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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 
• Coronapandemin har påverkat verksamheterna väsentligt på flera sätt. Bl.a. är dagverksamheten 

och träffpunkterna stängda t.o.m. vecka 34 och gymnasieutbildningen bedrivs på distans. Den 
17/3 startades kommunens krisledningsgrupp upp och gruppen har sedan dess haft regelbundna 
möten. Även nya städrutiner har införts för att begränsa smittspridningen. 

• Med anledning av coronapandemin har kansliavdelningen stöttat partierna med att ta fram 
underlag för en partiöverenskommelse mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet gällande att tillfälligt reducera 
antalet ledamöter på kommunfullmäktige, kommunstyrelse, bildningsnämnd och socialnämnd. 

• Kommunfullmäktige har beslutat att, om särskilda skäl föreligger, får distansdeltagande ske i 
kommunfullmäktige och nämnder. 

• För att få en bättre överblick och samordning inom de sex kommunerna i Västra Skaraborg (V6) 
har en koordinator anställts av de ingående kommunerna. 

• Beslut har fattats i kommunstyrelsen i april om att ge ett bidrag till föreningen Vara Småstad (som 
driver utebadet) på 650 tkr som skall användas till en ny poolduk vilket krävs för att verksamheten 
ska kunna fortsätta. 

• Upphandling av ett nytt ekonomisystem för kommunerna i V6 är klar. 
• En ny policy för Arbetsmiljö har beretts och beslutats av kommunfullmäktige i mars. En policy för 

Rökfri arbetstid har beretts och lämnats till politiskt beslut. 
• Arbetet med Heltidsresan har fortsatt. En bemanningshandbok har tagits fram och  alla processer 

är genomförda för att den 1 maj starta upp projektet på tre enheter inom socialförvaltningen. 
• Förstudien om familjecentral har avslutats och projektering startas till hösten. 
• Rivning av Allébadet genomförs till hösten för att skapa förutsättningar för innebandyklubben att 

bygga en ny hall. 
• Socialnämnden har beslutat att ett nytt korttidsboende ska inarbetas i budget och projektering ska 

startas. 
• Om - och tillbyggnad av köket på Kvänums förskola startar i augusti. Tillbyggnad av två nya 

avdelningar, som ska ersätta nuvarande moduler, är under projektering. 
• Ny- och ombyggnationen av Tråvads förskola har upphandlats. 
• Ombyggnad av Västra skolan till förskola har påbörjats med Gula villan, som kommer att vara klar 

till höstterminen. Övriga delar ska vara klara till årsskiftet. 
• Arbetet med en ny vattentäkt fortgår och nya områden undersöks, utredningen beräknas vara klar 

slutet 2020. 
• Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över alternativa lösningar för inköp av 

vuxenutbildningen samt svenska för invandrare (SFI). 
• En översyn pågår av prissättningen av gymnasieutbildningar inom Skaraborg. 
• Ett förarbete har pågått under våren för att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Systemet går i drift under maj månad. 
• Mötesplatser för socialpsykiatrin har öppnat i Vara och Kvänum. 
• Arbetet med att flytta över och erbjuda SFI-undervisning i Vara har påbörjats och avtal är skrivet 

med Vara folkhögskola. Syftet är att möjliggöra praktik i Vara kommun för att säkra 
kompetensförsörjningen på sikt. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. I detta ingår att besluta om mål, 
såväl finansiella som verksamhetsmässiga, och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Nedan följer Vara kommuns riktlinjer samt en sammanfattande utvärdering. 

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

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

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

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

Finansiellt perspektiv 

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

Verksamhetsperspektiv  

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

Utvärdering av god ekonomisk hushållning 

Det finansiella målet lyder att "Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Resultatet för helårsprognosen år 2020 uppgår till 44 mkr, vilket motsvarar 
4,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet kan därmed sägas vara uppnått. 

Verksamhetsmålen följs inte upp i denna delårsrapport så någon bedömning av de verksamhetsmässiga 
målen kan ej göras. 

Sammantaget görs bedömningen att en god ekonomisk hushållning kan anses ha uppnåtts ur ett finansiellt 
perspektiv men från ett verksamhetsmässigt perspektiv går det ej att göra en bedömning. 
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Prognos i förhållande till budget 
Årets resultat och balanskravsutredning 

mkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Prognos 2020 

FULLFONDERINGSMODELL    

Årets resultat, mkr 20 26 44 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 2,2 2,7 4,4 

BLANDMODELL    

Årets resultat, mkr 7 16 34 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 0,8 1,7 3,4 

    

BALANSKRAVSUTREDNING, mkr    

Resultat enligt resultaträkningen 20 26 44 

Samtliga realisationsvinster 0 -1 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -13 -10 -10 

Årets resultat efter balanskravsjustering 7 15 34 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 7 15 34 

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja 

Prognosen för årets resultat är enligt fullfonderingsmodellen 44 mkr, vilket är den modell som Vara 
kommun använder sig av. Det motsvarar 4,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I den 
lagstadgade blandmodellen är prognosen för årets resultat 34 mkr, motsvarande 3,4 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Det finansiella målet för kommunen är att resultatet enligt 
fullfonderingsmodellen ska uppgå till 2 % +/- 1 % av skatter och generella statsbidrag, vilket enligt 
prognosen kommer att uppnås. 

Stor osäkerhet råder för prognosen för årets resultat. Hur Coronapandemin utvecklar sig är det ingen som 
vet i dagsläget. I prognosen är de lägre skatteintäkterna och de aviserade extra statsbidragen enligt SKR:s 
scenario från månadsskiftet april/maj medräknade. SKR:s scenario bygger på ett dramatiskt fall i svensk 
produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år. 
Orsaken är att SKR bedömer att det finns strukturella förutsättningar för en snabb återhämtning i 
ekonomin givet att Coronapandemins inverkan på ekonomin avtar i snabb takt. I scenariot antas att: 

• Smittspridningen mattas av mot slutet av sommaren. 
• Nuvarande restriktioner ligger kvar och trappas av under sommaren. 
• Höga vårdbehov i riket men som trappas av under sommaren. 
• Inga nya vågor av smittspridning sker. 
• Samhället återgår till ett mer normalt läge i höst. 

Det finns osäkerheter i nämndernas prognoser för sjuklönekostnader, hälso- och sjukvårdskostnader, 
försörjningsstöd och övriga relaterade kostnader. Regeringen har utlovat kompensation till kommunerna 
för sjuklönekostnader och hälso- och sjukvårdskostnader, men nämnderna har inte kompenserats för det i 
prognosen. 

Hänsyn är inte heller tagen till kostnaden för att införa heltid som norm, den s.k. Heltidsresan. 

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens resultat måste överstiga noll 
kronor. I balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster från resultatet. Justering görs även för 
pensionskostnader på pensionsskulden som är intjänade före år 1998 p.g.a. att Vara kommun redovisar 



Kommunfullmäktige, Delårsrapport april 2020 6(13) 

enligt fullfonderingsmodellen. Även avräkning från resultatutjämningsreserv görs innan man får fram 
balanskravsresultatet. Balanskravsutredningen som görs utifrån den lagstadgade blandmodellen visar på ett 
resultat för helårsprognosen på 34 mkr. Bedömningen är att balanskravsresultatet kommer att uppfyllas för 
år 2020. 

Finansiella nyckeltal 

mkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Prognos 
2020 

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

Förändring verksamhetens nettokostnader, % 2 10 1 4 5 

Soliditet, % 32 32 26 24 24 

Årets investeringar, mkr 55 99 172 160 161 

Långfristig skuld, mkr 15 21 316 543 652 

Pensionsskuld, mkr 404 399 393 386 379 

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognosticeras ökar med 6 %, vilket är mer än 
nettokostnaderna som ökar med 5 %. 

Soliditeten prognosticeras hamna på 24 % vilket är samma som året innan. 

Årets investeringar prognosticeras hamna på 161 mkr, vilket är 1 mkr mer än året innan. 

Långfristig skuld prognosticeras hamna på 652 mkr, vilket är en stor ökning jämfört med 543 mkr för året 
innan. Det beror på en ökad extern upplåning för att finansiera den höga investeringsnivån. 

Pensionsskulden prognosticeras hamna på 379 mkr vilket är en minskning jämfört med förra årets 
386 mkr. Pensionsskulden 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. 

Diagram - finansiella nyckeltal 
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Budgetavvikelse 

mkr 

Budgeterat resultat 36,8 

Nämndernas verksamhet -5,9 

Finansförvaltningens verksamhet 2,3 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 11,1 

Finansnetto -0,3 

Prognos helårsresultat 44,0 

Avvikelse mot budget 7,2 

Nämndernas avvikelse på -5,9 mkr förklaras under driftredovisningen nedan. 

Finansförvaltningens avvikelse på 2,3 mkr förklaras främst av lägre personalomkostnader. 

Skatteintäkterna minskar med 26,7 mkr jämfört med budget p.g.a. försämrad konjunktur men det vägs upp 
av de satsningar som staten ger till kommunerna i form av generella statsbidrag, vilka ökar med 37,8 mkr 
vilket gör en total avvikelse på 11,1 mkr. 

Finansnettots avvikelse hamnar på -0,3 mkr. 

Driftredovisning 

mkr 
Redov. 
190430 

Redov. 
200430 

Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse 
Budget/Prognos 

2020 

NETTOKOSTNADER       

Kommunstyrelsen 29,3 27,0 86,8 102,0 99,9 2,1 

Tekniska nämnden 7,1 2,8 17,1 21,4 20,5 0,9 

Bildningsnämnden 137,7 144,9 429,0 434,3 439,0 -4,7 

Socialnämnden 116,7 120,0 367,0 378,5 382,9 -4,4 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,3 1,1 3,4 4,6 4,4 0,2 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg 3,3 3,8 10,6 12,0 11,9 0,1 

Vara kommuns revisorer 0,3 0,4 1,0 1,2 1,2 0,0 

SUMMA NETTOKOSTNADER 294,9 300,0 915,0 953,9 959,8 -5,9 

Kommunstyrelsens årsprognos 2,1 mkr 

Prognosen för året visar på ett överskott om 2,1 mkr för kommunstyrelsen. I prognosen är ingen hänsyn 
tagen till att nämnden eventuellt får kompensation för kostnaderna avseende Coronapandemin. 

Löneanslaget avser löneökningsmedel för samtliga verksamheter som fördelas till nämnderna i enlighet 
med kollektivavtal och övriga lönepolitiska beslut. I år har de flesta avtalsrörelser skjutits upp som en följd 
av Coronapandemin varför inget av löneanslaget är fördelat till nämnderna, på grund av osäkerheten sätts 
prognosen enligt budget. 

Stab prognostiserar ett överskott om 2,4 mkr vilket beror på följande faktorer: verksamhetsutvecklingen, 
1,4 mkr, vinst vid markförsäljning 0,5 mkr, utvecklingsändamål 0,3 mkr samt utredningar 0,2 mkr. 

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett överskott om 0,2 mkr vilket främst beror på att det i år 
inte ges något bidrag på 0,1 mkr för Barnkalaset som är inställt. 

HR prognostiserar ett underskott om 0,2 mkr och det är dels en följd av presentkort som har delats ut till 
de anställda på 0,3 mkr. Avdelningen räknar också med ökade personalkostnader för den fackliga 
verksamheten. Prognosen för avdelningen visar samtidigt på ett överskott mot budget gällande 
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personalpoolen. 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 0,3 mkr. Underskottet förklaras av en förskjuten 
pensionsavgång med två månader samt att planerade effektiviseringar inte kunnat genomföras som 
planerat. 

Övriga avdelningar visar på prognoser i närheten av en budget i balans. 

Tekniska nämndens årsprognos 0,9 mkr 

Prognosen för året pekar mot ett överskott om 0,9 mkr för tekniska nämnden. I prognosen är ingen 
hänsyn tagen till att nämnden får kompensation för kostnaderna avseende Coronapandemin. 

Fastighetsenhetens prognos för året pekar mot ett nollresultat. I prognosen är inarbetat en rivningskostnad 
för Allébadet med 4,5 mkr. 

VA-enhetens resultat balanseras mot resultatutjämningsfonden varför helåret kommer att följa budget. 

Renhållningsverksamheten har inte en budget i balans. Det underskott som beräknas uppstå under året, 
ca. 2,5 mkr, balanseras mot resultatutjämningsfonden. Taxan kommer att justeras till kommande år. 

Gatu- och parkenhetens prognos för året pekar mot ett överskott om 0,9 mkr. Detta p.g.a. att 
avskrivningar inte kommit igång, projekten har dragit ut i tiden, samt försäljning av maskiner. 

Kostenhetens prognos för året pekar mot ett underskott om 0,1 mkr. Avvikelsen är en effekt av 
Coronapandemin då café och restaurangverksamheten bedrivs i mycket liten skala. 

Lokalvårdsenhetens prognos för året pekar mot budget i balans. 

Bildningsnämndens årsprognos -4,7 mkr 

Prognosen för året visar mot ett underskott om 4,7 mkr för bildningsnämnden. En osäkerhet i prognosen 
är att det i förvaltningen ännu inte tagits beslut om hur 2,3 mkr av statsbidraget för Likvärdig skola skall 
användas. I de tankar som finns om hur bidraget skall användas finns insatser som kommer att minska 
underskottet. I prognosen är ingen hänsyn tagen till att nämnden eventuellt får kompensation för 
kostnaderna avseende Coronapandemin. 

Samtliga sju förskolor, liksom gymnasiet kan bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. 

Kulturenheten visar ett överskott eftersom Jordgubbens dag inte kommer att anordnas. Elevvården 
kommer också att visa ett överskott. 

Fyra grundskoleenheter kommer att visa ett underskott mot budget vid årets slut. De enheter som har 
högre kostnader än de budgeterade har det till följd av högre personalkostnader. 

Skolskjutsverksamheten bedöms att överstiga budgeten med 860 tkr. I prognosen har antagits att 
indexökningen blir lika stor som år 2019. 

Vuxenutbildningen har en ny prismodell som ökat kostnaderna med 1,7 mkr jämfört med budget. 

Coronapandemin medför ett intäktsbortfall för barn på fritidshemmen vars föräldrar är 
heltidspermitterade. Fritidsplatsen får då inte utnyttjas och därmed tas ingen avgift ut. 

I den lagda prognosen har Coronapandemin påverkat bedömningen genom att Jordgubbens dag ställts in. 
Det innebär att det avsatta nettobudgetbeloppet på ca 0,9 mkr inte kommer att användas. 

För Vara Badhus finns risk att hyresgästen Actic kommer att ha en lägre omsättning vilket i så fall leder till 
en lägre hyresintäkt. Hänsyn har inte tagits till detta i prognosen. 
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För gymnasiets verksamhet medför Coronapandemin påverkan på höstens verksamhet genom att elever 
kan komma att vara i behov av extra stöd till följd av att distansundervisningen gjort att de kommit efter i 
undervisningen. 

Socialnämndens årsprognos -4,4 mkr 

Prognosen för året visar på ett underskott om 4,4 mkr för socialnämnden. I prognosen är ingen hänsyn 
tagen till att nämnden får kompensation för kostnaderna avseende Coronapandemin. När det gäller 
kostnader för vad Heltidsresan genererar för de enheter som kommer att starta under året är dessa svåra 
att beräkna och är inte med i prognosen. 

Inom Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet syns en kostnadsökning av försörjningsstödet och 
kostnader för familjehem. Detta då konkurrensen om erfarna och duktiga familjehem är stor. Ett arbete 
har gjorts för att minska antalet placeringar av barn och unga vilket gett resultat. Vad gäller 
försörjningsstödet görs en genomlysning med analys som kommer att redovisas till nämnden under maj 
månad. Däremot är placeringskostnader för vuxna fortsatt låga. 

Prognosen för Integration är mycket svår att förutse. För tillfället är allt mottagande av nyanlända stoppat 
av Migrationsverket. 

Inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) 
verkställs placeringsärenden som är kostsamma, vilka ses komma att löpa året ut. 

För omsorgen kring personer med funktionsvariationer (OF) syns en ökning av antal beslut. I dag 
verkställes fler beslut till daglig verksamhet och bostad med särskild service. Här är det personalkostnaden 
som är den stora kostnaden. 

När det gäller Äldreomsorgen (ÄO) är det även här personalkostnader som har ökat och främst då när det 
gäller inom hemtjänsten. 

Miljö- och byggnadsnämndens årsprognos 0,2 mkr 

Prognosen för året visar på ett överskott om 0,2 mkr för miljö- och byggnadsnämnden. 

Av misstag har en tjänst på byggverksamheten inte budgeterats varför ett underskott kommer att uppstå 
där. Föräldraledigheter samt annan frånvaro på förvaltningen bedöms dock kommer att ge ett överskott 
totalt sett på personalkostnaderna. 

Kostnaden för ärendehanteringssystem bedöms bli något högre än budget. Förvaltningens kostnader för 
uppstart av projekt "kulturmiljöplan" finns med i prognosen. 

Räddningsnämnden Västra Skaraborgs årsprognos 0,1 mkr 

Prognosen för året visar på ett underskott om 0,9 mkr för räddningsnämnden Västra Skaraborg. Av 
underskottet är 0,7 mkr hänförliga till Coronapandemin som påverkar nämnden via inställda utbildningar, 
tillsyn och brandskyddskontroll som får planeras om och också av en lägre frekvens av felaktiga 
automatiska brandlarm vilket påverkar intäkterna negativt. 

Varas andel av underskottet är 20 %, alltså 0,2 mkr. Detta innebär att prognosen för året blir ett överskott 
om 0,1 mkr. 

Revisionsnämndens årsprognos 0 mkr 

Prognos för året visar på ett resultat i balans med budget för revisionsnämnden. Förändringar mot tidigare 
år är att det nu finns kostnader för förlorad arbetsinkomst som inte funnits tidigare vilket bedöms öka 
personalkostnaderna något. Däremot är planerad utbildning för nämnden inställd vilket innebär reducerad 
kostnad. 
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Investeringsredovisning - översikt 

Nämnd, mkr 
Redov. 200430 Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 

2020 
Avvikelse 

Budget/prognos 
2020 

NETTOINVESTERINGAR      

Kommunstyrelsen 0 1 3 2 1 

Tekniska nämnden 15 150 210 152 59 

Bildningsnämnden 0 8 6 6 0 

Socialnämnden 0 1 1 1 0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 15 160 221 161 60 

Investeringsredovisning - projekt i tekniska nämnden 

Projekt, mkr Budget t.o.m. 2020 Budget 2020 inkl. 
omb. från 2019 

Årsprognos 2020 Avvikelse prognos 

Tråvad förskola/skola, ny- och omb 40 39 38 1 

Renov/omb fastighet bin lokaler - 25 20 5 

Ram gata/park - 11 11 0 

Renov/omb fastighet soc lokaler - 15 11 4 

Ram vatten och avlopp  - 14 9 5 

Förskola Västra skolan 10 9 9 0 

Drottninggatan inkl GC-väg 5 5 9 -4 

Ram exploatering VA - 5 8 -3 

Kvänum förskola etapp 1 5 5 6 -1 

Drottninggatan VA-ledning 5 5 6 -1 

Ram tomtområde exploatering gata - 11 6 5 

Underhåll övriga lokaler - 6 5 1 

Kärl matavfallsinsamling - 3 3 0 

Reservkraft Lagman/Sprinten 2 2 2 0 

Äldreboende/Korttidsboende 30 30 2 28 

Sprinten - Förändring konserthus 
- gymnasieskola 

187 -4 1 -5 

Omb Alléhall inkl f.d. Allébad 15 15 1 14 

Omläggning Torggatan/Storgatan 2 2 1 1 

Familjecentral  5 5 0 5 

Grundskola Torsgårdsskolan 54 3 0 3 

Alléskolan förnyelse 1 1 0 1 

Nästegårdsskolan förnyelse 1 1 0 1 

Exploatering kvarteret Ritaren 5 2 0 2 

Övriga projekt - 2 4 -2 

SUMMA  210 152 59 

Årsprognosen för investeringarna hamnar på 161 mkr, vilket är 1 mkr mer än förra året men 60 mkr lägre 
än budget. Avvikelsen mot budget består av ej uppstartade och försenade projekt på tekniska nämnden. 

Tabellen ovan visar en sammanställning över tekniska nämndens projekt där det största projektet under 
2020 beräknas bli en nybyggnation av Tråvads förskola och skola där prognosen hamnar på 38 mkr. Här 
har beslut fattats om att genomföra en ny- och ombyggnation av Tråvads förskola och skola. Upphandling 
har överklagats men den klagande har dragit tillbaka sitt överklagande. Kontrakt beräknas kunna tecknas 
under maj månad. 
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Näst största investeringsnivån är 20 mkr och avser renovering och ombyggnad av bildningsnämndens 
lokaler. 

Tredje största investeringsnivån är en ram för gata/park om 11 mkr. 

Räkenskaper 

Delårsbokslut 
Resultaträkning 

mkr Redov. 
190430 

Redov. 
200430 Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 

Verksamhetens intäkter 82 79 250 134 256 

Verksamhetens kostnader -358 -361 -1 108 -1 024 -1 149 

- varav jämförelsestörande kostnader -6 0 -7 0 0 

Avskrivningar -13 -13 -39 -46 -46 

Verksamhetens nettokostnader -289 -295 -897 -936 -939 

Skatteintäkter 231 222 697 707 680 

Generella statsbidrag och utjämning 79 103 236 275 313 

Verksamhetens resultat 21 30 36 46 54 

Finansiella intäkter 1 1 4 6 4 

Finansiella kostnader -5 -4 -14 -15 -14 

Resultat efter finansiella poster 17 27 26 37 44 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 17 27 26 37 44 
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Balansräkning 

mkr Redov. 
190430 

Redov. 
200430 

Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, inventarier och finansiella anläggningstillgångar 1 288 1 467 1 448 1 696 1 607 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 288 1 467 1 448 1 696 1 607 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd och exploateringsfastigheter 6 5 5 4 5 

Kortfristiga fordringar 37 62 63 53 64 

Likvida medel -6 37 27 10 10 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 37 104 95 67 79 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 325 1 571 1 543 1 763 1 686 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Periodens/årets resultat 17 27 26 37 44 

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 

Övrigt eget kapital 343 368 343 351 368 

SUMMA EGET KAPITAL 360 395 369 388 412 

      

AVSÄTTNINGAR      

Avsättningar pensioner 392 384 386 380 379 

Andra avsättningar 55 55 55 41 52 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 447 439 441 421 431 

      

SKULDER      

Långfristiga låneskulder 313 529 486 691 595 

Övriga långfristiga skulder 54 56 57 53 57 

Kortfristiga skulder 151 152 190 210 191 

SUMMA SKULDER 518 737 733 954 843 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 1 325 1 571 1 543 1 763 1 686 

      

Noter 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. 

Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster har inträffat under delårsperioden. 
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