 0 0
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Vara kommun har en budget i balans för planåren 2020-2023.

Resultatnivån ser god ut men är sjunkande för varje planår och
det ligger effektiviseringskrav som inte är medräknade i budgeten.
Vara kommun gynnas av förändringen som gjordes i kostnadsut-
jämningssystemet vilket är en stor förklaring till att budgeten ligger
i balans.

Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer som inte är medräknat
i budgeten. Tre poster som kommer att påverka budgeten men där
omfattningen är okänd är:

1. Heltidsresan, som är ett arbete för att göra heltid till norm
för att lösa framtidens kompetensförsörjning och stärka häl-
san för kommunens medarbetare.

2. Framtidens vårdinformationmiljö, som är ett arbete inom
Västra Götalandsregionen och VästKom kring framtidens
vårdinformationsmiljö. Vara kommun kommer i sin tur att
bli påverkade av detta arbete.

3. Nytt avtal för Komvux. Lidköpings kommun som Vara kom-
mun köper Komvux verksamhet av har höjt priserna mycket
och arbete pågår hur man ska förhålla sig till detta.

Utöver ovan tre faktorer så är det fortsatt höga investeringsni-
våer under planåren 2020-2023 vilket  kommer innebära en ökad
skuldbörda med högre kostnader för avskrivningar och räntor som
följd. Förhoppningen är att  investeringar i t.ex. kultur- och bild-
ningsklustret Sprinten och nya bostäder kommer locka besökare
och nya medborgare till Vara kommun.

Enligt den senaste befolkningsprognosen från mars 2019 kom-
mer antalet kommuninvånare i Vara kommun att öka med drygt
400 personer under en tioårsperiod, vilket innebär att skatteun-
derlaget ökar och ger Vara kommun bättre möjligheter att erbjuda
den service som medborgarna har behov av.

För att klara framtidens kompetensförsörjning så gör Vara kom-
mun insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare med välmående
personal. Exempelvis går samtliga chefer och utvecklare ett ledar-
utvecklingsprogram, ett samarbete har inletts med Sunt arbetsliv
för att minska sjukfrånvaron och samtliga medarbetare har fått ett
årligt friskvårdsbidrag.

Förväntad utveckling
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Driftsredovisning

Budget Redovisning  Budgetavvikelse Redovisning 

Belopp i mkr 2019 2019 2019 2018 

Kommunstyrelsen -95 -87 8 -81
Tekniska nämnden -22 -17 5 -13
Bildningsnämnden -426 -429 -3 -409
Socialnämnden -369 -367 2 -356
Miljö- och byggnadsnämnden -5 -3 1 -2
Räddningsnämnden Västra Skaraborg -11 -11 0 -10
Vara kommuns revisorer -1 -1 0 -1
Summa nämndverksamhet -928 -915 13 -871

Finansverksamheten 15 18 3 8
Summa verksamhet -913 -897 16 -863

Skatteintäkter och generella statsbidrag 930 933 3 897
Finansnetto -14 -10 4 -14
Summa efter finansiering 3 26 23 20

Extra ordinära poster 0 0 0 0 
Totalt 3 26 23 20

Driftsredovisning 

Investeringsredovisning

Budget Redovisning  Budget- Överföring Redovisning 
Nämnd, mkr 2019 2019 avvikelse 2019 till 2020 2018

Kommunstyrelsen 7 1 6 0 3
Tekniska nämnden 182 150 32 32 161
Bildningsnämnden 7 8 -1 0 7
Socialnämnden 1 1 1 0 0,5
Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0,5  
Summa 198 160 38 32 172

Investeringsredovisning – översikt

Analys av nämndernas resultat hittas längre fram i årsredovis-
ningen under rubriken ”verksamhetsredovisning”.

Finansverksamheten gör ett överskott på 3 mkr. Det härrör sig
främst från lägre pensionskostnader då Vara kommuns pensions-
förmedlare har ändrat beräkningsgrund under året vilket blev ett
överskott på 7 mkr. Övrig post som visar överskott är personalom-
kostnader/försäkringar med 3 mkr. Underskott visar avstämningen

av resursfördelningsmodell med 4 mkr samt lägre internränta från
nämnderna med 3 mkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott med
3 mkr, vilket främst beror på större regleringsbidrag.

Finansnettot visar ett överskott med 4 mkr, vilket främst beror
på räntan på pensionsskulden 2 mkr och lägre kostnadsräntor 
2 mkr.



Investeringarna uppgår till 160 mkr för kommunen, vilket är
en avvikelse mot budget med 38 mkr. De största investeringarna
under året är kultur- och bildningsklustret Sprinten, 79 mkr, re-
novering och ombyggnad av bildningsförvaltningens lokaler, 23
mkr, investeringar i VA-ledningar, 11 mkr, och ny- och ombygg-
nad av gator och vägar, 8 mkr.

Inga stora avvikelser har skett under 2019. Av kvarvarande bud-
get på 38 mkr föreslås 32 mkr att överföras till 2020. Den budget
som föreslås överföras är till projekt som är påbörjade eller förse-
nade men ska genomföras.
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Investeringsredovisning

Projektets Ack. Budget- Budget 
budget utfall diff 2019 Budget- Slut-
t.o.m. t.o.m. t.o.m. inkl Utfall avvikelse redo-

Nämnd (Belopp i mkr) 2019 2019 2019 överföring 2019 visat

Tekniska förvaltningen
Sprinten, förändring konserthus-
gymnasieskola 187 191 -4 75 79 -4                     0
Renov/omb lokaler Bildningsförv. - - - 24 23 1                      -
Ram vatten och avlopp - - - 10 11 -1                      -
Ram gata/park - - - 12 8 4                      -
Renov/omb lokaler Socialförv. - - - 10 7 3                      -
Underhåll övriga lokaler - - - 6 7 -1                      -
Ram exploatering VA - - - 2 5 -3                      -
Ram tomtområde exploatering gata - - - 8 4 4                      -
Grundskola Torsgårdsskolan 54 51 3 5 2 3                     0
Tråvad förskola/skola, ny- och omb 2 1 0 1 1 0                     0
Förskola Västra skolan 10 1 9 10 1 9                     0
Omläggning Torggatan/Storgatan 1 0 1 1 0 1                     0
Exploatering kvarteret Ritaren 5 3 2 2 0 2                     0
Omb Alléhall inkl f.d. Allébad 2 0 2 2 0 2                     0
Familjecentral 5 0 5 5 0 5                     0
Kvänum förskola etapp 1 5 0 5 5 0 5                     0
Äldreboende/Korttidsboende 1 0 1 1 0 1                     0
Övriga projekt - - - 3 2 1                      -
Summa tekniska förvaltningen 272 247 24 182 150 32                     0
    
Förvaltning för utveckling och service                       
Markinköp - - - 2 1 1                      -
Gemensamma datakostnader - 1 0 1                      -
Ärendehanteringssystem 2 0 2 2 0 2                     0
HR-system - 2 0 2                      -
Summa förvaltningen för utveckling 
och service 2 0 2 7 1 6                     0
    
Bildningsnämnden                       
Inventarier - - - 4 4 0                      -
Datorer 1:1 - - - 3 4 -1                      -
Summa bildningsnämnden - - - 7 8 -1                      -
    
Socialnämnden                       
Inventarier - - - 1 1 0                      -
Summa socialnämnden - - - 1 1 0                      -
    
Summa samtliga nämnder 274 247 26 198 160 38                     0

Investeringsredovisning per projekt
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Resultaträkning och Kassaflödesanalys

2018 2019

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Verksamhetens intäkter Not 2 247 317 250 311
Verksamhetens kostnader Not 3-4 -1 071 -1 125 -1 108 -1 145
– varav jämförelsestörande kostnader Not 5 -5 -5 -7 0
Avskrivningar/nedskrivningar Not 6 -39 -50 -39 -52
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -863 -858 -897 -886

Skatteintäkter Not 7 672 672 697 697
Generella statsbidrag Not 8 225 225 236 236
VERKSAMHETENS RESULTAT 34 39 36 47

Finansiella intäkter Not 9 3 2 4 3
Finansiella kostnader Not 10 -17 -20 -14 -16
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 20 21 26 34

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 20 21 26 34 

Resultaträkning

2018 2019

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 20 21 26 34
Justering för avskrivningar 39 50 39 52
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 11 -3 0 -9 -11
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 56 71 56 75
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 28 28 -11 1
Ökning/minskning av förråd och varulager -2 -1 1 -10
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 1 -19 3
Medel från den löpande verksamheten 83 99 27 69

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -171 -190 -160 -305
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 3 5 10
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2 -2 0 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Medel från investeringsverksamheten -172 -189 -155 -295

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristiga fordringar -273 -268 -95 -95
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0
Ökning av långfristig skuld 296 292 226 324
Minskning av långfristig skuld 0 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 23 24 131 229

     
ÅRETS KASSAFLÖDE -66 -66 3 3

Likvida medel vid årets början 90 90 24 24
Likvida medel vid årets slut 24 24 27 27  

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

2018 2019

(Belopp i mkr) Not Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar Not 12 878 1 157 991 1 392
Maskiner och inventarier Not 13 44 60 49 77
Finansiella anläggningstillgångar Not 14 313 19 408 18
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 235 1 236 1 448 1 487

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och exploateringsfastigheter Not 15 5 6 5 5
Kortfristiga fordringar Not 16 53 57 63 72
Likvida medel Not 17 24 24 27 27
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 82 87 95 104

     

SUMMA TILLGÅNGAR 1 317 1 323 1 543 1 591

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL Not 18
Årets resultat 20 21 26 34
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 323 321 343 344
SUMMA EGET KAPITAL 343 342 369 378

     

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar pensioner Not 19 393 395 386 389
Andra avsättningar Not 20 55 53 55 54
SUMMA AVSÄTTNINGAR 448 448 441 443

     

SKULDER

Långfristiga skulder Not 21-23 316 316 543 543
Kortfristiga skulder Not 24 210 217 190 227
SUMMA SKULDER 526 533 733 770

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 317 1 323 1 543 1 591

     
Borgens- och ansvarsförbindelser Not 25 6 6 7 7

Balansräkning



Vara kommuns redovisning upprättas enligt kommunallagen och
kommunala redovisningslagen samt följer anvisningar och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa
fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från rekommen-
dationerna från normgivande organ. Dessa avsteg kommenteras
nedan. Kommunen följer också ett antal övergripande principer,
såsom principen om pågående verksamhet, objektivitetsprincipen,
försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt principen om
öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av kommu-
nens ekonomiska resultat och ställning på bokslutsdagen.

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

Innebörden av fullfonderingsmodellen är att hela pensionsskul-
den, inklusive pension som intjänats före 1998, belastar resultatet
och att intjänade pensioner tas upp som avsättning i balansräk-
ningen. Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och re-
dovisning 6 kap. 4§ ska förpliktelser att betala ut pensionsför-
måner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller av-
sättning. Påverkan av val av redovisningsmodell redovisas löpande
i årsredovisningen där resultat presenteras både enligt fullfonde-
ringsmodellen och den lagstadgade blandmodellen.

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell
kostnad i resultaträkningen. Löneskatt ingår i pensionsskulden.
Pensioner intjänade under år 2019 redovisas som verksamhets-
kostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld
i balansräkningen. Pensioner för de förtroendevalda redovisas som
avsättning i balansräkningen och visstidspensioner för förtroen-
devalda som ännu inte aviserat sin avgång redovisas som ansvars-
förbindelse enligt rekommendation RKR R10. Pensionerna är
beräknade enligt SKR:s normalreglemente för förtroendevaldas
pensioner. Inga särskilda pensionsavtal finns för ledande tjänste-
män.

Underlaget för beräkning av pensionsskulden har tagits fram
av KPA 2019-08-31 där prognosen för 2019-12-31 har använts.
Anledningen till att underlaget från 2019-08-31 använts är att
Vara kommun har bytt pensionsförmedlare till Skandia 1 oktober
och Skandia kunde inte utlova en helt korrekt prognos per 2019-
12-31. Vara kommuns bedömning är att vald prognos är tillför-
litlig och eventuella avvikelser bedöms som små, vilket studier av
tidigare underlag bekräftar.

Anläggningstillgångar
En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigva-
rande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande tre år och en total
anskaffningskostnad över ett halvt prisbasbelopp. Värdering sker
till anskaffningsvärde. Värdeminskning sker utifrån beräknad

nyttjande period enligt linjär metod. Vid eventuella långfristiga lån
kostnadsförs alla räntor. Huvudmetod tillämpas. Investerings -
bidrag periodiseras över nyttjandeperioden.

Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponent -
avskrivning.

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

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet och börjar
samma år som investeringen aktiveras. Avskrivningstiderna baseras
på anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod enligt
nedan tabell och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär av-
skrivning.

u  5-60 år Markanläggningar

u  5-60 år Byggnader

u  5-10 år Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier

u  3 år Elevdatorer och IT-inventarier

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga av Vara kom-
muns helägda bolag, vilka är Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB,
Vara Industrifastigheter AB, VaraNet AB samt Vara Konserthus
AB. Skillnaden mot förra året är att bolaget Destination Vara AB
under 2019 har avvecklat sin verksamhet och fusionerats in i Vara
Koncern AB. Påverkansgraden av detta är försumbar då bolaget
hade väldigt liten omsättning och balansomslutning.

Vara kommun ingår i kommunalförbundet Göliska IT som
samverkar med fem andra kommuner kring IT-drift och digitali-
sering. Vara kommuns ägarandel är 14 %. Då Vara kommunkon-
cerns andel av omsättning eller balansomslutning är mindre än
2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag har kommunen valt
att inte ta med det i de sammanställda räkenskaperna i enlighet
med RKR R16.

En sammanslagning av kommunens och bolagens räkenskaper
efter eliminering till en redovisningsenhet kallas konsolidering.
Alla bolag i kommunkoncernen konsolideras. Den sammanställda
redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med propor-
tionell fördelning. Med förvärvsmetoden menas att det egna ka-
pitalet i dotterföretagen vid förvärvstillfället har eliminerats av
kommunen. Kommunkoncernens eget kapital utgörs, förutom av
kommunens eget kapital, endast den del av bolagens eget kapital
som upparbetats efter förvärvet. Vid konsolideringen har inga eli-
mineringsdifferenser uppkommit.

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

Ekonomisk analys över den samlade kommunala verksamheten
görs översiktligt.
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Not 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER



Övriga principer

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

Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2020, men
som avser december 2019 har skuldförts.

Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad
övertid och jour har redovisats under verksamhetens kostnader
i resultaträkningen. Den totala skulden av dessa har redovisats
som kortfristig skuld i balansräkningen.

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

Intäkter
Vara kommun följer RKR R2 där det står att skatteintäkter re-
dovisas det år som de skattskyldigas inkomst tas upp till beskatt-
ning. Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges
Kommuner och Regioner publicerar i december räkenskapsåret
har använts vid beräkning och periodisering av årets skattein-
täkter.

Offentliga investeringsbidrag periodiseras över nyttjande -
perioden, vilket följer RKR R2. Ej offentliga investeringsbidrag
och gatukostnadsersättningar periodiseras över nyttjandeperio-
den vilket följer RKR:s tidigare rekommendation 18.1 då den
bättre garanterar en god ekonomisk hushållning. Påverkan på
resultatet blir ett lägre resultat för 2019 med 2 mkr samtidigt
som de kommande åren får en marginellt högre intäkt.

Förväntade intäkter för integration är uppbokade till 100 %
då de bedöms tillförlitliga.

Anslutningsavgifter för VA periodiseras och redovisas som
intäkt i resultaträkningen med 1/30-del varje år. I balansräk-
ningen redovisas dessa som långfristiga skulder.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser som inte är
extraordinära men som det är viktigt att uppmärksamma vid
jämförelser med andra perioder. Upplysningar om sådana hän-
delser lämnas i resultaträkning samt i not. Detta i enlighet med
RKR R11.

Kommunala uppdragsföretag
Det har funnits ett aktivt uppdragsföretag under året anslutet
till kommunen. Under 2019 betalades 53 tkr ut. Det gäller
bolag enligt LOV inom hemtjänsten.

Särredovisning
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska en sär-
redovisning upprättas för VA verksamhet. Redovisningen hittas
i detta dokument under rubriken Affärsverksamhet.
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2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Försäljningsmedel 20 39 21 39
Taxor och avgifter 68 67 72 70
Hyror och arrenden 31 62 33 64
Bidrag 104 128 98 127
Övriga intäkter 24 21 26 11
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 247 317 250 311

Not 2. VERKSAMHETENS INTÄKTER

                     

2018 2019
Vara kommun, tkr Kommunen Kommunen

Total kostnad Räkenskapsrevision 250 258
– varav kostnad sakkunnigt biträde 150 158
SUMMA RÄKENSKAPSREVISION 250 258

Not 4. RÄKENSKAPSREVISION

                     

2018 2019
mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Jämförelsestörande kostnader

Förtida lösen hyreskontrakt Bonden 0 0 7 0
Medfinansiering E20 5 5 0 0
SUMMA JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER 5 5 7 0

Not 5. JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Personalkostnader 675 706 689 723
Bidrag 48 33 55 41
– varav försörjningsstöd 13 13 18 18
Köp av verksamhet 162 181 170 180
Fastigheter och inventarier 108 118 115 118
Tjänster, transporter m.m. 78 87 79 83
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 071 1 125 1 108 1 145

Not 3. VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnaderna avser granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning 2019.

År 2018 kom en utbetalningsplan för den ursprungliga avsättningen som gjordes 2014 för medfinansiering av E20 till mötesfri väg.
Detta resulterade i en ökad avsättning med 5 mkr. 2019 gjordes en förtida lösen av ett hyresavtal gällande HVB-hem med det kom-
munala bolaget Vara Bostäder AB. På koncernnivå elimineras denna post.



2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Planenliga avskrivningar

– Byggnader och tekniska anläggningar 28 38 29 40
– Maskiner och inventarier 10 11 10 12
Nedskrivningar

– Byggnader, nedskrivning 1 1 0 0
– Byggnader, återföring av nedskrivning 0 0 0 0
– Inventarier, nedskrivning 0 0 0 0
SUMMA AVSKRIVNINGAR 54 65 39 50

Not 6. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
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2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Preliminär skatteinbetalning 675 675 703 703
Preliminär slutavräkning innevarande år -1 -1 -6 -6
Slutavräkning differens föregående år -2 -2 0 0
SUMMA SKATTEINTÄKTER 672 672 697 697

Not 7. SKATTEINTÄKTER

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Räntekostnader 1 4 2 4
Ränte- och basbeloppsuppräkning pensionsskuld 11 11 12 12
Övriga finansiella kostnader 5 5 0 0
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 17 20 14 16

Not 10. FINANSIELLA KOSTNADER

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ränteintäkter 2 1 3 2
Övriga finansiella intäkter 1 1 1 1
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 3 2 4 3

Not 9. FINANSIELLA INTÄKTER

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Inkomstutjämningsbidrag 195 195 195 195
Regleringsbidrag 3 3 11 11
Utjämningsbidrag för LSS -4 -4 4 4
Fastighetsavgift 30 30 30 30
Kostnadsutjämningsavgift -6 -6 -9 -9
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 7 7 5 5
SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 225 225 236 236

Not 8. GENERELLA STATSBIDRAG
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2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 244 268 252 277

Årets investeringar 9 10 15 29
Årets försäljningar och utrangeringar -1 -1 -2 -6
Utgående anskaffningsvärde 252 277 265 300

Ingående avskrivningar -198 -206 -208 -217

Återförda avskrivningar på försäljning/utrangering 1 1 2 6
Årets avskrivningar -11 -12 -10 -12
Utgående avskrivningar -208 -217 -216 -223

REDOVISAT  VÄRDE VID ÅRETS SLUT 44 60 49 77

Avskrivningstider (genomsnittliga) 4 år 5 år 4 år 5 år

Not 13. MASKINER OCH INVENTARIER

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående anskaffningsvärde 1 359 1 717 1 521 1 902

Justering anskaffningsvärde 0 10 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 3
Årets investeringar 19 33 61 90
Årets pågående projekt 143 146 84 186
Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 -3 -3
Utgående anskaffningsvärde 1 521 1 906 1 663 2 178

Ingående avskrivningar -615 -681 -643 -715

Årets avskrivningar -28 -34 -29 -37
Återförda avskrivningar vid utrangering/försäljning 0 0 0 0
Utgående avskrivningar -643 -715 -672 -752

Ingående nedskrivningar 0 -34 0 -34

Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0
Utgående nedskrivningar 0 -34 0 -34

SUMMA MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 878 1 157 991 1 392

Avskrivningstider (genomsnittliga) 22 år 23 år 21 år 24 år

Markreserv 9 9 32 51
Verksamhetsfastigheter 458 715 470 750
Fastigheter för affärsverksamhet 68 68 76 76
Publika fastigheter 101 101 111 111
Fastigheter för annan verksamhet 1 1 1 1
Exploateringsmark 24 42 0 0
Pågående projekt 217 221 301 403
SUMMA 878 1 157 991 1 392

Not 12. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Förändring av pensionsavsättningar 7 7 7 9
Medfinansiering infrastruktur -5 -5 0 0
Återförda avskrivningar vid utrangering/försäljning 1 -2 2 2
SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 3 0 9 11

Not 11. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
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2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Kundfordringar 13 13 22 17
Upplupna skatteintäkter 0 0 0 0
Interimsfordringar 36 37 36 42
Momsavräkning 4 5 4 6
Övriga fordringar 0 2 1 7
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 53 57 63 72

Not 16. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Aktier, helägda dotterbolag 24 0 24 0
Andelar Kommuninvest m.fl. 16 16 16 16
Långfristig fordran VaraNet AB 5 0 4 0
Långfristig fordran Bostäder AB 260 0 358 0
Långfristig fordran Vara Industrifastigheter AB 8 0 6 0
Övriga långfristiga fordringar 0 3 0 2
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 313 19 408 18

Not 14. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

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

Not 15.  FÖRRÅD, EXPLOATERINGSFASTIGHETER

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Ingående eget kapital 323 321 343 344
Årets resultat 20 21 26 34
UTGÅENDE EGET KAPITAL 343 342 369 378

Not 18.  EGET KAPITAL

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Koncernkonto 24 24 26 26
Övrigt kassa och bank 0 0 1 1
SUMMA LIKVIDA MEDEL 24 24 27 27

Not 17. LIKVIDA MEDEL
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2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Pensioner intjänade före 1998 274 274 266 266
Pensioner exklusive ÖK-SAP 37 37 37 37
Pensioner ÖK-SAP 0 0 1 1
Pensioner förtroendevalda 5 5 7 7
Pensioner Vara Bostäder AB 0 2 0 3
SUMMA PENSIONSSKULD 316 318 311 314

SUMMA SKULD LÖNESKATT 77 77 75 75

SUMMA PENSIONSSKULD INKLUSIVE LÖNESKATT 393 395 386 389

Pensioner intjänade före 1998

Ingående avsättning exklusive löneskatt 284 284 274 274
Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 7 8 8
Gamla utbetalningar -16 -16 -16 -16
Aktualisering 0 0 0 0
Övrig post -1 -1 0 0
Summa exklusive löneskatt 274 274 266 266

Löneskatt 66 66 65 65
Summa inklusive löneskatt 340 340 331 331

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP

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

Löneskatt 9 9 9 9
Summa inklusive löneskatt 46 46 46 46

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

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

Löneskatt 0 0 0 0
Summa inklusive löneskatt 0 0 1 1

Avsatt till pensioner förtroendevalda 5 5 6 6

Löneskatt 1 1 2 2
Summa inklusive löneskatt 6 6 8 8

Summa avsättning pensioner exklusive löneskatt 316 318 311 314

Löneskatt 77 77 75 75
SUMMA AVSÄTTNING PENSIONER INKL LÖNESKATT 393 395 386 389

Aktualiseringsgrad, % 99 99 99 99

Not 19. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE LÖNESKATT
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2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Låneskuld Kommuninvest 263 263 486 486
Summa långfristiga låneskulder 263 263 486 486

Anslutningsavgifter vatten 6 6 7 7
Anslutningsavgifter avlopp 10 10 12 12
Gatukostnadsersättningar 2 2 2 2
Skuld investeringsbidrag 35 35 36 36
Summa övriga långfristiga skulder 53 53 57 57

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 316 316 543 543

Not 21. LÅNGFRISTIGA SKULDER

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0 0 0 0
Medfinansiering E20 55 55 55 55
Avsättning uppskjutna skatter 0 -2 0 -1
SUMMA ANDRA AVSÄTTNINGAR 55 53 55 54

Not 20. ANDRA AVSÄTTNINGAR

                     

2019 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen

Räntebindning till:
2020 246 246
2021 40 40
2022 50 50
2023 50 50
2024 50 50
2025 50 50
SUMMA 486 486

Not 23. RÄNTEBINDNINGSTID

                     

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Skulder som förfaller inom ett år 52 52 60 60
Skulder som förfaller senare än ett år men senast fem år efter balansdagen 211 211 376 376
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 0 0 50 50
SUMMA 263 263 486 486

Not 22. FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER

År 2014 gjordes en avsättning på 48 mkr för medfinansiering av E20 till mötesfri väg. Beloppet har under åren räknats upp efter ett
infrastrukturindex. 2018 kom en preliminär avbetalningsplan och beloppet räknades upp efter den. I betalningsplanen framgår det
att år 2020 ska 14 mkr betalas ut, 2021 23 mkr, 2022 17 mkr och 2023 0,5 mkr. Då betalningsplanen upprättades för över ett år
sedan finns det viss osäkerhet kvar vad gäller beloppen och tidpunkterna för betalningarna.
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2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

BORGENSFÖRBINDELSER

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

ANSVARSFÖRBINDELSER

Kontanta medel omsorgstagare 0 0 0 0
Pensionsskuld för förtroendevalda *) 4 4 5 5
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 4 4 5 5

SUMMA BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 6 6 7 7

*) Antal förtroendevalda med ansvarsförbindelser är fem stycken.

Not 25. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

2018 2019
Belopp i mkr Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Leverantörsskulder 31 40 29 53
Preliminär skatt och diverse avdrag 12 13 12 12
Interimsskulder 41 43 40 42
Momsskuld 0 0 3 3
Förutbetalda brukningsavgifter VA 2 2 -1 0
Kortfristig skuld Vara Konserthus AB 18 0 7 0
Kortfristig skuld Vara Koncern AB 2 0 1 0
Upplupna sociala avgifter 13 14 13 14
Upplupen semesterlön 45 47 45 47
Upplupna löner, okompenserad övertid 6 6 5 5
Upplupen pensionsskuld individuell del 24 24 21 21
Upplupen särskild löneskatt individuell del 7 7 6 6
Förskottshyror 0 2 0 2
Förutbetalda skatteintäkter 7 6 7 7
Övriga kortfristiga skulder 2 13 2 15
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 210 217 190 227

Not 24. KORTFRISTIGA SKULDER

Solidarisk borgen
Vara kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga 288 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbin-
delser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. En-
ligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vara kommuns an-
svar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 461 mdkr
och totala tillgångar till 460 mdkr. Vara kommuns andel av de totala för-
pliktelserna uppgick till 596 mkr och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 590 mkr. Det innebär att Vara kommuns åtagande motsvarar
ca 0,13 % av ett eventuellt fallissemang  hos Kommuninvest.
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2019 2019
Försäljning Försäljning Fordringar Skulder 

Belopp i mkr köpare säljare borgenär gäldenär

Vara kommun 16 25 375 10
Vara Bostäder AB 2 14 1 359
Vara Industrifastigheter AB 1 0 0 6
VaraNet AB 0 1 0 4
Vara Konserthus AB 22 1 7 6
Vara Koncern AB 0 0 1 0
Summa 41 41 385 385

Fin. poster Fin. poster Givna Mottagna

mottagare betalare bidrag bidrag

Vara kommun 1 0 15 0
Vara Bostäder AB 0 1 0 0
Vara Industrifastigheter AB 0 0 0 0
VaraNet AB 0 0 0 0
Vara Konserthus AB 0 0 0 15
Vara Koncern AB 0 0 0 0
Summa 1 1 15 15

Not 26. INTERNA MELLANHAVANDEN MED KONCERNFÖRETAG



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

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 30 mkr, vilket är en ökning
med 3 mkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 25 mkr, vilket är en ökning
med 3 mkr jämfört med föregående år. Följande fördelade kost-
nader från kommunen belastar verksamheten; drift och under-
hållskostnader för samtliga anläggningar för vattenproduktion,
avloppsrening och ledningsnät ingår. Interna kostnader som per-
sonalkostnader från gata/park och ekonomiavdelning, köpt tjänst
från miljö/hälsoskydd och IT samt övriga overheadkostnader.

Årets resultat
2019 års verksamhet innebar ett underskott med 0,6 mkr. I resul-
taträkningen ovan redovisas alltid ett nollresultat då över/under-
skottet regleras via en VA-fond. VA-fonden går från ett överskott
på 0,5 mkr vid årets början till ett underskott på 0,1 mkr vid årets
slut.

Avskrivningar
Kostnaderna för planenliga avskrivningar uppgår till 4 mkr, vilket
är en ökning med 0,5 mkr.

Finansnetto
Den finansiella kostnaden på 1 mkr kommer från den internränta
som kommunen tar ut i samband med avskrivningskostnaderna.

Affärsverksamhet
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Resultaträkning

(Belopp i mkr) 2018 2019

Verksamhetens intäkter 27              30
Verksamhetens kostnader -22             -25
Avskrivningar -4               -4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1               1

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

ÅRETS RESULTAT 0               0

Balansräkning

(Belopp i mkr) 2018 2019

TILLGÅNGAR                  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 66              74
Maskiner och inventarier 0                0
Finansiella anläggningstillgångar 0                0
Summa anläggningstillgångar 66             74

                 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                  

Förråd 0                0
Kundfordringar 2                2
VA-fond 0                0
Övriga fordringar 10              11
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 0                0
Summa omsättningstillgångar 12             13

                 

SUMMA TILLGÅNGAR 78             87

                 

EGET KAPITAL 0               0

                 

AVSÄTTNINGAR                  

Pensioner 3                3
SUMMA AVSÄTTNINGAR 3               3

                 

SKULDER                  

Kommunlån 56              60
Periodiserade anslutningsavgifter 16              20
Summa långfristiga skulder 72             80

                 
Leverantörsskulder 2                3
VA-fond 0                0
Moms 0                0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1                1
Summa kortfristiga skulder 3               4

                 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER 78             87
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Anläggningstillgångar
Kommunens VA nät är föråldrat och stora investeringar väntar.
Under 2019 har anläggningstillgångarnas värde ökat med 8 mkr
vilket innebär en ökning med 12 %.

Avsättningar
Verksamhetens upparbetade pensionsskuld uppgår till 3 mkr. Be-
räkningen är gjord enligt VA-verksamhetens andel av kommunens
pensionsskuld per anställd.

Skulder
Värdet på anslutningsavgifterna har ökat med 24 % under 2019.
Anslutningsavgifter avser i huvudsak kostnader för att dra fram
ledningar till fastigheter. 29/30-del bokförs som en långfristig
skuld till VA-kollektivet och 1/30-del redovisas som en förutbetald
intäkt i resultaträkningen varje år för att matcha avskrivningarna.
Verksamhetens anläggningar finansieras med lån från Vara kom-
mun och uppgår till 60 mkr.

Redovisningsprinciper
Redovisningen följer de grundläggande principer som finns i
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), Lagen om
kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt de rekom-
mendationer som ges ut av rådet för kommunal redovisning
(RKR).

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

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

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

u  10 år Inventarier

u  40 år Vatten- och avloppsverk samt pumpstationer

u  70 år Vatten- och avloppsledningar

Finansnetto
Anläggningstillgångarna är finansierade med kommunlån.

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

Långfristig skuld avser kommunlån och motsvarar anläggnings-
tillgångarna med avdrag för förutbetalda anslutningsavgifter.
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Ordförande: Gabriela Bosnjakovic  (M)

Förvaltningschef: Anna Cederqvist

Ansvarsområden
Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan och har en sam-
ordnande funktion gentemot nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen utgörs av förvaltning för utveckling och ser-
vice, FUS.

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar:

u  Utveckling av den kommunala demokratin.

u  Kommunikation- och medborgardialog.

u  Övergripande ekonomisk styrning och upphandling.

u  Personalpolitik och arbetsmiljöarbete.

u  Kvalitetsarbete.

u  Utveckling av brukarmedverkan.

u  Kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av 
strategisk och långsiktig karaktär.

u  Översiktlig planering av användningen av naturresurser.

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

u  Infrastruktur, trafikpolitik och att verka för en tillfreds -
ställande trafikförsörjning.

u  Sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

u  Ansvar för krisledning.

Årets viktigaste händelser
u  Ledarutvecklingsprogrammet för chefer och utvecklare/stra-

teger, avslutades i december. Utvärderingar visar att delta-
garna upplevde utbildningen som givande och att
programmets syfte har uppfyllts.

u  En ny digitaliseringspolicy har tagits fram och beslutats av
Kommunfullmäktige.

u  Arbetet med att ta fram övergripande mål har genomförts.
Insatser har även gjorts för att integrera Agenda 2030 och de
globala målen i den lokala styrningen.

u  En framarbetning av en ny tillämpning av plantaxan bered-
des och beslutades av kommunfullmäktige. 

u  Framtagande av flera nya detaljplaner - varav den mest om-
fattande avser Lassagården i Vara - möjliggör för olika boen-
deformer för 1 000 - 1 500 personer.

u  Tillväxt- och utvecklingsavdelningen har tillsammans med
sina motsvarigheter i V6- kommunerna arbetat fram
SMaRT-projektet för att utveckla affärsmodeller för hållbar
mobilitet för besöksnäringen på landsbygden.

u  Arbetet med Heltid som norm intensifierades under året,
med uppstart av tre enheter som första pilotgrupp.

u  Beslut fattades om införande av friskvårdsbidrag från och
med 2020. Detta för att ytterligare stärka kommunens at-
traktivitet som arbetsgivare, förutom att friskvård också har
en positiv inverkan på trivsel och hälsa.

u  Kommunfullmäktige beslöt, efter en genomförd förstudie,
att Vara kommuns löneadministration ska överföras till Lid-
köpings kommun. Projektet fortsätter under 2020.

Kommunstyrelse

Invånarträff Larv: Under 2019 och 2020 kommer invånarträffar att genomföras på alla större orter i Vara kommun. Syftet är att träffa invånarna
och berätta vad som är på gång i kommunen i allmänhet och på den aktuella orten i synnerhet.
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u  Under året har en ny central resursfördelningsmodell tilläm-

pats på ekonomiavdelningen. Modellen är ett matematiskt
verktyg som fördelar resurser till nämnderna i budgetarbetet.

u  Utbildningsinsatser för de förtroendevalda har genomförts
utifrån rollen som förtroendevald, hur en kommun fungerar,
kommunens organisation och styrkedja. 

u  Den 26 maj genomfördes EU-valet. Kansliavdelningen hade
helhetsansvar och samordnade arbetet för dess genom -
förande. 

u  Upphandlingen gällande ett gemensamt ärendehanterings -
system för V6- kommunerna har genomförts och i Vara har
implementering/utbildning för handläggare påbörjats. 

u  Vara köping firade 125 år och detta uppmärksammades bl.a.
med en stor utställning på biblioteket. 

u  Kommunen har under året deltagit i SKR:s nätverk för med-
borgardialog och har bland annat arrangerat fyra invånar -
träffar med ca 600-700 besökare.  

u  I oktober lanserades en ny självserviceportal för bättre och
enklare service på kommunens webbplats.

u  Funktioner på Tillväxt- och utvecklingsavdelningen har age-
rat processtöd till förvaltningarna både genom projektled-
ning och projektutveckling bl a gällande: Rösjömosse,
Familjecentral, Fossiloberoende, fordonspark, Stationshuset,
Nedervara, ombyggnation av Torggatan – Storgatan – Drott-
ninggatan. 

Ekonomi

Analys
Kommunstyrelsens budget för 2019 uppgår till 94 915 tkr inkl.
budgeterade medel för centralt löneanslag. Löneanslaget har under
året fördelats till nämnderna efter fastställda kollektivavtal och öv-
riga politiska beslut. Kvarstående budgeterat belopp efter genom-
förda fördelningar är 4 613 tkr. Kommunstyrelsens budget
exklusive löneanslag uppgår därmed till 90 302 tkr. Nämnden re-
dovisar efter 2019 års bokslut ett överskott om totalt 8 067 tkr.
Resultatet exklusive centralt löneanslag uppgår till ett överskott
om 3 454 tkr och förklaras av faktorerna nedan.

Inom stab förklaras överskottet främst av digitaliseringsverk-
samheten (2 931 tkr) och verksamhetsutvecklingen (1 054 tkr).
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen gör bland annat ett överskott
inom planverksamheten (760 tkr) vilket delvis beror på att ett pro-
jekt gällande digitalisering inte startats upp under år 2019 som
planerat. Avdelningen har också lägre personalkostnader till följd
av sjukfrånvaro. HR-avdelningen redovisar ett underskott om 1
476 tkr och det förklaras främst av pensionsavgångar som har
medfört merkostnader för att upprätthålla kompetens och effek-
tivitet. Ekonomiavdelningens överskott förklaras av minskade per-
sonalkostnader (1 098 tkr) som en följd av sjukskrivningar och
vakanser. Överskotten på kansliavdelningen respektive kommu-
nikationsavdelningen förklaras främst av att kapitalkostnaderna
för investeringar inte blev lika kostsamma som beräknat.

Kommunstyrelsen visar ett underskott om 2 575 tkr för år
2019. Det har under året lämnats investeringsbidrag som översti-
ger budget med 2 800 tkr vilket har lett till årets underskott. Bi-
dragen lämnades dels till Larvs FK (1 300 tkr) och dels till Vedums
Scoutkår (1 500 tkr) för återuppbyggnad av lokaler som blivit förs-
törda på grund av bränder. Kommunfullmäktiges underskott för-
klaras av uteblivna bidrag.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 16 601 16 844         16 786
Kostnader -120 258 -97 694      -103 634
varav personalkostnader -43 410 -42 885        -43 794
Verksamhetens resultat -103 657 -80 850       -86 848

Budgetanslag 101 557 96 699         94 915
Över/underskott -2 100 15 849          8 067

                   

Nettoinvesteringar 7 347 2 543          1 230

                    
Jämförelsetal                     
Netto per invånare, kr 6 497 5 068           5 414
Andel av nettodriftskostnad, % 12 9,3               9,5

2018 års redovisning inkluderar kostnader för tekniskt utskott med ett utfall om
218 tkr. I 2018 års utfall ingår bidrag till Destination Vara AB (1 000 tkr) samt
Vara Konserthus AB (14 260 tkr). Eftersom Destination Vara AB fusioneras 2019
betalas inte ägarersättningen fullt ut.

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Kommunfullmäktige 3 392 3 954            -562
Kommunstyrelse* 18 353 20 928         -2 575
Stab** 23 250 17 820           5 430
Tillväxt- och utvecklingsavdelning 11 116 9 734           1 382
HR-avdelning 15 856 17 332         -1 476
Ekonomiavdelning 7 607 6 781              826
Kansliavdelning 5 964 5 654              310
Kommunikationsavdelning 4 764 4 645              119
Centralt löneanslag 4 613 0           4 613
Summa 94 915 86 848          8 067

* budget inkluderar bidrag till kommunala bolag (14 545 tkr) vilket har betalats
ut i sin helhet under året.

** budget - utfall för: verksamhetsutveckling (3 000 tkr - 1 946 tkr), digitalise-
ringsverksamhet (8 641 tkr - 5 710), upphandling (889 tkr – 890  tkr) och gemen-
samt kommunhus (4 018 tkr - 3 971 tkr).
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2019 har Vara kommun gjort en servicemätning av telefon och e-post för hela kommunens verksamheter. Syftet med undersökningen
är att få svar på i vilken omfattning och med vilken kvalitet Vara kommun svarar på frågor om områdena; bygg, förskola, grundskola,
individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid och gator och vägar. Undersökningen
har gjorts utifrån parametrarna tillgänglighet, svar på frågan, information, intresse och engagemang och bemötande. Totalt har under-
sökaren ringt 108 samtal till kommunen och skickat lika många e-post till kommunens officiella e-postadress. Mätningen har gjorts
inom ramen för Kommuners Kvalitet i korthet (KKiK) som är en årlig nationell mätning som göras på uppdrag av Sveriges kommuner
och regioner.

Resultatet för 2019 vad gäller bemötandet av kommunens personal har förbättrats avsevärt och visar på en 10 % höjning från 81 %
2017 till 91 % 2019. Målet är därmed uppfyllt.

På frågan hur lätt det är att få tag på rätt person när man kontaktar Vara kommun är resultatet 58 %, något sämre än vid mätningen
2017. Resultatet bygger på andelen lyckade kontaktförsök i undersökningen, där svar på frågan har erhållits. Det innebär att av samtliga
samtal i undersökningen så är det 42 % som inte fått någon kontakt alls och därmed heller inte svar på sin fråga. Målet är därmed inte
uppfyllt. Resultatet visar på en stor förbättringspotential som behöver tas på allvar och prioriteras. En åtgärd för att förbättra resultatet
är utbildning och information om kommunens hänvisningssystem men även att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam
kundtjänst som kan svara på en övervägande del av alla de frågor som kommer till kommunen.

Sammantaget är effektmålet att anse som delvis uppfyllt, utifrån resultaten från de två tillhörande indikatorerna och där genomförd
servicemätning.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 3,93 3,83 4

                                                2,87 2,86 3

                                                 7,4 7,4 5,8

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

Tillgång på kompetent arbetskraft (betyg).

Nyföretagande (antal företag per 1000 invånare).

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt, %. 91 75

                                                 58 75

Kommunstyrelsens verksamheter uppfattas som serviceinriktade och kundfokuserade.

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

Lokala näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet för Vara 2019 visar värdet 3,83 - ett litet tapp från förra
året då det sammanfattande omdömet var 3,93. Motsvarande siffra för Sverige är 3,42.

Tillgång på kompetent arbetskraft för Vara i årets mätning visar värdet 2,86 - ett marginellt tapp från förra året då motsvarande
siffra var 2,87. Motsvarande siffra för Sverige är 2,67.

Nyföretagande visar antal nya företag per 1 000 invånare. Resultatet för 2019 är 7,4 nya företag per 1000/invånare, vilket är ett
tapp från året innan. Motsvarande siffra för Sverige är 8,77/1000 invånare vilket också är ett tapp från året innan.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att effektmålet inte tillfullo uppnås men att avvikelsen från målen är små och att resultatet
ändå kan anses godtagbart sett i ett nationellt perspektiv.

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt näringslivsklimat.
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Hösten 2019 deltog Vara i SCB:s medborgarundersökning för andra gången. 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 
18 - 84 år fick möjlighet att svara på frågorna, varav 42 % svarat. Samtliga indikatorer kopplade till effektmålet härrör från medborgar -
undersökningen.

”Känslan av trygghet i vardagen”: Resultatet för 2019 är 71 %, vilket är en försämring sedan 2017 då resultatet var 76 %. En åtgärd
som vidtagits är samverkan i forumet VEST (Vara i effektiv samordning för trygghet). I VEST finns representanter från bildningsför-
valtning, socialförvaltning, teknisk förvaltning, polis, räddningstjänst, vaktbolag, fastighetsbolag, näringsliv och drogförebyggare. Syftet
är att öka den upplevda tryggheten i samhället och att minska brottslighet.

”Tillgång till parker, grönområden och natur”: Resultatet  för 2019 är 79 %. 2017 var resultatet 80 %.
”Tilltalande utomhusmiljö”: Resultatet för 2019 är 71 %. 2017 var resultatet 65 %.
”Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen”: Resultatet för 2019 är 86 %. 2017 var resultatet 86 %.
Två av fyra indikatorer till effektmålet att skapa ”förutsättningar för det goda livet, vilket bland annat innefattar tilltalande offentliga

utomhusmiljöer” har uppnåtts och två har delvis uppnåtts. Bedömningen är att effektmålet delvis har uppnåtts. Kommunstyrelsens
och tekniska nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt för att förbättra offentliga utomhusmiljöer samt med att bibehålla nivån
på det som redan är bra.

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

Vara Konserthus har besökts av totalt 64 129 personer i samband med de 189 publika evenemang, 33 skolföreställningar och 147
möten och konferenser.

Statistiken för antalet gästnätter januari - oktober 2019 är 25 629 fördelat på 6 anläggningar.  Målet för 2019 är 33 000 gästnätter.
Utfallet på helår är inte släppt men bör ligga relativt nära målet. Prognos uppskattas till 30 700 gästnätter.

Handelsindex för Vara 2019 (baserat på 2018) är 74 vilket är en ökning jämfört med förra året. Målet för 2019 är 77. 
Statistiskt jämförbara kommuner ligger på 60.

Effektmålet kan ur ett jämförande perspektiv anses vara delvis uppfyllt.

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Känslan av trygghet i vardagen, %. 71 75

                                                 Tillgången till parker, grönområden och natur, %. 79 75

                                                 Tilltalande utomhusmiljö, %. 71 75

                                                 Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen, %. 86 75

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Konserthusbesökare, st. 72 303 76 367 100 000

                                                 Antal gästnätter, st. 28 830 25 629 33 000

                                                 Handelsindex, totalt. 73 74 77
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Det har för 2019 inrapporterats 30 stycken projekt/utbyten, projektmöten inom projekt, vänortsbesök samt andra internationella
besök/studieresor. Målet är därmed ej uppfyllt.

Andelen etiskt märkt kaffe 2019 var 96 % vilket överskrider målet om 30 %.
Sammantaget kan effektmålet anses vara delvis uppfyllt.

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

Antalet tågavgångar första halvåret 2019 var 13 700 stycken. Tidtabellen har inte ändrats, varför en uppskattning om 27 400 avgångar
indikerar att målet om 27 000 avgångar för 2019 infriats.

Medborgarundersökningen från SCB, genomförd hösten 2019, indikerar att målet gällande attityden till fiberkvaliteten infrias
medan attityden till tillgången på eftergymnasial utbildning på rimligt avstånd inte infrias.

Effektmålet som helhet är delvis uppfyllt. För att nå målet behöver möjligheten för än fler att studera från Vara (fysiskt eller digitalt)
stärkas alternativt möjligheten att ta sig till och från olika lärosäten.

Uppfattning om utbudet av olika typer av boendeformer mäts i medborgarundersökningen. Resultatet för 2019 är 59 %, motsvarande
siffra 2017 var 56 %. Målet om 75 % infrias inte vilket delvis kan bero på en allmän bostadsbrist samt en diskrepans mellan vad som
finns och vad som efterfrågas. Den diskrepansen kommer sannolikt att minska i samband med genomförande av planerade bostads-
projekt de närmaste åren. Dock finns det en planberedskap och en möjlighet att bygga i alla orter. Den största efterfrågan på alla bo-
stadstyper är dock i Vara.

Målet gällande nybyggnation av lägenheter för 2019 är 60 st. och utfallet är 26. 2018 var utfallet 0 st. Målet är därmed inte uppfyllt.
Möjliga bostadsproduktioner fram till 2023 uppgår till ca 350 nya lägenheter, vilket innebär att över tid kommer målet sannolikt att
infrias och bättre överensstämma med efterfrågan. Sammantaget kan effektmålet ej anses vara uppfyllt.

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 31 30 55

                                                 Andel etiskt märkt kaffe, %. 57,5 96 30

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Antalet tågavgångar Vara, Vedum och Levene, st. 27 400 27 000 27 000

                                                 Kvaliteten på fiber, %. 87 75

                                                 66 75
Tillgång till eftergymnasial utbildning inom rimligt 
avstånd, %.

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Utbudet av olika typer av boendeformer, %. 59 75

                                                 Nybyggnation av lägenheter, st. 26 60
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0,77 % av VA-anläggningarna har renoverats under 2019. Målet på 1 % renoveringstakt har inte uppnåtts på grund av att resurser
saknats på anläggningssidan. Arbete med Storgatan, Torggatan och Drottninggatan pågår. Det är stora projekt som tar mycket resurser
i anspråk både planerings- och arbetsmässigt. VA har under hösten 2019 tagit över personal från Gatu- och parkenheten. Under 2020
kommer renoveringstakten att öka och ambitionen är att nå 1 % målet.

”Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun” mäts i SCB:s medborgarundersökning. 54 % av respondenterna ger mellanbetyg
(5-7) och 23 % ger höga betyg (8-10). Tillsammans ger det resultat 77 % 2019. En ökning sedan 2017 då resultatet var 74 %.

En av två indikatorer har uppnåtts. Bedömningen är att effektmålet delvis har uppnåtts.

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att förebygga olyckor och kriser.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Renoveringstakten för kommunens VA-anläggningar, %. 0,86 0,77 1

                                                 Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, %. 77 75

Framtiden
Verksamhetsutvecklingen fortsätter och 2021 kommer en större
satsning att göras. Ledarutvecklingen fortsätter för alla chefer och
strateger. Digitalisering och samverkan kommer fortsatt att vara
viktiga framgångsfaktorer för att förbättra servicen gentemot bru-
karna och effektivisera verksamheten. Samverkan inom V6-kom-
munerna och Skaraborgs kommunalförbund blir allt mer viktiga.

Krisledning och säkerhetsskyddsarbete blir allt mer i fokus och
kommer att få ett större utrymme i den kommunala organisatio-
nen.

De nya politiska målen för 2020 - 2023 avseende hållbar till-
växt och utveckling lägger stort fokus på samhällsplanering, infra-
struktur samt investeringar och etableringar. En utredning med
syfte att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess pågår.

HR-avdelningen kommer att intensifiera arbetet med att sänka
de höga sjuktalen genom att stärka det hälsofrämjande förbyg-
gande arbetet. Fokus under året kommer vara att minska korttids-
sjukfrånvaron. Arbetet med Heltid som norm fortsätter liksom
utredningen att köpa lönetjänst av Lidköpings kommun.

På ekonomiavdelningen kommer fokus framöver vara att hålla
samman och driva kommunens styrprocess där ekonomiska resur-
ser kopplas till verksamhetens kvalitet. Då kommunen står inför
stora investeringar med ökad belåning som följd kommer även
fokus att ligga på finansiell planering och finansiell analys.

Kansliavdelningen kommer fortsatt driva projektet om gemen-
samt ärendehanteringssystem för V6 kommunerna. Hela avdel-
ningen kommer att ha en central roll för att utveckla nya ärende-
hanteringsprocesser kopplat till en digital nämndprocess. Vidare
kommer avdelningen ha en betydande roll i att implementera sy-
stemet i förvaltningarna och stötta dem i deras arbete.

På kommunikationsavdelningen kommer arbetet fortsätta med
att förankra och utveckla kommunikationen med hjälp av intra-
nätet. Arbetet inom nätverket för medborgardialog kommer att
fortsätta.



Ordförande: Erik Lindström (M)

Förvaltningschef: Åke B Lindström

Ansvarsområden
Tekniska nämnden är ansvarig för kommunens tekniska verksam-
heter. I ansvarsområdet ingår förvaltning av byggnader och annan
fast egendom, vatten och avlopp, allmän platsmark och salutorg,
parkeringsövervakning, bidrag till väghållning och belysningsför-
eningar, kost till bildningsnämnden och socialnämnden, renhåll-
ning enligt miljöbalken och renhållningsordning, lokalvård,
vaktmästeri och fordonsadministration.

Årets viktigaste händelser
u  Teknisk nämnd inrättades.

u  Organisationen förstärktes med två projektledare inom fas-
tighet, fastighetsförvaltare, lokalstrateg, avfallssamordnare
och verksamhetsutvecklare.

u  Torsgårdsskolan togs i bruk.

u  Modernisering av Nästegårdsskolans utemiljö.

u  Ombyggnad av Nästegårdsskolans kök.

u  Projektet Sprinten slutfördes.

u  Nytt LSS-boende byggdes vid Ekebacka.

u  Utredningar kopplade till två gamla avfallsdeponier 
påbörjades.

u  Förstudie om ny återvinningscentral i Vara påbörjades.

u  Beslut fattades om att införa ett avfallssystem med två kärl
(matavfall respektive restavfall) år 2021.

u  Utredning om ny vattentäkt påbörjades.

u  Planering och byggnation av nytt slamlager på Vara avlopps-
reningsverk påbörjades.

u  Kyrkogatans omgestaltning färdigställdes.

u  Inventering av asfaltbeläggningar visar på stort behov av un-
derhåll.

u  Planering av ombyggnad och omgestaltning av Drottningga-
tan, Storgatan och Torggatan.

u  Planering av exploatering vid Lassagården för bostäder.

u  Utbyte av offentlig belysning till LED-belysning genomför-
des i ungefär halva kommunen.

u  85 % av de tillfrågade var nöjda med maten och måltidsmil-
jön på sitt äldreboende, Vara hade bäst resultat i landet i So-
cialstyrelsens enkät.

u  Gemensam utbildning för vårdpersonal inom äldreomsorgen
samt kostenhetens personal för att tillgodose näringsbehov
på individnivå samt förhöja måltidsupplevelsen.

u  Modernisering av köket på Lagmansgymnasiet.

u  Projektering av Tråvad skola och förskola inklusive nytt pro-
duktionskök.

u  Minskat användande av rengöringsmedel i det dagliga städet.
Resultatet är mycket bra.

u  Hög sjukfrånvaro inom lokalvårdsverksamheten framförallt
på grund av långtidssjukskrivningar. Arbete görs med Om-
ställningsfonden.

Teknisk nämnd

Vedums tätort: Som en del av kommunens arbete med tätortsförbättringar har torget vid BK-hallen fått en ny gestaltning.
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Ekonomi

Analys

Skattefinansierade verksamheter
Förvaltningen redovisar ett överskott på totalt 4 551 tkr.

Överskottet beror på:
u  Lägre kapitalkostnader inom fastighetsverksamheten

u  Lägre lönekostnader inom fastighetsverksamheten

u  Obudgeterade hyresintäkter

u  Ökade lönebidrag inom kostverksamheten

u  Äldreomsorgsavdelningar var inte fullbelagda

u  Förändringar i förskoleverksamheten senarelagda

u  Lägre barnantal i förskoleverksamheten

u  Lägre omkostnader inom lokalvården
I resultatet ingår kostnader för en förtida inlösen av HVB-hem-

met Bondens hyreskontrakt med 6 500 tkr.

Taxefinansierade verksamheter
Taxefinansierade verksamheter gick som planerat med underskott,
avfall med 1 954 tkr, och VA  med 614 tkr vilket har minskat re-
spektives resultatutjämningsfond.

Underskottet beror på:
u  Sänkta avfallsavgifter

u  Dyrare återvinningscentral

u  Konsultkostnader för ny återvinningscentral

u  Minskad vattenanvändning

Avfallsfonden minskade från 1 448 tkr till -506 tkr.
VA-fonden minskade från 551 tkr till -64 tkr.

Resultat

Framtiden
u  Planering av underhållsåtgärder på fastigheter.

u  Planera och utreda förvaltningarnas behov av lokaler för ett
effektivt lokalutnyttjande.

u  Fortsatt avsätta investeringsmedel för energieffektivisering,
underhåll och förnyelse av kommunens fastigheter.

u  Hantera gamla avfallsdeponier som kommunen troligen har
ansvar för att åtgärda i syfte att undvika framtida miljöpåver-
kan. Det handlar om att utreda föroreningar, upprätta kon-
trollplaner, sanering och sluttäckning m.m.

u  Matavfallsinsamling införs under år 2021.

u  Kommunens avfallsplan ska genomföras.

u  Vattenförsörjning är en strategisk fråga för kommunen. In-
riktningen är att kunna vara självförsörjande.

u  Avloppsreningsverken är i behov av underhåll och renove-
ring. Nytt miljötillstånd för Vara avloppsreningsverk kan
medföra krav på kväverening och större ombyggnationer.

u  Viktigt med fortsatt samarbete mellan kommunens olika en-
heter för att skapa en tilltalande och trygg utomhusmiljö
samt god trafiksäkerhet på gator och vägar.

u  Exploatering av nya områden innebär tillkommande ytor
som ska drivas och underhållas, vilket behöver beaktas i
kommande budgetarbete.

u  Personalförsörjning är en nyckelfråga till följd av bland annat
pensionsavgångar.

u  Att erbjuda svenskundervisning förlagd till Vara kan öka re-
kryteringsbasen.

u  Fortsatt modernisering av kök.

u  Utveckling av rutiner och system för att effektivisera plane-
ringen av verksamheternas behov, hantering av måltidsredo-
visning, personalavdrag samt betalning i kostenhetens
restauranger.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 200 562 222 568       235 394
Kostnader -219 269 -235 271      -252 542
varav personalkostnader -58 884 -62 606        -68 440
Verksamhetens resultat -18 707 -12 703       -17 148

Budgetanslag 23 055 20 127         21 699
Över/underskott 4 348 7 424          4 551

                   

Nettoinvesteringar -86 121 -160 859     -150 266

                    
Jämförelsetal                     
Netto per invånare, kr 1 173 796           1 069
Andel av nettodriftskostnad, % 2,2 1,4               1,9

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Teknisk nämnd 240 221                19
Teknisk administration 0 0                  0
Mark- och fastighetsförvaltning 1 236 -2 206           3 442
Gatu- och parkenhet 20 223 20 407            -184
Va-enhet 0 0                  0
Avfallshantering 0 0                  0
Kostenhet 0 -796              796
Lokalvårdsenhet 0 -478              478
Summa 21 699 17 148          4 551



Ordförande: Peter Jonsson (M)

Förvaltningschef: Djeno Mahic

Ansvarsområden
Bildningsnämndens verksamhet är indelad i  resultatenheter.

Inom de olika resultatenheterna bedrivs förskola, förskoleklass,
grundskola, särskola, elevhälsa, gymnasieskola, kulturskola, skol-
måltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, bad, bibliotek, allmänkultur,
konsumentverksamhet, den allmänna fritidsverksamheten samt
administrativt stöd till föreningslivet. Vuxenutbildning tillhanda-
hålls av Lidköpings kommun på uppdrag av bildningsnämnden.

All förskola och skola/utbildning för ungdomar och vuxna
utgår från de nationella mål, uppdrag och bestämmelser som ut-
trycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkon-
vention. Dessutom styrs biblioteken av bibliotekslagen och
konsumentrådgivningen av skuldsaneringslagen.

Årets viktigaste händelser

Under augusti 2018 tillträdde Djeno Mahic som bildningschef i
Vara kommun.
u  Under året har samtliga verksamhetschefer (förskola, grund-

skola, kultur- och fritid samt gymnasieskola) rekryterats.

u  Förvaltningen har varit ett stöd för nämnden vid framtagan-
det av de politiska målen för den kommande mandat -
perioden.

u  Förvaltningen har, i nära samarbete med V6-kommunerna,
ingått i uppstarten av en gemensam upphandlingsprocess
kring övergripande verksamhetssystem.

u  Med syftet att stärka det systematiska kvalitetsarbetet har
samtliga enheter påbörjat utbildning inom ramen för den
statliga satsningen ”Likvärdig skola”. Samtliga chefer och
strateger i förvaltningen har genomgått det kommunöver -
gripande ledarutvecklingsprogrammet.

u  Personalen inom förskolan har fått kompetensutveckling
kring implementering av nya läroplanen samt lågaffektivt 
bemötande av barn.

u  Det internationella samarbetet har utökats då Nästegårdssko-
lans högstadium gått med i ett Erasmus+-projekt tillsam-
mans med skolor från Estland, Tjeckien och Spanien.

u  Bildningsnämnden har fattat beslut att bygga en ny skola i
Tråvad samt en ombyggnation av Larvs skola och de första
stegen i arbetet är igångsatta.

Bildningsnämnd

Ny entré Lagmansgymnasiet: Lagmansgymnasiets nya entré kommer bli en tydlig och välkomnande väg in skolan. Det har även tillskapats nya
lektionssalar och öppna ytor med fristående grupprum i anslutning till entrén.
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u  Lagmansgymnasiet har fått en ny organisation med en verk-
samhetschef och två rektorer. Gymnasiet har arbetat med
fokus på psykisk hälsa med hjälp av bidrag från socialförvalt-
ningen. Insatser har gjorts för att öka den fysiska aktiviteten
hos eleverna. 

u  Kultur- och bildningsklustret Sprinten invigdes i november.

u  Elevhälsoarbetet har utvecklats och fått ett ökat fokus på fö-
rebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan.

u  Biblioteket har inlett ett samarbete med övriga kommuner i
V6 som bland annat innebär ett större utbud för låntagarna
utifrån ett gemensamt bokbestånd. Projektet ”Läs Vara” med
aktiviteter för brukare inom hemtjänst har genomförts under
året med stöd från Kulturrådets satsning ”Stärkta Bibliotek”.

u  I samband med firandet av Vara Köping 125 år anordnades
en utställning i samarbete med föreningar och studieför-
bund.

u  Vara Badhus har gjort ett rekordår med totalt 96 697 
besökare.

u  Fritidsgårdarna har ett nära samarbete med kommunens 
skolor, är engagerade i VEST-samarbetet och samarbetar med
”Vuxna på Stan” i Vara. Ett måndagscafé drivs för boende på
Varas gruppboenden och workshops har genomförts med
handledning av Frej Assistans i syfte att öka tillgängligheten
för ungdomar med olika autismspektra.

Ekonomi

Analys
Bildningsnämndens resultat är ett underskott på 3 183 tkr.

Till bildningsnämndens verksamhet betalar staten ut ett flertal
olika statsbidrag. Dessa utgör ca 40 % av de intäkter nämnden
haft under 2019. Övriga intäkter är avgifter för barnomsorg och
interkommunala ersättningar från andra kommuner vars elever
går i skola eller förskola i Vara. Intäkterna under 2019 har varit
högre än budgeterad nivå. Störst positiv avvikelse har stats -
bidragen.

Större överskott lämnas av förskolan Torsgården/Frejgården,
där det budgeterades för två avdelningar som inte har startats.
Elevhälsan visar också ett överskott mot budget. Där fanns bud-
geterade medel för att delfinansiera en familjecentral som inte star-
tats under året. Till elevhälsan har det utbetalts flera statsbidrag.
Det har inte varit möjligt att rekrytera personal med den kompe-
tens som efterfrågats. Till följd av de besparingsåtgärder som be-
slutades efter delårsbokslutet i april lämnar också Lagmans-
gymnasiet och idrott-, fritids- och badanläggningar ett överskott.

Att nämnden trots dessa överskott visar en negativ budgetavvi-
kelse har tre orsaker. Skolskjuts har kostat 2 600 tkr mer än vad
som budgeterades. Budgeten till skolskjuts har ökats med 5 % från
2016-2019. Avtalet med entreprenörerna gör att kostnaden för
oförändrad verksamhet ökar med ett sammanvägt index. Under
motsvarade period har detta index ökat med ca 9 %. Under dessa
år har också förändringar gjorts i verksamheten som ökat behovet
av skolskjuts.

Flertalet skolenheter har inte kunnat bedriva sin verksamhet
inom budgetramen. Då personalkostnaderna utgör 50 % av
nämndens kostnader är det där som underskotten återfinns. Den
förändring av ledningsorganisationen som genomförts under 2019
är ett led i att öka förutsättningarna att skapa arbetssätt som möj-
liggör en anpassning av verksamheten till enheternas budgetramar.

De fristående för- och grundskolorna har fått mer i bidrag än
vad som budgeterades. Det beror på fler barn i de verksamheterna
än tidigare.

I den ram som bildningsnämnden haft fanns medel avsatta för
verksamheter som inte startats upp. Ca 2 500 tkr av dessa medel
har använts till annat och därmed minskat nämndens totala un-
derskott.

Resultat

Resultaträkning
Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 78 326 84 938         93 404
Kostnader -460 267 -493 724      -522 436
varav personalkostnader -234 315 -251 393      -265 844
Verksamhetens resultat -381 941 -408 786     -429 032

Budgetanslag 380 121 404 367       425 849
Över/underskott -1 820 -4 419         -3 183

                   

Nettoinvesteringar 4 724 7 432          7 686

                    
Jämförelsetal                     
Netto per invånare, kr 23 940 25 623         26 748
Andel av nettodriftskostnad, % 44,3 46,9             46,9

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd och administration 5 513 5 848            -335
Förskola och barnomsorg 78 005 82 016         -4 011
Grundskola inkl. förskoleklass 158 401 164 911         -6 510
Gymnasieskola 71 653 68 600           3 053
Vuxenutbildning 4 521 4 613              -92
Särskola 15 606 18 082         -2 476
Kulturskola 4 650 4 634                16
Kostenheten 21 315 19 612           1 703
Skolskjuts 12 593 15 123         -2 530
Elevhälsa 18 114 12 224           5 890
Idrotts-och fritidsanläggningar inkl bad 16 581 15 030           1 551
Fritidsgårdar 2 437 2 495              -58
Övrig fritidsverksamhet 4 000 4 022              -22
Bibliotek 9 600 9 245              355
Allmänkultur 2 860 2 577              283
Summa 425 849 429 032         -3 183
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2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 80 64 100

                                                 84 75 100

                                                204,3 219 215

                                                81 100

                                                 77,3 83,2 100

Grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola - Verksamheterna ska stimulera varje barn, 

elev och vuxen, att nå sin fulla potential

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

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

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

Andel elever som är behöriga till gymnasiet, %.

Meritvärde årskurs 9.

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

Totalt sett blir effektmålet för grundskolan delvis uppnått med vissa delar av delmålen uppfyllda.
De nationella resultaten för NÄP i åk 3 visar en sjunkande utveckling jämfört med föregående läsår. Man kan inte hitta några ge-

nerella orsaker till att årets elever i åk 3 har ett sämre resultat på NÄP än förra årets elever i samma årskurs. Inom någon enhet finns
flera elever som inte nått godkänt när det gäller högläsning inom svenska och inom matematik har det varit svårt för flera elever att
klara av problemlösningsuppgifterna. På en enhet går flera elever med annat modersmål än svenska, vilket minskar möjligheten att nå
en god måluppfyllelse. På samtliga enheter får de elever som har svårigheter extra anpassningar eller vid behov ett upprättat åtgärds-
program.

Andelen som når kunskapskraven i årskurs 6 minskar för årets elever jämfört med förra årets elever i samma årskurs. På några enheter
har man sett att engelska sticker ut på ett negativt sätt. Skolskjutsar som sker på grund av samordningsbehov av undervisningen i vissa
praktisk-estetiska ämnen kan ha bidragit till sämre resultat, eftersom undervisningstiden i andra ämnen blir lidande. Lärarbyten som
sker på grund av en ökad rörlighet bland lärare mellan kommuner har på vissa enheter skapar en bristande kontinuitet i undervisningen,
vilket också kan ha bidragit till försämrad måluppfyllelse.

Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 har förbättrats. Andel elever som når minst betyget E har ökat, samtidigt som det finns behov
av att utmana eleverna att nå högre betyg.

Andel elever som upplever att de får stöd vid behov mäts vartannat år i Skolinspektionens enkät. I år har denna inte genomförts.
Andelen behöriga till gymnasieskolan har ökat svagt sedan förra året. Siffrorna ligger lite lägre gällande naturvetenskapligt och

tekniskt program.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 67,8 68,5 100

                                                 72,6 100

                                                 76,5 100

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

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

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

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

Målet är delvis uppnått eftersom man kommit närmare 100 % måluppfyllelse än tidigare läsår. De elever som haft svårigheter att nå
målen i exempelvis matematik 1A och i svenska har erbjudits möjligheter att få extra stöd under hela sin gymnasietid, även om kursen
redan avslutats. Detta påverkar möjligheten för fler elever att nå sin gymnasieexamen.
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Utlåningen av media har ökat och det är förmodligen en effekt av samgåendet av biblioteken i V6 kommunerna. Uppmärksamhet
kring biblioteken har gjort att fler har lånat media. Tillgänglig media från sex bibliotek har lockat fler låntagare, och fler har upp-
täckt e-boksutbudet. Studieförbundens verksamhet har ökat genom ökad andel annan folkbildningsverksamhet.

Trots två färre utställningar är bedömningen att kommunen har haft ett ökat antal som har besökt en utställning på biblioteket
under 2019. Detta mycket tack vare den uppskattade utställningen Vara Köping 125 år.

Antal inskrivna barn och unga i Kulturskolans verksamhet är ungefär detsamma som tidigare år. Utöver detta har olika samarbe-
ten med skola, särskola, bibliotek, fritids- och fritidsgårdsverksamhet ägt rum, vilket har resulterat i att Kulturskolan har nått hund-
ratals barn och unga på olika sätt.

Bad och fritidsgårdar har goda besökssiffror.
Sammantaget bedöms målet delvis vara uppnått.

Under 2019 har inga enkätundersökningar till vårdnadshavare genomförts, varför det inte finns några specifika resultat för årets re-
dovisning. Den senaste bedömningen som finns är från 2018, och det är detta resultat som redovisas.

Mätningen från 2018  visade att andelen vårdnadshavares upplevelse av möjlighet till inflytande är mycket hög. Mätningen vi-
sade också på ökad kunskap hos pedagoger samt ökade förutsättningar att anpassa verksamheten utifrån barnens bästa. Troliga orsa-
ker till resultaten kan vara kompetensutveckling i de olika förskolorna samt insatser och samverkan med teamen för de tidigare
insatserna, både vad gäller stöd till barn/familj samt handledning till pedagoger och arbetslag.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 328 489 360

                                                 Antal utlåningar via biblioteken av media. 80 534 86 987 85 000

                                                 Antal utställningar på biblioteken. 17 16 18

                                                 Antal elever inskrivna på kulturskolan. 366 377 470

                                                 Antal besökare på fritidsgårdarna. 30 950 28 480 30 000

                                                 Antal besökare på Vara badhus. 95 356 96 697 95 000

                                                 Antal besökare på Nästegårdsbadet. 9 543 10 460 12 000

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

Antal studiecirklar och annan gruppverksamhet genom
studieförbunden.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 84,7 100

                                                 84,5 100

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

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

Andel pedagoger som uppl. att de har kunskap o förutsätt- 
ning att anpassa verksamheten utifrån barnens bästa, %.
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Gällande målet kopplat mot elevens inflytande i sin lärsituation mäts målet genom de resultat som framkommer i Skolinspektionens
enkätundersökning.

I Skolinspektionens enkät finns ett område som tar upp aspekten ”elevinflytande”. Enkäten har genomförts under höstterminen
2017 respektive höstterminen 2019. Enkäten genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 5 och årskurs 9, vårdnads -
havare samt lärarna i respektive årskurs. Resultaten från 2019 beräknas att redovisas i mars-april 2020, varför det ännu inte finns
någon samlad statistik på nationell nivå att tillgå.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 77 100

                                                 79 100

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

Andel elever som känner att de har inflytande i sin 
lärsituation, %.

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

Gällande målet kopplat mot elevens inflytande i sin lärsituation mäts målet genom de resultat som framkommer i Skolinspektionens
enkätundersökning.

I Skolinspektionens enkät finns ett område som tar upp aspekten ”elevinflytande”. Enkäten har genomförts under höstterminen
2017, respektive höstterminen 2019. Enkäten genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 2 samt lärarna i samma års-
kurs.

Resultaten från 2019 års beräknas att redovisas i mars-april 2020, varför det ännu inte finns någon samlad statistik på nationell
nivå att tillgå.

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 73 100

                                                 77 1000

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

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

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

Senaste mätningen gjordes under 2017, men har inte genomförts under 2018 och 2019. I årsbokslutet för 2018 framgår att man
inte planerat att genomföra någon mätning efter 2017 under innevarande mandatperiod enligt följande beskrivning. "Anledningen
till detta är att svaren var i fas med den bild som fanns och därav, enligt diskussion i nämnd, läggs resurser med tid och pengar på att
utveckla det som framkommit har önskats av kommuninvånarna i den ursprungliga undersökningen.

Resultaten från 2017 års mätning var enligt årsbokslutet grönt, och målet bedömdes alltså vara uppnått.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 50

                                                 70

                                                 50

                                                 70

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

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

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

Andel pensionärer (65+) som känner att de kan nyttja de
kulturaktiviteter som de vill, %.
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Framtiden
u  Implementeringen av förvaltningens nya organisationsstruk-

tur kommer att prioriteras.

u  Stort fokus på arbetet att få en ekonomi i balans.

u  En kompetensförsörjningsplan ska tas fram i samverkan med
lärarfacken.

u  De förstudier rörande lokaler som gjorts under 2019 behöver
bearbetas ytterligare.

u  Kompetensutvecklingen i förvaltningen kommer att präglas
av insatsen ”Utbildning och processtöd i systematiskt kvali-
tetsarbete” Förvaltningens samtliga enheter tar del av in -
satsen.

u  Förskolorna ska dokumentera barnens lärande i dokumenta-
tionsverktyget Unikum. Det är en del i att säkerställa försko-
lans uppdrag samt synliggöra det systematiska kvalitets-
arbetet.

u  Grundskolan arbetar för en ökad likvärdighet mellan en -
heterna.

u  Gymnasieskolans fokus kommer att ligga på organisation,
ansvarsfördelning, förtydligande av roller och av framtagande
av mötesstrukturer samt gemensamma rutiner och policy.
Arbetet med att stärka elevrådet på skolan fortsätter.

u  En central elevhälsoplan kommer att arbetas fram. Projektet
”Likvärdig skola” kommer att fortsätta under 2020 och olika
kompetensförsörjningsinsatser planeras.

u  Den lokala samverkansgruppen för ”Barn och ungas bästa"
mellan socialtjänst, skola, elevhälsa och Närhälsan fortsätter
sitt arbete.

u  Ökad samverkan inom kultur och fritid ska få fler att upp-
täcka det verksamheten erbjuder. Vardagskulturen ska stär-
kas, synliggöras och göras tillgänglig för så många som
möjligt.

u  Biblioteksrummet kommer att ses över för olika behov och
målgrupper. Medel kommer att sökas från Kulturrådet inom
satsningen ”Stärkta Bibliotek” för verksamhetsutveckling.

u  Arbete fortsätter för att bredda kulturskolans utbud så att fler
elever och nya målgrupper nås. Medel till detta söks hos Kul-
turrådet.

u  Fritidsenheten arbetar för att locka fler besökare genom att
definiera tydliga målgrupper och skapa erbjudanden som
lockar respektive målgrupp. Fokus kommer att läggas på be-
sökarnas trygghet och trivsel i syfte att förebygga incidenter
såsom olycksfall eller kränkningar.

Nytt besöksrekord: Vara Badhus har gjort ett rekordår med totalt 96 697 besökare.



Ordförande: Ulf Genitz  (C)

Förvaltningschef: Ylva Morén

Ansvarsområden
Socialnämnden har ansvar för följande verksamhetsområden: In-
divid- och familjeomsorg (IFO), Arbetsmarknads- och sysselsätt-
ningsenhet (AME) inklusive integration, Omsorg kring personer
med funktionsnedsättning (OF), Ensamkommande barn (EKB),
Äldreomsorg (ÄO) samt kommunal hälso- och sjukvård. Respek-
tive verksamhetsområde omfattar ett antal enheter och leds av
verksamhetschef.

Till socialnämndens ansvar hör vidare: socialchef, medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MaS), It-samordnare, utvecklare/utredare/
socialt ansvarig samordnare (SAS).

Årets viktigaste händelser
u  I samband med nämndens delårsrapport i april intensifiera-

des arbetet med att få en budget i balans. Samtliga verksam-
hets- och enhetschefer har vidtagit åtgärder.

u  Socialnämnden flyttade under våren stödboendet för ensam-
kommande från Bondens lokaler. Numera bedrivs stödboen-
det i ordinärt boende.

u  HVB Aspen har avvecklats i sin helhet, efter det att grupp-
bostaden Ekebacka har utökats med ett nytt hus, ”Åker-
huset”

u  För OF`s del har en ”Mötesplats” tillskapats i Vara och ytter-
ligare en är under uppförande i Kvänum. Till mötesplatserna
kan personer komma som vill delta i samvaro under trevliga
former. Olika aktiviteter erbjuds som deltagarna själva är del-
aktiga i att planera. T.ex. fika, laga mat, spela spel, se på film.

u  Socialnämndens beslut om att inrymma Vedums dagverk-
samhet i befintliga dagverksamheter, Vara och Kvänum,
verkställdes under året. ÄO har tillskapat en ”Träffpunkt” i
Vedum och planerar att samutnyttja lokalerna med OF`s
mötesplats i Kvänum. Syftet med träffpunkter är att kunna
erbjuda aktiviteter som har en inriktning som förbygger
ohälsa och främjar självständighet.

u  Mot bakgrund av genomförd behovsbeskrivning vad gäller
korttidsboende har en förstudie gjorts i samverkan med tek-
niska förvaltningen. Förstudien avrapporterades till social-
nämnden som beslutade att överlämna rapporten till
tekniska nämnden för att inarbeta investeringskostnaden i
budget och påbörja projektplanering.

u  Ett gediget arbete har bedrivits för att kvalitetssäkra hante-
ringen av narkotikaklassade läkemedel.

Ekonomiskt resultat

Analys
Årets resultat är ett överskott med 1 985 tkr. I resultatet är regle-
ring av den centrala resursfördelningen gjord med en återlämning
av 4 067 tkr.

Vid årets slut saknar nämnden intäkter från Migrationsverket,
dessa har återsökts avseende placeringskostnader på integration.
Intäkterna har bokats upp och finns med i årets resultat.

Nämnd och förvaltning redovisar ett överskott med 9 516 tkr.
Överskottet är en vakant tjänst, bufferten som används för regle-
ring av antal hemtjänst timmar och återlämning till den centrala
resursfördelningen har inte använts fullt ut. Även kostnaderna för
färdtjänst har inte ökat i samma utsträckning som var budgeterat.

Socialnämnd

Invigning Träffpunkt Vidhem: 1 mars var det invigning av träffpunkt Vidhem i Vedum. Syftet med träffpunkten är att kunna erbjuda aktivi-
teter som har en inriktning som förebygger ohälsa och främjar självständighet.
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IFO redovisar ett underskott med 3 770 tkr. I resultatet ingår

AME vilka redovisar ett överskott med 1 787 tkr. Underskottet
för året redovisas på institutionsplaceringar för barn och unga samt
ekonomiskt bistånd.

För OF är resultatet för året ett underskott med 4 201 tkr. Un-
derskottet beror på kostnader för externa placeringar och högre
personalkostnader än vad som beräknats på grund av stort om-
vårdnadsbehov. Inom enheten redovisar personlig assistans, Kom-
passen och insats i ordinärt boende överskott.

ÄO redovisar ett underskott med 1 340 tkr. Inom denna verk-
samhet redovisar enheterna varierande över- och underskott. De
enheter som visar underskott är hemtjänstområdena, två särskilda
boenden samt sjuksköterskeenheten.

Kostenheten redovisar ett resultat för året med ett överskott
med 430 tkr.

EKB redovisar ett överskott med 1 350 tkr. Verksamheten har
minskat och Bondens stödboende har avvecklats och kvarvarande
ungdomar har nu stödboende i egna lägenheter. Ungdomarna kan
dock ha olika behov av tillfälligt vuxenstöd, vilket kan tillgodoses
i annan form. En del av överskottet är minskade hyreskostnader
då verksamheten gick ur Bondens lokaler under året.

Investeringar har inköpts som larm till gruppbostäderna inom
OF och till Stenkilsgården. Inventarier har inköpts till enheterna
så som medicinskåp med installation av lås.

Resultat

Resultaträkning
Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 102 845 84 898        75 875
Kostnader -447 493 -440 868    -442 917
varav personalkostnader -302 181 -306 393    -310 630
Verksamhetens resultat -344 648 -355 970    -367 042

Budgetanslag 341 312 351 274      369 027
Över/underskott -3 336 -4 696         1 985

                  
Nettoinvesteringar 774 405            705

                  
Jämförelsetal                   
Netto per invånare, kr 21 603 22 312        22 883
Andel av nettodriftskostnad, % 39,9 40,9            40,1

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Administration/Nämnd 12 791 9 844           2 947
Gemensamt Socialförv. 2 293 -4 564           6 857
IFO 63 990 67 760         -3 770
OF 96 860 101 061         -4 201
ÄO 181 793 183 421         -1 628
Kost 11 300 10 870              430
EKB 0 -1 350           1 350
Summa 369 027 367 042          1 985

Maten på äldreboendena i Vara kommun är bäst i Sverige: Socialstyrelsens årliga enkät där de äldre själva har fått svara på en rad frågor 
rörande sitt boende placerade sig Vara kommun i topp i frågorna om maten smakar bra och om måltiden är en trevlig stund.
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Mål
Verksamhetsplan
Socialnämnden ska inrikta sig på den enskilda människans delaktighet och inflytande över när och hur insatser från socialnämnden ska 
genomföras. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde.

Brukaren i centrum.

När det gäller att tillvarata brukarnas synpunkter har IFO:s och OF:s olika delar under hösten deltagit i brukarundersökning, som
ett led i utveckling och förbättringsarbete. Brukarundersökning har inte genomförts tidigare inom IFO. Redovisningen av dessa
kommer att ske i februari 2020.

Digitaliseringsprocessen fortskrider och möjlighet för kommuninvånare att använda sig av elektronisk ansökan om ekonomiskt
bistånd planeras att implementeras i verksamheten under hösten 2019.

Pågående aktiv samverkansprocess med Arbetsmarknadsenheten för förkortad kötid till ekonomiskt bistånd och samtidigt snab-
bare möjlighet till aktivitet/sysselsättning, vilket i förlängningen sannolikt kommer att leda till snabbare väg till självförsörjning för
våra kommuninvånare.

Fortsatt fokus på att ytterligare öka  kvaliteten på öppenvård missbruk kan bidra till färre placeringsdygn av vuxna.
Inom nämndens verksamhetsområden följs brukarnas genomförandeplaner upp minst var 6:e månad. Vid uppföljningen med-

verkar brukare och kontaktman på boendet samt eventuell godman, anhörig eller socialpedagog där det finns. Här har brukaren 
direkt eller indirekt inflytande över insatsernas utformning, om de är nöjda eller om det är något de vill förändra.

Boendemöten inom OF sker månatligen där brukare kan lämna synpunkter och önskemål kring mat, aktiviteter etc. Inom ÄO
finns kostombud som aktivt arbetar för att förbättra och bibehålla en god måltidsmiljö.

Medarbetare försöker i det dagliga samtalet fånga upp och tillvarata brukarnas synpunkter och önskemål. Intresset/förmågan att
medverka vid husmöte /brukarråd varierar från brukarnas sida.

Andelen aktuella genomförandeplaner är 94,2 % för året, vilket är en ökning mot tidigare utfall. Målet är dock inte uppfyllt helt
utan delvis. Andelen aktuella genomförandeplaner är ett pågående förbättringsarbete som är en löpande process i verksamheterna.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Andelen aktuella genomförandeplaner, %. 91 94,2 100

                                                 96,6 100 100
Andelen enheter med minst ett förbättringsarbete som
utgår från brukarnas synpunkter, %.

Kvalitetssäkrad kommunal hälso- och sjukvård.

Förbättrat arbetssätt kring Senior Alert sker fortlöpande. Vara kommun har fortfarande hög måluppfyllelse i Palliativregistret i jäm-
förelse med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Under 2019 var Vara nummer 1 av 49 kommuner att arbeta med Kvali-
tetsregistret.

Nya rutiner tillämpas för att minimera och följa upp avvikelser gällande den kommunala hälso- och sjukvården. En ny reviderad
läkemedelsutbildning har utarbetats och genomförs.

Vård och omsorgspersonalen dokumenterar numera digitalt.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 1 1 1
Antalet indikatorer i Kvalitetsportalen med förbättrat 
resultat.
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Flera enheter har bildat arbetsgrupper i vilka det skapas utrymme för att kreativt arbeta med förbättringar. Ombud med intresse för
olika specialområden bidrar också till förbättringsarbete.

Exempel finns på förbättringar i flödet avseende:
Schemaläggning, besöksplanering och planering vid sjukfrånvaro som minskar stressen vid frånvaro.
Arbetsmiljön i packningen av matdistributionsportioner som tidigare innebar långa arbetstider i kylan.
Synergieffekter har uppnåtts genom sammanslagning av arbetsgruppen för installation av välfärdsteknik och matleveransgruppen.

Av nämndens enheter uppfyller 56 % av enheterna målet om en ekonomi i balans.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 100 100 100

Engagerade medarbetare.

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 Ej godkänd Godkänd Godkänd

Ekonomi i balans.

Resultat inom tilldelad ram.

Inflytande (andel i procent) 2017 2018 2019

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

    Ja, alltid/oftast 90 88 88

    Ibland 9 8 9

    Sällan/nej, aldrig 1 3 4

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?

          Ja, alltid/oftast 63 68 65

          Ibland 17 12 17

          Sällan/nej, aldrig 20 20 18

Information (andel i procent) 2017 2018 2019

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 79 79 73

          Ibland 8 11 13

          Sällan/nej, aldrig 16 10 14

Bemötande (andel i procent) 2017 2018 2019

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 97 99 97

          Ibland 3 1 3

          Sällan/nej, aldrig 0 0 1

Helheten (andel i procent) 2017 2018 2019

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

          Mycket nöjd/ganska nöjd 94 95 93

          Varken nöjd eller missnöjd 4 3 5

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 2 2 1

Vara kommuns kunder/brukare inom äldreomsorgens hemtjänst är nöjda med kommunens service vad gäller bemötande, information, 
inflytande och social samvaro/aktiviteter.



Årsredovisning 2019
Verksamhetsredovisning

Vara kommun

66

Inflytande (andel i procent) 2017 2018 2019

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

    Ja, alltid/oftast 91 94 83

    Ibland 7 4 8

    Sällan/nej,aldrig 2 2 8

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?

          Ja, alltid/oftast 71 68 69

          Ibland 17 18 10

          Sällan/nej,aldrig 12 14 20

Information (andel i procent) 2017 2018 2019

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

          Ja, alltid/oftast 79 60 60

          Ibland 9 20 24

          Sällan/nej,aldrig 12 20 17

Bemötande (andel i procent) 2017 2018 2019

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

          Ja, alltid/oftast 96 98 94

          Ibland 2 2 6

          Sällan/nej,aldrig 2 0 0

Aktiviteter (andel i procent) 2017 2018 2019

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

          Mycket nöjd/ganska nöjd 65 75 58

          Varken nöjd eller missnöjd 20 18 36

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 15 8 7

Helheten (andel i procent) 2017 2018 2019

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

          Mycket nöjd/ganska nöjd 82 86 83

          Varken nöjd eller missnöjd 12 14 10

          Ganska missnöjd/mycket missnöjd 6 0 8

Vara kommuns kunder/brukare inom de särskilda boendeformerna (äldre- och demensboende) är nöjda med kommunens service 
vad gäller bemötande, information, inflytande och social samvaro/aktiviteter.
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Framtiden
u  Förutsättningar för att öppna en familjecentral är att lokaler

för ändamålet tillskapas.

u  Utifrån genomförd förstudierapport korttidsboende inväntar
socialnämnden besked från tekniska nämnden om tidpunkt
för byggstart, då nuvarande korttidsenhet är i omfattande
behov av renovering samt att brandsäkerheten har stora bris-
ter.

u  Ett led i samverkan över generationsgränserna är projektet
”Ung omsorg" som påbörjas inom ÄO.

u  Ny verksamhetschef för IFO har rekryterats, vilken tillträder
tjänsten i februari.

u  Försäkringskassans omprövningar av beslut om personlig as-
sistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och konsekven-
serna av regeringens LSS utredning är osäkerhetsfaktorer
inför framtiden. Eventuell lagändring träder i kraft 2020-07-
01.

u  Socialnämnden arbetar tillsammans med övriga nämnder för
att kunna möta målet heltid som norm. Detta är nödvändigt
för att lösa framtidens kompetensförsörjning. Detta innebär
sannolikt en kostnadsökning för socialnämnden. ”Sunt ar-
betsliv” för minskad sjukfrånvaro är ytterligare exempel på
samverkan över förvaltningsgränserna.

u  Exempel på samverkan inom V6 kommunerna är arbetet
kring Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM och DIVOS.

Framtida utmaningar:
u  Inflödet av ärenden inom samtliga verksamheter är svårt att

påverka.

u  Tillgodose insatsbehov hos en åldrad befolkning.

u  Personalförsörjning.

u  Oro i omvärlden.

u  Brukare med så komplexa behov att extern placering krävs.



Ordförande: Johannes Lundén (M)

Förvaltningschef: Christopher Runeberg

Ansvarsområden
Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd med an-
svar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbal-
ken och livsmedelslagstiftningen. Nämnden har även ansvar för
myndighetsutövning enligt alkohollagen, spellagen, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om
animaliska biprodukter. Utöver de uppgifter som ryms inom myn-
dighetsutövningen ansvarar nämnden även för kommunens kart-
hantering och samverkan beträffande energirådgivning till
kommunmedborgare och företag.

Årets viktigaste händelser
u  Nämnden har under hösten beslutat om nya mål och indika-

torer för 2020-2023. Utifrån dessa har nya tillsyns- och kon-
trollplaner arbetats fram och antagits.

u  Nämnden har tillsammans med förvaltningen deltagit i ”För-
enkla Skaraborg”, i syfte att utöka sin kännedom om kom-
munens näringsliv och öka förståelsen för företagarens
situation. Både förtroendevalda och tjänstemän har även
medverkat vid kommunens invånarträffar. 

u  Nya regler för miljö- och byggpriset har antagits. Priset har
delats ut till en engagerad entreprenör i kommunen.

u  Till byggenheten har det under året inkommit ansökningar
på bland annat 23 ny- och tillbyggnader av lager, kontor, in-

dustri eller skola, 12 nybyggda enbostadshus, åtta nybyggda
garage/carport, åtta transformatorstationer och 11 tillbygg-
nader av enbostadshus med uterum. 

u  Byggenheten har slutat att handlägga bygglovsärenden för
Essunga kommun.

u  Nämnden har ingått avtal med Skara kommun om samver-
kan kring bygginspektörstjänst.

u  Tillsynsprojekt gällande fordonstvättar, bygg-, el- och VVS-
entreprenörer, vindkraftsverk och projekt gällande vatten-
skyddsområden har genomförts delvis och kommer att pågå
även under 2020. 

u  Ny kontrollplan för livsmedel för 2020-2022 har antagits av
nämnden. 

u  Nämnden har under året ingått ett nytt avtal med Lidkö-
pings kommun som innebär att nämnden fortsatt köper in
handläggningen av alkohol- och tobaksärenden från Till-
ståndsenheten i Samverkan i Lidköping.

Ekonomi

Analys
Miljö- och byggnadsnämndens budget 2019 uppgår till 4 704 tkr.
Vid årets slut har 3 395 tkr förbrukats, vilket innebär 72 %. Det
resulterar i ett överskott om 1 309 tkr.

Överskottet för bygg- och kartverksamheten på 145 tkr förkla-
ras huvudsakligen av lägre personalkostnader än beräknat. Detta
beroende på två vakanta byggnadsinspektörer tjänster i början av
året.

Miljö- och byggnadsnämnd
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Överskottet för miljö- och hälsoskyddsverksamheten på 1 216

tkr är dels hänförlig till högre intäkter än prognostiserat, 300 tkr,
dels har ett antal längre sjukfrånvaro och deltidstjänster lett till
lägre personalkostnader än budget.

Årets budget för investeringar om 50 tkr har inte använts.

Resultat

Resultaträkning
Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 5 311 6 794         6 033
Kostnader -7 930 -8 497        -9 428
varav personalkostnader -6 606 -7 023        -7 988
Verksamhetens resultat -2 619 -1 703       -3 395

Budgetanslag 3 572 3 726         4 704
Över/underskott 953 2 023        1 309

                 

Nettoinvesteringar 0 461               0

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 164 107            212
Andel av nettodriftskostnad, % 0,3 0,2             0,4

Resultat per verksamhetsområde
Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd 367 437              -70
Ledning och övrig myndighetsutövning 1 220 1 202                18
Bygg- och kartverksamhet 777 632              145
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2 340 1 124           1 216
Summa 4 704 3 395          1 309
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Måluppfyllelse
Övergripande måluppfyllelse
Miljö- och byggnadsnämnden ska ge förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och kommande generationer ska till-
försäkras en i vid mening god miljö. Miljö- och byggnadsnämnden ska inrikta sig på att genom möjlighetsbaserad myndighetsutövning, god
kommunikation och hög servicenivå stötta kommunens invånare och näringsliv att utveckla sina verksamheter och den egna fysiska miljön.

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

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 58 55

                                                 54 55

                                                 15 15 15Antalet informationsinsatser.

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

Nöjd- inflytande- index avseende information (%)

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla servicen och informationen till kommuninvånarna. Det har
under året genomförts ett antal informationsinsatser i form av anordnande av stormöten beträffande enskilt avlopp, invånarträffar,
information i Axet, öppet hus, möte med LRF, halvårsavstämningar med konsultbolag, studiebesök hos företag med mera.

Resultatet avseende Nöjd-medborgar-index är högre än 2017 då det var på 51 %, målnivån är uppnådd. För Nöjd-inflytande-
index är resultatet något lägre än 2017 då det var på 56 %, målnivån är inte helt uppnådd.

Sammantaget görs bedömningen att effektmålet är att anse som uppnått.

Standarden på de små/enskilda avloppsanläggningarna ska öka.

Nämnden bedriver ett antal år tillbaka ett avloppsprojekt som innebär att enskilda avlopp i kommunen ska ha en rening som upp-
fyller kraven i miljöbalken. Detta arbete har resulterat i minskat näringsutsläpp till kommunens sjöar och vattendrag och går i linje
med EU:s vattendirektiv. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar efter en antagen tillsynsplan och arbetar områdesvis.

Under året har Miljö- och byggnadsnämnden beviljat 271 nya tillstånd för enskilda avlopp, 246 enskilda avloppsanläggningar
har åtgärdats, och utöver det har 60 fastigheter anslutit sig till det kommunala avloppsnätet.

Sammantaget görs bedömningen att effektmålet är uppnått.

Under året har efterbehandlingar av olika slag utförts i fyra ärenden och ett ärende med utsläpp har avslutats efter utförd sanering.
Arbetet med efterbehandling av förorenad mark fortlöper. Objekten är vanligtvis indelade i riskklasser 1-4, varav riskklass 1 är

mest förorenad. I kommunen finns även ca 70 oklassade objekt som ska riskklassas. Det arbetet har påbörjats under året och kom-
mer fortsätta 2020. Flertalet av verksamheterna hamnar troligen i riskklass 3 (måttlig risk) men ett par av verksamheterna kan
hamna i riskklass 2 som innebär en stor risk och att åtgärder behöver vidtas framöver.

Sammantaget görs bedömningen att effektmålet är uppnått.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 265 306 300Antalet åtgärdade små/ enskilda avloppsanläggningar, st.

Antalet förorenade områden i kommunen ska minska.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 2 5 4Antalet handlagda ärenden förorenade områden, st
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Framtiden
Miljö- och byggnadsnämndens budget påverkas av yttre faktorer
som arbetsmarknad, lagstiftning och rådande konjunktur. Dessa
faktorer har en avgörande betydelse beträffande verksamhetspla-
nen, uppsatta ekonomiska mål och krav på kvalité.

Miljö- och byggnadsnämnden har en bred verksamhet som krä-
ver hög kompetens hos förvaltningens medarbetare. Verksamheten
präglas av ständiga förändringar beträffande lagstiftning och
praxis, vilket i sin tur leder till ett kontinuerligt behov av kompe-
tensutveckling och att behovet av resurser kan komma att ändras.

Nämnden arbetar ständigt för hög kvalité, effektivitet och till-
mötesgående av ett hållbart samhälle och individers behov. Nämn-
den kommer att satsa på mer informationsinriktade insatser inom
både bygg och miljö, detta som ett led i ett ökat medborgarfokus.
Vidare kommer arbetet med digitaliseringen att fortsätta att vara
prioriterat, då det finns en stor potential i digitala tjänster för både
kommunen och dess medborgare och företag.

I den verksamhetsplan för 2016-2019 som antogs av nämnden 2015 angavs att antalet OVK-protokoll som skickats in till kommu-
nen skulle öka. Målet var en ökning på 10 % år 2016, 25 % år 2017, 50 % år 2018 och 75 % år 2019. Det angavs dock inte vilket
värde som skulle vara utgångspunkten för ökningen, vilket gör att det är omöjligt att mäta om målet är uppnått.

I årsredovisningarna 2016-2018 synes procentsatsen dessutom ha hanterats som ett värde på antal inkomna protokoll. (2016 var
målet 10 inkomna protokoll, 2017 var målet 25 inkomna protokoll, och 2018 var målet 50 inkomna protokoll.)

För att avgöra om målet är uppnått för 2019 föreslås att bedömningen liksom tidigare år görs mot antal inkomna protokoll.
Sammantaget görs bedömningen därmed att effektmålet är att anse som uppnått.

2018 2019 Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

                                                 124 131 75

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

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

Förvaltningschef: Fredrik Linusson

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

Räddningsnämndens verksamhet innefattar:
u  Förebyggande av bränder och skador till följd av bränder

samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder.

u  Räddningstjänst.

u  Olycksundersökning.

u  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

u  Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv
vara.

u  Rådgivning, information och brandskyddsutbildning.

u  Sotning och brandskyddskontroll.

u  Trygghetscentral, 24/7-öppen larmcentral.

u  Säkerhetssamordning.

Årets viktigaste händelser
Handlingsprogrammet för förebyggande mot olyckor och rädd-
ningstjänst antogs i räddningsnämnden under hösten. Handlings-
programmet skall fastställas av respektive medlemskommuns
fullmäktige och ligger till grund för verksamheten de kommande
fyra åren. Bakom handlingsprogrammet ligger ett gediget arbete
med bland annat en helt ny riskanalys.

Byggnationen av ny brandstation i Kvänum är nästan avslutad.
Brandstationen beräknas vara inflyttningsklar 1:e mars 2020.

Förebyggandeenheten är genom den organisation som sjösattes
hösten 2018 förstärkt. Redan nu går det att se resultat i form av
fler hanterade ärenden och ökad förmåga att bedriva tillsynsverk-
samhet i enlighet med lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor. Glädjande är också att räddnings-
tjänsten nu efter diverse justeringar kan se att intäkterna gällande
utförda brandskyddskontroller överstiger budget.

Förra sommarens många skogsbränder har gjort att alla, från
statliga MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap), via
Länsstyrelserna till vår egen organisation, förberedde sig betydligt
bättre än förut. Det har bland annat inneburit att förvaltningen
för första gången någonsin avropade helikopterhjälp för släckning
av skogsbrand.

Under året har räddningstjänsten utbildat och informerat över
9 000 personer

Räddningsnämnden tog 1:a oktober över driften och ansvaret
för trygghetscentralen från Vård och Omsorg i Lidköping. Nämn-
dens medlemskommuners fullmäktige har fattat beslut om att
utöka dess verksamhet med alla kommunala larm.

Ekonomi
Analys
Det ekonomiska resultatet för räddningsnämnden totalt sett visar
på ett underskott om 1 309 tkr. Underskottet beror främst på
ökade kostnader för utryckande personal. För heltidsbrandmän-
nen bedöms underskottet vara av engångskaraktär eller att det går
att åtgärda inför 2020. De RIB-anställdas underskott (deltids-
brandmännen) är mer svårbedömt. Är resultaten 2018 och 2019
en trend eller återgår kostnader till mer normala nivåer? Här be-
hövs en mer noggrann analys av orsakerna och vad man kan göra
åt dem. Fordonsförsäkringar är en post som är svårbudgeterad. De
har ökat från 60 tkr till 299 tkr mellan 2017 och 2019.

Tittar man på resultatet för Vara kommuns del så visar 2019
på ett överskott om 215 tkr. Anledningen till överskottet är att det
budgeterades för kostnader för bygget av brandstationen i Kvänum
men dessa har inte realiserats under året.

Resultat

Framtiden
Rekryteringsläget bland RIB-personal är fortsatt ansträngd. Detta
trots två rekryteringsomgångar under 2019. Det innebär att det
vissa tider inte är full bemanning. Den operativa heltidspersonalen
står inför en generationsväxling som till viss del är påbörjad. Detta
innebär en utmaning att hitta rätt medarbetare framöver.

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Resultaträkning
Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 0 0                0
Kostnader -10 242 -10 233      -10 552
varav personalkostnader 0 0                0
Verksamhetens resultat -10 242 -10 233     -10 552

Budgetanslag 10 053 10 405       10 767
Över/underskott -189 172           215

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 642 641            658
Andel av nettodriftskostnad, % 1,2 1,2             1,2

Resultat Räddningsnämnden Västra Skaraborg (totalt)
Driftsredovisning i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 27 100 29 500       34 500
Kostnader -54 800 -58 600      -65 500
Verksamhetens resultat -27 700 -29 100     -31 000

Budgetanslag 27 900 28 500       29 700
Över/underskott 200 -600       -1 300
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Ordförande: Mikael Hernborg (S)

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

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

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

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

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

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

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

Årets viktigaste händelser
u  Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret samman-

träffat med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges pre-
sidium, kommunstyrelsen och samtliga nämnders presidium.
Totalt har revisorerna haft 14 sammanträden under året där
varje sammanträde föregås av en beredning. Revisionen har
deltagit vid två utbildningsdagar. Därutöver har revisorerna
deltagit i ett samverkansmöte med revisionsgrupperna i V6
kommunerna.

u  Revisorerna har under året varit ute i de olika verksamhe-
terna och sammanträffat med personal och brukare. Under
året har en fördjupande granskning genomförts för vilken re-
visionsrapport överlämnats till kommunfullmäktige för kän-
nedom. Revisionen har också följt upp 2018 års fördjupade
granskningar. Därutöver har revisorerna gjort ett riskbedöm-

ningsunderlag samt genomfört en grundläggande granskning
av samtliga nämnder och granskat delårsrapport och årsredo-
visning.

u  Revisionen har under året fortsatt haft fokus på att öka kun-
skaperna och förmågorna vad beträffar var enskild revisors
roll som lekmannarevisor i våra kommunala bolag.

Ekonomi
Analys
Vara kommuns revisorer redovisar 2019 ett resultat i balans med
budget.

Resultat

Framtiden
Revisionen kommer under 2020 fortsätta med den kompetens-
uppbyggnad som inleddes under 2018-2019.

Uppföljning av de granskningar som genomfördes under 2018-
2019 är också planerade.

Vara kommuns revisorer

Resultaträkning
Belopp i tkr 2017 2018 2019

Intäkter 0 0                0
Kostnader -970 -945           -963
varav personalkostnader -388 -358           -331
Verksamhetens resultat -970 -945          -963

Budgetanslag 923 941            966
Över/underskott -47 -4               3

                 
Jämförelsetal                  
Netto per invånare, kr 61 59              60
Andel av nettodriftskostnad, % 0,1 0,1             0,1
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Vara Koncern AB
Ordförande: Lars Gezelius 

VD: Anna Cederqvist

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

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

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

Under året har Destination Vara AB fusionerats in i Vara Kon-
cern AB, enligt beslut i kommunfullmäktige. Bolagets verksamhet
omfattade arrangemang av möten och konferenser, vilket numera
helt och hållet hanteras av Vara Konserthus AB.

Årets arbete har inneburit att hantera bolagens budgetärenden
samt att framföra desamma till budgetberedningen, samt att han-
tera bolagens årsredovisningar samt delårsrapporter och rapportera
dessa till boksluts- respektive uppföljningsberedningen. Vara Kon-

Vara kommuns bolag

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2017 2018 2019

Nettoomsättning, tkr 0 0          218
Resultat efter finansiella poster, tkr -20 -527         -260
Balansomslutning, tkr 23 530 23 387     22 847
Soliditet, % 100 98          100

cern AB har även följt arbetet med att upprätta riskanalyser och
internkontrollplaner i dotterbolagen.

Under året har Vara Konserthus nya scenlokal Sparbanken
Blackbox invigts, vars ekonomiska och verksamhetsmässiga ut-
veckling noggrant kommer att följas av Vara Koncern AB fram-
över. Vidare kommer även byggnationen av Brinkeskogen för Vara
Bostäder AB att följas framöver, samt hur bostadsmarknaden ut-
vecklas vad gäller hyresrätter, vilket påverkar bolagets ekonomiska
utveckling.

Vara Koncern AB har följt utvecklingen kring avvecklingen av
marknadschefen på Vara Konserthus, dess orsaker och de åtgärder
bolaget vidtagit för att säkerställa att löneutbetalningar framledes
sker på ett ändamålsenligt sätt.

Årets resultat är ett underskott på 260 tkr. 100 tkr av detta kan
härledas till Destination Vara AB där pensionspremier utgör den
största posten. Övriga 160 tkr beror på styrelsearvoden, administ-
ration och revision i ordinarie verksamhet.

Framtiden
Fokus framgent kommer att vara att följa upp och säkerställa att
den finansiella samordningen fortlöper enligt plan. Vidare även
att följa de större byggnationer som sker inom de kommunala bo-
lagen med de utmaningar och risker som kan föreligga.

Första spadtaget Brinkeskogen: Första spadtaget är gjort i Brinkeskogen i centrala Vara där det ska byggas 68 lägenheter i såväl små som lite
större storlekar. Hela området ska andas långsiktig hållbarhet med låg energiförbrukning och sunda materialval.



Årsredovisning 2019
Verksamhetsredovisning

75

Vara kommun

2019
Det föravtal gällande köp som tecknats med exploatör avseende

delar av fastigheten Vara 29:1 hävdes under våren då exploatören
inte inlämnat ansökan om bygglov inom föreskriven tid.

Tak- och fasadrenoveringen på Kyrkogatan 7, Vedum, har fär-
digställts.

Årlig besiktning av kommunhyrda lokaler har genomförts och
uppdagade brister åtgärdats.

Radonmätning har genomförts i samtliga fastigheter i enlighet
med Boverkets rekommendationer och resultat har inlämnats till
kommunen. I lägenheter där förhöjda värden uppmättes har åt-
gärder vidtagits. Mätningar för att kontrollera vidtagna åtgärder
pågår.

Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn och lämnat synpunkter
varvid åtgärder vidtagits och återrapporterats. Arbetsmiljöverket
har nu godkänt rapporten.

Uppdaterad rutin för utflyttningsbesiktningar har genomförts
med gott resultat.

Nytt fastighetssystem har succesivt införts under året. Arbetet
med ny hemsida har påbörjats.

Den huvudsakliga orsaken till resultatet på 8 628 tkr är att
kommunen löst sig från ett längre hyresavtal gällande Torggatan
39A med 6 500 tkr. Orsaken till den sänkta soliditeten beror på
omfattande nybyggnationer med ökad belåning som följd.

Framtiden
Efter det att nyproduktionen i Brinkeskogen färdigställts avser bo-
laget att analysera konsekvenserna av all nyproduktion som skett
de senaste åren samt se om och i så fall var efterfrågan på hyreslä-
genheter kvarstår i kommunen. Under tiden tills analysen är klar
ser bolaget att fokus bör vara ett genomgripande underhåll och
ombyggnationer i flera av de äldre fastigheterna i bolagets bestånd.
I samband med dessa åtgärder ska möjligheterna till energiopti-
mering och egen energiproduktion studeras.

Avfalls- och returmaterialshanteringen ses över under 2020.
Därefter genomförs de föreslagna förbättringarna succesivt.

Samarbetet med kommunen då det gäller personer med behov
av samhällets stöd kommer fortsatt utvecklas.

Vara Bostäder AB
Ordförande: Lars Gezelius

VD: Jan-Erik Wallin

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

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

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

Fastighetsbeståndet inrymmer 567 lägenheter varav 44 i grupp-
boenden som hyrs av kommunen, 72 lokaler och 90 garageplatser
fördelade på orterna Arentorp, Kvänum, St Levene, Vara och
Vedum.

Årets viktigaste händelser
Ny styrelse tillträdde i april och ny affärsplan gällande åren 2020-
2023 antogs av styrelsen i september. Affärsplanen utgår från de
tre hållbarhetsmålen; ekonomisk, social och miljömässig hållbar-
het, och där styrelsen i planen anger hur bolaget ska arbeta med
dessa.

Uthyrningssituationen har varit god för företaget. Intresset för
bostäder har varit mycket stort under året varvid vakansgraden i
princip legat på noll. Endast lägenheter som byggts om eller repa-
rerats har varit utan hyresgäst. Dock är intresset lägre av att hyra
lägenhet i Kvänum, Vedum, St Levene och Arentorp i förhållande
till Vara tätort.

Ett, för bolaget större, utvändigt fastighetsunderhåll inklude-
rande byten av fönster och fönsterdörrar har genomförts. Bolaget
drabbas av allt mer arbete och högre kostnader i och med vansköt-
sel av lägenheter och gemensamma utrymmen samt allmän ned-
skräpning.

Rökförbud har införts vid all uthyrning till ny hyresgäst
Den nyproduktion av 16 lägenheter i kv. Lärkträdet som på-

börjades hösten 2018 har färdigställts och inflyttning skedde 1 no-
vember.

23 mindre lägenheter, avsedda för främst studenter, tillskapades
i kv Bonden 9 trappuppgång Torggatan 39A under perioden april
till 15 augusti, efter det att kommunen sagt upp och löst sig från
tidigare hyresavtal i förtid. Trots den korta tiden för genomföran-
det kunde entreprenaden färdigställas och många förhoppnings-
fulla elever flytta in till terminsstart.

Partneringavtalet med SpaceM2 gällande 68 lägenheter i ”Brin-
keskogen” har övergått i avtal om totalentreprenad. Projektering
av byggnaderna och produktion i fabrik har skett under året och
flertalet bostadsmoduler är nu färdigställda inför leverans till ar-
betsplatsen. Markarbetena har under hösten detaljprojekterats och
påbörjades precis efter årsskiftet.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2017 2018 2019

Nettoomsättning, tkr 33 398 38 194         45 926
Resultat efter finansiella poster, tkr 3 688 2 281           8 628
Balansomslutning, tkr 334 627 342 997       466 995
Soliditet, % 17 17                14
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Vara Industrifastigheter AB
Ordförande: Lars Gezelius

VD: Jan-Erik Wallin

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

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

Fastighetsbeståndet består av fyra industrifastigheter (Bonden
4, Plåtslagaren 1, Konstruktören 1 och Konstruktören 6) i Vara
samt en (Dalripan 1) i Kvänum med totalt ca 35 hyresgäster.

Årets viktigaste händelser
Ny styrelse tillträdde i april och ny affärsplan gällande åren 2020-
2023 antogs av styrelsen i september. Affärsplanen utgår från de
tre hållbarhetsmålen; ekonomisk, social och miljömässig hållbar-
het, och där styrelsen i planen anger hur bolaget ska arbeta med
dessa.

Hyressituationen är i huvudsak mycket stabil, endast enstaka
förändringar har skett under året.

De förändringar som skett är i huvudsak uppsägningar av lo-
kaler, främst i Konstruktören 1. Samtidigt har befintliga hyresgäs-
ter visat intresse för utökade lokalytor, vilket kunnat tillgodoses.
Några få vakanser kvarstår.

Försäljningen av del av Konstruktören 5, innehållande ca 7 000
kvm mark har skett. Försäljning gav ett positivt resultat, vilket del-
vis är anledningen till årets goda resultat. Förfrågan finns avseende
resterande markområde på fastigheten (numera med beteckningen
Konstruktören 6) och där kommunens ställningstagande kring in-
tilliggande cykelväg avvaktas.

En brand utbröt i en bilverkstadslokal på Bonden 4 under som-
maren. Omfattande sanerings- och återställningsarbeten inleddes
omedelbart och lokalen är nu helt återställd.

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

Underhåll, ombyggnad och anpassning av lokaler inför nya hy-
resgäster samt återställningskostnader efter branden i lokalen på
Bonden 4 påverkar resultatet.

Framtiden
Då bolagets hyresgäster ständigt utvecklas är det fortsatt viktigt
att möjliggöra lokalanpassningar så länge det är tekniskt och eko-
nomiskt försvarbart. Dock, eftersom det inte är ett självändamål
för bolaget att fortsatt äga samtliga fastigheter ska om intresse finns
från dominerande hyresgäst eller annan fastighetsförvaltare berörd
fastighet eller del av denna kunna säljas.

Energipriserna och övriga driftskostnader antas att fortsatt öka
varför samtliga fastigheters energianvändning ska följas och vid
behov ska insatser göras för en effektivisering. Bolaget ska även
följa utvecklingen gällande solceller, energilagring m.m. och in-
stallera där det är ekonomiskt försvarbart.

VaraNet AB
Ordförande: Herman Bynke

VD: Jan-Erik Wallin

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

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

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

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

u  Hyra ut tillgång till fiberstamnätet (svartfiber)

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

Enligt, av styrelsen antagen, affärsplan ska under 2020-2023
huvudfokus vara att säkra drift samt utveckla affärsmöjligheterna.

Årets viktigaste händelser
Ny styrelse tillträdde i april och ny affärsplan antogs i september.

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

Nytt avtal med Telia gällande uthyrning av svartfiber har teck-
nats.

Arbetet med markupplåtelseavtal fortskrider, 85,9 % är idag
tecknade.

Nya anslutningar har under året skett till såväl föreningsnäten
som direkt till VaraNet:s fibernät.

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

Tvist med entreprenör avseende garantiarbeten gällande felak-
tigt förlagd fiber i mark som pågått under flera år är nu avslutad.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2017 2018 2019

Nettoomsättning, tkr 3 257 3 156       3 189
Resultat efter finansiella poster, tkr 498 808       1 543
Balansomslutning, tkr 20 835 17 824     16 738
Soliditet, % 40 50            61
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2017 2018 2019

Nettoomsättning, tkr 2 334 3 232       3 131
Resultat efter finansiella poster, tkr 274 1 043          279
Balansomslutning, tkr 15 143 12 420     11 976
Soliditet, % 43 59            63

Garantibesiktning av hela det berörda området har utförts varvid
ytterligare brister konstaterats.

Framtiden
Bolaget har utmaningar gällande säkerställandet av robustheten
och driftsäkerheten i befintliga nät då tidigare dokumentation och
utförande ibland har stora brister.

Tillsammans med fiberföreningarna ser VaraNet över möjlig-
heterna att fler fastigheter på landsbygd ska kunna ansluta sig till
fibernäten. Enligt Post- och Telestyrelsen har 98,9 % tillgång till
fiber i närområdet men endast 70,2 % är anslutna.

Vara Konserthus AB
Ordförande: Sture Carlsson

VD: Henrik Lillsjö

Förvaltningsberättelse
Vara Konserthus AB ägs till 100 % av Vara Koncern AB som i sin
tur ägs av Vara kommun. Bolaget ska enligt bolagsordningen be-
driva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus och eftersträva

samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer. Verk-
samheten ska ha en stor bredd med särskilt fokus på barn och unga
och vara öppen för produktion av experimentell art samt bedriva
projekt i samspel med det fria kulturlivet.

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

Årets viktigaste händelser
2019 har varit ett omfattande och mycket händelserikt verksam-
hetsår för Vara Konserthus AB. Bolaget har arrangerat eller varit
medarrangör till 330 konserter, föreställningar och aktiviteter, 147
möten och konferenser och därmed nått ut till sammanlagt
119 553 personer.

Vara Konserthus har besökts av totalt 64 129 personer i sam-
band med de 189 publika evenemang, 33 skolföreställningar och
147 möten och konferenser med 12 238 deltagare som genom-

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
    2017 2018 2019

Nettoomsättning, tkr 18 021 22 299     19 578
Resultat efter finansiella poster, tkr 840 1 076          554
Balansomslutning, tkr 18 354 23 398     25 138
Soliditet, % 22 20            21

Sparbanken Blackbox: Konserthusets nya scenlokal färdigställdes under 2019.



förts. Bohuslän Big Band har genom sin verksamhet genomfört
68 konserter i och utanför regionen och spelat för sammanlagt
19 600 åhörare, varav 2 857 i Vara Konserthus.

Förutom ett stort antal föreställningar i konserthuset har 108
arrangemang genomförts på andra platser än i konserthuset med
en sammanlagd publik på 38 393, däribland stadsfesten Jordgub-
bens dag, turnerande residensprojekt, workshops och konserter
med Vara Internationella Kvinnokör. Siffrorna befäster bilden av
Vara Konserthus betydelse som mötesplats och arrangör samt Bo-
huslän Big Bands goda renommé. 2019 har på många sätt varit
ett extraordinärt verksamhetsår. Den nya Sparbanken Blackbox
har färdigställts och därefter invigts under en intensiv invignings-
vecka. Invigningen blev mycket lyckad. Den har uppmärksammats
stort såväl lokalt som nationellt. Sparbanken Blackbox har finan-
sierats med utökade driftsbidrag från Vara kommun och Västra
Götalandsregionen samt genom en gåva till kommunen från Spar-
banken Skaraborg om 20 mkr och ett samarbetsavtal mellan Spar-
banken Skaraborg och bolaget om 2 mkr.

Flera personalförändringar har skett under året. VD Staffan
Becker har lämnat sin tjänst för att tillträda en befattning som chef
för Berwaldhallen i Stockholm. Med marknadschef Thomas Teg-
nér har konsultavtalet avslutats. Rekrytering av ersättare för dessa
pågår.

Bolaget har slutfört ett genomgripande varumärkesarbete. Ut-
över detta har bolaget genomfört ett stort samarbete med köror-
ganisationen We Are Voice samt på olika sätt sökt utveckla utbudet
och stärka den konstnärliga profilen.

Framtiden
Vara Konserthus har under 2019 lagt grunden för att fortsätta ut-
veckla sin position som en av regionens viktigaste kulturplatser.
Med Sparbanken Blackbox får bolaget nya möjligheter att utveckla
egna och ta emot gästande konstnärliga produktioner. Residens-
verksamheten får nya möjligheter som gör att konserthuset kan
samarbeta med nya artister och projekt. Bolaget kommer att
kunna erbjuda artister och produktionsbolag möjligheten att pro-
duktionsrepetera och därefter framföra resultatet i blackboxen.
Detta stärker möjligheterna att få attraktiva artister till konsert-
huset.

Bolaget får möjlighet att skapa helt nya upplevelser för publiken
i det nya scenrummet. Detta bör stärka konserthusets attraktivitet
i stort bland publiken, inte minst bland barn och unga. Genom
att ha utvecklat marknadsarbetet, genomfört varumärkesanalys
och tagit fram en ny grafisk profil skapas bättre förutsättningar för
att nå och attrahera nya publikgrupper och bredda publikbasen
ytterligare. Genom konserthusets nya lokaler får konferensverk-
samheten möjligheter att utvecklas och ta emot fler typer av kon-
ferenser och skräddarsydda events. Med ökad publiktillströmning
och fler konferenser räknar bolaget med att kunna bibehålla sin
höga självfinansiering.

Bolaget bedömer att intresset för konserthuset är stort och vä-
xande och att verksamheten har gott renommé i branschen och
bland besökare. En bekräftelse på detta är att konserthuset i januari
2020 mottog priset för ”Årets arrangör” på den nationella bransch
sammankomsten Sweden Live som arrangeras av Sveriges ledande
turnébolag.
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2019
Vara kommun – 10 år i sammandrag 
                                                                                                          Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut        Bokslut        Bokslut        Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut
resultaträkning (Belopp i mkr)                                         2010          2011           2012           2013            2014            2015            2016          2017           2018           2019

Verksamhetens intäkter                                                                                193               194                189                194                 190                 214                 266               246                247                250
Verksamhetens kostnader                                                                           -797              -832              -827               -861               -924               -932             -1 002           -1 047            -1 071            -1 108
Avskrivningar                                                                                               -39                -39                -38                 -37                 -38                 -40                 -40               -54                 -39                 -39
Verksamheten nettokostnader                                                  -643           -677           -676            -704            -772            -758             -776           -855            -863            -897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Skatteintäkter                                                                                              532               541                551                570                 578                598                 616               662                672                697
Generella statsbidrag                                                                                   170               173                172                 176                 188                 192                 211               214                225                236
Finansiella intäkter                                                                                          1                   3                   3                    2                    1                    1                    1                   2                    3                    4
Finansiella kostnader                                                                                     -5                -40                -20                 -47                   -5                   -8                  -13                -12                 -17                 -14
Resultat före extraordinära poster                                               55                0               30                -3              -10                25                39              11               20               26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Extraordinära poster (netto)                                                                            0                   0                   0                    0                    0                    0                    0                   0                    0                    0
Årets resultat fullfonderingsmodell                                             55                0               30                -3              -10                25                39              11               20               26
Årets resultat blandmodell                                                           45              34               33               25              -28                14                26                3                 7               16
– varav jämförelsestörande poster                                                                 15                -40                  15                 -19                 -48                    7                  -16               -26                   -5                   -7

                                                                                                          Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut        Bokslut        Bokslut        Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut
balansräkning (Belopp i mkr)                                              2010          2011           2012           2013            2014            2015            2016          2017           2018           2019

Anläggningstillgångar                                                                                  565               599                677                746                 765                 776                 783               828             1 235             1 448
Omsättningstillgångar                                                                                  188                181                154                 107                 123                 152                 187               174                  82                  95
Summa                                                                                        753            780             831             853              888              928              970         1 002          1 317          1 543
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Eget kapital                                                                                                 230               230               260                257                 247                273                 312               323                343                368
Avsättningar                                                                                                357               403               407                440                 473                466                 452               449                448                441
Långfristiga skulder                                                                                         7                   7                  10                  11                   12                   14                   15                 21                 316                543
Kortfristiga skulder                                                                                      159               140                154                146                 156                 176                 190               209                210                 191
Summa                                                                                                     753            780             831             854              888              929              969         1 002          1 317          1 543

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                          Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut        Bokslut        Bokslut        Bokslut      Bokslut       Bokslut       Bokslut
finansiella nyckeltal                                                    2010          2011           2012           2013            2014            2015            2016          2017           2018           2019

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

LIKVIDITET                                                                                                                                                                                                                                                           
Kassalikviditet, %                                                                                         113               123                 98                  72                  76                  85                  96                 82                  36                  47
                                                                                                                       
INVESTERINGAR                                                                                                                                                                                                                                                 
Investeringar, mkr                                                                                         48                 66                 60                109                 105                  45                   55                99                172                160
Självfinansieringsgrad av investeringar, %                                                     151                111                115                  57                   10                 120                 119                 57                  27                  35
                                                                                                                       
LÅNESKULD                                                                                                                                                                                                                                                        
Nettolåneskuld, mkr                                                                                      98                 74                 57                   -1                  46                  77                  89                69               -293                -516
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PENSIONSSKULDEN                                                                                                                                                                                                                                          
Pensionsskuld intjänad före 1998, mkr                                                         340               374                377                405                 387                 375                 362               353                340                331
Pensionsskuld intjänad efter 1997, mkr                                                          16                 28                 29                  35                  38                  38                   42                 46                  52                  55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KOMMUNENS SKATTESATS, %                                                            21,2               21,2             21,27              21,27              21,27              21,27              21,27             21,77              21,77              21,77
                                                                                                                                                                                                                                                                             
INVÅNARANTAL 31/12                                                                      15 762          15 694           15 557           15 609            15 597            15 662            15 788          15 942           15 952            16 024
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