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Vara vågar! Vision 2030

”I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna,
här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.”



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

”Vi lägger 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. 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 axplock av årets händelser 
så har det bland annat beslutats om 

nybyggnad och renovering av skolorna i Tråvad och Larv. 
Under året har även nämnder och styrelser, tillsammans med 
förvaltningen, genomfört ett omsorgsfullt arbete med att ta 
fram mål som nu skall vägleda arbetet framåt i vår kommun.

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 
jämförelse med andra. Däremot står vi inför stora 
utmaningar framöver med stora välfärdssatsningar inför 
framtidens behov. 
Med det engagemang och det innovativa tankesätt som 
kommunen 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 
förtroendevalda för ert fantastiska arbete och stora 
engagemang i Varas utveckling”. 

Gabriela Bosnjakovic - kommunstyrelsens ordförande



Den kommunala koncernen

 Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ och 
ansvarar för de övergripande och 
långsiktiga målen för 
verksamheterna. 

 På kommunfullmäktiges uppdrag 
har kommunstyrelsen ett 
övergripande ansvar för 
kommunens ekonomi, verksamheter 
och utveckling. 

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



Årets händelser
Under året har många investeringar gjorts i 
kommunen, varav de största satsningarna hör till 
kultur- och bildningsklustret Sprinten och byggandet 
av bostäder. 

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. Vad gäller bostäder har nybyggnation 
påbörjats på Brinkeskogen. För nästa stora 
bostadsområde, Lassagården, har en detaljplan 
antagits som medger byggnationer om 400 bostäder. 

Till projektet Sprinten hör nya och tillbyggda lokaler för 
kommunens gymnasieskola. Dessutom ingår en ny 
scenlokal för Vara konserthus vilken kan anpassas efter 
beställarens önskemål, vilket ger helt nya möjligheter att 
locka till sig nya artister och att få fler konferenser. 

Resultat från genomförd medborgarundersökning visar att 
medborgarna generellt är nöjda med kommunens 
verksamheter. Ett gott exempel på detta är att Vara 
kommuns måltider i äldreomsorgen uppmärksammades av 
Socialstyrelsen som Sveriges bästa måltidsleverantör för 
äldreomsorgen.





Årets resultat
Kommunens resultat uppgår till 26 mkr, vilket 
motsvarar 2,7 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Det är en förbättring jämfört med de 
senaste två åren. I kommunens resultat ingår en 
jämförelsestörande post om 6,5 mkr avseende 
förtida lösen av hyreskontrakt. Motpart är det 
kommunala bolaget Vara Bostäder AB vilket 
innebär en eliminering i 
koncernsammanställningen.

Koncernens resultat, där kommunen samt de 
kommunala bolagen ingår, uppgår till 34 mkr. 
Resultatet motsvarar 3,7 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 



Årets investeringar
Kommunen investerade under 2019 för 160 mkr. De största 
investeringarna är kultur- och bildningsklustret 
Sprinten och renovering och ombyggnad av 
bildningsförvaltningens lokaler.

Koncernen investerade under 2019 för 305 mkr. Den höga 
volymen beror på omfattande nyproduktion av bostäder i 
Vara Bostäder AB. Vara Konserthus AB har investerat 
i scenteknik och inventarier till nya lokalen Sparbanken 
Blackbox.



Måluppfyllelse
Målstyrning utövas av kommunfullmäktige genom antagande 
av strategisk plan jämte lednings- och styrdokument, 
reglementen, sektorsprogram och verksamhetsplaner för 
respektive nämnd. Samtliga av dessa dokument antogs av 
kommunfullmäktige att gälla perioden 2016-2019. 

Vara kommun har totalt ett övergripande mål, 15 
inriktningsmål, 38 effektmål och 79 indikatorer. 
Sammantaget kan konstateras att det övergripande målet    
"I Vara kommun trivs alla att leva och bo" kan anses ha 
uppfyllts. Av de 38 effektmålen har 12 uppfyllts helt, 19 
delvis uppfyllts och sju har inte uppfyllts.

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