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1 Inledning

1.1 Syfte
Omvärldsanalysen för Vara kommun syftar till att ge en bild över de utmaningar – men ock-
så möjligheter – som Vara kommun står inför framöver. Omvärldsanalysen ska även ligga till 
grund för utformningen av de nya målen som kommunfullmäktige kommer att besluta om i 
juni 2019, och som kommer att börja gälla från och med verksamhetsåret 2020. 

1.2 Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting har gjort en omvärldsspaning där fem olika så kallade me-
gatrender lyfts fram; globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. En megatrend 
påverkar människor och organisationer såväl internationellt och nationellt som lokalt. Vara 
kommuns omvärldsanalys tar sitt avstamp i dessa trender, och bryter sedan ner dessa mega-
trender i vilken påverkan de får nationellt och lokalt för Vara kommun. 

De demografiska förändringarna består i huvudsak i att andelen av befolkningen som är i 
arbetsför ålder blir mindre. Detta innebär att färre ska försörja fler, det blir svårare att rekry-
tera tillräcklig kompetens till de kommunala verksamheterna och samtidigt växer behoven 
av service till barn, unga och gamla. Vara kommun, liksom övriga världen, påverkas även av 
urbaniseringskraften, unga tenderar i stor utsträckning att flytta till större städer. 

Den demografiska utvecklingen sätter också press på ekonomin. Ökat behov av välfärds-
tjänster, ett större ansvarstagande för medfinansiering av tidigare statligt finansierad service, 
stora investeringsbehov liksom oförändrad nivå i statsbidragen innebär sammantaget att 
kostnaderna växer betydligt snabbare än skatteintäkterna framöver. 

Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn utmanas när det gäller kompetens-
försörjningen. På både nationell och lokal nivå bedöms bristen på lämplig arbetskraft vara 
ett stort tillväxthinder för såväl den privata näringen som kommunen. Kommunens attrak-
tivitet som arbetsgivare blir därmed allt viktigare liksom att möta nya generationers krav på 
flexibilitet och inflytande i arbetslivet. Trots lägre utbildningsnivå har Vara en högre syssel-
sättningsgrad 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. 

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och digitaliseringen i synnerhet går snabbt framåt och 
påverkar kommunens sätt att utföra service och tjänster. Kommuninvånare och företag kom-
mer genom en ökad digitalisering att ställa högre krav på kommunens verksamheter. I takt 
med att samhället digitaliseras finns också en risk för att vissa grupper står utanför denna 
utveckling och därmed skapas ett digitalt utanförskap. 

I Vara kommun finns sociala utmaningar i form av ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, 
trygghet och delaktighet samt bostadsförsörjning. Utbildning och utbildningsnivå är gemen-
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samma nämnare för en positiv utveckling. Sammantaget kan konstateras att Vara kommun 
har utmaningar att hantera för att uppnå ett socialt hållbart samhälle – för alla.

När det gäller infrastruktur och kommunikationer blir det allt viktigare för små och med-
elstora kommuner att knyta an till större städer och regioner samt samverkan däremellan. 
För Vara kommun blir infrastrukturen allt viktigare för att bibehålla befolkningstillväxt och 
sysselsättning i en region som släpar i Västra Götalandsregionen vad gäller dessa viktiga mått 
på utveckling. 

Klimatförändringar och miljöfaktorer blir allt viktigare i både fysisk infrastrukturplanering, 
markanvändning som i människors och företags agerande i vardagen. Här är kommunen en 
viktig aktör på vägen mot att bli fossiloberoende, att hushålla med mark- och naturresurser 
samt strävan att bevara den biologiska mångfalden och ett resurssnålt samhälle. Ytterligare 
utmaning ligger i att klimatanpassa samhällsservicen och infrastrukturen.

Avslutningsvis kan konstateras att en hållbar utveckling – för alla – i Vara kommun är en 
utmaning framöver. 
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2 Megatrender – globalt

2.1 Vad är en megatrend och hur påverkar det 
Vara kommun?
Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och 
värderingar – vars förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. De kallas 
ofta megatrender eller globala trender. De är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt och 
konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige. Men oavsett om förändring-
arna utgör möjligheter, hot, eller både och, så måste man lokalt och regionalt ha en strategi 
för att möta dem. 

De som bäst förstår och förmår att hantera dessa fundamentala förändringskrafter kan också 
bäst dra fördelar av dem. Megatrenderna påverkar Vara kommun på många sätt, och är bety-
dande ingredienser i de trender för Sverige och Vara som beskrivs i nästa avsnitt.

2.2 Globalisering
Med globalisering menas att stater och samhällen över hela världen knyts samman i ömse-
sidiga beroendeförhållanden. Den bygger på öppenhet och frihet avseende handel, investe-
ringar och kapital samt av information och teknologi. Globaliseringen är en följd av politiska 
beslut och en konsekvens av minskade kommunikations  och transaktionskostnader genom 
ny teknik.

Globaliseringen har två sidor. Den innebär en ökad global konkurrens där företag exempel-
vis kan söka sig till, och investera i, länder med lägre produktionskostnader. Globalisering 
och frihandel har gett världen en ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Genom 
globaliseringen sprids kunskap och teknik som kan användas till att skapa välstånd. Samtidigt 
finns det många som framhåller att globaliseringen också förflyttar makt från nationer till 
marknaden, att den skapar inkomstklyftor inom länder samt har negativ inverkan på miljön.

2.3 Demografi
Ett lands ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen. Efterfrå-
gan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar 
över tiden beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning vilket kräver att 
samhällsplanering och finansiering hänger med.

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd 
medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket 
sätter press på välfärdssystemen. Sverige står också inför stora demografiska påfrestningar, 
men läget är annorlunda här än i många andra EU-länder. I Sverige föds det förhållandevis 
många barn och vi har en historiskt snabb befolkningsökning genom en stor flyktingin-
vandring med många i förvärvsverksamma åldrar, vilket föryngrar befolkningen som helhet. 
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Hur välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska förändringarna beror i stor 
utsträckning på i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i arbete och kan bidra 
till finansieringen av välfärden.

Migrationen till EU-länderna från krigshärjade och/eller fattiga länder har skapat politisk 
splittring i många länder. Migrationsfrågan skapar oenighet såväl inom som mellan länder. 
I flera val i Europa och Nordamerika har frågor om migration varit en delförklaring bakom 
resultatet. När styrkeförhållandena mellan nationalstat och globalisering, mellan slutenhet 
och öppenhet, står i fokus är det ofta migrationen som står i centrum för debatten.

Inget tyder på att antalet flyktingar i världen kommer att minska inom överskådlig tid. 
Krig, vattenbrist, samt korrumperade och illa fungerande statsbildningar kommer sannolikt 
fortsätta att driva folk på flykt. Även stora ekonomiska skillnader mellan länder kommer att 
locka människor att vilja söka sig ett bättre liv i andra länder.

2.4 Klimat
Koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket nationer och människor över hela världen 
måste förhålla sig till. Konsekvenserna för enskilda länder eller platser är svåra att överblicka. 
Men för världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kri-
ser i form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter 
om vattenresurser samt människor på flykt.

Det är oundvikligt att länder, företag och individer behöver förändra beteenden och vanor 
när det gäller transporter, matvanor, produktions  och konsumtionsmönster samt återvin-
ning. Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa men 
också för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag och länder med kunskap 
och framförhållning kan dra ekonomisk fördel av utvecklingen genom att ut  veckla miljötek-
nik och miljökompetens.

2.5 Teknik
Begrepp som digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, big data och nanoteknik har vi 
alla hört talas om. När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvand-
lingen och det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som 
välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad olika sätt.

Digitalt diagnosstöd för läkare leder tankarna till att vi snart har ”digitala doktorer” med 
en enorm inlärningskapacitet och förmåga att fånga upp de senaste vetenskapliga rönen, 
systematisera patientens sjukdomshistoria och för att ställa diagnos. Inom utbildningsområ-
det skapar digitaliseringen bättre möjlighet att anpassa utbildningsinnehållet efter enskilda 
elevers inlärningsförmåga.

Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan användas än att förutse hur tekniken på-
verkar människors beteenden. Ofta ser vi inte konsekvenserna förrän tekniken funnits en tid. 
Ny teknik innebär också att nya färdigheter och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan 
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kunskap blir föråldrad. Tekniska framsteg har ofta omvälvande samhällseffekter. Den lyfter 
folk från fattigdom och ökar välståndet för många, men förändrar också styrkeförhållanden 
mellan olika länder, branscher och företag. Enskilda personer och platser som inte lyckas 
anpassa sig och förändra sig i takt med den tekniska utvecklingen kan drabbas hårt.

2.6 Värderingar
Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och påverkar i sin tur länders 
och platsers kultur och utveckling. Det är människors värderingar som i hög utsträckning 
avgör om ett land kan bygga upp fungerande institutioner, om människor känner tillit till 
varandra, är toleranta mot olikheter och om de uppmuntrar kreativitet och entreprenörskap. 
Människors värderingar påverkas bland annat av ny teknik och tillgång till kunskap, men 
också av mer utdragna demografiska och institutionella förändringar i samhället eller av 
enstaka händelser i historien.

Förändrade värderingar följer också ofta av generationsskiften. Grundläggande värderingar 
uppstår tidigt i livet och förändras vanligen rätt lite, om vi inte ställs inför omvälvande hän-
delser eller om människor som vi står nära och litar på påverkar oss.

Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att idéer, trender, kunskap och 
även desinformation får snabbare spridning och når fler människor än tidigare. Förändrade 
värderingar kan därför uppkomma genom att vi blir påverkade av människor och skeenden 
utanför våra territoriella och kulturella gränser. Det har till exempel inneburit att skillnader 
i värderingar mellan olika individer ur samma generation har ökat och troligtvis kommer 
fortsätta att öka.

Källor
Sveriges Kommuner och Landsting. 2018. Vägval för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala 
uppdraget mot år 2030.
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3 Vara kommun i omvärlden

3.1 Demografin utmanar

NATIONELL NIVÅ

Allt färre ska försörja allt fler
Sveriges befolkning ökar. Om tio år förväntas folkmängden uppgå till över 11 miljoner1. 
Detta förklaras av såväl positivt födelsenetto som flyttnetto. 

Sveriges befolkning prognostiseras bli allt äldre. År 2017 var ca 20 procent 65 år eller äldre. 
Andelen äldre förväntas fortsätta öka till 25 procent år 2070 enligt SCB. Rådande samhäll-
strend är att andelen barn (under 19 år) och äldre (över 65) av den totala befolkningen ökar 
mest, vilket i sin tur innebär att andelen i arbetsför ålder minskar. Det leder till att färre per-
soner ska försörja allt fler, dvs. försörjningskvoten beräknas öka, som diagrammet visar. 

Försörjningskvoten visar hur många, inklusive sig själv, var och en i yrkesaktiv ålder ska för-
sörja genom sitt arbete.

Fortsatt urbanisering
Jordbruksverket delar in Sveriges kommuner i fyra olika regiontyper: Storstadsområden, 
Stadsområden, Landsbygd och Gles Landsbygd. För Sveriges 290 kommuner betyder det en 
indelning i 47 storstadsområden, 46 stadsområden, 164 landsbygdskommuner samt 33 glesa 
landsbygdskommuner. Fördelningsmässigt så bor ca 34 procent av Sveriges befolkning på 
landsbygden, dvs. i kommuner kategoriserade som landsbygdskommuner eller glesa lands-
bygdskommuner2. 

1 Sveriges framtida befolkning, SCB, 2018
2 Jordbruksverket, 2015, Så här definierar vi landsbygd

Försörjningskvo-
tens utveckling 
i Sverige. Källa: 
SKL
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Enligt en undersökning gjord av Boverket3 väljer allt fler att bosätta sig i storstadsregioner-
na och dess inpendlingsorter. Även omgivande landsbygd är tätbefolkad, framförallt där en 
knutpunkt eller buss/tågstation ligger nära. Gles landsbygd utanför dessa pendlingsstråk har 
länge haft en negativ befolkningsutveckling, vilket förväntas fortsätta även framöver i och 
med urbaniseringen. 

Sett till Sveriges befolkning som helhet lever man längre, fler barn föds och invandringen är 
hög. En rådande trend är att yrkesverksamma tenderar att bo i storstadsregionerna medan 
äldre bor i landsbygd eller gles landsbygd.  Unga vuxna, framförallt kvinnor, väljer att flytta 
till storstäderna p.g.a. arbete eller studier, men också för att utbudet av kultur är större. Dock 
visar det sig att andra värden är av betydelse då man bildar familj. Då framhålls vikten av 
närhet till skola, omsorg, kommunikationer, grönområden samt arbetstillfällen. Dessutom 
bedömer Boverket att äldre (över 65 år) i allt större utsträckning önskar en flexibilitet i sitt 
boende, där exempelvis ett boende i storstaden kombineras med ett fritidshus. 

VARA KOMMUN

Ökande befolkning och ökande försörjningskvot
Västra Götalandsregionen, VGR, prognostiserar att befolkningen i Västra Götaland kom-
mer att växa till knappt 2 miljoner invånare år 20354, vilket innebär en ökning med 285 000 
invånare jämfört med idag. Störst befolkningsökning väntas ske i Göteborg och dess krans-
kommuner samt i Strömstad. 

VGR bedömer att befolkningen i de flesta kommuner i Västra Götaland kommer att öka till 
2030. Detta beror till stor del på utrikesinflyttning men även av att födelseöverskottet för-
väntas öka. Då antalet in- och utvandrare direkt påverkas av politiska beslut och konflikter i 
världen bedöms dock utrikesinflyttningen som osäker.

3 En urbaniserad värld, Boverket
4 Befolkningsprognos Västra Götaland, VGR

Storstadsområden  
Kommuner där 100 
procent av befolkning-
en tillhör kategorin 
TOT eller TON. Dessa 
kommuner finns endast 
i storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg 
och Malmö.

Stadsområden 
Kommuner med en be-
folkning som är minst 
30 000 och/eller där 
den största tätorten har 
minst 25 000 invånare. 
Mindre kommuner 
som gränsar till dessa 
större kommuner och 
där utpendlarna som 
andel av nattbefolk-
ningen överstiger 50 
procent kopplas också 
till respektive storstads-
områden.

Landsbygd 
Kommuner som inte 
ingår i de två tidiga-
re klassificeringarna 
(storstadsområden och 
stadsområden) och 
som samtidigt har en 
befolkningstäthet av 
minst fem invånare per 
km2.

Gles Landsbygd 
Kommuner som inte 
ingår i de tre övriga 
klassificeringarna och 
som har en befolkning 
som är mindre än fem 
invånare per kvadratki-
lometer.

Källa: Jordbruksver-
ket, 2015

Regiontyper
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En befolkningsökning är att vänta även i Skaraborg enligt VGR, då med uppskattningsvis 26 
000 personer. I Vara kommun förväntas befolkningen öka fram till 2030, se diagram. 

Precis som för de flesta andra kommunerna i Västra Götaland förklaras befolkningsökning-
en i Vara av ett positivt flyttnetto. Födelsenettot i Vara kommun förväntas dock bli negativt5. 

Försörjningskvoten förväntas öka i Vara kommun framöver. Sett till befolkningsandel är 
det gruppen över 65 år som prognostiseras öka mest fram till 20306. Andelen i arbetsför 
ålder, dvs. 20–64 år minskar. Detta visar även den prognos som Statisticon tog fram för Vara 
kommun 2019 med prognos fram till 2038. Det kommer att få effekter för såväl kompetens-
försörjning till kommunens egna verksamheter som efterfrågan på de kommunala tjänsterna, 
exempelvis äldreomsorg. 

5 Befolkningsprognos 2019–2038 Vara kommun, Statisticon
6 Befolkningsprognos Västra Götaland, VGR

Befolkningsprog-
nos Vara kommun 
2018-2030 med 
basår 2017. Källa: 
VGR

Folkmängd och 
förändringskom-
ponenter i Vara 
kommun. Källa: 
Statisticon
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Urbanisering – även inom kommunen
Baserat på Jordbruksverkets regiontyper är hela Vara kommun definierad som landsbygd. 
Det betyder att varken i Vara tätort eller mitt ute på Varaslätten definieras området som 
något annat än landsbygd7.

Prisma Västra Götaland bedömer att urbanisering sker i Västra Götaland precis som i övriga 
delar av Sverige8. Dock poängteras att det inte behöver betyda att människor flyttar från 
landsbygd till storstaden, utan att det snarare handlar om att de flesta väljer att bo i en större 
ort. Precis som på nationell nivå menas unga vuxna vara de som flyttar mest. 

Enligt Vara kommuns översiktsplan9 är den planerade huvudsakliga utbyggnaden av såväl 

7 Jordbruksverket, 2015, Så här definierar vi landsbygd
8 Urbaniseringen - så blev de flesta stadsbor, Prisma
9 Översiktsplan 2012, KF §28/2013, Antagen 20130527

Befolkningsprog-
nos 2018–2030 
med basår 2017 
Källa: VGR 

Åldersstruktur 
2017 och prognos 
2030 i Vara. Källa: 
VGR
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bostäder som verksamheter koncentrerade till Vara, Kvänum, Vedum och Stora Levene. 
Efterfrågan på den planlagda mark som finns för bostäder och verksamheter är dock kon-
centrerad till Vara. Det betyder att även om majoriteten av befolkningen inom Vara kommun 
är spridd över hela kommunen med koncentrationspunkter i tätorterna, så pekar efterfrågan 
på en stark interkommunal urbanisering där bostäder och verksamheter koncentreras till 
Vara. Utvecklingen ligger i linje med trender i Varas omvärld, där efterfrågan på bostäder 
och verksamheter koncentrerar sig till platser med närhet till kommunikationer, infrastruktur, 
kultur och nöjen samt allmän samhällsservice.

Vad gäller flyttströmmar från Vara kommun visar nedanstående diagram att det framförallt 
är ungdomar mellan 20 och 30 år som flyttar från kommunen, vilket är i linje med nationell 
och regional statistik.

I en studie som jämfört antalet artonåringar som svenska kommuner hade år 2005 och hur 
många tjugofemåringar de hade sju år senare, dvs. år 2012, så visade resultatet att endast 40 
av 290 kommuner hade fler unga kvar vid första mättillfället än vid det andra10. Efter att viss 
kritik riktades mot att studiens satt den andra mätpunkten till 25 år, då många hemvändare 
återvänder först vid familjebildning, gjordes en uppföljande studie där mätpunkten sattes 
till 30 år – den ungefärliga genomsnittsåldern för när svenskar skaffar barn. Resultatet från 
denna studie visade på i stort sett samma resultat som den tidigare studien. 

Sett till Vara kommun så var antalet artonåringar 234 år 2004 medan antalet 25-åringar sju 
år senare, dvs. år 2011 uppgick till 165 st. Det betyder att 69 st, ca 30 procent, har fallit bort. 
Efter ytterligare sju år, dvs. år 2018 är antalet 30-åringar 189 vilket indikerar att om återvän-
dande sker så är det i familjebildande ålder men likväl är siffran ett tapp på ca 20 procent 
från antalet 18-åringar 2004.

10 Mellander, C. & Bjerke, L. (2017) De ungas flykt till staden

Benägenhet att 
flytta från Vara 
kommun. Källa: 
Statisticon
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Slutsats
Den totala befolkningen väntas öka i Vara kommun framöver. Dock är prognosen osäker 
då den baseras på en beräkning att flyttnettot fortsätter vara positivt p.g.a. utrikesinflyttning. 
Utrikesinflyttningen är svår att prognostisera då den direkt hänförs till totala globala flytt-
strömmar. Det finns därmed en risk att befolkningen i kommunen istället minskar. 

Direkt hänförligt till befolkningsutvecklingen är det faktum att försörjningskvoten ökar, 
vilket för Vara kommuns del innebär en påfrestning på ekonomin i och med att färre ska 
försörja fler. Då statistik visar att det framförallt är unga vuxna i Vara som tenderar att flytta 
från kommunen11, vilka är i arbetsför ålder, är det en viktig faktor i utvecklingen av försörj-
ningskvoten. 

Att unga idag i högre utsträckning än någonsin i historien dras till storstads- och/eller stads-
områden är ett faktum. De unga har både kunskapen och i hög utsträckning möjligheterna 
att bosätta sig på andra platser än den plats där de är födda och uppvuxna. Det innebär inte 
att alla vill flytta till städer. Men när tillräckligt många unga individer anser att staden är den 
plats där de vill befinna sig på så sätter det även agendan för dem som helst vill stanna kvar 
eller välja att bo på en mindre och mindre tätbefolkad plats. 

Källor
Se även fotnoter.

Boverket, www.boverket.se. Vision för Sverige 2025.

Mellander, C. & Bjerke, L. 2017. De ungas flykt till staden.

Prisma Västra Götaland, www.prismavg.se. Urbaniseringen – så blev de flesta stadsbor.

Statistiska centralbyrån, www.scb.se. Sveriges framtida befolkning.

Statistiska centralbyrån, www.scb.se. Så gör SCB en befolkningsframskrivning.

Statistiska centralbyrån, www.scb.se. Urbanisering – från land till stad.

Vara kommun. 2012. Översiktsplan Vara kommun 2012. KF §28/2013, Antagen 20130527.

VGR, www.vgregion.se. Befolkningsprognos Västra Götaland 2017–2035. 

11 Källa: Statisticon
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3.2 Påfrestningar i samhällsekonomin

NATIONELL NIVÅ

Konjunkturen avmattas
De senaste åren har Sverige, liksom andra europeiska länder, varit inne i en lång och kraftig 
högkonjunktur. Den makroekonomiska bilden är dock på väg att förändras. SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) bedömer att åren av hög tillväxt nu har passerat12. Detta resulte-
rar i att kommande avmattning i tillväxten är att vänta.  Konjunkturinstitutets (KI) prognos 
anger att investeringarna i näringslivet minskar något, men framförallt att företag och hushåll 
blir mindre optimistiska vad gäller utsikterna för ekonomin13. Dock menar KI att hushållens 
konsumtion trots detta förväntas öka, en bedömning som delas av SKL. SKL tillägger att 
även om hushållens konsumtion förväntas öka även framöver så sker det i mindre takt än ti-
digare. Hushållens konsumtion är och förblir därmed en viktig stabilisator i svensk ekonomi. 

SKL reviderar i sin senaste prognos ner den globala BNP-tillväxten för de kommande åren, 
vilket indikerar en svagare ökning av svensk export. I Sverige bedöms byggboomen vara 
över; såväl SKL som KI räknar med att bostadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är 
två huvudförklaringar till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. 

Prognosen är att högkonjunkturen på arbetsmarknaden förväntas bestå, men att den brom-
sar in något, vilket visar sig 2020 genom minskad sysselsättning. Sysselsättningen prognosti-
seras dock åter öka på sikt, men med dämpad takt jämfört med de senaste åren. En minskad 
sysselsättning 2020 med därefter svag utveckling av antalet arbetade timmar medför en ökad 
arbetslöshet samt en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år, 
vilket nedan diagram visar. 

Sammantaget kan konjunkturavmattningen beskrivas så att Sverige inte bedöms vara på väg 
in i en lågkonjunktur de närmaste åren (2020–2022), utan att konjunkturen förväntas inta 
normalläge, dvs. varken hög- eller lågkonjunktur.

12 SKL, Cirkulär 19:6
13 Högkonjunkturen bromsar in, Konjunkturinstitutet 2019

Skatteunder-
lagstillväxt och 
bidrag från vissa 
komponenter, 
procent respektive 
procentenheter. 
Källa: SKL
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Ökande behov ger minskande marginaler
Det reala skatteunderlaget (inflationsrensat skatteunderlag) har ökat stadigt sedan i början av 
2000-talet14. Framöver förutspås dock denna ökning av intäkterna plana ut, vilket förklaras 
av att högkonjunkturen nått sin topp och därmed mattas av.

Utöver en inbromsning i skatteunderlagstillväxten bedöms kommunerna framöver komma 
att få fler ansvarsområden, vilket inte alltid kompenseras av staten. Dessutom visar beräk-
ningar som baseras på SCB:s befolkningsprognos15 att de demografiskt betingade behoven 
kommer öka med i genomsnitt 1,1 procent per år de kommande 10 åren. Det kan jämföras 
med 0,6 procent per år för åren 2000 till 2015. Det innebär att parallellt med att den kom-
munala skatteunderlagstillväxten minskar 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. 

Kommunernas investeringsvolym har ökat under en längre tid och bedöms komma fortsätta 
öka framöver, framförallt i kärnverksamheterna (skola, vård & omsorg). Det leder till ökade 
driftkostnader och finansiella påfrestningar i ekonomin. 

14 Ekonomirapporten, SKL december 2018
15 Sveriges framtida befolkning 2018-2070, SCB

Ökning av 
kostnader i fasta 
priser och realt 
skatteunderlag. 
Årlig procentuell 
förändring  
Källa: SKL

Investeringar, mil-
jarder kronor, lö-
pande priser samt 
andel av skatter 
och bidrag. Källa: 
SCB och SKL

Årlig procentuell 
förändring av de-
mografiska behov. 
Källa: SCB och 
SKL
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Perioden 2010–2017 ökade kommunernas totala kostnader med i snitt 1,8 procent per år 
(fasta priser, real ökning) enligt SKL:s beräkningar16. De närmaste åren framöver, fram till år 
2022, prognostiseras kostnaderna öka med i snitt ca 1 procent per år. Kostnaderna beräknas 
öka i takt med de demografiska behovsökningarna. 

Viktigt att poängtera är dock att historiskt sett har kostnaderna ökat med mer än demografin 
(0,5 procent per år) enligt SKL. Det råder därför en osäkerhet om kommande utveckling. 
Om den historiska utvecklingen av kostnaderna fortgår kommer den totala kostnadsökning-
en bli i snitt 1,5 procent per år framöver. 

Om kostnaderna ökar i takt med demografin kommer ett gap mellan intäkter och kostna-
der att uppstå, vilket diagrammet nedan visar. SKL:s beräkningar bygger på att de generella 
statsbidragen ökar med 2 procent utöver pris- och löneförändringar samt att ett resultatmål 
om 1 procent av skatter och bidrag bedöms behöva kunna nås. Några beslut om ökning av 
de generella statsbidragen föreligger emellertid inte. 

VARA KOMMUN

Stora investeringar genererar ökade driftskostnader
Trycket på samhällsservicen och infrastrukturen växer beroende på förändringar i demogra-
fin med ökat antal yngre och äldre och medborgarnas ökade behov och efterfrågan. 

Huvudlinjen i nuvarande investeringsplan och prognos för Vara kommun visar på fortsatt 
behov av höga investeringar, vilket är en trend man kan se i många svenska kommuner. 
Kommunens uttalade behov rör sig t ex om förskola, skola och äldreboende och beror på att 
70- och 80-talens utbyggnad av den kommunala servicens lokaler nu behöver renoveras samt 
att behoven förändras. 

Investeringsbudget för 2019–2023 för Vara kommun presenteras i nedanstående tabell. 

16 Ekonomirapporten, december 2018

Ökat gap mellan 
kostnader och in-
täkter. Källa: SKL
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Dessa investeringsnivåer kan jämföras med nivåerna i bokslut 2017: 98 966 tkr samt bokslut 
2018: 171 699 tkr. Det utrymme inom vilket kommunen finansierar sina investeringar med 
egna medel uppgår till ca 50 mnkr årligen. Den aktuella investeringsnivån innebär att kom-
munens skulder och därmed finansiella kostnader kommer att öka. 

Vara kommun gjorde tillsammans med SKL 2015 en långtidsprognos som sträcker sig till 
2025. Den visar hur hela den kommunala verksamhetens utveckling påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen. Prognosen baseras på kommunens befolkningsprognos 
vad gäller volymutvecklingen i de olika verksamheterna. Av bilderna nedan kan utläsas att 
kostnadsökningen inom t.ex. grundskola kommer att öka med cirka 16,7 procent mellan 
åren 2014 och 2025.

En prognos över totala intäkter och kostnader har sammanställts utifrån ovanstående beräk-
ningar. Beräkningen visar att mellan åren 2019 och 2025 överstiger kostnaderna intäkterna. 
Detta resulterar i att ekonomin i Vara kommun kommer att utsättas för stora utmaningar. 
Tabellen nedan visar ett prognostiserat resultat fram till år 2025 (årets resultat). SKL rekom-
menderar kommunerna att ha ett överskott om 2 procent av skatter och bidrag. Tabellen 

Investeringsbud-
get, ett ännu ej 
fastställt förslag 
inför budgetbered-
ning 2020–2023.

Behov av kom-
munal verksamhet 
2014-2025.
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illustrerar vad ett överskott om 2 procent skulle motsvara samt vilken skillnad gentemot det 
beräknade resultatet som riskerar uppstå. Noterbart är att efter det att denna prognos har 
tagits fram har åtgärder vidtagits för att åstadkomma en ekonomi i balans, bland annat en 
skattehöjning om 50 öre samt effektiviseringsåtgärder om sammantaget 16 mnkr till och 
med 2020. Ytterligare 8 mnkr i effektiviseringsåtgärder är planerade för budgetåret 2021.

Slutsats
Kommande konjunkturavmattning innebär minskad skatteunderlagstillväxt. Samtidigt 
förutspås kommunens kostnader öka, framförallt utifrån ökade behov av kärnverksamheter 
relaterade till demografiska behov och höga investeringsnivåer. Det finns även en osäkerhet 
kring hur Vara kommuns ekonomi kommer att påverkas av regeringens beslut om t.ex. lag-
ändringar och förändringar i kostnadsutjämningssystemet. 

För att kunna uppfylla balanskravet (Kommunallagen) samt SKL:s rekommenderade över-
skott om 2 procent för en god ekonomisk hushållning innebär detta sammantaget ekonomis-
ka utmaningar framöver. 

Källor
Se även fotnoter.

Konjunkturinstitutet, www.konj.se. Konjunkturläget.

Statistiska centralbyrån. 2018. Sveriges framtida befolkning 2018-2070.

Sveriges Kommuner och Landsting. 2019. Cirkulär 19:6.

Sveriges Kommuner och Landsting. 2018. Ekonomirapporten december 2018.

Prognostiserat re-
sultat jämfört med 
rekommenderat 
resultatmål.
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3.3 Teknisk utveckling utmanar och möjliggör

NATIONELL NIVÅ

Digitalisering och AI ger nya förutsättningar
Digitalisering har under de senaste åren helt ritat om kartan inom flera områden i samhället. 
Den vardag som varit en sanning under en lång tid utmanas hela tiden när nya tjänster och 
beteenden utvecklas mycket snabbt. Digitalisering, artificiell intelligens (AI) och automatise-
ring påverkar idag både på individ-, organisations- och samhällsnivå. Användandet av avan-
cerad teknik flyttas från experter till vanliga användare i en allt snabbare takt. 

AI spås bli den enskilt största pådrivande tekniken. Att tekniken är enkel förstärker föränd-
ringskraften. Redan idag är AI effektivare än den mänskliga kapaciteten inom flera områden. 
AI lyckas exempelvis bättre med att ställa vissa medicinska diagnoser och analysera samt dra 
slutsatser ur komplexa texter. Genom tillgången till extremt stora datamängder i kombina-
tion med mycket snabb analysförmåga kommer AI framöver kunna användas i sammanhang 
som vi idag har svårt att ens föreställa oss. 

Teknisk utveckling i allmänhet, digitalisering i synnerhet samt samhällsutvecklingen i öv-
rigt leder till att individer ställer högre krav på kvalitet och tillgänglighet i tjänsteutbudet på 
individnivå. Både företag och offentliga organisationer behöver därför anpassa sig till konsu-
menters, invånares och brukares förändrade beteenden.  Det kommer inte att räcka med att 
göra justeringar i befintliga arbetsprocesser och flöden. Det räcker inte med att ”lägga asfalt 
på befintliga stigar”. Lösningen för morgondagen innebär inte att förbättra dagens utbud 
utan istället om att ta fram morgondagens helt nya utbud. 

När förändringarna sker kraftfullt och snabbt är det nödvändigt med nationell styrning och 
vägledning för att åstadkomma effektivitet i processer och resultat, inte minst för mindre 
kommuner. Flera nationella initiativ har tagits till att driva och koordinera digitalisering och 
teknikutveckling. Kommunernas delägande i Inera17 samt etableringen av den nya statliga 
myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är två konkreta exempel. 

Samtidigt som allt fler teknikbaserade tjänster införs så ökar beroendet av att tekniken är 
tillförlitlig och ständigt gör som det är tänkt. Avbrott på elförsörjning, hackerattacker och 
liknande händelser kan få stora konsekvenser för samhället. Hantering av information och 
dess säkerhet kommer bli en allt viktigare fråga framöver. Det finns även en risk för ett digi-
talt utanförskap som kan uppstå när människor inte har förmåga eller förutsättningar för att 
ta till sig av den nya tekniken. 

17 Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera 
ägarnas verksamhetsutveckling.



20

VARA KOMMUN

Precis som alla andra kommuner i Sverige berörs Vara kommun av den snabba teknikutveck-
lingen. Arbetsuppgifter kommer att formas om och till stor del helt upphöra i nuvarande 
form. En ökad automatisering av administrativa arbetsuppgifter kommer exempelvis kunna 
bidra till effektivisering och/eller kvalitetshöjning. Kommuninvånare kommer efterfråga en 
ökad grad av självservice och att kunna utföra fler och fler ärenden när och var man vill. 

Ökad samverkan
Det blir allt svårare för en kommun i Varas storlek att helt stå på egna ben och samtidigt 
möta den snabba teknikutvecklingen. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla samverkan 
med andra kommuner i närområdet. Redan idag sker samverkan genom det gemensamt ägda 
kommunalförbundet Göliska IT som ansvarar för IT-driften för Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara och Vara. 

Samverkan förväntas öka på flera områden framöver. Även rena samgåenden där en gemen-
sam funktion kan serva flera kommuner kan öka. Gemensamt kommer det bli lättare att 
knyta rätt kompetens till sig när detta blir allt mer utmanande. 

Ökad förväntan från kommuninvånare och företagare 
Den tekniska utvecklingen leder till en ökad förväntan hos kommunens invånare. Kommun-
invånarna vänjer sig vid en allt snabbare service inom flera områden i samhället. När det 
går att beställa sina läkemedel på internet och kunna spåra leveransen i realtid som anländer 
nästkommande dag, ökar kraven på snabbare handläggningstider och mer öppenhet i för-
valtningen. Förväntningen är att det går snabbt, är enkelt och samtidigt transparent och lätt 
att förstå. 

När tekniken blir lättåtkomlig och billig driver den samtidigt utvecklingen mot ett större be-
hov av individuella lösningar. Invånarna kommer vara vana att välja från ett smörgåsbord av 
lösningar utifrån sina specifika behov. Det blir en utmaning för kommunen att kunna svara 
upp mot den utvecklingen och den förväntningen utan att det blir kostnadsdrivande. 

En annan trend är en överlag öppnare förvaltning. Fler och fler kommuner publicerar öppna 
data på sina hemsidor och uppmuntrar kommunens invånare att ta del av informationen. 
Fördelen med att publicera öppna data är bland annat en ökad insyn och en ökad förståelse 
för kommunens utformning och arbetssätt. Minskad misstänksamhet och ökad tillit är andra 
fördelar. 

Ökade risker
En ökad teknikutveckling leder även till större konsekvenser vid olika störningar. Arbetet 
med informationssäkerhet kommer bli viktigt för samtliga verksamheter i kommunen. Kom-
munen ansvarar för mer och mer information om kommunens invånare som måste hanteras 
på ett tillförlitligt sätt. 
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Vi förlitar oss även på teknik för fler och fler känsliga verksamheter i kommunen. Skulle 
det exempelvis uppstå en större störning i räddningstjänstens IT-system skulle det kunna få 
stora konsekvenser för kommuninvånare och näringsliv. 

Flera företag i kommunen förlitar sig idag på en stabil fiberuppkoppling och en stabil elför-
sörjning. Uteblir någon av dessa så kan det bli helt stopp i produktionen och få stora ekono-
miska konsekvenser. 

Den snabba tekniska utvecklingen medför också risk för ett digitalt utanförskap. Kommunen 
kan ta visst ansvar kopplat till de egna tjänsterna men vad händer med övriga samhällsfunk-
tioner och samhällsservice? Det är enkelt att föreställa sig att kommunen kan behöva stötta 
kommunens invånare som önskar exempelvis att ansöka om bygglov digitalt. Men vem hjäl-
per personer som ska deklarera digitalt för första gången och som har begränsad förmåga att 
få hjälp på distans av Skatteverket? Ett digitalt utanförskap medför också risk för utanför-
skap vad gäller arbetsmarknad och samhället i övrigt. 

Slutsats
Teknisk utveckling och digitalisering kommer i grunden att påverka och förändra kommu-
nens sätt att leverera service och tjänster. Kommuninvånare och företag kommer genom en 
ökad digitalisering i samhället ställa allt högre krav på kommunens verksamheter. Samverkan 
på olika nivåer blir allt viktigare, både ur effektivitets- och kompetensförsörjningsperspektiv. 
Det handlar dels om att ansluta till de nationella lösningarna som tas fram och dels bredda 
och fördjupa det mellankommunala samarbetet V618. 

Det finns en risk för ett digitalt utanförskap om invånare inte fullt ut kan nyttja den tekniska 
utvecklingen.

Källor
eSam – Svenskt ramverk för digital samverkan.

Helsingborgs stad. Trend och omvärldsanalys 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting. Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveck-
ling.

Sveriges Kommuner och Landsting. 2018. Vägval för framtiden 3.

18 ”V6” är benämningen på ett samarbete mellan de sex kommunerna Skara, Vara, Grästorp, Essunga, Lidköping och 
Götene.
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3.4 Kompetens för kommun och näringsliv

NATIONELL NIVÅ

Ökat behov av arbetskraft i flera sektorer
Idag arbetar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden19. De kommande tio åren ökar både 
antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däre-
mot betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär sammantaget 
att välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer fram till 
2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pensi-
on under perioden. Det ökade behovet är som störst inom äldreomsorg och gymnasieskola, 
bland undersköterskor, vårdbiträden och gymnasielärare. 

Tittar man på små och medelstora företag i den privata sektorn säger 28 procent att bristan-
de tillgång på lämplig arbetskraft är det största hindret för tillväxt. Detta hinder är alltså nu 
åter uppe på samma nivå som innan finanskrisen. Det näst största tillväxthindret är lagar och 
myndighetsregler, som nästan vart fjärde företag ser som ett stort hinder20.

Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer således att tillta och 
arbetsgivare får allt svårare att hitta den kompetens som behövs för att klara en önskvärd ut-
veckling.  Då blir det ännu viktigare för både offentliga som privata arbetsgivare att uppfattas 
som attraktiva arbetsgivare och att minska rekryteringsbehovet. 

Ökat behov av kompetensutveckling
Digitaliseringen och automatiseringen kommer att förändra arbetsmarknaden i grunden, och 
ny teknik, förändrat arbetssätt och arbetsorganisation blir nödvändiga för att klara välfär-
den. Förändringen sker brett och rör de flesta sektorer samtidigt. Många yrken kommer att 
försvinna, andra förändras och nya tillkommer. 

När arbetsmarknaden och yrken förändras kommer kompetensutveckling att vara angeläget 
för alla, oavsett om man har arbete eller är arbetslös. Digitaliseringen skapar också nya ar-
betsuppgifter och behov av nya kompetenser, inte minst ökad teknisk kompetens. Ny teknik 
och nya lösningar kräver nya yrken och ny kompetens, såväl för att skapa de nya lösningarna 
som att göra dem nyttiga, relevanta och begripliga. Det ställer nya krav på såväl utbildningar 
som kompetensutveckling av dagens medarbetare. 

Studier visar att vartannat jobb på den svenska arbetsmarknaden kommer att automatiseras 
inom 20 år21. Det innebär att 2,5 miljoner jobb kan påverkas. Digitaliseringen anses gynna 
högutbildade mer än lågutbildade. Sannolikt kommer yrken som kräver medelhög utbildning 
och som har rutinartade arbetsuppgifter att automatiseras och robotiseras22.

19 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, Rekryteringsrapport, SKL 2018
20 Företagens villkor och verklighet 2017 Huvudrapport
21 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), 2014.
22 För digitalisering i tiden, SOU 2016:89, slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen.
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Om inte förändringar genomförs behöver mer än hälften av ökningen av antalet personer i 
arbetsför ålder börja arbeta inom välfärden, idag arbetar en fjärdedel av de sysselsatta i den. 
Rekryteringsbehovet (behoven av välfärd plus pensioneringarna bland anställda i välfärden) 
kan minska med 180 000 personer med hjälp av de tre strategierna23:

• Fler som arbetar mer.

• Förlängt arbetsliv.

• Utnyttjande av tekniken.

Ökade krav på inflytande och flexibilitet i arbetslivet 
Med efterfrågan på arbetskraft uppstår arbetstagarens marknad, samtidigt som nya genera-
tioner arbetstagare ställer nya krav på meningsfullhet, god arbetsmiljö, förmåner, och flexibla 
arbetsgivare som har förståelse för ”livspusslets” krav. Långvarig anställning med trygga 
rutiner är inte det som lockar dagens ungdom. Arbetsgivarens värdegrund och flexibilitet i 
anställningen blir allt viktigare, då livskvalitet innefattar anpassning av arbetslivet till privatli-
vet. 

Samtidigt utvecklas förutsättningarna för arbetslivet genom flexibla arbetsformer, bättre 
resmöjligheter och nya möjligheter till distansarbete, som bidrar till fler möjligheter att länka 
arbetsgivare och arbetskraft till varandra. 

En annan förändring i arbetslivet är att kunskap och kompetens allt mer kommer i andra 
hand vid rekrytering av arbetskraft, till förmån för personliga förmågor. Många kvalifikatio-
ner blir allt viktigare än att länge ha varit trogen sin arbetsgivare. 

Fler vill ha större valfrihet, vilket ställer krav på att göra rätt val. Samtidigt som en stor grupp 
unga är ambitiösa, och har verktyg för att klara sig bra i utvecklingen, finns det unga som har 
svårare i ett kunskaps- och kommunikationskrävande samhälle. Flyttströmmar utgörs till stor 
del av unga som är mer flyttningsbenägna. Unga flyttar ofta till universitetsorter eller större 
städer. Utvecklingen pekar mot att en minskad andel ungdomar, ofta med låg utbildning, bor 
kvar i mindre städer eller orter. De värderingsskillnader som finns initialt mellan människor 
som bor i olika bostadsområden och på olika orter förstärks successivt. 

Trenden har också koppling till individualiseringen och att allt färre vill ha påbjudna kollek-
tiva lösningar. Vi vill välja själva. Samhörighet med andra människor får allt mindre med det 
geografiska territoriet att göra. Människor söker istället gemenskap och trygghet i de grup-
per eller subkulturer som de vill tillhöra. Trots en minskad auktoritetstro ses dock fortfaran-
de få tecken på att tilliten till välfärdssystemen och andra samhälleliga institutioner minskat i 
någon högre utsträckning.

23 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, Rekryteringsrapport, SKL 2018
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VARA KOMMUN

Allt svårare kompetensförsörjning
Utbildningsnivån i Västra Götaland är totalt sett densamma som för riket. Utbildningsnivån 
skiljer sig dock inom regionen. Andelen med eftergymnasial utbildning  är betydligt högre i 
Göteborgsregionen än i de övriga delregionerna24. År 2014 hade 47 procent av befolkningen 
i Göteborgsregionen en eftergymnasial utbildning; i Skaraborg och övriga delregioner var 
motsvarande siffra drygt 30 procent. Till år 2025 spås andelen med eftergymnasial utbildning 
öka i ungefär samma utsträckning i samtliga fyra delregioner. 

Det finns skillnader mellan kvinnor och mäns utbildningsmönster som blir tydliga under 
prognosperioden. Kvinnors utbildningsnivå har ökat i snabbare takt än mäns utbildnings-
nivå de senaste två decennierna. Idag är det fler kvinnor än män som har en eftergymnasial 
utbildning. Om nuvarande utbildningsmönster består kommer skillnaden mellan könen att 
öka ytterligare under prognosperioden och år 2025 väntas 51 procent av kvinnorna och 39 
procent av männen i Västra Götaland ha en eftergymnasial utbildning.

Siffrorna för Skaraborg men utan prognos visar att år 2015 hade 24 procent av männen en 
eftergymnasial utbildning och 37 procent av kvinnorna.

24 Eftergymnasial utbildning avser inte enbart personer med högskoleutbildning utan även personer med annan efter-
gymnasial utbildning samt personer utan högskoleexamen som tagit poäng på högskolan motsvarande minst en termins 
studier. 

Utbildningsnivå 
i de fyra delregi-
onerna år 2014 
och prognos för 
år 2025, i pro-
cent. Ålder 20-64 
år. Källa: VGR:s 
Utbildnings- och 
arbetsmarknads-
prognos (UAP)
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Andelen med eftergymnasial utbildning i Vara kommun var 2017 knappa 20 procent. Det 
ligger lägre vid en jämförelse med Sverige som helhet, där motsvarande siffra är nästan 34 
procent.

Utbildningsnivå 
bland män i Ska-
raborg, procent. 
Ålder 20-64 år. 
Källa: SCB

Utbildningsnivå 
bland kvinnor i 
Skaraborg, pro-
cent. Ålder 20-64 
år. Källa: SCB

Utbildningsnivå 
totalt, 2017, för 
folkbokförda 
invånare från 16 år. 
Källa: SCB
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Även i Vara finns det skillnader mellan kvinnor och mäns utbildningsmönster och vi ser att 
andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är högre än vad den är för män.

Prognosen i Skaraborg pekar på en risk för större brist år 2025 på personer med följande 
utbildningar25:

• Vård- och omsorgsutbildning, gymnasial nivå

• Specialistsjuksköterskeutbildning 

• Ämneslärarutbildning 

• Förskollärarutbildning 

• Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 

• Gymnasieingenjörsutbildning 

• Läkarutbildning 

Prognosen pekar på risk för överskott år 2025 i Skaraborg, eller en minskad brist i de fall där 
det i utgångsläget råder en brist, på personer med följande utbildningar: 

• Folk- och grundskoleutbildade 

• Högskoleförberedande utbildning 

• Transportutbildning, gymnasial nivå 

• Personal- och beteendevetarutbildning 

Prognosen pekar på en ökad efterfrågan på eftergymnasialt utbildade men även på vissa 
gymnasiala yrkesutbildningar. Vid tidpunkten för framtagandet av rapporten befinner sig 
Skaraborg i ett gynnsamt konjunkturläge och många personalgrupper är efterfrågade.

25 Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Skaraborg - utbildnings- och arbetsmarknads-
prognos för Västra Götaland med sikte på 2025.

Utbildningsnivå 
bland kvinnor 
och män, 2017, 
för folkbokförda 
invånare från 16 år. 
Källa: SCB
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Västra Götalandsregionens prognos för Skaraborg 2025 tyder på att efterfrågan främst kom-
mer att öka på personal med en eftergymnasial utbildning, en ökning med drygt 10 procent. 
Efterfrågan på personal med en gymnasial utbildning spås ligga kvar på ungefär samma nivå 
som år 2013 men efterfrågan på personal med yrkesinriktad gymnasial utbildning förväntas 
öka. För dem med en förgymnasial utbildning, folk- och grundskoleutbildning ser efterfrå-
gan ut att minska med närmare 30 procent. 

Tabellen nedan visar vilka utbildningsgrupper det spås finnas stor brist på i Skaraborg 2025.

År 2013 fanns det exempelvis cirka 8 000 personer med en vård- och omsorgsutbildning på 
gymnasial nivå som förvärvsarbetade i Skaraborg. Arbetsförmedlingen pekar i sin rapport 
”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Västra Götalands län – Prognos för arbetsmarkna-
den 2016-2017” på att under år 2017 kommer det råda brist på arbetskraft inom yrken som 
rör hälso- och sjukvården samt socialt arbete. Västra Götalandsregionens prognos pekar på 
att denna brist kommer att tillta till år 2025. 

Utbildningsgrup-
per där det finns 
risk för stor brist i 
Skaraborg. Jämfö-
relse med andelen 
av efterfrågade i 
övriga delregioner. 
Källa: UAP
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Parallellt skapar stora pensionsavgångar stora behov på arbetsmarknaden. Nedan visas 
möjliga pensioneringar inom 10 år i organisationen Vara kommun26. Tabellen tar upp tills-
vidareanställda födda 1950–1960. Vanligast är att man går i pension från 65 års ålder, men 
pensionsåldern kan variera mellan 61 och 67 år. Andelen chefer inom organisationen som 
kommer att gå i pension inom en 10 års period är cirka 45 procent. 

Vissa yrkesgrupper är identifierade där konkurrensen på arbetsmarknaden gör att kommu-
nen särskilt måste bevaka och främja möjligheten att rekrytera. Det gäller förskollärare, lärare 
i praktiska/estetiska ämnen, matte/NO samt språk, speciallärare, vård- och omsorgsperso-
nal, socialsekreterare, bygglovshandläggare, kockar och ingenjörer. 

Vara kommun som organisation har idag en personalomsättning på 10,9 procent. Omsätt-
ningen av chefer inom organisationen de senaste åren ligger runt 8,3 procent. Med dessa 
omsättningsmått skulle det för Vara kommun innebära ett anställningsbehov på cirka 1 500 
tillsvidareanställda medarbetare samt cirka 50 chefer inom en 10-årsperiod.  

Slutsatser
Brist på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för både kommunen och näringslivet. 
Därmed behöver Vara kommun försäkra sig om att vara med och konkurrera om den attrak-
tiva arbetskraften, både som arbetsgivare och som kommun, så att vi lyckas locka och behålla 
rätt kompetenser och säkra återväxten av den. 

För att lyckas med detta krävs att kommunen stärker sin roll som en attraktiv arbetsgiva-
re, framförallt för den yngre generationen, och hittar innovativa lösningar för att tillvarata 
kompetensen på rätt sätt. Kommunen måste arbeta aktivt och målinriktat för att skapa en 
hållbar arbetsmiljö och på så sätt säkra att fler medarbetare både orkar och vill jobba mer 
och längre.  

Det behövs också ökad samverkan mellan alla olika aktörer - kommunen, näringslivet, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och utbildningsenheterna, men också mellan kom-
munens olika förvaltningar. En helhetssyn på frågan om kompetensförsörjning är nödvändig 
för att lyckas. 

26 Personalekonomiskt bokslut 2018 Vara kommun

Möjliga pensions-
avgångar inom 10 
år i Vara kom-
mun. Tillsvidare-
anställda födda 
1950–1960.
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3.5 Social utsatthet i olika perspektiv

NATIONELL NIVÅ

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utveckling-
en av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Årsrapporten redogör även för hur jämlikt 
hälsan är fördelad. Den senaste rapporten, Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019, public-
erades i mars 2019. 

Rapporten visar att personer med låg utbildningsnivå dör tidigare i såväl cirkulationsorga-
nens sjukdomar, och olika former av cancer och självmord. De rapporterar också sämre 
allmän hälsa. Även spädbarnsdödlighet under första levnadsåret är mer än dubbelt så vanligt 
bland spädbarn vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå jämfört med spädbarn vars 
föräldrar har eftergymnasial utbildningsnivå. 

Arbetslöshet är vanligare bland personer med förgymnasial utbildningsnivå, fler vuxna och 
barn från denna grupp lever också i ekonomisk utsatthet. Elever vars föräldrar endast har 
förgymnasial utbildning, är i lägre utsträckning behöriga till gymnasiet och tar gymnasieexa-
men. 

Skillnaden i återstående medellivslängd ökar mellan grupperna med förgymnasial respektive 
eftergymnasial utbildningsnivå 2006–2017, vilket speglar livsvillkor och levnadsvanor i dessa 
grupper under lång tid. 

SKL pekar i sin omvärldsanalys ut några trender som särskilt kan leda till social utsatthet: 
ökad bostadsbrist, minskad tillit till offentliga organisationer och behov av ökat kommunalt 
fokus på integration27. 

VARA KOMMUN

Risker för folkhälsan
God hälsa är en av grundbultarna för ett socialt hållbart samhälle. Den självupplevda hälsan 
bland Vara kommuns invånare är generellt hög, men medellivslängden bland både kvinnor 
(82,6 år) och män (79,0 år) är lägre i Vara kommun jämfört med riket (84,1 respektive 80,6 
år).  Högst medellivslängd bland kvinnor har Täby (86,2), och högst medellivslängd bland 
män har Danderyd (84,2). 

Differensen är således ca 4,5 år mellan Vara kommuns invånare och de kommuner där med-
ellivslängden är högst.

27 Vägval för Framtiden 3, SKL 2018
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Vara kommun följer de nationella trenderna som Folkhälsomyndighetens rapport och SKL 
pekar ut, och som kan bidra till en försämrad hälsa och även få andra konsekvenser i form 
av social utsatthet. Följande områden kan identifieras inom Vara kommun som särskilt prio-
riterade för att motverka social utsatthet:

• Utbildning

• Ekonomisk utsatthet

• Psykisk ohälsa

• Inkludering/trygghet

• Bostadsförsörjning

Behov att stärka utbildningsnivån
Arbete och utbildning är några av de viktigaste skyddsfaktorerna för hälsa genom att de ger 
människor ökade möjligheter att påverka sina liv. 

Utbildningsnivån i Vara kommun är låg jämfört med länet och nationellt. Det finns även 
skillnader mellan utbildningsnivån hos kvinnor och män. 

Medellivslängd 
kvinnor, år. Jämfö-
relse per kommun, 
2018. Källa: SCB

Medellivslängd 
män, år. Jämförel-
se per kommun, 
2018. Källa: SCB

VARA

VARA
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Vara kommun utmärker sig negativt när det gäller antal elever i åk 9 som uppnått kun-
skapskraven i alla ämnen. 65, 2 procent av eleverna klarar detta 201828. Ur Koladas statistik-
bas syns en nedåtgående trend avseende skolresultaten i Vara kommun de senaste fem åren29.

28 www.kolada.se
29 ibid

Utbildningsnivå 
efter ålder, 2017.
Källa: https://
folkhälsomyndig-
heten.se/kommun-
fakta/

VARA

Öppna jämförel-
ser grundskola - 
kommunala skolor. 
Avser resultat för 
elever som går i 
kommunens egna 
skolor, oavsett 
var de bor. Källa: 
Kolada.

Elever i åk 9 som 
uppnått kun-
skapskraven i alla 
ämnen, kommu-
nala skolor. Andel 
i procent. Källa: 
Kolada. 
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I Vara kommun finns 10 procent unga i utanförskap30. Med unga i utanförskap menas unga 
17–24 år som varken arbetar eller studerar.

Ekonomisk utsatthet
De ekonomiska förutsättningarna har stor påverkan på hälsan. Personer med hög inkomst 
har i högre grad en god hälsa än personer med låg inkomst. Studier har visat att hälsan för-
bättras gradvis med stigande inkomst, till en viss nivå, oavsett vilken socioekonomisk grupp 
vi tillhör. 

Ekonomisk utsatthet innebär att hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är 
lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. Det är ett mått som anger vilka som lever i 
risk för fattigdom. Att växa upp i fattigdom kan påverka barns liv negativt på flera sätt. Låg 
ekonomisk status påverkar bland annat både fysisk och psykisk hälsa, skolresultat, graden av 
trångboddhet och de sociala relationerna. Över tid har den ekonomiska standarden generellt 
ökat i Sverige, men samtidigt har andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet ökat. Barn 
till ensamstående och utrikes födda löper större risk att växa upp i ekonomisk utsatthet. 

Generellt sett är pensionärer en växande grupp som har skulder hos Kronofogden. År 2017 
levde 22,7 procent av de kommuninvånare som är 65 år eller äldre i ekonomisk utsatthet.

Historiskt sett är invånare i Vara kommun högt skuldsatta i relation till övriga kommuner i 
Skaraborg. Skillnaderna är dock marginella.

30 app.powerbi.com

Ekonomiskt utsat-
ta äldre 65+, andel 
(%). Källa: SCB

VARA
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Mål 4 - God 
utbildning för 
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inkluderande och 
likvärdig utbildning 
av god kvalitet och 
främja livslångt 
lärande för alla. 

VARA
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Ytterligare statistik kring ekonomisk utsatthet31:

• 16 procent av invånarna (16–84 år) i Vara kommun befinner sig i en ekonomisk stress 

• 24 procent saknar kontantmarginal. 

• 3 procent av Vara kommuns invånare uppbär ekonomiskt bistånd. 

• 14, 4 procent av barn mellan 0–17 år i Vara kommun lever i ett hushåll där minst en för-
älder har skulder hos Kronofogden (2018).

Långtidsarbetslösheten i Vara kommun är låg, men de som är långtidsarbetslösa står långt 
ifrån arbetsmarknaden.

Utmaningar kring psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som innefattar en rad olika aspekter av psykiska 
problem. Det gäller allt från självrapporterade besvär såsom trötthet, oro och ångest, till 
depression och andra psykiatriska sjukdomar. Det psykiska välbefinnandet påverkas av en 
mängd olika faktorer som exempelvis individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, 
ekonomisk utsatthet eller social isolering. 

Några data om psykisk hälsa32:

• 17 procent har diagnostiserats med psykiatrisk sjuklighet i Vara kommun det senaste året. 
De vanligaste diagnoserna är depressioner, ångest, alkoholberoende och, för äldre, demens. 

• 71 procent av kommunens ungdomar uppger att de är nöjda med sig själva. Tio procent 
uppger att de är missnöjda.  

• 9 procent i Vara kommun har någon gång haft självmordstankar. Andelen personer som 
haft självmordstankar under det senaste året uppgår till 3 procent. 

• 4 procent i Vara kommun har någon gång försökt begå självmord. Andelen personer som 
försökt begå självmord under det senaste året uppgår till 1,6 procent.

I förhållande till både länet och riket är det en hög andel män i Vara kommun som begår 
självmord.

31 app.powerbi.com
32 app.powerbi.com

Självmord per 
100 000 invånare 
2013–2017. Källa: 
https://folk-
halsomyndigheten.
se/kommunfakta/
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Alkoholkonsumtion orsakar många sjukdomar i befolkningen, såsom cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar och leversjukdomar. En riskfylld alkoholkonsumtion är, enligt WHO:s beräk-
ningar, en av de fem största riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Att bli bjudna på 
alkohol av sina föräldrar ökar risken för hög alkoholkonsumtion bland ungdomar. 

Med ungdomars intensivkonsumtion avses en flaska vin eller motsvarande vid ett och sam-
ma tillfälle. Med riskabla alkoholvanor menas de som utifrån frågeinstrumentet AUDIT-C 
klassas som riskkonsumenter. Andelen med riskabla alkoholvanor är högst bland studenter 
och bland ensamstående. En något högre andel ses även bland arbetslösa. 

Data om alkoholkonsumtion i Vara kommun33:

• 37 procent av ungdomar blir bjudna på alkohol av sina föräldrar

• 25 procent har en intensivkonsumtion

• 12 procent har riskabla alkoholvanor

• 6 procent av ungdomar har narkotikaerfarenhet

• 5 procent i åldern 16–84 år har narkotikaerfarenhet

Alkoholdödligheten i Vara är hög både bland kvinnor och män jämfört med länet och riket. 

Angelägen bostadsförsörjning
Bra boende och livsmiljö är av grundläggande betydelse för människans hälsa. Boendeform 
varierar mellan hushåll med olika inkomst. Hushåll med hög inkomst bor ofta i småhus och 
bostadsrätt och de med låg inkomst oftare i hyresrätt. I mindre kommuner är andelen lågin-
komsttagare som bor i småhus ändå relativt hög. 

33 app.powerbi.com

Akoholindex, död-
lighet per 100 000 
invånare. Källa: 
https://folkhäl-
somyndigheten.se/
kommunfakta/
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Som i många andra kommuner, råder det bostadsbrist även i Vara Kommun. En annan fak-
tor som påverkar är bristande allmänna kommunikationer, vilket gör bostadsmarknaden än 
snävare för personer som inte har möjlighet att ta sig fram med egen bil. 

Data om boende i Vara kommun34:

• 75 procent av Vara kommuns invånare bor i villa/radhus

• 3 procent i bostadsrätt

• 20 procent i hyresrätt 

• 3 procent som inneboende/studentlägenhet

Andelen vräkningar i Vara kommun, ca tre per år, är något högre än snittet för riket.

Delaktighet och trygghet viktiga faktorer
Delaktighet i samhället är avgörande för aktiva, engagerade medborgare och bidrar till 
demokratisk utveckling. Delaktigheten kan få människor att växa, skapa gemenskap och 
mellanmänsklig tillit. Att vara delaktig i samhället kan exempelvis innebära att använda sin 
rösträtt i allmänna val, delta i föreningsliv eller ta del av kulturutbudet. I en förening kan 
människor samlas och utveckla intressen tillsammans med andra, exempelvis idrott, kultur, 
friluftsliv eller språk. Kulturupplevelser är viktiga för vårt välbefinnande och vår hälsa, både 
som åskådare och att själv skapa. Personer med täta sociala relationer eller starka band till fa-
milj eller omgivning lever längre och har en bättre hälsa samt en ökad förmåga att återhämta 
sig från sjukdom än personer som lever socialt isolerade. 

I Västra Götaland bedöms 8,5 procent av befolkningen i åldrarna 16–84 år vara relativt soci-
alt isolerade. I Vara kommun landar motsvarande siffra på 11 procent35. 

Socialt kapital, i form av tillit till andra människor, har positiva effekter på hälsan både på in-
divid- och samhällsnivå. Socialt kapital definieras som att man tycker att man i allmänhet kan 
lita på de flesta människor. Det finns också en positiv relation mellan hälsa och upplevelsen 
att ha ett socialt stöd, både emotionellt och praktiskt. I Vara upplever 27 procent att de har 
ett lågt socialt kapital36. 

Trygghet är en subjektiv upplevelse som påverkas av många olika faktorer och påverkar 
människors beteenden. Upplevelse av otrygghet påverkar även människors hälsa. Trygghet 
påverkas negativt av förekomst av brott och positivt av gemenskap, mötesplatser och del-
aktighet. Otrygghet kan leda till fysisk inaktivitet, isolering och stress. Med otrygghet menas 
att det händer att man avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller 
på annat sätt ofredad. Känslan av otrygghet har ökat i Västra Götaland sedan 2015, särskilt 
bland unga kvinnor. Det är också främst unga personer som utsätts för fysiskt våld och hot 
om våld37. 

34 app.powerbi.com
35 ibid
36 ibid
37 ibid
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Data om trygghet i Vara kommun38:  

• 24 procent känner sig otrygga i Vara kommun

• 3 procent har blivit utsatta för fysiskt våld 

• 3 procent har blivit utsatta för hot om våld. 

Slutsats
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där männ-
iskors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 

I Vara kommun finns sociala utmaningar i form av ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, 
trygghet och delaktighet samt bostadsförsörjning. Utbildning och utbildningsnivå är gemen-
samma nämnare för en positiv utveckling. Sammantaget kan konstateras att Vara kommun 
har utmaningar att hantera för att uppnå ett socialt hållbart samhälle – för alla.

Källor
Boverket. Maj 2016. Boverkets indikatorer.

Boverket. 2016. Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025.

ESO. 2013. Allmän nytta eller egen vinning?– En ESO-rapport om korruption på svenska.

Folkhälsomyndigheten. 2019. Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019.

Folkhälsomyndigheten. Kommunfakta.

Folkhälsomyndigheten. 2016. Nationella folkhälsoenkäten.

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se. Vad är social hållbarhet för oss? 

Jan Torége, Arena för Tillväxt. 2015. Tillit och tolerans – en skrift om det sociala kapitalets betydelse 
för platsens utveckling.

Regeringen. Långtidsutredningen – huvudbetänkande, 2, SOU 2015:104.

Robert D. Putnam. 2015. Our kids – the American dream in crises.

Skolverket. 2016. Invandringens betydelse för skolresultaten.

Statistiska centralbyrån. Arbetskraftsundersökningarna. 

Sveriges Kommuner och Landsting. 2015. Framgångsrik lokal integration.
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Sveriges Kommuner och Landsting. 2016. Så löser vi bristen på bostäder.

Sveriges Kommuner och Landsting. Vägval för framtiden 3.

Västra Götalandsregionen. Livsvillkor.

World Values Survey. Longitudinell file 1981-2014.
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3.6 Krav på infrastruktur och fysisk planering

NATIONELL NIVÅ

Till infrastruktur räknas traditionellt olika lösningar för att transportera människor, varor 
och tjänster, energi eller information. Till exempel kollektivtrafik, vägar, järnvägar, telenät 
och bredband. Det är inte längre enbart kollektivtrafik, vägar, järnvägar, telenät och bred-
band som står i fokus, utan också hur människor använder dem för att resa, kommunicera 
och driva företag. Kraven på att infrastrukturlösningarna ska vara långsiktigt hållbara växer 
sig också allt starkare.

Ökade kompetens- och investeringsbehov och ökad samverkan
Infrastruktur är en viktig fråga när det gäller områden för bostads- och företagsetablering. 
Satsningar på vägar, järnvägar och bredband ökar möjligheten till kortare restider och en 
större och mer rörlig arbetsmarknad. 

Till dagens utmaningar för åldrande infrastruktur hör bland annat vatten- och avloppsom-
rådet (VA) med frågor som kompetensförsörjning, investeringsbehov på grund av skärpta 
miljö- och kvalitetskrav, reinvesteringsbehov i ledningsnätet, nya krav från kunder och ägare 
samt ökade krav på grund av EU:s ramdirektiv39.

Åkermark värderas annorlunda när klimatet förändras
Vår livsmedelsförsörjning förändras när klimatet ändrar förutsättningarna globalt. Sverige är 
idag importberoende, och mycket av livsmedlen som importeras kan komma att behövas på 
annat håll i världen. Samtidigt innebär klimatförändringen att förutsättningarna ökar för att 
producera mat i vår del av Europa. Odlingssäsongen här förlängs och ger möjlighet till fler 
grödor än i dagsläget vilket kan leda till att odlingsmark värderas annorlunda40.

Ökat fokus på landsbygden
De kommande åren kan intresset för landsbygden komma att öka, den så kallade ”Rurbani-
seringen”, där gränserna mellan stad och landsbygd är på väg att suddas ut. Här pekar man 
på en utveckling mot ett större ömsesidigt resursberoende som kan leda till positiva spiraler 
för båda miljöerna. 

Bredbandsutbyggnaden och teknikutvecklingen kan till exempel leda till att de upplevda av-
stånden mellan stad och land minskar. Ytterligare skäl för ökat fokus på landsbygden är livs-
medelsförsörjningen för att Sverige ska bli mer självförsörjande på mat. Allt fler människor 
upptäcker Sveriges vackra natur, det kombinerat med god mat kan stärka landsbygdens 
dragningskraft för turister. Landsbygdskommittén har presenterat förslag för att skapa bättre 
förutsättningar för medborgare på landsbygden41.

39 VA i samverkan – samverkansformer inom vatten - & avloppsförsörjning, SKL 2005
40 Jordbruksmarkens värden, Jordbruksverket, 2015
41 Vägval för framtiden 3, SKL 2018
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VARA KOMMUN

Ökade behov kring infrastruktur
Vara kommun är i en samhällsbyggnadsfas, och har att hantera omfattande investerings-, 
reinvesterings- och exploateringsprojekt utöver den vardagliga driften. Detta gäller fastighe-
ter, vägar, vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet. Flera fastigheter står inför 
omfattande renoveringsbehov. Svenskt vatten rekommenderar att den årliga förnyelsetakten 
på VA-anläggningar ökar för att möta den åldrande infrastrukturen42.

Utöver VA-verksamheten förväntas en del vägar som idag förvaltas av Trafikverket komma 
att överlåtas till Vara kommun. 

Förändrad värdering av åkermark
Vara består till 56 procent av åkermark43. I ett förändrat klimat med förändringar som odling 
av fler grödor och längre växtodlingssäsong kan Varas åkermark komma att värderas högre. 
I en framtid där åkermarken värderas annorlunda kan detta leda till målkonflikt med ambi-
tionen att utvecklas som tätort. Det kan innebära att Vara kommun behöver arbeta med att 
förtäta befintlig bebyggelse. De senaste domarna från Mark- och miljööverdomstolen visar 
att detaljplaner allt mer granskas utifrån förenlighet med miljöbalken och bestämmelsen om 
att hushålla med jordbruksmark44. 

Ökat fokus på landsbygden 
Möjligheten att pendla in och ut ur kommunen är viktig för Varas sysselsättning. Med en 
ökad digitalisering kan fler arbeta, leva och bo på landsbygden.  Ett hinder i nuläget är att 
det är svårt med kollektivtrafik i Vara kommun; Vara kommun har en låg andel befolkning i 
kollektivtrafiknära läge.

42 Framtidens hållbara VA-ledningssystem, Svenskt Vatten Utveckling, 2018
43 Vara kommuns översiktsplan 2013
44 P4987-15 och P4848-16, från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)

Befolkning i 
kollektivtrafiknära 
läge, andel (%) 
Vara 39,2 % i 
jämförelse med 
genomsnittet för 
Riket 79, 0 %. 
Källa: SCB

VARA
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Vara har ett fortsatt viktigt och strategiskt läge längs med E20, RV47 och Kinnekulle/Älvs-
borgsbanan. Som en konsekvens av ökat resande och arbetspendling och internationalisering 
av näringslivet växer behovet av en väl fungerande digital och fysisk infrastruktur. I infra-
strukturfrågor är Vara kommun beroende av Trafikverkets planer. En utmaning är att stora 
infrastrukturprojekt ofta har långa planeringshorisonter och att mycket kan hinna förändras 
innan de förverkligas.

Ett näringsliv i förändring

Tillgång till bred-
band om minst 
100 Mbit/s, andel 
(%) Vara 62,9 % 
i jämförelse med 
genomsnittet för 
riket 82,2 %. Källa: 
Post- och telesty-
relsen, Bredband-
skartläggning

VARA

Andelen sysselsatta 
i Vara är 80 %, 
jämfört med 79 % 
i Västra Götaland. 

Sysselsättningsgra-
den är högre i Vara 
kommun jäm-
fört med Västra 
Götalandsregionen 
och omvänt är 
arbetslösheten 
lägre än i regionen 
och riket. Detta är 
positivt för såväl 
Vara kommun som 
geografiskt område 
som arbetsgivare. 
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I Vara kommun finns ca 700 företag (AB, HB, KB och enskild firma) fördelat primärt inom 
branscherna industriell verksamhet, lantbruk och handel.

Vara kommuns näringsliv, sett till det nationella tillväxtindexet (företagens totala nettoom-
sättning), rankas på plats 89 av Sveriges 290 kommuner. Förutsättningar för lokal utveck-
ling ur ett kommunalt perspektiv utgår ytterst från i att skapa förutsättningar utifrån fysisk 
planering samt samverka mellan kommuner för att skapa effektiva och likartade processer 
gentemot medborgarna. 

Under perioden 2014–2015 etablerades en strukturbild för Skaraborg. Arbetet inleddes med 
en mängd kartläggningar av förhållandena i Skaraborg. Baserat på dessa gjordes analys, och 
till slut presenterades sju strategier för hur Skaraborgs kommuner i samverkan och genom 
eget arbete med fysisk planering kan skapa förutsättningar för lokal utveckling. Hur kan Ska-
raborgs alla resurser komma i spel?

Om Strukturbilden skulle genomföras fullt ut: 

• Samverkar Skaraborg i ett robust och anpassningsbart nätverk.

• Hamnar Skaraborg mitt i sitt omland.

• Får alla Skaraborgs resurser bidra till utveckling.

En utgångspunkt för analysen är att hållbar utveckling behöver ske på sätt som är specifika 
för den lokala situationen. Både metoder och ambitioner behöver skilja sig åt mellan olika 
slags landskapstyper. Utveckling av tätorter skiljer sig från utveckling av lands- eller glesbygd. 
Skaraborg är en ojämn geografi, där tätorter samsas med högproduktiv landsbygd, mindre 
orter, stadsnära landsbygd med mera. 

Strukturbild Skaraborg har identifierat olika slags barriärer som kan hindra utveckling av 
Skaraborg. Sådana barriärer kan vara både fysiska, och uppträda i landskapet, eller mentala 
och vara baserade på föreställningar, historia etc. Det är till exempel tydligt att rörligheten 
över Skaraborgs gränser är relativt liten och det finns också barriärer inom Skaraborg som 
påverkar utbytet. 

Skaraborg kan, av historiska och andra skäl, ses som ett nätverk i olika skalor. Det skapar 
möjligheter för samspel mellan olika resurser för att åstadkomma utveckling. Samverkan 
gällande lokal utveckling sker i allt högre grad, vilket gynnar hela delregionen och är ett sätt 
att uppnå tillväxt och sysselsättning i regionen. Skaraborg ligger som delregion efter Västra 
Götalandsregionen vad gäller just tillväxt, utbildningsnivå och sysselsättning.   

Generationsskiften i näringslivet pågår. I Vara finns cirka ett hundratal företag som har ägare 
som är över 65 år. Generellt sett vet ungefär en tredjedel av företagen inte vem som skall 
ta över företaget. Många av dem är familjeföretag där man ofta har tuffa generationsskiften 
som hämmar tillväxten i företagen. Företag som inte har en naturlig lokal ”arvtagare” säljs 
till företag på andra platser i landet/världen och den lokala förankringen minskar. 
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Slutsats
• Bredbandsutvecklingen möjliggör att fler kan arbeta, leva och bo på landsbygden. Gene-
rationsväxlingen i företagen innebär dock en ökad risk för att företagens lokala anknytning 
minskar eller försvinner och därmed risken för utflyttning. 

• Beslut om infrastrukturinvesteringar, som får konsekvenser för Vara, fattas ibland av 
andra – inte minst på nationell nivå. Här krävs kraftfullt delregionalt samarbete för att få till 
stånd satsningar från statligt håll. Utvecklingen hittills visar även på att kommunerna får ta 
ett större finansieringsansvar när det gäller infrastrukturen. Satsningar på infrastruktur, så-
som E20 och Älvsborgs-/Kinnekullebanan, kan leda till att stärka Vara kommuns roll som 
en del i Västra Götalandsregionen, vilket i sin tur kan generera en mängd positiva effekter 
för Vara, till exempel företagsetableringar, en fortsatt inflyttning och kompetensförsörjning. 

• Det blir allt viktigare för små och medelstora kommuner att knyta an till större städer och 
regioner samt samverkan däremellan. Detta blir tydligt, inte minst i strukturbild Skaraborg. 

• Jordbruksmarken blir viktigare. Viktigt att göra noggranna avvägningar i markanvändning 
och motivera varför jordbruksmark tas i anspråk. 

Källor
Se även fotnoter.

Bisnisanalys, www.bisnisanalys.se.

Martin Andersson, Johan P. Larsson, Joakim Wernberg. 2017. Närhet och nätverk – Urbanise-
ringens roll utanför storstäderna.

Skaraborgs kommunalförbund. Strukturbild Skaraborg – Nätverksstaden.

Svenskt Näringsliv, www.foretagsklimat.se.
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3.7 Klimatkänningar och miljö

NATIONELL NIVÅ

Samhället och naturmiljön påverkas idag av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald 
och överutnyttjande av naturresurser. Nedan beskrivs dessa tre områden och dess påverkan.

Ökat behov att minska påverkan och anpassa samhället
Under de senaste 20–30 åren har Sveriges klimat förändrats genom att det har blivit blötare 
och varmare, dvs. SMHI:s analyser pekar på en konkret klimatförändring. Det är dock svårt 
att koppla pågående klimatförändringar till enskilda väderhändelser då de även kan vara en 
del av den naturliga variationen1.

För Sverige ser man dock att de uppmätta temperaturerna ligger väl i linje med den globala 
uppvärmningen och de för Sverige beräknade klimatscenarierna. För större delen av landet 
har temperaturerna stigit med 1 grad medan Lapplandsfjällen har blivit omkring 1,5 grader 
varmare. Utöver ett varmare klimat visar förändringarna även på ökad nederbörd, med om-
kring 10 procent.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste prognos beräknas medeltemperaturen stiga med 
mellan 0,9–6 grader beroende av våra koldioxidutsläpp. Ökningen förväntas nu nå 1,5 grader 
inom några årtionden, och det är till den nivån FN:s medlemsländer i Parisavtalet 2015 ena-

1 Kunskapsbanken; klimat, www.smhi.se

Till vänster: För-
ändring i neder-
börd under året. 
1991-2016 jämfört 
med 1961-1990.

Till höger: Föränd-
ring i temperatur 
för hela året. 1991-
2016 jämfört med 
1961-1990. Källa: 
SMHI
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des om att försöka begränsa ökningen. För att ha en god chans att hålla medeltemperaturen 
under 2 graders ökning krävs omfattande utsläppsminskningar.

Konsekvenserna av klimatförändringarna på lång sikt beror på hur mycket och hur snabbt 
utsläppen av växthusgaser minskar (Begränsad klimatpåverkan) och hur väl samhället lyckas 
anpassa sig till nya förhållanden och de klimatförändringar som redan märks idag (Klimatan-
passning). 

Användningen av förnybara energikällor har ökat i Sverige och utsläppen av växthusgaser 
har minskat sedan 1990-talet. Industrin, service och boendet har blivit mycket effektivare de 
senaste 30 åren. Den sektor som inte effektiviserats i lika stor utsträckning är transporter. 
Utsläppen från transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 
och här finns utmaningar att möta i form av mer energieffektiva fordon och mer förnybara 
bränslen och minska resorna och transportbehovet i sig2.

Ökat behov av resurshushållning 
Deponeringen av hushållsavfall har minskat sedan 1970-talet, 
framför allt genom en ökad energiåtervinning, det vill säga 
förbränning i kraftvärmeverk.  En hög andel energiåtervin-
ning är visserligen bättre än deponering, men i kombination 
med stora avfallsmängder betyder det att råvaruuttaget är 
fortsatt stort och vid förbränning frigörs fossil koldioxid från 
plastavfall. 

Sverige påverkas till stor del av EU:s avfallsdirektiv. EU:s 
avfallshierarki har fem steg, där avfallshanteringen ska sträva 
efter att klättra uppåt, för att öka resurseffektiviteten. Hie-
rarkin ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och 
politik som rör förebyggande och hantering av avfall. För att 
uppnå en kretsloppsanpassad produktion och konsumtion 

krävs en betydligt högre grad av återanvändning av material och produkter. Konsumtion är 
ett utpekat område för att minska utsläppen framöver3.

Biologisk mångfald – trend att bevaka framåt
Studier pekar på att mänskligheten påverkar jordens ekosystem och livsmiljöer4. Därför bör 
hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster5 ingå i samhällsplaneringen. Hot mot 
den biologiska mångfalden kan vara habitatdegradering6, föroreningar och invasiva arter7. 

2 Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverket
3 Att göra mer med mindre – Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023, Naturvårdsverket
4 Planetary Boundaries2.0 – new and improved, Stockholm Resilience Center 2015
5 Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till välfärd och 
livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.
6 Habitatdegradering är när en arts livsmiljö (habitat) påverkas så mycket att habitatet inte längre kan uppehålla artens 
överlevnad.
7 Invasiva arter är arter som har introducerats av människan orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden.

EU:s avfallshierarki. 
Källa: Naturvårds-
verket
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Länsstyrelserna har fått i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner som ska vara det centrala 
verktyget i arbetet med grön infrastruktur8. Med utgångspunkt från länets förutsättningar, 
naturtyper och arter pekas ett antal insatsområden ut som behöver prioriteras för att stärka 
och bevara en grön infrastruktur.

VARA KOMMUN

Precis som övriga megatrender är utmaningarna för miljö- och klimatförändringar globala 
men effekterna är olika beroende på var du befinner dig i världen och det är av vikt att se till 
den lokala nivån och förstå vad utmaningarna och möjligheterna innebär konkret i Vara, på 
lokal nivå. 

Ökad strävan mot fossiloberoende
I Västra Götalandsregionens Strategi för en fossiloberoende region pekas fyra fokusområ-
den ut, Hållbara Transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster och Sunda och Klimatsmarta bostäder och lokaler. 

Kommunala strukturer och infrastrukturer behöver utvecklas och användas i omställningen 
för att nå målen. Samverkan med andra kommuner samt regionen är viktig. Strategin lyfter 
vikten av bred samverkan och att alla aktörer bidrar med sina pusselbitar. 

Vara kommun har en hög andel utsläpp per invånare. Det kan förklaras av att Vara är indu-
strität och har en stor geografisk yta med förhållandevis få invånare. För att minska utsläp-
pen av växthusgaser är transporter ett viktigt område att arbeta mer med. Offentlig konsum-
tion beräknas bestå av en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen. Varor och tjänster 
som används i offentlig sektor kan t.ex. vara material och förbrukningsvaror men hit räknas 
även lokalhyra, el och värme samt investeringar9. Här pekas upphandling ut som ett viktigt 
verktyg för att minska utsläppen. 

8 Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur samt för människors 
välbefinnande (Naturvårdsverket)
9 Fördjupad analys av svensk klimatstatistik, Naturvårdsverket 2018

Utsläpp av växthusga-
ser inom det geogra-
fiska området, ton 
CO2-ekvivalenter/
invånare. Ibland kan 
enskilda industriverk-
samheter leda till höga 
utsläpp lokalt. Källa: 
RUS (Regional utveck-
ling och samverkan 
i miljömålssystemet) 
samt Nationella emis-
sionsdatabasen.
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Ökad påverkan från konkreta klimatförändringar
Enligt den senaste forskningen kommer påverkan att fortsätta i form av förändrade neder-
bördsförhållanden, ökade temperaturer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa vädersitua-
tioner. Effekterna av miljö- och klimatförändringar kan vara direkta eller indirekta. Exempel 
på en direkt effekt är ökad nederbörd, värmeböljor, ökning av invasiva arter och skadedjur. 
Exempel på en indirekt effekt är ökad global osäkerhet på grund av torka, som i sin tur leder 
till ökad migration och så kallade klimatflyktingar.

För Vara innebär klimatförändringarna ökad risk för värmebölja och torka samt ökad neder-
börd och risk för översvämning vid skyfall. 

Vara har goda grundvattenförutsättningar i jämförelse med övriga Sverige. För Varas agrara 
näringar kan klimatförändringar innebära en längre växtodlingssäsong och större skördar på 
medellång sikt förutsatt att jordbruket anpassas till klimatförändringar. Ett förändrat klimat 
medför även risker för jordbruket, exempelvis försämrade skördar på grund av öka och 
minskad nederbörd, angrepp på grödor med mera10.

Producenter av maskiner till jordbruket påverkas även genom att maskiner behöver utvecklas 
för att klara av ett jordbruk med ett förändrat klimat. Exempelvis behöver lantbrukare ta sig 
ut på åkrarna utan att riskera att köra fast eller skada marken genom markpackning11.

Ökad förekomst av värmeböljor innebär också ökade risker för utsatta grupper så som äldre 
och sjuka, och inom vården. Förändrade årstider och en förlängd växtsäsong kan dessutom 
påverka pollensäsongens start, längd och intensitet med konsekvenser för dem med allergi12.

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen med syftet att förbättra beredskapen i 
kommunerna för klimatförändringen. Kravet innebär att kommunerna i översiktsplanen ska 
ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred 
och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra13.

Ökat behov av resurshushållning
Vara kommun är sämre på att återvinna avfall per invånare jämfört med genomsnittet för 
riket. I figuren här intill syns även att en högre andel av Varas avfall går till deponi och att 
avfallsmängden per invånare är större än genomsnittet i regionen. 

Lokala avfallsplaner ska lägga stor vikt vid det avfallsförebyggande arbetet.  I Vara kommuns 
avfallsplan anges att: Inriktningen för kommunens arbete med avfall är att; vi ska förflytta oss högre 
upp i avfallstrappan, det ska vara lätt att göra rätt, kommunen och kommunens bolag ska föregå med gott 
exempel. 

10 Jordbruk, www.smhi.se
11 Maskiner i lantbruk anpassas för ett ändrat klimat, www.smhi.se
12 Hälsoeffekter, www.klimatanpassning.se
13 Lagändringar i PBL och PBF för att hantera klimatförändringar, PBL kunskapsbanken, Boverket
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Starkare motiv att värna biologisk mångfald
Enligt Länsstyrelsens kommande handlingsplan för grön infrastruktur kan Vara kommun be-
röras av flera insatsområden. Detta är ett viktigt område för Vara kommun att bevaka framåt 
och integrera i samhällsbyggnadsplaneringen för att öka motståndskraften i samband med 
klimatförändringar, och för att skapa en god miljö. 

Slutsats
Vara kommun påverkas på olika sätt av miljö- och klimatförändringarna. Vara kommuns roll 
i miljö och klimatarbetet kan ses utifrån två olika perspektiv:

• Som samhällsaktör; verka för att skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv att 
agera miljövänligt. 

• Som organisation; se till att skapa kvalitet och service med en så liten miljöpåverkan som 
möjligt samt integrera miljö- och klimatarbetet i kärnverksamheten

Vara kommun behöver skapa förutsättningar för alla som bor och verkar i Vara att göra mil-
jömedvetna val och bidra till en hållbar utveckling i det lokala. 

Nya eller skärpta lagar och regler på miljöområdet kan innebära ökade kostnader för kom-
munen, enskilda och näringslivet.

De viktigaste utmaningarna och möjligheterna för Vara kommun de fyra kommande åren är 
att:

• Bidra till en fossilfri och förnybar infrastruktur

• Bidra till en effektiv resurshushållning

• Klimatanpassa samhällsservicen och infrastrukturen

• Ta tillvara ekosystemtjänsterna för att få ett robust, klimatanpassat och resurssnålt samhäl-
le. 

Avfall kg/inv 2017 
i Västra Götalands 
län och Vara. Källa 
Avfall Sverige
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Källor
Se även fotnoter.

Länsstyrelsen, https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/samhälls-
byggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html. 


