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Inledning

Strategisk plan och budget
Strategisk plan och budget är Vara kom-
muns främsta styrdokument. Styrdokumentet 
innehåller övergripande mål för perioden 2020-
2023, skattesats, hur skattemedlen ska användas 
och därigenom vilka prioriteringar kommunen 
väljer att göra framöver. Strategisk plan och 
budget är därmed även det yttersta styrdo-
kumentet för kommunfullmäktige för att ge 
nämnder och styrelser en övergripande politisk 
inriktning. Här beskrivs kommunens principer 
om mål- och resultatstyrning där fördelade 
resurser, utifrån beslutade mål, ska leda till 
resultat vilka ligger till grund för uppföljning, 
analys samt planering inför kommande år.

Styrdokumentet fastslår resursfördelning 
mellan nämnderna och anger inriktningen för 
verksamheten de fyra kommande åren.

Styrprocessen
Styrprocessen är den process där resurser för-
delas utefter beslutade mål. Syftet är att förbätt-
ra verksamheten och förverkliga kommunens 
vision: ”I Vara finns det goda livet, hos oss är 
alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi byg-
ger för framtiden!” Styrprocessen visualiseras 
genom ett styrhjul (se nedan) som omfattar två 
huvudprocesser; en planeringsprocess och en 
uppföljningsprocess. Huvudprocesserna består 
av delprocesser som var för sig innehåller be-
redningar och beslut.

Planeringsprocessen startar med en omvärldsa-
nalys vilken tar fasta på möjligheter och utma-
ningar såväl i ett nuläge som för de närmaste 
kommande åren. Omvärldsanalysen utmyn-
nar i ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen 
(februari månad) för nämndernas drift- och 
investeringsramar kommande budget- samt 
planeringsår. Inriktningsbeslutet fungerar 
som ”stafettpinne” vilken kommunstyrelsen 
överlämnar till nämnderna, att ha som ut-
gångspunkt för nämndens arbete med budget. 
Utifrån inriktningsbeslutet arbetar nämnder-
na fram budgetförslag vilket överlämnas till 
budgetberedningen i maj månad. Även de 
kommunala bolagen inkommer med budgetför-
slag. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut 
om budget. Under hösten arbetar respektive 
nämnd samt bolag fram sin detaljbudget.

Uppföljningsprocessen syftar till att och göra 
mål, resurser och resultat transparenta. Del-
årsrapport april omfattar verksamhet och 
ekonomisk uppföljning för samtliga nämnder. 
Helårsutfall för drift och investering prognosti-
seras baserat på det ekonomiska utfallet under 
perioden januari till april. Delårsrapport augusti 
innefattar, utöver nämndernas uppföljning med 
prognos för helåret, även bolagens resultat och 
prognos samt måluppfyllelse för nämndernas 
mål samt indikatorer.

Inledning
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Omvärldsanalys

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har 
gjort en omvärldsspaning där fem olika så 
kallade megatrender lyfts fram; globalisering, 
demografi, klimat, teknik och värderingar. En 
megatrend påverkar människor och organisa-
tioner såväl internationellt som nationellt och 
lokalt.

Vara kommuns omvärldsanalys tar avstamp i 
ovan nämnda megatrender utifrån vilken påver-
kan de får nationellt och lokalt för kommunen. 
Omvärldsanalysen har legat till grund för fram-
tagande av övergripande mål och framgångs-
faktorer avseende åren 2020-2023.

De demografiska förändringarna består i hu-
vudsak 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 medfi-
nansiering av tidigare statligt finansierad servi-
ce, stora investeringsbehov liksom oförändrad 
nivå i statsbidragen innebär sammantaget att 
kostnaderna växer betydligt snabbare än skatte-
intäkterna framöver.

Såväl det privata näringslivet som den offentli-
ga 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 näring-
en som kommunen. Kommunens attraktivitet 
som arbetsgivare blir därmed allt viktigare 

liksom att möta nya generationers krav på flex-
ibilitet och inflytande i arbetslivet. Trots lägre 
utbildningsnivå har Vara en högre sysselsätt-
ningsgrad i jämförelse med övriga kommuner i 
Västra Götalandsregionen. Omvänt är arbets-
lösheten lägre än i regionen och i riket, vilket 
är positivt för såväl Vara kommun som geogra-
fiskt område och som arbetsgivare.

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och di-
gitaliseringen i synnerhet går snabbt framåt och 
påverkar kommunens sätt att utföra service och 
tjänster. Kommuninvånare och företag kommer 
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 högre ekonomisk utsatthet än riket, 
lägre medellivslängd vilket beror på en mer 
ohälsosam livsstil än i riket, en hög andel som 
upplever otrygghet samt en låg utbildningsnivå 
generellt.

När det gäller infrastruktur och kommunika-
tioner blir det allt viktigare för små och medel-
stora kommuner att knyta an till större städer 
och regioner samt samverkan däremellan. För 
Vara kommun blir infrastrukturen allt viktigare 
för att bibehålla befolkningstillväxt och syssel-
sättning i en region som släpar i Västra Göta-
landsregionen vad gäller dessa viktiga mått på 
utveckling.

Klimatförändringar och miljöfaktorer blir allt 
viktigare i både fysisk infrastrukturplanering, 
markanvändning som i människors och före-
tags agerande i vardagen. Här är kommunen en 
viktig aktör på vägen mot att bli fossiloberoen-
de, att hushålla med mark- och naturresurser 

Omvärldsanalys
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Omvärldsanalys

samt strävan att bevara den biologiska mång-
falden och ett resurssnålt samhälle. Ytterligare 
utmaning ligger i att klimatanpassa samhällsser-
vicen och infrastrukturen.

Avslutningsvis kan konstateras att en hållbar 
utveckling – för alla – i Vara kommun är en 
utmaning framöver.
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen (11 kap 1§) ska kom-
muner ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet där kommunfullmäktige beslu-
tar 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 grundläg-
gande 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 utgångs-
punkten 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 verksamhets-
mässigt perspektiv.

Finansiellt perspektiv
Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mel-
lan välfärd för dagens befolkning och för kom-
mande generationer. Kommunens tillgångar 
ska inte förbrukas för att täcka löpande behov, 
utan ett långsiktigt finansiellt handlingsutrym-
me ska skapas genom ett tillräckligt stort resul-
tat. Det möjliggör för kommunen att skattefi-

nansiera 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, kost-
nadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås 
genom att det finns ett tydligt samband mellan 
budgeterade resurser, mål och resultat.

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
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Mål

Styrmodell

Vara kommuns styrmodell utgår från visionen 
och innehåller två målnivåer; övergripande mål 
och nämnds- och bolagsmål. Visionen lyder: 
Vara Vågar! Vision 2030: I Vara finns det goda 
livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. 
Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att 
leva och bo.

Övergripande mål bryts ned till nämnds- eller 
bolagsmål, vilka mäts och följs upp med indika-
torer. Analys och uppföljning, med tillhörande 
planering framgent, görs i delårsrapport au-
gusti samt i årsredovisningen. På förvaltnings-, 
verksamhets- och enhetsnivå finns arbetsplaner 
med aktiviteter som bidrar till att nå målen.

Framgångsfaktorerna är att anse som förhåll-
ningssätt och faktorer som Vara kommun ska 
arbeta med för att nå de övergripande målen. 
Framgångsfaktorerna ska därmed genomsyra 
samtliga verksamheter.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019 (KF § 
64) ska övergripande mål samt framgångsfak-
torer gälla 2020-2023, vilket därmed samtliga 
nämnder och kommunala bolag har att förhålla 

sig till. Övergripande mål samt framgångsfakto-
rer presenteras nedan.

Agenda 2030

Genom 17 globala hållbarhetsmål antog 
världens stats- och regeringschefer ett globalt 
ramverk för hållbar utveckling i FN:s gene-
ralförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 
2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. 
En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventy-
ra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar 
utveckling är viktigt för Vara kommuns lång-
siktiga planering och innehåller tre dimensioner 
som är ömsesidigt beroende av varandra; social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Agenda 2030 kan ses som ett verktyg för att 
uppmärksamma utmaningar och möjligheter 
samt få en balans i de tre perspektiven av håll-
barhet. I Vara kommuns övergripande mål har 
Agenda 2030 inkluderats. Under varje övergri-
pande mål visas de globala mål som huvudsak-
ligen relaterar till Vara kommuns verksamhet. 
Därefter har även indikatorer för varje nämnd 
en koppling till målen för att förenkla uppfölj-
ning och analys av arbetet med Agenda 2030.

Mål



9

Mål

Övergripande mål
Attraktivt Vara med livskvalitet för alla

Beskrivning av mål 

Ett attraktivt Vara med god livskvalitet för alla 
är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla 
lever ett gott liv och känner tillit och förtroen-
de till varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett 
samhälle med acceptans där människors lika 
värde står i centrum. Det handlar om att bygga 
ett långsiktigt och hållbart samhälle där alla 
känner delaktighet och möjlighet att påverka. 
Ett samhälle som skapar goda förutsättningar 
att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbild-
ning, kultur, hälsa, trygghet och sociala nätverk. 
Näringslivet och kommunen samverkar för att 
uppnå ett gott företagsklimat, goda förutsätt-
ningar för tillväxt och utveckling samt möj-
lighet för medborgare och näringsliv att agera 
miljövänligt.

Verksamhet med god kvalitet

Beskrivning av mål 

Vara kommun och dess verksamheter är till för 
invånare, besökare och näringsliv i kommunen. 
Kommunens uppdrag är att leverera service 
och tjänster av hög kvalitet, med så liten mil-
jöpåverkan som möjligt. Miljö- och klimatarbe-
te ska inkluderas i all verksamhet. 

Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och 
relationer ska kännetecknas av öppenhet, hög 
tillgänglighet och ett gott bemötande. Dia-
log och delaktighet skapar engagemang kring 
kommunens verksamheter, ger kunskap och 
förståelse för kommunens uppdrag och stärker 
förtroendet för kommunens arbete.

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål 

Vara kommun är en attraktiv och välmående 
arbetsplats, där alla medarbetare ska känna 
sig delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara 
kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö 
i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål 

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt. För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 
medborgare, frivilliga organisationer, företag, 
andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 
verksamheten ska minskas genom att agera för 
effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 
och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.
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*V6: Sex kommuner i samverkan. Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
*Delregionalt: Skaraborgs kommunalförbund.

Mål

Framgångsfaktorer

1. Folkhälsa

Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. 
Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållan-
den och livsmiljöer vilket skapar förutsättning-
ar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med 
god livskvalitet för alla.

2. Samverkan

Samverkan är viktigt för Vara kommuns 
medarbetare, dess verksamheter, invånare 
och näringsliv. Samverkan sker internt mellan 
kommunens verksamheter, i *V6, *delregionalt, 
regionalt, nationellt och internationellt och ger 
värdefulla kunskaper och utbyten samt effekti-
viserar verksamheterna. I Vara kommun värde-
sättes internationella nätverk och utbyten högt. 
Internationell samverkan är betydelsefullt för 
utveckling av de kommunala verksamheterna, 
dess medarbetare och kommunens invånare. 
Ytterst handlar det om en förståelse för om-
världen, se sambanden mellan lokal och global 
utveckling och verka för en ökad demokratise-
ring av samhället.

3. Dialog

Vara kommun skapar förutsättningar för tillit 
till det demokratiska systemet. För att utveckla 
ett hållbart samhälle ges medborgare möjlighet 
till delaktighet i lokalsamhällets utveckling. En 
god dialog mellan kommunföreträdare och in-
vånare, brukare, lokalsamhälle och verksamhet 
är nyckeln till framgång.

4. Kultur

Kultur i Vara kommun innebär kunskap, enga-
gemang, evenemang, goda livsmiljöer och iden-
titet från dåtid till framtid. Konserthuset är en 
av motorerna för framgång, liksom den kultur 
som finns närvarande i alla kommuninvånares 
vardag. Kultur är en viktig faktor för platsers 

attraktivitet, människors upplevelse av livskvali-
tet, samhällets förutsättningar för demokratisk 
utveckling och kreativ utveckling i närings- och 
arbetsliv.

5. Digitalisering

Vara kommun utvecklar verksamheten med 
hjälp av digitaliseringens möjligheter. Genom 
digitalisering skapas förutsättningar att leverera 
service och tjänster på ett nytt sätt. Digitalise-
ring bidrar till effektivisering och kvalitetshöj-
ning för kommunens verksamheter och dess 
invånare.

6. Innovation

Vara kommun uppmärksammar och agerar på 
möjligheter och har modet att våga ta sig för 
och prova nytt. Vara kommuns innovationskul-
tur, entreprenörskap och verksamhetsutveck-
ling skapar en effektiv verksamhet. Innovation 
är nya lösningar som svarar mot behov och 
efterfrågan i vardagen hos invånare, besökare 
och näringsliv. Vara kommun involverar och tar 
tillvara såväl interna som externa krafter.

7. Utbildning

Vara kommuns barn och unga ska erbjudas en 
likvärdig utbildning som inspirerar till ett livs-
långt lärande. Utbildning skapar förutsättningar 
att etablera sig på arbetsmarknaden samt ett 
liv i egenförsörjning och är en friskfaktor för 
ett minskat utanförskap. Utbildning och ut-
bildningsnivå är gemensamma nämnare för en 
positiv och hållbar utveckling för både indivi-
den och samhället.
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

Samhällsekonomisk 
utveckling
Inför år 2020 prognostiserades konjunktu-
ren inta ett läge som beskrevs som mild låg-
konjunktur med viss ökad arbetslöshet efter 
flertalet år med stark tillväxt och högkonjunk-
tur. På grund av coronapandemin sjönk dock 
BNP kraftigt under årets två första kvartal och 
ekonomin gick snabbt in i lågkonjunktur med 
stigande arbetslöshet som följd. Sveriges kom-
muner och regioner (SKR) anger att nedgången 
i ekonomin under de två första kvartalen tycks 
vara klart större än vad som prognostiserades 
tidigare under våren. Bedömningen för res-
terande del av 2020, och även för 2021, är att 
ekonomin stabiliseras, att BNP ökar, men att 
stor ovisshet fortfarande råder. Osäkerheten är 
hög såväl kortsiktigt som långsiktigt och förkla-
ras i huvuddrag av en ovisshet kring smittsprid-

ning, vårdbehov, smittbegränsande åtgärder, 
ekonomisk-politiska krisinsatser och hur dessa 
sammantaget påverkar ekonomin. Trots att en 
återhämtning i ekonomin är att vänta räknar 
SKR med att arbetslösheten fortsätter stiga 
under kvartal tre och fyra år 2020. Vidare gör 
SKR ett antagande i form av ett beräknat sce-
nario om att lågkonjunktur kommer råda fram 
till 2023. Mot slutet av 2023 förväntas konjunk-
turen inta en jämviktsnivå där varken hög- eller 
lågkonjunktur råder.

I Vara kommun har arbetslösheten stigit och 
uppgick i september månad 2020 till 4,8 %, 
vilket kan jämföras med 4,1 % vid samma tid-
punkt 2019. Arbetslösheten har stigit markant i 
hela Västra Götaland.

*Källa: SKR, Makro Nytt, nummer 3/2020.

Ekonomiska planeringsförutsättningar

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Skatteunderlagsprognos
Vara kommuns skatteintäkter beror till stor del 
beror på hur skatteunderlaget i riket utvecklas. 
Skatteunderlagets utveckling består i huvudsak 
av två komponenter; antalet arbetade timmar 
och timlönen.

I och med coronapandemins konjunkturpå-
verkan får det följder på skatteunderlaget då 
sysselsättningen minskar.

SKR:s prognos i oktober har förändrats jäm-
fört med det som publicerades i augusti. Det 
förklaras dels av en reviderad bild över den 
samhällsekonomiska utvecklingen, men även av 
att ändringar har gjorts utefter förslag i budget-
propositionen för 2021.

Prognoser från SKR, Ekonomistyrningsverket 
(ESV) och regeringen skiljer sig åt. Regeringens 
prognos jämfört med SKR:s är en mer gynn-
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

sam skatteunderlagstillväxt avseende perioden 
2019-2022. Skillnaderna är dock små, förutom 
för år 2021 då regeringen prognostiserar en 
betydligt större ökning av lönesumman än vad 
SKR gör. ESV prognostiserar totalt sett en 

lägre utveckling jämfört med SKR och reger-
ingen. Det förklaras huvudsakligen av att ESV 
prognostiserar en svagare utveckling av arbeta-
de timmar.

Skatteunderlagsprognos

Skatteunderlagstillväxt
I diagrammet nedan illustreras SKR:s be-
dömning av skatteunderlagstillväxten. Utifrån 
rådande ekonomiska läge räknar SKR med en 
inbromsning i skatteunderlagstillväxten 2020 
jämfört med 2019*. Det förklaras framförallt av 
en stor minskning av antalet arbetade timmar 
utifrån läget på arbetsmarknaden. Bedömning-
en är att skatteunderlagstillväxten stannar strax 
under två procent 2020. Att det inte blir lägre 
förklaras dels av utbetalning av permitterings-
löner, dels av en kraftig ökning av beskattnings-
bara sociala ersättningar, exempelvis arbetslös-
hetsersättning och sjukpenning, vilka är en del 
utav de krisåtgärder som vidtagits för att stötta 

ekonomin. Dessa motverkande effekter syns i 
de gråa fälten i diagrammet nedan (övrigt). Till 
2021 väntas skatteunderlagstillväxten bli ännu 
lägre än 2020 trots att sysselsättningen beräk-
nas komma att öka. Det förklaras av att krisåt-
gärder relaterade till coronapandemin avtar.

Scenariot för 2022–2024 innebär ett antagande 
om återhämtning av samhällsekonomin där en 
stark sysselsättningstillväxt i kombination med 
en måttlig löneökningstakt leder till att skatte-
underlagstillväxten i slutet av 2024 intar en nivå 
vilken kan likställas vid normalkonjunktur.

* Källa: SKR, Cirkulär 20:39.
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

Kommunalekonomisk  
utjämning
Kommuner och regioner runt om i landet ska 
ha samma ekonomiska förutsättningar till ser-
vice för sina invånare trots skillnader i demo-
grafi, inkomster, utbud och livsvillkor. Det sker 
genom det kommunala utjämningssystemet 
som jämnar ut skatteunderlaget (det beskatt-
ningsbara inkomstunderlaget) och kostnader 
mellan kommunerna. Utjämningen sker i två av 
varandra oberoende system, inkomstutjämning 
och kostnadsutjämning.

Inkomstutjämning

Inkomstutjämningen är den huvudsakliga 
kanalen för statens bidragsgivning till kom-
munerna. Pengarna används för att fylla på 
skatteunderlaget till alla kommuner upp till 
en garanterad nivå och syftar till att jämna ut 
skillnader i skatteintäkter mellan kommunerna 
så att kommunerna får likvärdiga inkomster att 
beskatta.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut 
för strukturella skillnader i behov och kostna-
der. Systemet utjämnar endast för kostnader 
som inte går att påverka, som t.ex. att det finns 
många barn eller många äldre i en kommun. 
Utjämningen sker mellan kommunerna och 
innehåller inte något bidrag från staten.

Under 2019 genomfördes på regeringens 
uppdrag en översyn av kostnadsutjämningssys-
temet med fokus på kompensation för högre 
kostnader i glesbygd och socioekonomiskt 
utsatta områden. Förändringen medförde en 
höjning av intäkter för Vara kommun med ca 
16 mkr för 2020.

Skattesats

Skattesatsen är 21,77 kr i Vara kommun från 
2017 och skatteintäkterna är budgeterade uti-
från den skattesatsen. En förändring av skatte-
satsen med 10 öre motsvarar ca 3,3 mkr i 2021 
års intäktsnivå. Nedan redovisas vad skattein-
täkterna består av.
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

Sett till befolkningens sammansättning efter 
ålder förutspås en åldrande befolkning, vilket 
illustreras nedan. I diagrammet kan det avläsas 
att det framförallt är invånare över 80 år som 
förväntas öka till antalet, men en ökning ses 
även för barn i åldern 10-20 år. Samtidigt ses 

en minskning av befolkningsantalet för åldern 
25-30 år. Genomsnittsåldern i kommunen för-
väntas öka från 44 år till 45 år under perioden 
2019 till 2039. Det kan jämföras med samma 
prognos för riket där genomsnittsåldern ökar 
från 41 år till 43 år.

Befolkningsutveckling
Under 2019 ökade folkmängden i kommu-
nen till 16 024 invånare. Befolkningsökningen 
förklarades av ett positivt flyttnetto, dvs. att 
fler flyttade till kommunen än från. Samtidigt 
var födelsenettot negativt, vilket innebär att det 
under år 2019 dog fler invånare än som föddes.

Perioden 2019-2039 förväntas folkmängden 
öka med 900 invånare enligt senaste befolk-
ningsprognos, vilket presenteras i nedanstående 
tabell. Precis som utfall 2019 prognostiseras 
befolkningsökningen bero på ett positivt 
flyttnetto, med ett fortsatt förväntat negativt 
födelsenetto.
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Befolkningens sammansättning påverkar 
försörjningskvoten/försörjningsbördan, vilket 
är ett demografiskt mått som visar hur många 
extra personer en person i yrkesverksam ålder 
(20-64 år) måste försörja förutom sig själv. I 

nedanstående diagram kan det utläsas att för-
sörjningsbördan är och förväntas fortsätta vara 
högre i kommunen jämfört med riket. Detta 
innebär sammantaget att allt färre kommer 
behöva försörja allt fler.

Långtidsprognos Vara 
kommun
Långtidsprognos för Vara kommun togs fram i 
samarbete med Sveriges kommuner och regio-
ner under hösten 2019. Prognosen utgår från 
räkenskaper 2018, dvs. konstaterat utfall, med 
följande antaganden samt förutsättningar:

• Oförändrad servicenivå.

• Skatteunderlag, löner och priser utvecklas 
enligt SKR:s samhällsekonomiska bedöm-
ning (från augusti 2019). I genomsnitt skrivs 
71 % av kostnaderna fram med löneutveck-
lingen och 29 % med prisutvecklingen.

• Kostnader skrivs fram med demografiska 
förändringar, dvs. befolkningsutveckling.

• Statsbidragen är inte värdesäkrade.

• Kostnader för pensioner, avskrivningar samt 
räntor utgår från utfall 2018 och skrivs fram 
med prisutvecklingen.

Med tanke på rådande instabilitet vad gäller den 
samhällsekonomiska utvecklingen på grund av 
coronapandemin är framtagen långtidsprognos 
för Vara kommun som ett led av detta ytterst 
osäker. Nedanstående slutsatser tar därmed ej 
hänsyn till den förändring som tillkommit i ef-
terhand. Syftet med prognosen är att få en bild 
av den demografiska utvecklingens effekter på 
kommunens resultat på lång sikt.
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Slutsatser prognos 2018-
2025
• Kommunens verksamheter beräknas ge ett 

underskott med 56 mkr år 2025.

• För att kommunen ska leva upp till ”god 
ekonomisk hushållning” (vilket här innebär 
ett överskott om 2 %) under planeringspe-
rioden krävs ett resultat på 23 mkr år 2025, 
vilket innebär att kostnaderna behöver redu-
ceras med 79 mkr.

• I beräkningarna ingår kostnadsökningar på 
46 mkr som följer av förändringar i befolk-
ningens storlek och sammansättning. De de-
mografiska behoven ökar framför allt inom 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.

Verksamhetens kostnader 2018-2025

Resultaträkning 2018-2025
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Beräkningsförutsättningar

I tabellen nedan sammanställs de beräknings-
förutsättningar som ingår i budget 2021-2024.

Resursfördelning
För bildningsnämndens och socialnämndens 
verksamheter räknas driftsramar fram enligt 
en central fördelningsmodell. Modellen beräk-
nar resurser baserat på en kostnad per enhet 
(prislapp) och en volym (antal barn/brukare/
invånare). Syftet är att anpassa fördelningen till 
demografiförändringar och kostnadsutveckling-
en inom olika verksamheter. Ytterst handlar det 
om att uppnå en rättvis fördelning av kom-
munens resurser ur ett brukar- och medbor-
garperspektiv samt att underlätta för politiska 
prioriteringar.

Den centrala modellen räknar fram ”en påse 
pengar” till nämnden som sedan fördelar enligt 
en egen intern fördelningsmodell. Eftersom det 
är nämnden som har störst kännedom om de 
egna verksamheterna fördelas resurser på det 
sätt där de gör mest nytta.

Priser och volymer uppdateras varje år så att 
fördelningen ska vara relevant och hållbar över 
tid. Inför kommande års budget och kommun-
styrelsens inriktningsbeslut i februari inhämtas 
aktuella priser för året. Därefter följer avstäm-
ning av verksamhetsvolymer vid två tillfällen, 
i april då även planåren justeras utifrån en ny 
befolkningsprognos, och i september.

 
Övriga nämnders driftsramar räknas upp med 
förväntad inflation för alla kostnader utom 
personalkostnader. Dessa ligger som ett cen-
tralt anslag under kommunstyrelsen för att ge 
förutsättningar för en aktiv lönepolitik.

Räntepåslag
Kommunerna är skyldiga enligt lag att ta ut 
marknadsmässiga räntepåslag av kommunens 
samtliga bolag som lånar genom koncernban-
ken. Syftet är att neutralisera det stöd som 
kommunen genom sin styrka ger bolagen som 
verkar på en konkurrensutsatt marknad. Om 
avgiften sätts för lågt anses det vara otillåtet 
statsstöd och om den sätts för högt anses det 
vara otillåten vinstutdelning.

En översyn av räntepåslaget i koncernbanken 
genomfördes inför 2018 och resulterade i att 
kommunfullmäktige beslutade om en höjning 
av avgiften med 0,15 procent till 0,40 procent. 
Enligt kommunens finanspolicy ska avgiften 
fastställas årligen och förvaltningens översyn 
inför 2019 års budget resulterade inte i någon 
förändring.

Inför budget 2020 höjdes räntepåslaget med 
0,20 procent till 0,60 procent efter ett politiskt 
initiativ.

Beräkningsförutsättningar
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Driftbudget

Effektivisering
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 
innehöll ett effektiviseringskrav på nämnderna 
om 8 mkr. Beloppet låg som en separat post 
i ingången av planeringsåret utan att påver-
ka nämndernas driftsramar. Under våren har 
förvaltningarna gemensamt arbetat fram ett 
förslag till fördelning som beslutats i respektive 
nämnds budgetförslag samt fastställts av kom-
munfullmäktige i juni.

Av effektiviseringskravet om 8 mkr har kom-
munstyrelsen tagit 1 mkr, tekniska nämnden 
1,5 mkr, miljö- och byggnadsnämnden 0,2 mkr, 
bildningsnämnden 3,3 mkr och socialnämnden 
2 mkr.

Inga ytterligare effektiviseringskrav är budgete-
rade för kommande planår.

Förändringar driftbudget
Vara kommun budgeterar en sammanlagd 
nettodriftsbudget om 990,1 mkr för 2021. Vid 
planperiodens slut uppgår den till 1 084,4 mkr. 
Nedan redovisas de förändringar som tillkom-
mit sedan kommunfullmäktiges beslut om 
drifts- och investeringsramar i juni.

• Volymanpassning enligt den centrala resurs-
fördelningsmodellen medförde en minsk-
ning av bildningsnämndens driftsram om 
-5 994 tkr beroende på lägre volymer än 
förväntat för grundskola och fritids. Inom 
grundskolan förklaras den relativt stora 
minskningen av antal barn i huvudsak av 
en stor avgående årskull i nionde klass och 
en liten inkommande årskull i förskoleklass. 
Minskningen inom fritids kan ha flera för-
klaringar då det inte är en obligatorisk verk-
samhet. Socialnämndens driftsram minskade 
med - 3 388 tkr beroende på lägre volymer 

än förväntat i äldreomsorgen.

• Räddningsnämnden Västra Skaraborg har 
under hösten äskat om ett ökat anslag om 1 
500 tkr för att nå budget i balans 2021. Äs-
kandet gäller enbart 2021 och motiveras av 
ökade lönekostnader för deltidsbrandmän 
(RIB), lägre intäkter från tillsyn och kontroll, 
samt ökade kostnader för administration. 
För Vara kommuns del innebär äskandet en 
ramhöjning om 324 tkr. Då Vara kommun 
tidigare budgeterat för högt på felaktiga 
uppgifter innebär äskandet ingen ökning 
av nämndens ram för 2021. Sammantaget 
för planperioden innebär det en minskning 
2021 med -27 tkr och en ökning 2021-2023 
med 71 tkr, 261 tkr respektive 276 tkr.

• Årets avtalsrörelse har försenats på grund av 
coronapandemin och medfört att endast de-
lar av lönepotten fördelats ut till nämnder-
na. De avtalsområden som är klara omfattar 
lärare, sjuksköterskor och vissa akademiker-
förbund. Förhandlingar pågår fortfarande 
för Kommunalförbundet samt förbund 
inom allmänkommunal verksamhet. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott har före-
slagit kommunfullmäktige att inte reducera 
bildningsnämndens driftsram för 2021 om 
6 mkr enligt utfall av resursfördelningsmo-
dellen. 

Den 1 januari träder den nybildade samhälls-
byggnadsförvaltningen i kraft. Det innebär att 
den driftsram som tidigare utgjorde förvalt-
ningen för utveckling och service delas upp i 
två delar. Se nedanstående tabell.

Driftbudget
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Driftbudget

Nämndernas driftbudget
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Investeringsbudget

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har i juni beslutat om 
nämndernas investeringar för 2020 till 2024. 
Jämfört med budget 2020 ökar kommunsty-
relsens budget med 1 mkr 2021-2024 för att 
täcka ett flertal planerade byten av IT-system. 
I samband med uppstart av den nya samhälls-
byggnadsförvaltningen 1 januari 2021 delas 
kommunstyrelsens investeringsram i två delar. 

Bildningsnämndens budget ökar med 2 mkr 
för 2021 för inventarier till Tråvads skola och 
Kvänums förskola. Tekniska nämndens bud-
get ökar med 47 mkr. Övriga nämnder lämnas 
oförändrade jämfört föregående år.

Nämndernas investeringsbudget

Investeringsbudget tekniska nämnden
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Investeringsbudget
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Resultatbudget

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår för 
närvarande till 39,8 mkr. För planåren 2022 till 
2024 minskar resultatet till 20,3 mkr, 16,0 mkr 
respektive 1,8 mkr. De förändringar som till-
kommit efter kommunfullmäktiges beslut om 
drifts- och investeringsramar i juni, och som 
påverkat resultatet, redovisas nedan.

• Prognoser för skatteintäkter och generella 
statsbidrag ger en sammanlagd ökning med 
5,6 mkr. 

• Anpassning till prognosticerat utfall för 
2020 påverkar budgeterade tillgångar och 
skulder i balansräkningen. Kraftigt ökade 
generella statsbidrag och ett lågt utfall av 
investeringar 2020 ger en lägre lånevolym 
än beräknat samtidigt som räntekostnaderna 
justerats ned. Sammantaget ger detta främst 
effekter för 2022-2024. För 2021 är det 
främst lägre kostnader för avskrivningar och 
högre kostnader för hyresförluster som ger 
en samlad positiv effekt om 3,7 mkr.   

• Volymanpassning enligt den centrala resurs-
fördelningsmodellen ger en nettoeffekt på 
resultatet om 9,4 mkr.

• Vara kommun har under hösten 2019 bytt 
förvaltare av tjänstepensioner från KPA till 
Skandia. Eftersom Vara kommun redovi-
sar hela pensionsskulden i balansräkningen 
ger förändringar av skulden stora utslag på 
kommunens resultat. Den nya prognosen 
gav en förväntad ökning av resultatet med 
7,6 mkr. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott har före-
slagit kommunfullmäktige att inte reducera 
bildningsnämndens driftsram för 2021 om 6 
mkr enligt utfall av resursfördelningsmodel-
len, vilket ger en negativ resultateffekt om 6 
mkr. 

Särskilda förhållanden 
i budget relaterat till 
coronapandemin

Skatteintäkter

Osäkerheten om hur den svenska ekonomin 
utvecklas är fortsatt stor både på kort och lång 
sikt och försvårar beräkningen av kommande 
skatteintäkter.

Generella statsbidrag

Vara kommun har blivit väl kompenserad 2020 
och till viss del 2021 för det skatteintäktsbort-
fall som kommer av lågkonjunkturen. För 2023 
och 2024 är dock den beräknade nettoeffekten 
negativ, dvs. aviserade statsbidrag kompenserar 
inte för lägre skatteintäkter under dessa år.

Riktade statsbidrag

”Äldreomsorgslyftet” ger möjlighet att söka 
bidrag för utbildningsinsatser och därigenom 
stärka kompentensen i verksamheten. ”Äldre-
omsorgssatsningen” är ett bidrag av generell 
karaktär, men som är riktad till äldreomsorgen. 
Information om eventuella villkor är för närva-
rande begränsad.

Statlig ersättning för ökade 
kostnader

Under 2020 har Vara kommun fått ersättning 
för ökade sjuklönekostnader. Inga nya utfästel-
ser är gjorda för 2021 och kommunens kost-
nader för detta är svåra att förutse. Full kom-
pensation för hälso- och sjukvårdskostnader 
är också utlovad 2020 men inte heller för detta 
finns löften för kommande år.
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Resultatbudget

Heltidsresan

Socialförvaltningen har startat tre pilotprojekt 
i april 2020 och införandet planeras därefter 
att ske etappvis i kommunens olika verksam-
heter. Fullt genomfört uppskattas den totala 
kostnaden initialt till ca 25 mkr, varav social-
förvaltningen svarar för ca 22 mkr. På grund 
av pandemin har tidplanen förskjutits och det 
är osäkert i vilken takt genomförandet kommer 
att ske. Kostnader för heltidsresan ingår inte i 
det budgeterade resultatet.
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Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget
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Balansbudget

Balansbudget
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Finansiell analys

Vara kommun budgeterar ett resultat för 2021 
på 39,8 mkr. Resultatet relaterat till skatteintäk-
ter och generella statsbidrag uppgår till 3,9 %. 
Kommunens nettoinvesteringar beräknas under 
2021 uppgå till 231 mkr vilket är högre än 
tidigare år. Totalt under perioden 2021 till 2024 
beräknas kommunen investera för 710 mkr. 
Volymen är högst 2021 men sjunker till 2024.

Självfinansieringsgraden av investeringarna be-
räknas under 2021 uppgå till 37 %. Det innebär 
att investeringarna inte kan finansieras med 
skatteintäkter, utan kommunen måste låna för 
att finansiera investeringarna. Det förhållandet 
består under hela planperioden.

Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveck-
ling och ställning för Vara kommun används 
en finansiell analysmodell utvecklad av Kom-
munforskning i Västsverige. Målsättningen är 
att utifrån dessa identifiera eventuella finan-
siella möjligheter och problem och därigenom 
klargöra om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra 
perspektiv: Det finansiella resultatet, kapacitets-
utvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den finansiella utvecklingen. Varje per-
spektiv analyseras med hjälp av ett antal finan-
siella nyckeltal som har till uppgift att belysa 
ställning och utveckling inom de fyra perspek-
tiven.

Resultat

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter från skatter och generella 
statsbidrag väntas öka med 3,5 % år 2021 jäm-
fört med vad som budgeterades för 2020. Ök-
ningen är en nettoeffekt av lägre skatteintäkter 
till följd av lågkonjunkturen och kompensation 
genom extra generella statsbidrag med anled-
ning av coronapandemin. För 2022 och 2023 
ökar intäkterna med måttliga 1,9 % men ökar 
sedan med 2,4 % 2024. Den lägre ökningstak-
ten beror på att tillskott från generella bidrag 
inte fullt ut kompenserar en förväntat lägre 
nivå på skatteintäkter dessa år. Kommunen 
budgeterar för en oförändrad skattesats om 
21,77 % under perioden.

Kommunens nettokostnader väntas öka med 
3,3 % under 2021. Förväntade löneökningar, 
stigande inflation och volymökningar, främst 
inom skola och omsorg, kommer enligt beräk-
ningar att ge en årlig nettokostnadsökning med 
mellan 2,1 % och 4,0 % för åren 2022 till 2024. 
Den relativt stora variationen i nettokostnads-
utveckling under perioden tillskrivs till stor del 
förändringar av pensionsskuldens kostnader.

Sammantaget ökar intäkterna 0,2 % mer än 
kostnaderna år 2021. För planperioden 2022 till 
2024 ökar istället kostnaderna mer än intäkter-
na med 2,1 %, 0,2 % respektive 1,3 %.

Årets resultat

Finansiell analys
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Finansiell analys

Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i 
balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen 
för att ge en mer rättvisande bild av kommu-
nens ekonomiska ställning. Med redovisning 
enligt blandmodellen ligger större delen av 
pensionsskulden utanför balansräkningen och 
förändringar av pensionsskuldens beräknade 
storlek påverkar därför det redovisade resulta-
tet olika mycket beroende på redovisningsmo-
dell.

Kommunens resultat i relation till skatter och 
generella statsbidrag väntas bli 3,9 % år 2021. 
Jämfört med budget 2020 är det en förbättring 
med 0,1 %. Under 2022 till 2024 budgeterar 
kommunen för minskande resultat från 2,0 % 
till 0,2 %.

Vara kommun har ett finansiellt mål att resul-
tatet som andel av skatter och generella stats-
bidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Det ger ett 
utrymme att under en längre tid skattefinansie-
ra en normal investeringsvolym i kommunen. 
Det innebär i sin tur att kommunens kort- och 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i 
form av soliditet och likviditet behålls.

Årets investeringar

De samlade nettoinvesteringarna väntas upp-
gå till 231 mkr under 2021 vilket är högre än 
tidigare år. Från att ha legat kring 50 mkr per 
år 2014 och 2015 ökade investeringarna till 172 
mkr 2018 och 160 mkr 2019. Prognosen för 
2020 är 126 mkr till följd av ett flertal försena-
de projekt. De höga investeringarna år 2021 
och 2022 beror till stor del på ett ökat reinves-
teringsbehov av de fastigheter som byggdes 
under 70- och 80-talen, men även investeringar 
i infrastruktur. Investeringstakten sjunker sedan 
för 2023 och 2024 till 149 mkr respektive 120 
mkr. 

Utfallet av investeringarna tenderar dock att 
bli lägre än budget och budgeterade volymer i 
planåren tenderar att öka då fler projekt läggs 
in i respektive planår i kommande budgetpro-
cess. Sammantaget skapar detta en osäkerhet i 
bedömningen av investeringarnas påverkan på 
kommunens framtida resultat och ställning.

Totalt under perioden budgeterar kommunen 
för investeringar om 710 mkr. De senaste åren 
har inte utförda investeringar nått upp till bud-
geterad volym och utfallet har legat mellan 50 
- 85 %. Det prognosticerade utfallet för 2020 
är ca 60 % inklusive ombudgeterade medel från 
2019.

Av de totala investeringarna beräknas ca 40 % 
under perioden göras i skolor och förskolor. 
Investeringar i VA-verksamhet, gator och vägar 
väntas uppgå till ca 35 % och omkring 10 % 
läggs på investeringar i vård och omsorg. 

Självfinansieringsgrad av 
investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna 
mäter hur stor del av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat före avskrivning-
ar. 100 % innebär att kommunen kan skattefi-
nansiera samtliga investeringar som är utförda 
under året, vilket i sin tur innebär att kommu-
nen inte behöver låna till investeringarna och 
att kommunens långsiktiga finansiella hand-
lingsutrymme stärks.

Självfinansieringsgraden väntas uppgå till ca 35 
% de kommande två åren för att sedan öka upp 
mot 50 % 2024 i takt med att de budgeterade 
investeringarna avtar. Den låga självfinansie-
ringsgraden under perioden innebär att kom-
munen ökar sin belåning varje år vilket minskar 
det finansiella handlingsutrymmet.
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Kapacitet

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsik-
tiga finansiella handlingsutrymme, dvs. långsik-
tiga motståndskraft. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med 
eget kapital. Ett viktigt kriterium för god eko-
nomisk hushållning är att soliditeten under en 
längre period inte försvagas utan utvecklas po-
sitivt. Det innebär att kommunen blir mindre 
skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsut-
rymme. Ökade lån innebär ökade kostnader för 
räntor som tränger undan medel att använda i 
verksamheten.

Vara kommun har under en längre period inte 
haft egna lån och soliditeten har sedan 2010 
legat omkring 30 %. Under 2018 införde kom-
munen en koncernbank vilket innebar att de 
kommunala bolagens lån övertogs av kommu-
nen varpå soliditeten sjönk till 26 % vilket är 
samma nivå som redovisas för hela kommun-
koncernen. Rensat för de kommunala bolagens 
lån redovisade kommunen en soliditet på 30 % 
samma år.

Stora extra statsbidrag till följd av coronapan-
demin i kombination med ett lågt förväntat 
utfall av investeringar gör att soliditeten 2020 
väntas bli betydligt högre än de 22 % som bud-
geterades. År 2021 väntas soliditeten uppgå till 
26,9 % för att sedan successivt sjunka till 24,5 
% 2024.

Kommunalskatt

Kommunens skattesats höjdes med 0,5 % 2017 
och uppgår till 21,77 %. Det är 0,39 % mer är 
den genomsnittliga skattesatsen för kommu-
nerna i Västra Götalands län och 1,05 % mer 
än den genomsnittliga skattesatsen i riket som 
är 20,72 %. Under perioden budgeteras en 
oförändrad skattesats på 21,77 kr.

Risk och kontroll

Likviditet ur ett riskperspektiv

Kassalikviditeten mäter kommunens kortsiktiga 
betalningsförmåga och visar om kommunen 
kan fullgöra sina betalningsåtaganden på kort 
sikt som t.ex. att betala ut löner. Ett värde om 
100 % innebär att omsättningstillgångarna 
exklusive lager är lika stora som de kortfristiga 
skulderna.

Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en 
kortsiktig beredskap som motsvarar minst 85 
mkr och har därför en checkkredit om 100 
mkr som inte är avsedd att nyttjas. Det behov 
av likviditet som följer av att kommunen inte 
klarar att självfinansiera budgeterade investe-
ringar möts genom ökade lån. Upplåningsbe-
hovet i koncernen samordnas i koncernbanken 
och budgeteras efter likvida medel om 10 mkr, 
utöver den reserv som checkkrediten utgör. På 
så vis uppnås en kostnadseffektiv finansiering.
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Kassalikviditeten beräknas till 31,4 % för 2021 
och stiger till 35,6 % 2024. Den låga nivån 
förklaras av att kommunen har en checkkredit 
istället för pengar i kassan. Inräknat checkkre-
diten är kassalikviditeten 78 % för 2021. De 
kortfristiga skulderna innehåller dessutom en 
semesterlöneskuld om ca 45 mkr som inte be-
talas ut på kort sikt. Med hänsyn tagen även till 
denna blir kassalikviditeten kring 100%.

Pensionsåtagande

Kommunens pensionsskuld redovisas som en 
avsättning i balansräkningen eftersom det inte 
är känt exakt hur stor skulden är. Budgeterad 
skuld utgår från de prognoser som utförs av 
kommunens pensionsförvaltare.

Då Vara kommun redovisar skulden i balans-
räkningen innebär förändringar i beräkningar-
na, såsom basbeloppsjusteringar eller räntejus-
teringar, att kommunens resultat förändras.

Under hösten 2019 bytte kommunen förvaltare 
från KPA till Skandia efter en gemensam upp-
handling av kommunerna i västra Skaraborg. 
Bytet innebar att sedvanlig prognos i december 
månad uteblev. Den första prognosen från 
Skandia under hösten 2020 gav en lägre be-
räknad skuld än förväntat. För 2021 uppgår 
skulden till 374,5 mkr för att sedan minska till 
360 mkr år 2024.

Avslutande kommentar
Budgeten för Vara kommun är upprättad i 
enlighet med de riktlinjer som antagits för god 
ekonomisk hushållning. Kommunen väntas 
under perioden 2021 till 2023 uppfylla det 
finansiella målet om ett resultat på 2 % +/- 1 
% av intäkter från skatter och generella statsbi-
drag. För år 2024 förväntas däremot inte målet 

uppnås. Det innebär att kommunen under de 
kommande tre åren väntas uppfylla balans-
kravet. För 2024 är resultatet negativt enligt 
beräkning för blandmodellen, vilket innebär att 
balanskravet inte uppfylls.

För att kunna uppfylla det finansiella målet 
under perioden krävs en god verksamhetsstyr-
ning med fokus på en aktiv uppföljning för att 
kunna parera förändringar i budgetförutsätt-
ningarna. Ökade generella statsbidrag till följd 
av coronapandemin ger stabilitet på kort sikt, 
men den negativa resultatutvecklingen i planår-
en vittnar om den underliggande utmaningen 
att möta de kostnadsökningar som bland annat 
kommer av den demografiska utvecklingen. 
För att förhindra att nettokostnaderna utveck-
las i snabbare takt än skatteintäkterna krävs nya 
sätt att organisera arbetet, utnyttja ny teknik 
och samarbete internt och externt.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Lars Gezelius

Förvaltningschef: Anna Cederqvist

Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning.

Styrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. Styrelsen ska med uppmärksam-
het följa de verksamheter som åvilar respektive 
nämnd.

Kommunstyrelsen består från år 2021 utav två 
förvaltningar; Förvaltningen för utveckling och 
service samt Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunstyrelsens ledningsfunktion fördelas 
per förvaltning enligt nedan:

Förvaltningen för utveckling och service

• Utvecklingen av den kommunala demokra-
tin.

• Kommunikationsverksamhet och medbor-
gardialog.

• Övergripande ekonomisk styrning och upp-
handling.

• Personalfrågor och arbetsmiljöarbete.

• Kvalitetsarbete.

• Utveckling av brukarmedverkan.

• Krisledning.

• Säkerhetsarbete, med undantag för det som 
är överlämnat till gemensam räddnings-
nämnd.

• Hållbarhets- och folkhälsofrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Kommunövergripande tillväxt- och ut-
vecklingsfrågor av strategisk och långsiktig 
karaktär.

• Strategiska platsutvecklingsfrågor inklusive 
besöksstrategiskt arbete.

• Översiktlig planering av den fysiska miljön 
samt övergripande gestaltning av det offent-
liga rummet.

• Mark- och exploateringsfrågor.

• Bostadsförsörjningsfrågor.

• Infrastruktur och mobilitetsfrågor.

Kommunstyrelsen
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Förvaltningen för 
utveckling och service

Organisation & verksamhet

Förvaltningen för utveckling och service ska 
stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige i dess ledande roll. Det innefattar att ta 
fram väl genomarbetande förslag inför beslut 
och att effektivt verkställa fattade beslut. För-
valtningen ska även bistå kommunens övriga 
förvaltningar och enheter med konsultativt 
stöd inom olika verksamhetsområden. FUS 
är organiserad i följande avdelningar/enhe-
ter: stab, kansliavdelning, ekonomiavdelning, 
HR-avdelning samt kommunikationsavdelning.

Staben omfattar verksamhetsutveckling, digi-
talisering, folkhälsoarbete, hållbarhetsarbete 
inom miljö och kvalitet samt kommunjuridik.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att skapa 
förutsättningar för att kommunens invånare får 
största möjliga nytta av sina skattemedel och 
att kommunen har en långsiktigt hållbar eko-
nomi. Det sker bland annat genom att ansvara 
för och utveckla kommunens styrprocess där 
ekonomiska resurser kopplas till verksamhetens 
kvalitet. Processen omfattar planeringsarbete 
med fördelning av resurser i budget samt upp-
följning av resultat och kvalitet i delårsrappor-
ter och årsredovisning. Avdelningen ska också 
vara ett stöd till nämndernas förvaltningar i det 
löpande arbetet med planering och uppföljning 
samt analys och intern kontroll. Avdelningen 
ska effektivisera arbetet för att öka kvaliteten 
i kommunens lednings- och stödprocesser 
samt utveckla hantering och information kring 
debitering av kommunala tjänster gentemot 
kommunens invånare.

Kansliavdelningen har det övergripande ansva-
ret för att utveckla processer och rutiner kring 
ärendeberedningen och arkivfunktionen. Av-
delningen ska se till att den demokratiska pro-
cessen i kommunen är korrekt och rättssäker 

genom att ärenden och handlingar hanteras på 
rätt sätt. Detta arbete sker bland annat genom 
ärendehantering, beredning och sekreterarskap 
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
övriga nämnder, arbetsutskott, råd och kom-
munala bolag. Det sker också genom att vara 
ett nämndadministrativt stöd till kommunens 
förvaltningar och ansvara för kommunens cen-
tralarkiv och dokumenthantering. Avdelningen 
tar också emot begäran av allmänna handlingar 
och upprätthåller att begäran hanteras och be-
svaras i enlighet med de lagkrav som finns och 
hjälper allmänheten att hitta information hos 
kommunen.

HR-avdelningen omfattar lönekontor, beman-
ningsenhet, HR-generalister, HR-administratör 
samt utvecklingsledare/projektledare. Avdel-
ningens huvudprocesser utgörs av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, chefsstöd, friskvård, reha-
bilitering, kompetensförsörjning, rekrytering, 
vakansförmedling, löneadministration samt 
utvecklingsarbete för att effektivisera processer. 
Ytterst ska avdelningen säkerställa Vara kom-
muns kompetensförsörjning genom att arbeta 
för en god arbetsmiljö, hög medarbetarnöjdhet 
och lägre sjukfrånvaro.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att 
verka för en öppen, tydlig och objektiv infor-
mation och kommunikation till alla. Genom 
hög tillgänglighet, gott bemötande och god ser-
vice ger avdelningen kunskap om kommunens 
tjänster och stärker kommuninvånarnas möj-
ligheter till delaktighet och insyn. Avdelningen 
ska stötta och utbilda kommunens medarbetare 
och chefer och på så sätt utveckla kommunika-
tionsarbetet. Målet är att skapa delaktighet, nöj-
da kommuninvånare, engagerade medarbetare 
och ett starkt varumärke. Avdelningen består 
av kommunikatörer och receptionister som ger 
stöd och service till medarbetare och kommun-
invånare på olika sätt.
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Nämndsmål

Förtroendet för kommunen ska öka 
och den demokratiska processen ska 
vara transparent

Beskrivning av mål

Ett gott bemötande är en förutsättning för god 
dialog och kvalitet. Alla anställda har ansvar för 
att bära ett värdskap gentemot invånare, besö-
kare och näringsliv som innebär att man alltid 
känner sig bra bemött. Anställda är vår främsta 
resurs som ansikte utåt. Såväl förtroendevalda 
som anställda möter dagligen personer och 
ansvarar för att bemötandet upplevs värde-ska-
pande. Den demokratiska processen upplevs 
som transparent, det är lätt att få insyn i de 
kommunala beslutsprocesserna. Vara kommun 
skapar förståelse för hur beslut fattas, och på 
vilka grunder. Kommunikation och medbor-
gardialog är viktiga verktyg för att förstärka 
förtroendet för kommunen.

Hur ska målet nås?

Förvaltningen ska fortsätta att arbeta för gott 
bemötande, förbättrad tillgänglighet och en 
öppen och tydlig kommunikation till alla. 

Under 2021 kommer det bland annat arbetas 
med att förbättra kommunens tillgänglighet 
genom nya riktlinjer för telefoni och e-post och 
utbildning i hänvisningssystem och outlook. En 
undersökning gällande möjligheterna att starta 
upp ett så kallat kontaktcenter som innebär 
”en väg in” för alla som har ärenden till kom-
munen ska genomföras. Medborgardialogen är 
viktig och arbetet fortsätter med att arrangera 
invånarträffar och utveckla arbetet med med-
borgardialog på olika sätt. Under 2019 sjösattes 
en ny e-tjänstplattform på vara.se som nu ska 
utvecklas vidare och förankras hos kommunens 
invånare.

Arbetet med att förvalta och utveckla ärende-
hanteringssystemet kommer att fortsätta, dels 
genom att sätta rutiner för digital ärendehan-
tering och dels skapa likartade rutiner kring 
ärendehantering för varje nämnd. Till detta ska 
även nya dokumenthanteringsplaner för alla 
kommunens processer tas fram som tydliggör 
vilka handlingar som ska bevaras och vilka som 
ska gallras. En manuell inventering av arkivet 
kommer genomföras och sen göras sökbar 
via system, på så sätt kan handlingar i arkivet 
effektivare sökas fram vid begäran.
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Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål 

Vara kommun är en attraktiv och välmående 
arbetsplats, där alla medarbetare ska känna 
sig delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara 
kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö 
i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.

Hur ska målet nås?

Förvaltningen kommer framöver arbeta med 
Vara Frisk som är ett samarbete mellan För-
säkringskassan, Samordningsförbundet och 
Vårdcentralen för att minska sjukfrånvaron. 
Fokus kommer också vara att bli ett bättre stöd 
till förvaltningarna vad gäller sjukstatistik samt 
uppföljning av rehabiliteringsarbete. Under år 

2020 har Rökfri arbetstid införts och framåt 
kommer detta arbetet fortgå. Vidare kommer 
friskvårdsbidraget att fortsätta vara ett gott 
stöd för våra befintliga medarbetare samt öka 
attraktiviteten som arbetsgivare.

Arbetet med Heltid som norm fortsätter. Arbe-
tet innebär att medarbetare ska erbjudas heltid 
i sin grundtjänst och därmed få mer hållbara 
arbetsscheman över tid. Samtliga tjänster som 
annonseras inom kommunals avtalsområde ska 
vara på 100 procent.

OSA- samt AKU-enkäter genomförs vartan-
nat år. Förvaltningen kommer att arbeta med 
utökat stöd till chefer vad gäller framtagning av 
handlingsplaner. En Etisk kompass har tagits 
fram och framåt kommer arbetet vara inriktat 
på att få denna inarbetad i verksamheterna, 
målet är att den ska genomsyra organisationens 
sätt att arbeta.

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt. För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 

medborgare, frivilliga organisationer, företag, 
andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 
verksamheten ska minskas genom att agera för 
effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 
och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

Hur ska målet nås?

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att ska-
pa förutsättningar för kommunens verksamhe-
ter att planera för och följa upp de ekonomiska 
målen. Under 2021 kommer en förvaltningsö-
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vergripande rutin för uppföljning av budget att 
tas fram. Det kommer att bidra till mer tillför-
litliga rapporter och beslutsunderlag av högre 
kvalitet.

Förvaltningen ska fortsätta stödja arbetet med 
att förenkla och digitalisera kommunens interna 
processer så att resurser kan frigöras till ökade 
behov i verksamheterna och säkra framtida 

personalförsörjning. Inom förvaltningen ska 
under 2021 bland annat genomföras förenklad 
mätaravläsning för vatten och avlopp, samt ef-
fektivisera processen för manuella betalningar.

För att identifiera och hantera finansiella risker 
och på så sätt trygga en långsiktigt hållbar eko-
nomi ska hela kommunkoncernens ekonomi 
analyseras i budget och årsbokslut.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens totala budget uppgår till 
114 639 tkr för år 2021 inklusive effektivise-
ringar. I detta totala belopp ingår från år 2021 
de två förvaltningarna samt det centrala lö-
neanslaget och fördelas enligt följande:

• Centralt löneanslag 27 026 tkr

• Förvaltningen för utveckling och service 78 
566 tkr

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 047 tkr

Förvaltningen för utveckling och service bud-
getram, exklusive post för centralt löneanslag, 
uppräknas med 2 % (ej personalkostnader) 
för att kompensera för inflation. Vad gäller 
det centrala löneanslaget har detta uppräknats 
med 2,7 % inför budget 2021 och plan 2022-
2024. När avtalen är kända och prioriteringar 
gjorts för de olika personalgrupperna fördelas 
löneanslaget till respektive nämnd. Detta syftar 
till att öka kraften i kommunens lönepolitik då 
budgetutrymmet förvaltningsvis inte ska hindra 
möjligheten till att styra lönepolitiken.

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Inom kanslienheten söks årligen ett bidrag från 
Riksantikvarieämbetet om 570 tkr för arkiv-

tjänster och denna intäkt är det budgeterat för. 
Bidraget erhölls år 2020, men för år 2021 råder 
osäkerhet kring tilldelningen. Risk finns att 
bidraget inte betalas ut, vilket kommer att inne-
bära reduceringar i arbetets omfattning inom 
arkivverksamheten.

Kommunen har tillsammans med övriga 
V6-kommuner upphandlat ett nytt ekonomisys-
tem. Implementering kommer ske under våren 
2021 och enligt framtagna beräkningar kommer 
kostnadsökningen uppgå till ca 70 tkr under 
implementeringsåret vilket är inarbetat i bud-
get. Dock råder det viss osäkerhet kring denna 
kostnad då den bygger på vissa uppskattningar.

Det har under år 2020 även genomförts en 
upphandling av telefoni inom V6. Implemen-
tering kommer ske under hösten 2021 och 
på sikt kommer detta att minska kommunens 
kostnader, med hur mycket svårt att uppskatta 
i dagsläget. Under införandeåret kommer det 
tillkomma vissa implementeringskostnader.

Vara kommun kommer framöver att samverka 
med Essunga och Grästorp gällande växelfunk-
tionen. Detta innebär att växeln i Vara kommer 
svara åt alla tre kommunerna vilket kommer 
innebära en intäkt. Det är dock ännu inte 
klarlagt när samverkan kommer starta, troligen 
i samband med bytet av telefonioperatör, och 
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intäktens storlek är därmed osäker.

Kommunfullmäktiges beslut, KF § 65 2019, 
att överföra Vara kommuns löneadministra-
tion till Lidköpings kommun upphävdes i juni 
2020. Detta har fått till följd att HR-avdelning-
en måste byta lönesystem då det nuvarande 
systemet tas ur bruk. Bytet av system är plane-
rat till våren 2021 och det beräknas innebära 
ökade kostnader mot nuvarande system med 
ca 400 tkr per år som en följd av främst in-
vesteringskostnaden. Under införandeåret är 
engångskostnaderna för integreringar, konver-
teringar och konsultinsatser svåra att uppskatta. 
Kostnaderna är inarbetade i ordinarie ram men 
innebär en osäkerhet under främst införande-
året.

Kommunen är ansluten till Omställningsfon-
den vilket är en tjänst som stödjer anställda, 
men även fack och arbetsgivare, i samband med 
uppsägningar som en följd av arbetsbrist. Den-

na tjänst har sedan 2014 varit avgiftsfri men i 
och med ett nytt avtal för år 2020 tas det nu 
ut en premie som uppgår till 0,1 % av årslöne-
kostnaden. För Vara kommun del innebär det 
en kostnad på 490 tkr år 2020 och en kostnad i 
liknande storlek beräknas år 2021.

Inom digitaliseringen kommer det ske en över-
gång till Office 365 vilket beräknas öka kostna-
derna med ca 300 tkr. Detta är en kostnad som 
framåt kommer fördelas ut till respektive för-
valtning men som under införandeåret tas inom 
FUS ram då beloppet är svårt att fastställa.

Effektiviseringar

Effektivisering för kommunstyrelsen uppgår 
till 1 000 tkr år 2021 vilket sker genom en 
omorganisation på Tillväxt- och utvecklingsav-
delningen samt att Stab minskar kostnaden för 
utvecklingsändamål.

Driftbudget

Från år 2021 är Tillväxt- och utvecklingsavdelningen omorganiserad och ingår till största del i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen 
vilket påverkar jämförbarheten mellan åren.
I kostnaderna (samt i personalkostnaderna) ingår det centrala löneanslaget.
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Driftbudget per verksamhet

Från år 2021 är Tillväxt- och utvecklingsavdelningen omorganiserad och ingår till största del i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
funktionerna Hållbarhetsstrateg och Folkhälsosekreterare kommer dock ingå i Staben inom Förvaltningen för utveckling och service från 
år 2021.

Investeringsbudget

Från år 2021 är investeringsbudget för markinköp flyttad till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Jämförelsetal

Till och med 2020 är talen inklusive Tillväxt- och utvecklingsavdelningen, från 2021 ligger det som en egen förvaltning. Detta påverkar 
siffrornas jämförbarhet.
Samtliga tal ät beräknade exklusive det centrala löneanslaget.
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Framtiden
Förutsättningarna för Vara kommun att bedriva 
verksamhet förändras. Den långtidsprognos 
som Vara kommun tagit fram tillsammans 
med SKL hösten 2019 visar på ekonomiska 
utmaningar framöver. Detta förklaras av den 
demografiska utvecklingen med ökad försörj-
ningskvot, dvs. invånarna i Vara kommun blir 
allt fler i yngre och äldre åldrar, vilket leder till 
kostnadsökningar och investeringsbehov. De 
demografiska behoven ökar framför allt inom 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. 
Covid-19 pandemin har inneburit både utma-
ningar och omställningar för Vara kommuns 
verksamheter. För förvaltningen för utveckling 
och service som ansvarar för krisledningsarbe-
tet har ett ökat fokus fått läggas på dessa frågor 
och ännu syns inte hela vidden av pandemins 
utveckling och dess konsekvenser. Det har även 
kommit en ny säkerhetslagstiftning som ökar 
fokus på just dessa frågor.

Pandemin har också tydliggjort de ökande 
kraven på information till kommunens med-
borgare. En översyn kommer göras av webb-
platsen vad gäller behovet av anpassningar 
för att bli en mer kommunikativ organisation. 
Ökade insatser kommer att behöva läggas på 
utvecklingen av e-tjänster i kommunen och i 
det arbetet är kommunikationsavdelningen en 
viktig funktion för att informera och vägleda 
medborgarna.

En viktig uppgift framöver är att hålla samman 
och driva kommunens styrprocess där ekono-
miska resurser kopplas till verksamhetens kva-
litet. Kommunen står inför stora investeringar 
med ökad belåning som följd vilket ställer krav 
på finansiell planering och finansiell analys. Stor 
vikt kommer framgent att läggas på att förenkla 
och digitalisera service och tjänster till med-
borgarna, men också internt inom kommunen.

Den offentliga sektorn, liksom den privata 
sektorn, kommer framledes att ha stora utma-

ningar med kompetensförsörjningen till sina 
verksamheter, mot bakgrund av den demogra-
fiska utvecklingen. För kommunens del blir 
utmaningen dubbel, dels att kompetensförsörja 
de egna verksamheterna och dels att erbjuda 
utbildningsmöjligheter för medborgarna som 
ligger i linje med näringens behov. För kommu-
nens del kommer det att innebära att fortsätta 
arbeta med att förstärka arbetsgivarvarumärket. 
Under år 2021 görs en större satsning på verk-
samhetsutveckling för alla medarbetare samti-
digt som ledarutvecklingen fortsätter för alla 
chefer och strateger/utvecklare. För att klara 
kompetensförsörjningen är en annan viktig del 
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet samt att satsa på hälsa och friskvård för de 
anställda.

Samverkan inom V6-kommunerna (Vara, Ska-
ra, Götene, Essunga, Lidköping och Grästorp) 
kommer att intensifieras och utvecklas vilket är 
ett sätt att möta kommande utmaningar inom 
ekonomi och kompetensförsörjning. Nya sam-
verkansstrukturer kommer att implementeras 
i V6, vilket kommer att underlätta kommande 
samarbeten.

Förvaltningens arbete kommer att kraftsamla 
kring det strategiska arbetet kring Agenda 2030 
för hållbar utveckling, ur såväl ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt perspektiv. I arbetet 
med kommunens nya mål som togs fram under 
hösten 2019 arbetades Agenda 2030 in och ar-
betet framåt kommer bestå i att implementera 
målen i verksamheten och sträva efter målupp-
fyllelse.
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Organisation & verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 
kommunövergripande tillväxt-och utveck-
lingsfrågor. Förvaltningen har tre verksam-
hetsområden. Det ena verksamhetsområdet 
fokuserar på näringslivsutveckling, platsutveck-
ling samt besöksstrategiskt arbete. Det andra 
verksamhetsområdet fokuserar på mark- och 
exploateringsfrågor, översiktsplanering av den 
fysiska miljön samt gestaltning av det offentliga 
rummet såväl som bostadsförsörjningsfrågor, 
infrastruktur och mobilitetsfrågor. Det tredje 
verksamhetsområdet svarar mot Miljö- och 
byggnadsnämnden och omfattar en byggenhet 
och en miljöenhet.

Nämndsmål

En hållbar tillväxt och utveckling

Beskrivning av mål

I Vara kommun har alla möjlighet till det goda 
livet. Här ökar utbildningsnivån, sysselsätt-
ningsgraden är hög och inkomstnivåerna är 
jämnare fördelade och ökar över tid. I Vara är 
folkhälsan god och alla har förutsättningar att 
vara delaktiga i samhället. Det råder ett hållbart 
tillväxt- och utvecklingsklimat. Det offentliga 
och det privata skapar värden tillsammans. I 
kommunen finns hög beredskap för bostads-
byggande och verksamhetsetableringar.

Hur ska målet nås?

I syfte att ytterligare stärka upp Varas erbjudan-
de som etableringsort inom ramen för det del-
regionala etableringskontoren Business region 
Skaraborg samt Position Väst stärker planverk-
samheten planberedskapen på etableringsom-
rådet Häljeved. Detta för att öka möjligheterna 
till fler typer av verksamhetsinriktningar än vad 

som medges av rådande planberedskap.

Olika mindre insatser för en förbättrat före-
tagsklimat och en stärkt dialog mellan närings-
liv och kommun samt mellan olika aktörer som 
verkar för och/eller inom näringslivet är  
uppstarten av Näringslivsluncher på Vara Kon-
serthus, nyhetsbrev till näringslivsaktörer samt 
fortsatt arbete med att etablera ett nätverk för 
Fastighetsägare i Vara.

Arbetet med att bereda en omarbetad marktax-
an kommer att fortsätta liksom framtagandet 
av nya rutiner för köp och försäljning av kom-
munalt ägd mark, tomtkö med mera.

Arbetet med att digitalisera befintlig översikts-
plan kommer att fortlöpa liksom framtagandet 
av ett planprogram för nästa bostadsområde, 
dvs Håkan-Månsgården i Vara.

I syfte att stärka förutsättningarna för en 
levande småstad och fortsatt god service till 
medborgare och besökare kommer förvalt-
ningen aktivt verka för och lägga tid på ett 
stärkt samarbete mellan kommun, fastighets-
ägare och handlare med fokus på en hållbar 
småstadsutveckling. Utöver detta kommer den 
digitala kommunikationen ut mot besökare att 
ytterligare stärkas genom ”visitvara” och andra 
kanaler. Samarbetet fortsätter med Läckö-Kin-
nekulle gällande besökskommunikationen.

Som en fortsättning på det arbete som ini-
tierades under 2020 med en inventering av 
grönstruktur (tillång till grönytor) i Vara tätort 
kommer även en inventering av parkeringsplat-
ser genomföras under 2021. Detta för att få 
en enad bild om var behovet av parkeringsytor 
är som störst och när på dygnet samt för att 
på bästa sätt undvika ineffektivt nyttande av 
oexploaterad mark. På sikt kommer även en 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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fördjupad förtätningsstudie att genomföras.

Gällande vidareutveckling av kvarteret Sprin-
ten i Vara kommer arbetet att löpa utifrån de 
fördröjande effekter som pandemin orsakat 
projektet. Syftet är alltjämt att tillskapa förut-
sättningar för såväl nyetablering av verksamhet, 
bostäder och fler sysselsättningstillfällen.

Tillsammans med andra förvaltningarna sker 
olika insatser för att stärka hållbarhetsaspekter-
na. Vara står för ett främjande och förebyggan-
de arbete som ytterst syftar till att erbjuda tryg-
ga livsmiljöer där man kan leva med god hälsa. 
I det operativa folkhälsoarbetet ingår brottsfö-
rebyggande insatser, det lokala BRÅ respektive 
VEST (Vara effektiv samverkan för trygghet), 
ett tvärsektoriellt forum för att upptäcka och 
förhindra skadegörelse, otrygga platser oro, 
stök och klotter i samhället. Telefonledes 
avstämningar sker varannan vecka. Relaterat 
till detta är; Vuxna på stan. Trygghetskapa-
de insatser vid Badhusparken, Stationshuset 

samt skolorna liksom årliga Tätortsvandringar. 
Fokus gällande hållbarhetsfrågorna kopplat till 
miljö är på det förvaltningsöverskridande arbe-
tet med att ta fram en miljöstrategi som lång-
siktigt kan skapa förutsättningar för kommunal 
verksamhet och medborgare att minska belast-
ningen på miljön. Arbetet fortlöper enligt plan. 
Utöver framtagandet av en miljöstrategi ingår 
även arbete med att i dialog med andra aktörer 
skapa förutsättningar för en biogastankstation, 
en översyn av Vara kommuns egna bilpark för 
minskat fossilberoende mm.

Arbetet med att projektutveckla och/eller 
projektleda fortsatt utveckling av Stationshu-
set, Nedervara samt Rösjömosse fortgår. Den 
andra och avslutande delen av framtagandet av 
ett kulturmiljöprogram kommer att genomför-
as. Interegprojektet SMaRT som Vara deltar i 
tillsammans med Västra Skaraborg (V6) löper 
på enligt plan och inkluderar även besöksnä-
ringarna Bjertorp Slott och Lumber & Karle 
samt Vara Konserthus.
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Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Vara kommun är en attraktiv och välmående 
arbetsplats, där alla medarbetare ska känna 
sig delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara 
kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö 
i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.

Hur ska målet nås?

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny 
förvaltning från och med januari 2021. För-
valtningen kommer att, med utgångspunkt 
från den arbetsklimatundersökning som gjorts 
under hösten 2020 och de verksamheter som 
ingår i förvaltningen, arbeta in konstruktiva ak-
tiviteter i verksamheternas arbetsplaner i syfte 
att skapa en välmående arbetsplats. Ett viktigt 
arbete för en välmående arbetsplats är även 
implementeringen av den ”Etiska kompassen”.

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 
medborgare, frivilliga organisationer, företag, 
andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 

verksamheten ska minskas genom att agera för 
effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 
och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

Hur ska målet nås?

För att verka för en långsiktig digitaliseringsef-
fekt kommer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att fortsätta påbörjat arbete i redan befintliga 
verksamheter med att tillskapa e-tjänster där 
så är görligt, avsätta tid i eventuella funktions-
grupper på V6-nivå för att samverka kring 
digitala plattformar/e-tjänster, aktivt delta i 
förstudien för ett ev. framtida kontaktcenter 
samt inventera var kostnadseffektiviseringar 
skulle kunna göras utan att sänka kvaliteten 
eller rättssäkerheten.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens totala budget uppgår till 
114 639 tkr för år 2021 inklusive effektivi-
seringar. I detta totala belopp ingår från år 
2021 de två förvaltningarna samt det centrala 
löneanslaget och Samhällsbyggnadsförvaltning-
ens del uppgår till 9 047 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens intäkter och 
kostnader (exklusive personalkostnader) räknas 
upp med 2 % varje år för att ta hänsyn till 
inflation.

Inom förvaltningen finns planverksamhet och 
till år 2020 kom det nya redovisningsrekom-
mendationer gällande hur man ska redovisa 
plankostnader i samband med exploatering. 
Tidigare har dessa kostnader balanserats i 
redovisningen fram tills dess att marken sålts, 
enligt de nya rekommendationerna ska kostna-
der av denna typ löpande belasta driften. Detta 
kan innebära att kostnaderna svänger kraftigt 
mellan åren beroende på var i en planprocess 
kommunen befinner sig.  Det kommer också 
innebära att de år när mark säljs kommer intäk-
terna öka jämfört med andra år.

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Under år 2021 kommer exploateringen av Hå-
kan-Månsgården påbörjas. Dessa kostnader har 
tidigare balanserats men ska nu belasta driften 
löpande enligt förklaringen ovan om nya redo-
visningsrekommendationer. Enligt tidsplanen 
skulle kostnader börja komma under år 2020 
men pga ett utökat markområde och inköp av 
ytterligare mark i kombination med fördröjda 
upphandlingar av konsulter för efterfrågade 
markundersökningar kommer kostnaderna för 
projektet att starta först år 2021. Det leder då 
även till högre kostnader under år 2021 än vad 
planen var från början. Under nästa år kommer 
troligen mark på Lassagården att börja säljas 
vilket bör leda till intäkter från markförsäljning-

arna. Inom exploateringen ligger det framåt 
ett antal osäkerhetsfaktorer, både vad gäller 
tidsplan men även storlek på kostnader och 
intäkter enligt ovan resonemang.

Miljö- och bygg kommer i enlighet med gällan-
de lagstiftning för förorenad mark att påbörja 
tillsynen av mark med saneringsbehov. Vara 
kommun är själva förorenare, och därmed an-
svariga för att bära saneringskostnaden, på ett 
20-30 antal områden. Det finns i dagsläget inga 
medel avsatta för varken miljötekniska under-
sökningar eller saneringsåtgärder.

Förvaltningen ser framåt ett behov av att 
anställa en Samhällsplanerare. Detta skulle 
innebära en tillkommande kostnad på ca 700 
tkr men det skulle innebära fördelar genom 
att Vara kommun får kompetens och kraft för 
att sätta mobilitetsfrågorna i fokus, en avgö-
rande faktor för kompetensförsörjning till vår 
arbetsmarknad inkl den egna organisationen 
samt förutsättningar för kvalitativt boende på 
landsbygden. Till landsbygd inräknas här hela 
Vara kommun, dvs både boende i tätorter som 
utanför tätorter.

Det ska framöver beredas en ny marktaxa. En 
ny marktaxa kommer sannolikt att påverka 
intäkterna positivt då den nuvarande marktaxan 
ligger för lågt i förhållande till markens mark-
nadsvärde, men det ökade intäkterna kommer 
sannolikt inte att ge utslag förrän tidigast 2022.
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Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Investeringsbudget

Jämförelsetal

Framtiden
Prioriterade områden för samhällsbyggnads-
förvaltningen under 2021 utöver det som redan 
nämnts kommer att vara att tillgodose att den 
nya förvaltningen får en bra start och att själva 
syftet med förvaltningens tillskapande infrias. 
För att så ska ske behöver fokus läggas på en 
kvalitativ intern arbetsmiljö där medarbetarna 
mår bra. Först då kan ytterligare fokus läggas 
på ett förankrat konsultativt arbetssätt där 

förvaltningens medarbetares kompetens kom-
mer medborgaren till gagn på bästa sätt och 
arbetet/handläggningen sker i nära dialog med 
medborgaren.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Peter Jonsson

Förvaltningschef: André Essebro

Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 
resultatenheter.

Inom de olika resultatenheterna bedrivs för-
skola, förskoleklass, grundskola, särskola, 
elevhälsa, gymnasieskola, kulturskola, skol-
skjutsar, fritidsgårdar, bad, bibliotek, allmän-
kultur, konsumentverksamhet, den allmänna 
fritidsverksamheten samt administrativt stöd till 
föreningslivet. Vuxenutbildning tillhandahålls 
av Lidköpings kommun på uppdrag av bild-
ningsnämnden.

All förskola och skola/utbildning för ungdo-
mar och vuxna utgår från de nationella mål, 
uppdrag och bestämmelser som uttrycks i skol-
lag, förordningar och läroplaner samt i FN:s 
barnkonvention. Dessutom styrs biblioteken av 
bibliotekslagen och konsumentrådgivningen av 
skuldsaneringslagen.

Organisation & verksamhet
Bildningschef  är tillika skolchef  och har det 
övergripande ansvaret för förvaltningens arbe-
te. Bildningsförvaltningens organisation utgörs 
av fyra verksamhetsområden samt den centrala 
elevhälsan och staben. Verksamhetsområdena 
är förskolan, grund- och grundsärskolan, gym-
nasieskolan samt kultur- och fritid. Respektive 
område leds av verksamhetschef  som har det 
övergripande ansvaret för respektive verksam-
hetsområde. Under verksamhetschefer för för-
skola, grund- och särskola samt gymnasiesko-
lan verkar ett antal rektorer som i sin tur leder 
förvaltningens förskolor, skolor och fritidshem. 
Verksamhetschef  för kultur- och fritidsområde 

är tillika enhetschef  över bibliotek, allmän kul-
tur samt kulturskolan. Under verksamhetsche-
fen för kultur- och fritid verkar en enhetschef  
med ansvar för badverksamheten, fritidsgårdar 
och föreningsbidrag.

Bildningsnämnden
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Nämndsmål
Verksamhet som främjar utveckling 
och lärande

Beskrivning av mål 

Bildningsnämnden arbetar för ökad målupp-
fyllelse och resultat i syfte att öka individens 
möjligheter att påverka sin livssituation och 
främja lusten till ett livslångt lärande.

Hur ska målet nås? 

Förvaltning

Lärande och utveckling är ett av de viktigaste 
målen i Bildningsförvaltningens alla verksam-
heter. Det livslånga lärandet sker i alla åldrar 
och därför är det viktigt att förvaltningens ar-
bete fokuserar på arbete med och uppföljningar 
av de uppsatta målen. För att de olika verk-
samheterna ska bli ännu bättre på analysen och 
uppföljning genomförs utbildning i processtöd 
vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet, i 
alla fyra verksamhetsområdena. Ambitionen är 
att det systematiska kvalitetsarbetet ska genom-
syras av likvärdighet och att analyskompetensen 
höjs på alla nivåer.

Förskola

Förskolorna kommer arbeta med en tydlig 
arbetsgång och pedagogisk dokumentation för 
att synliggöra lärandeprocesserna och för att 
kunna följa progressionen hos barnens utveck-
ling. Genom det systematiska kvalitetsarbetet 
kommer förskolan kunna arbeta fram de ut-
vecklingsområden som man behöver fokusera 
på i syfte att uppnå av nämnden uppsatta mål.

Grundskola

Grundskolans kvalitetsarbete kommer att ske 
bland annat genom resultatdialoger som görs 
på förvaltningsnivå och involverar främst verk-
samhetschefen och rektorerna. Det innebär 
att rektorerna får stöd för kunna att analysera 
undervisningen. Syftet med dialogerna är att 

komma fram till vilka insatser som förvaltning-
en kan göra för att stötta rektorerna i deras 
arbete för att nå av nämnden uppsatta målen.

Gymnasiet

Lagmansgymnasiet kommer utveckla och 
förbättra strukturer, organisation och uppdrag 
med målet att all utveckling och förändring ska 
främja elevernas studieresultat och målupp-
fyllelse. Förbättringen kommer bland annat 
ske genom tydligare uppdragsbeskrivningar 
för personalen med tillhörande mötes- och 
uppföljningsstruktur. Elevernas studieresultat 
kommer också främjas genom konkret fokus 
på god närvaro och ökad studiemotivation.

Kultur och fritid

Kultur och fritids verksamheter är viktig del i 
det livslånga lärandet och bidrar till samhäll-
snytta och ökad livskvalitet för Vara kommuns 
invånare och besökare.
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1. För indikatorn ”Antal inskrivna elever kulturskolan” avser mätningen antalet unika elever inskrivna under höstterminen (siffran för 
vårterminen brukar vara i samma storleksordning).
2. För indikatorn ”Antal besökare/år på fritidsgårdar”. Tidigare års siffror är inte pålitliga pga bristfälliga mätmetoder. 2020 får därför 
bli ”basår” och mål för kommande år baseras på det.
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1. För några av indikatorer till målet ”främja utveckling och lärande” används enkätsvar som mätning. Enkäterna genomförs enligt 
beslut vartannat år, vilket innebär att vi har ett målvärde för läsåret 2019/2020, men att det blir tomt för läsåret 2020/2021. Detta 
gäller enkäter som svarar på elevers upplevelse.
2. Gällande indikator ”Andel elever som tog examen inom 4 år” är målet tomt. Föregående läsår (18/19) var andelen elever 0%. Det 
går inte sätta ett värde om var målet ska ligga utan utgångsvärde.

Verksamhet som skapar trygghet och 
trivsel

Beskrivning av mål 

Med fokus på ett ömsesidigt gott bemötande 
och ett främjande och förebyggande förhåll-
ningssätt arbetar Bildningsnämnden för att 
skapa trygghet och trivsel hos individen.
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Verksamhet som främjar tillgänglighet 
och delaktighet

Beskrivning av mål

Med fokus på tillgänglighet och delaktighet 
arbetar Bildningsnämnden för att motivera 
individen att kunna och vilja ta del av de olika 
verksamheternas innehåll.

1. För indikatorn ”Antal aktiviteter som arrangeras i samverkan” och ”Andel elever som deltar i” finns inga mätningar från tidigare år. 
2020 får därför bli ”basår” och mål för kommande år baseras på det.
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Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Vara kommun är en attraktiv och välmående 
arbetsplats, där alla medarbetare ska känna 
sig delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara 
kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö 
i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-

kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 
medborgare, frivilliga organisationer, företag, 



52

Bildningsnämnden

andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 
verksamheten ska minskas genom att agera för 

effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 
och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

Ekonomiska förutsättningar
Bildningsnämnden budgetram för 2021 be-
räknas till 443 350 tkr Med hänsyn tagen till 
befolkningsprognos för planåren och variatio-
nen mellan åren finns det utmaningar utifrån 
de satsningar som är planerade under 2021 och 
framåt.

Statsbidrag utgör en stor del av bildnings 
intäkter. År 2019 var den totala summan ca 35 
mkr. Då förändringar sker i vilka bidrag som 
ges finns det en osäkerhet i vilka bidrag som 
kommer att finnas kvar och med vilka belopp 
som bidraget ges.

19% av nämndens nettokostnader utgörs av 
förskoleverksamhet.

38% av nämndens nettokostnader utgörs 
av grundskolan. Elevantalet är totalt ca1700 
elever, inklusive särskolan och förskoleklass. 
Fördelat på åtta skolenheter där elevantalet 
varierar mellan ca 45 till 400 elever. I de minsta 
enheterna förekommer att antalet elever i en 
årskurs är ca 10.

Att det finns många skolenheter medför flera 
ekonomiska utmaningar. Finns endast 10 
elever i en årskurs på en skola krävs lika mycket 
personal som hade kunnat hantera ytterligare 
10-15 elever. Finns 25 elever i en årskurs måste 
dessa delas i två klasser vilket leder till högre 
personalkostnad.

Under några år har förvaltningen sett en ut-
veckling att allt fler barn tillbringar fler timmar 

i förskolan eller på fritids. Med andra ord har 
antalet volymtimmar ökat. Det medför att per-
sonalbehoven sträcker sig över fler timmar av 
dagen än tidigare. Vilket leder till behov av fler 
pedagoger. 

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Ekonomi

Bildningsnämndens kärnverksamhet har under 
några år inte kunnat bedrivas inom den tilldela-
de budgeten. Den grundläggande utmaningen 
är att genomföra förändringar i verksamheten 
som ger sådan effekt att de olika verksamheter-
na kan bedrivas inom tilldelad budgetram.

Samtidigt som bildningsförvaltningen, genom 
minskad budgetram inför 2021, bidrar till att 
effektiviseringar på kommunnivå möts så  finns 
det andra uppkomna resurskrävande behov. 
Exempel på detta är:

1. Ökade kostnader för skolskjutsar till följd 
av indexhöjningar enligt avtalen med entre-
prenörerna och utökade behov av buss- och 
taxiturer 2 mkr.

2. Ökade kostnader för vuxenutbildningen i 
samband med att kostnadsmodellen gjordes 
om 3,4 mkr år 2021 och ytterligare 1,7 mkr 
år 2022.

3. Statsbidrag är en stor intäktskälla inom flera 
delar av verksamheten. Politiska priorite-
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ringar på regeringsnivå skulle kunna innebä-
ra förändringar av de bidragen.

4. Ökat antal elever inom grundsärskolan un-
der nuvarande läsår.

Intern resursfördelning

Bildningsnämndens ram får från KS är för 
verksamheterna förskola och grundskola beräk-
nad utifrån antalet barn kommande  budgetår. 
Då verksamheten bedrivs i grupper på flera oli-
ka enheter är det en utmaning att kunna minska 
kostnaderna i den löpande verksamheten de år 
då det barnantalet som kommer in sitt första år 
i verksamheten är lägre än det antal barn i den 
äldsta barnkullen som lämnar verksamheten.

I årets budgetarbete har beräkningsmodellen 
för den interna fördelningen inom Bildnings-
nämnden till grundskolans enheter setts över. 
Utmaningen är att ta fram ett system som be-
aktar de kostnadsmässiga utmaningar som vår 
skolstruktur ger samtidigt som modellen skall 
vara rättvis mellan enheterna. Den modell som 
tagits fram för år 2021 är ett steg på vägen i en 
utveckling av systemet.

För förskolans enheter används samma fördel-
ningsmodell som tidigare år. Även den model-
len kommer dock att ses över mer ingående 
med syfte att kunna förbättras.

För att kunna bedriva bildningsnämndens 
verksamhet inom den tilldelade ramen krävs att 
förändringar som ger ekonomisk effekt både 
på kort och lång sikt genomförs i den befintliga 
verksamheten.

Inom förvaltningen har därför initiativ tagits 
för att utreda en antal områden för att utröna 
om verksamheten kan bedrivas till lägre kost-
nad.

Effektiviseringar
Bildningsnämnden skall bära en del av det 
generella effektiviseringskravet på 8 mkr för 
samtliga förvaltningar.

Möjliga effektiviseringar på sammanlagt 3 300 
tkr är;

• 1 600 tkr som en följd av minskade kost-
nader då färre moduler kommer att hyras 
till förskolan i Kvänum. Moduler kommer 
också att lämnas när Västra förskolan är 
ombyggd och lokaler i Levene har lämnats. 
De minskade kostnaderna omfattar hyra 
och städning men även kostnaderna för kost 
kan minska då det blir färre enheter där mat 
serveras vilket kräver mindre personal.

• 1 700 tkr genom ett generellt sparbeting för 
Lagmansgymnasiet.
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Driftbudget

Beslut har fattats om i byggnation på 
Svevia för gymnasieskolans bygg- och 
anläggningsprogram. Det medför att 
bildningsnämndens lokalkostnad beräknas öka 
med 300 tkr från 2022. Då beslutet fattades 
i början av 2020 finns denna summa inte i 
bildningsnämndens ram.

År 2023 beräknas Alléhallen vara ombyggd och 

Bildningsnämndens hyreskostnad beräknas då 
att öka med 2 000 tkr. Sedan tidigare finns 1 
800 tkr avsatta i budgetramen till detta.

Att personalkostnaderna är högre 2021 än 2020 
beror på helårseffekten av 2020 års lönerevi-
sion.

Driftbudget per verksamhet
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Från och med budget 2019 har några ändringar 
gjorts i verksamhetsredovisningen.

Kostnaderna för komvux och särskola redovi-
sas fr om budget 2019 på två separata rader.

I kolumnen bokslut 2018 har kostnaderna för 
elevhälsa, skolskjutsar och skolmåltider inte 
redovisats på separata rubrikrader. Dessa kost-

nader har istället varit schablonfördelade på de 
övriga rubrikraderna. För att tydliggöra dessa 
kostnader redovisas de fr om budget 2019 på 
egna rubrikrader.

Förändringarna medför att det inte blir en kor-
rekt jämförelse mellan bokslutet 2018 och åren 
framöver på respektive rubrikrad.

Investeringsbudget

Jämförelsetal

Framtiden

Förvaltning

Ökad måluppfyllelse för bildningsnämnden 
med likvärdighet som verktyg:

De kommande åren kommer förvaltningens fo-
kus att ligga på att arbeta för ökad likvärdighet 
inom bildning i Vara kommun. Samtliga enhe-
ter inkluderat förskola, skola, kultur och fritid 
kommer att vara delaktiga i denna process. 
Målet med satsningen är att öka likvärdighet 
för barn, elever och invånare inom i bildnings-
nämndens ansvarsområden.

Organisation

Utgångspunkten för förvaltningen är ökad 
likvärdighet i bland annat kvalitetsarbetet inom 
varje verksamhetsområde. De förvaltningsöver-
gripande strukturerna och rutinerna ska skapa 
en ökad tydlighet inom förvaltningens styrning, 

med en styrkedja som säkerställer att politiska 
beslut och mål följs i de olika verksamheterna.

Personal

Även under 2021 finns risk att yrkeskategorier 
så som lärare, förskollärare och specialpedago-
ger blir svåra att rekrytera. Detta är inte unikt 
för Vara kommun utan beror på landsomfat-
tande brist på ovannämnda yrkeskategorier.

Kompetensutveckling

Inom Bildning pågår många parallella insatser 
för att arbeta mot att nå vårt gemensamma mål 
att främja utveckling och lärande i förskola och 
skola.

En viktig pusselbit består av att stärka lärarens 
roll i undervisningen, och detta gör vi genom 
att arbeta för att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet på alla nivåer i styrkedjan. 
Genom ett väl utvecklat och systematiserat 
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kvalitetsarbete ger vi läraren redskap att enklare 
identifiera behov hos enskilda barn och elever, 
och redskap att anpassa sin undervisning så att 
den passar alla. Det handlar till exempel om att 
lägga fokus på att undersöka barns och elevers 
lärande, att analysera vad som är framgångsfak-
torer i ett lärande, att kunna förändra under-
visningen och att få till en samarbetande kultur 
med kollegiala utbyten. Genom ett samarbete 
med Karlstad universitet tar vi tillsammans 
fram verktyg och redskap för att stärka vårt 
systematiska kvalitetsarbete, och inledningsvis 
är det förvaltningsledning, stab och rektorer 
som deltar i utbildningsinsatsen. Så småningom 
kommer nyckelpersoner från varje enhet att 
kopplas på, som kommer agera processtödja-
re när arbetet förankras på varje förskola och 
skola.

Lokaler

En annan viktig aspekt i för att nå ökad lik-
värdighet är tillgänglighet till ändamålsenliga 
lokaler som främjar den goda arbetsmiljön för 
både arbetstagare, barn/elever och besökare. 
Under 2020 görs flertalet förstudier där lokal-
behov kartläggs enligt Vara kommuns projekt-
modell i samverkan med tekniska förvaltning-
en. Förstudierna berör enheter som Alléskolan, 
Nästegårdsskolan och Lagmansgymnasiet och 
bör kunna realiseras under 2021.

Ekonomi

Samtidigt som bildningsförvaltningen, genom 
minskad budgetram inför 2021, bidrar till att 
effektiviseringar på kommunnivå möts så har 
finns det andra uppkomna resurskrävande be-
hov. Dessa anges nedan:

1. Ökade kostnader för skolskjutsar 2 mkr.

2. Ökade kostnader för vuxenutbildningen i 
samband med att kostnadsmodellen gjordes 
om 3,4 mkr år 2021 och ytterligare 1,7 mkr 
år 2022.

Att beakta inför framtiden på längre sikt är 

behovet av översyn av beräkningsmodellen vad 
gäller förvaltningens arbete med detaljbudge-
ten. Idag används personaltäthet som referens 
när detaljbudgeten ska fördelas till de olika för-
skole- och skolenheterna. Denna fördelnings-
modell tar inte hänsyn till de olika enheternas 
behov utan sätter enbart en övre gräns till vad 
varje enhet får/bör kosta. Dessutom omfattar 
bildningsförvaltningen flera mindre skolenheter 
som har svårt att hålla den i budgeten angiv-
na lärartätheten. Varje enskild klass kräver en 
lärare och på de mindre skolenheterna finns det 
inte tillräckligt med elevunderlag för att kunna 
skapa en klass med fler elever än vad som är 
fallet idag. Konkret innebär detta att elevunder-
laget antingen inte räcker för att skapa fullstor 
klass eller inte två fullstora klasser (med ca 35 
elever). För att ha råd med de små klasserna 
behöver därför en översyn göras. Se även tabell 
nedan.

Förskola

De tre största utmaningarna är tillgång till 
utbildad personal, stora barngrupper med 
långa vistelsetider och planering/reflektionstid 
till personalen utifrån det utvidgade undervis-
ningsuppdraget förskolan enligt Läroplanen för 
förskola.

Stora barngrupper och  färre pedagoger/barn 
än rikssnittet  innebär svårigheter för rektor att 
organisera för en verksamhet som möjliggör 
planering och reflektion för personalen. Detta 
gäller främst det ökade undervisningsuppdrag 
som förskolan har och som ställer krav på gott 
om tid för personalen för planering, uppfölj-
ning och utvärdering av verksamheten. Dessa 
förutsättningar är viktiga för att förvaltningen 
ska kunna säkerställa likvärdighet, kvalitet och 
utveckling i undervisningen i förskolan.

Grundskola

En stor utmaning för grundskolan i Vara kom-
mun är att det är varierande klasstorlekar på 
enheterna, vilket är en följd av Vara kommuns 
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geografiska disposition. Även om en skola har 
få elever i en klass och därmed mindre pengar 
med hänsyn till elevpeng, kräver den ett visst 
antal lärare för att tillgodose eleverna under-
visningstid. Nedanstående tabell visar verklig-
heten, med dagens elevtal, jämfört med om 
vi hade haft en möjlighet att fördela eleverna 
i fulltaliga klasser. I exemplen jämförs klasser 
med 26 elever och 28 elever. De fiktiva exem-
plen visar att skillnaden på antal klasser skulle 
bli stor. Färre antal klasser skulle ge ett mindre 
behov av antal lärare. Om antalet elever var 
26 innebär det att totala antalet klasser skulle 
minska med cirka 13 klasser. Se tabell nedan.

Gymnasieskola

Lagmansgymnasiet är på många sätt inne i en 
väldigt positiv utveckling, med bland annat nya 
lokaler och ett ökat söktryck. Detta ger många 
möjligheter, men även en del utmaningar. Fort-
sätter trenden att allt fler blivande gymnasie-
elever söker sig till Lagmansgymnasiet innebär 
det en minskad IKE-kostnad och om så skulle 
bli fallet är det en ekonomisk fördel. Den reella 
ekonomiska fördelen påverkas dock av i vilken 
utsträckning mer resurser behöver tillsättas i 
takt med att det blir fler elever. En utmaning är 
att kunna prognostisera detta då många olika 
faktorer påverkar.

Framtida utmaningar för Lagmansgymnasiet är 

fortsatt att kunna erbjuda den elevgrupp som 
läser på skolan ett stöd som ger dem möjlighe-
terna att nå sin fulla potential då många elever 
har mer eller mindre stora behov av olika typer 
av stöd.

En annan utmaning är att hitta yrkeslärare som 
har lärarbehörighet.

Även fast mycket pekar åt rätt håll går det inte 
att luta sig tillbaka och vara nöjd, då det snabbt 
kan svänga åt andra hållet. Lagmansgymnasiet 
behöver därför fortsätta att förbättra den inre 
organisationen, utveckla lokalerna till att bli än 
mer anpassade och tilltalande, att konkret jobba 
för ett utvecklat SKA-arbete samt arbeta med 
den totala arbetsmiljön för både personal och 
elever.

Kultur- och Fritid

Genom ökad samverkan mellan verksamheter 
inom Kultur och Fritid samt andra kommunala 
verksamheter och bolag finns möjligheter att 
tillgängliggöra kultur och fritid för fler.

Kultur är en framgångsfaktor i Vara kommun 
och en viktig del i samhällsutvecklingen och 
därför är det viktigt att kulturen fortsätter att 
genomsyra verksamheterna i alla förvaltning-
ar. Under 2021 ska Vara kommuns kulturplan 
revideras.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Ulf  Genitz

Förvaltningschef: Ylva Morén

Ansvarsområde

Socialnämnden har ansvar för följande verk-
samhetsområden:

• Individ- och familjeomsorg (IFO)

• Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive 
daglig verksamhet samt integration

• Omsorg kring personer med funktionsned-
sättning (OF)

• Äldreomsorg (ÄO) samt Kommunal hälso- 
och sjukvård (HSV)

Verksamhetsområdena omfattar ett antal enhe-
ter och leds av respektive verksamhetschef.

Socialförvaltningens ledning arbetar förvalt-
ningsövergripande och består av socialchef, 
verksamhetschefer, enhetschef  AME, med-
icinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR), 
IT-samordnare och utredare/utvecklare/socialt 
ansvarig samordnare (SAS).

Uppdrag

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten har 
lagstiftningsmässigt sin grund i socialtjänstla-
gen (SoL, 2001:453). Därutöver finns det ett 
flertal andra lagar som reglerar verksamheten 
där de viktigaste är hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL, 2017:30), lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387), 
samt tvångslagstiftningarna, lag om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52) 
och lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM, 1988:870). I socialtjänstlagens 3 kap 1 § 

stadgas: ”Till socialnämndens uppgifter hör att 
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan-
dena i kommunen, -medverka i samhällsplane-
ringen och i samarbete med andra samhällsor-
gan, organisationer, föreningar, enskilda främja 
goda miljöer i kommunen, -informera om 
socialtjänsten i kommunen, -genom uppsökan-
de verksamhet och på annat sätt främja förut-
sättningar för goda levnadsförhållanden, -svara 
för omsorg, service, upplysningar, råd, stöd och 
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 
familjer och enskilda som behöver det.”

Bestämmelser om olika grupper inom nämn-
dens ansvarsområde finns i 5 kap SoL.

Socialtjänstens övergripande mål och grundläg-
gande värderingar, som ska vara vägledande i 
socialtjänstens alla verksamheter anges i social-
tjänstens s.k. portalparagraf:

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas:

• Ekonomiska och sociala trygghet

• Jämlikhet i levnadsvillkor

• Aktiva deltagande i samhällslivet

Verksamheten ska bygga på respekt för männ-
iskors självbestämmande och integritet.

Socialnämnden
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Verksamhet som har brukaren i cen-
trum

Beskrivning av mål

Med fokus på bemötande, delaktighet och 
tillgänglighet; skapa trygghet och erbjuda 
gemenskap i syfte att frigöra och utveckla den 
enskildes självständighet med respekt för själv-
bestämmande och integritet.

Hur ska målet nås?

För att socialnämnden ska nå måluppfyllelse 
informeras och motiveras respektive målgrupp 
vad gäller deltagandet i brukarundersökning-
arna. För att öka riktvärdet arbetar nämnden 
med förbättringar mot bakgrund av resultatet. 
Brukarundersökningar genomförs med olika 
tidsintervall beroende på aktuell målgrupp, 
resultatet redovisas kontinuerligt för social-
nämnden.

Välfärdsteknik och digitalisering används inom 
socialnämndens samtliga verksamhetsområden, 
exempelvis kan nämnas, Barnsam (ett digitalt 

verktyg som stöd i samtal med barn) och E-an-
sökan när det gäller försörjningsstöd. Vidare 
genomgår all personal DiVOS-utbildning. 
Målet med DiVOS är att öka kunskapsnivån 
hos medarbetarna för att på sikt främja själv-
ständighet hos brukaren. Nämnas kan också 
brukarnas valfrihet när det gäller natttilsyn via 
kamera som komplement till personliga besök. 
Individens behov i centrum (IBIC) och barns 
behov i centrum (BBIC) är metoder som bland 
annat används vid utredning och utformning av 
genomförandeplan.

För att socialnämnden ska nå måluppfyllelse ar-
betar alla enheter med genomförandeplaner där 
brukaren sätts i centrum. Brukaren är delaktig 
i planering, utförandet av stödet och är alltid 
delaktig i utformandet av beviljade insatser. I 
de fall där brukaren har svårt att vara delaktig 
fullt ut bjuds anhöriga alternativt god man in, 
i synnerhet för personer med demenssjukdom 
eller psykisk sjukdom.

Nämndsmål
Förebyggande insatser inom samtliga 
verksamhetsområden ska öka

Beskrivning av mål

I samverkan med andra fokusera på att främja 
en god folkhälsa, tillskapa mötesplatser, bedriva 
uppsökande- och förebyggande arbete.

Hur ska målet nås?

För att socialnämnden ska uppnå måluppfyl-
lelse arbetas målmedvetet med förebyggande 
insatser inom alla verksamhetsområden. Exem-
pelvis kan nämnas, Vara familjeteam, Familje-
central, Träffpunkter, hygienombud och Senior 

Alert.

Samverkan med flera aktörer pågår i syfte att 
främja en god folkhälsa, tillskapa mötesplatser 
och bedriva uppsökande verksamhet. Det sker 
genom samverkan inom öppenvården med 
Essunga och Grästorp samt genom samver-
kan med Närhälsan och regionens sjukvård 
via vårdsamverkan. Ung omsorg är en extern 
aktör där ungdomar besöker boenden för att 
motverka ensamhet hos äldre, framförallt hos 
de som saknar anhöriga. Ytterligare exempel 
är samarbete med bildningsnämnden och Vara 
Bostäder. Utöver ovan nämnda exempel pågår 
ett flertals samverkans projekt bland annat 
digitalisering inom V6.
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Verksamhet som är kvalitetssäkrad

Beskrivning av mål

Med fokus på kvalitet och rättssäkerhet ges rätt 
insats i rätt tid till rätt person, i enlighet med 
evidensbaserade metoder och beprövad erfa-
renhet.

Hur ska målet nås?

För att nå måluppfyllelse motiverar social-
nämnden alla verksamheter, var och en inom 
sitt område, att redovisa aktiviteter som bidra-
git till kvalitetssäkring.

Genomlysning av ärenden sker för att säker-
ställa en hög kvalitetsnivå. Stickprov sker vid 
misstanke om brister i handläggning. Detta är 
ett kontinuerligt pågående arbete liksom arbete 
med avvikelser och dokumentation.

Införandet av digitala signeringslistor bidrar 
till att säkra kvalitén när det gäller brukarnas 
läkemedel. ”Rätt dos till rätt person vid rätt 
tillfälle”.

Antalet överprövade beslut samt antal beslut 

som avgjorts i enlighet med nämndens beslut 
redovisas per tertial. Socialnämnden följer 
samtliga överprövade beslut från förvaltnings-
rätt och kammarrätt. Detta för att få en bild av 
rättspraxis och en vägledning för beslutsfattan-
det.

För att uppfylla målet arbetar socialnämnden 
med BPSD-registret som är ett nationellt kvali-
tetsregister. Syfte är att genom multiprofessio-
nella vårdåtgärder minska beteendemässiga och 
psykiska symtom, därigenom minska lidandet 
och öka livskvaliteten för personen med de-
menssjukdom.

Den palliativa vården prioriteras inom samtliga 
områden, bland annat i arbetsgruppen för vård 
i livets slutskede (VILS) och i samverkan med 
regionen. Sjuksköterskeenheten rapporterar 
kontinuerligt till Palliativregistret vilket är ett 
register för att förbättra vård i livets slut.

Samtliga enheter arbetar med kvalitetsregistret 
Senior Alert. Syftet är att förbättra näringsintag 
med bland annat näringsdrycker och arbetet 
med förebyggande munhälsa.
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Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Vara kommun är en attraktiv och välmående 
arbetsplats, där alla medarbetare ska känna 
sig delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara 
kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö 
i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.

Hur ska målet nås?

För att nå måluppfyllelse arbetar socialnämn-
den för att alla verksamhetsområden ska 
redovisa aktiviteter som främjar organisatorisk 
och social arbetsmiljö och det kollegiala bemö-
tandet.

Arbetet med Etisk kompass har precis startats 
upp ute i enheterna. AKU har genomförts un-
der hösten 2020 och dess resultat kommer att 
gås igenom med personalen. På APT diskuteras 
enheternas förhållningssätt gentemot brukare 
och kollegor regelbundet. Alla enheter jobbar 
utifrån Årschecklistan och där ingår bla bemö-
tande, kränkande särbehandling mm. ”Vi är 
varandras arbetsmiljö” och ” Vi gör varandra 
bra” är väl förankrade paroller som det ständigt 

jobbas med.

För att nå måluppfyllelse arbetar socialnämn-
den med att förbättra hållbart medarbetarindex. 
Nämnden avläser resultatet när höstens arbets-
klimatundersökningen redovisas.

Genom att arbeta med arbetsmiljö både den 
organisatoriska samt den sociala på ett syste-
matiskt sätt samt delaktiggöra alla medarbetare 
skapar det goda förutsättningar för att målen 
om en välmående arbetsplats ska kunna upp-
fyllas.

För att nå måluppfyllelse arbetar socialnämn-
den med att införa hälsosamma scheman som 
ett första steg när det gäller heltid som norm. 
Antal heltidsanställda har ökat under delåret 
vilket skulle kunna vara en effekt av heltid som 
norm.

Vad beträffar sjukfrånvaron bedömer nämnden 
att målet är svårt att nå. Detta mot bakgrund 
av rådande omständigheter orsakade av pande-
min. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och har ökat 
under delåret.
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Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 
medborgare, frivilliga organisationer, företag, 
andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 
verksamheten ska minskas genom att agera för 
effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 

och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

Hur ska målet nås?

För att uppfylla målet arbetar socialnämnden 
kontinuerligt med väl organiserat och planerat 
arbete vad ekonomin beträffar. Den ekono-
miska medvetenheten är stor i alla verksam-
hetsområden. Målet kan dock vara svårt att 
nå eftersom det kan inträffa händelser som är 
oförutsägbara, så väl vad gäller enskilda som 
organisatoriska. Ett exempel på det sist nämn-
da är kommunanvisning av flyktingar.

Socialnämndens verksamheter är till övervä-
gande del styrda av lagar och författningar, en 
del av dessa är tvingande i sin karaktär. Mot 
bakgrund av detta kan omständigheter kring 
enskilda personer medföra att nämnden be-
höver besluta om mycket kostnadskrävande 
insatser för att fullgöra sina skyldigheter.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens budgetram har räknats fram enligt 
en central fördelningsmodell, vilken beräknar 
resurser baserat på en kostnad per enhet (pris-
lapp) och en volym (antal/brukare/invånare). 
Den centrala modellen räknar fram en ram för 
nämnden som sedan fördelas till enheterna 
utifrån en intern fördelning.

Ramen för 2021 är 391 587 tkr vilken inklude-
rar en effektivisering med 2 000 tkr.

Förvaltningen kommer att ta sig an effektivi-
seringskravet genom att förändra och utveckla 
arbetssätt bland annat genom digitalisering 
samt att inte fullt ut återbesätta ett antal tjänster 
i samband med vakanser eller naturlig avgång.

Kostnadsmässigt påverkas nämnden av rådan-
de pandemi, viss ersättning kommer nämnden 
att få för material och sjuklöner. Ovisshet råder 
dock för vad som gäller 2021 och framåt om 
pandemin fortsätter.

Ett fortsatt samarbete sker mellan IFO och 
AME för att påskynda arbetet mot egen 
försörjning och motverka beroende av ekono-
miskt bistånd. Det handlar om att få unga, som 
har gått ut skolan, i sysselsättning. Vidare gäller 
det integrationsarbetet, där nyanlända också 
behöver komma i sysselsättning för att kunna 
försörja sig på egen hand. Konjunktursväng-
ningar, förändringar på  arbetsmarknaden och 
mottagande av flyktingar medför osäkerhet för 
nämndens ekonomi.
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I såväl kostnad per brukare (KPB) som räken-
skapssammandraget visas på att IFO och OF 
har ett förhållandevis högt kostnadsläge per 
invånare. Det höga kostnadsläget beror på jäm-
förelsevis fler brukare per invånare snarare än 
höga kostnader per brukare. Ett visst samband 
kan finnas mellan Vara kommuns höga ohälso-
tal och nämndens kostnadsbild. Mot bakgrund 
av detta kan vikten av samverkan mellan olika 
aktörer och tidiga insatser konstateras.

Införandet av välfärdsteknik och digitalisering 
innebär ökad kvalité och effektivisering sam-
tidigt som det medför ökade kostnader för 
nämnden. Beträffande digitalisering finns en 
långsiktig planering både kommunövergripande 
och för socialnämndens del. Denna behöver 
kompletteras med en kostnadsberäkning och 
en finansieringsplan.

Det syns ett ökat inflöde av ärenden till nämn-
dens alla verksamheter. För beslut som bevil-
jats riskerar nämnden vitesförelägganden från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 
besluten inte kan verkställas inom tre månader.

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Tillskapande av en familjecentral har påbör-
jats. Familjecentralen är en samverkan mellan 
socialförvaltningen, bildningsförvaltningen 
och Närhälsan.  Syftet är att i samverkan kunna 
arbeta hälsofrämjande, tidigt förebyggande och 
stödjande, för föräldrar och barn.

Mot bakgrund av försäkringskassans ompröv-
ningar av beslut om personlig assistans enligt 
Socialförsäkringsbalken (SFB) inväntar nämn-
den besked om domstolens beslut i frågan. Re-
geringen har dock i Svensk författningssamling 
(SFS) 2020:441 beslutat om förändringar i LSS 
avseende grundläggande behov, vilka sedan 1 
juli 2020 innefattar sondmatning och andning. 
Övriga konsekvenser av regeringens LSS utred-
ning är fortfarande en osäkerhetsfaktor, som 

kan påverka kommunen med ökade kostnader.

Samverkansprojekt som berör socialnämnden 
är Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, 
som består av tre optioner varvid nämnden av-
ropat den första. Syftet är att skapa en modern 
vårdinformationsmiljö som ger invånarna en 
tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kva-
litet och stor delaktighet. Nya gemensamma 
arbetssätt och processer ska förenkla arbetet i 
hälso- och sjukvården och frigöra mer tid för 
patientarbete. För Vara kommun handlar det 
inledningsvis om att vissa delar av kommuni-
kationen med regionen övergår till nytt system. 
Vara kommun fattade, beslut i april om att 
kommunen ska ställa sig positiv till de optioner 
som kopplas till systemet och som påverkar/
reglerar vad kommunen kan göra i systemet.

Även ESF projektet, DIVOS (Digitalkompe-
tens inom Vård och Omsorg Skaraborg) är ett 
exempel på kommunal samverkan.

Integration är en utmaning i och med att oron 
i omvärlden kan leda till nya flyktingströmmar, 
vilket leder till en omställning för kommunen 
för att kunna ta emot dessa. Integration är 
också en möjlighet under förutsättning att per-
sonerna kommer i sysselsättning. Kostnaderna 
för integrationen i dag täcks inte av intäkter 
från Migrationsverket fullt ut. Medel avsatta för 
integration finns inte i nämndens ram.

En utmaning för socialnämnden är att arbeta 
för att minska kostnaderna för färdtjänst. Ett 
strukturerat arbete är påbörjat.

För socialnämndens del är inflödet av ären-
den svårt att förutse beroende på exempelvis 
samhällsutvecklingen. Av och till finns brukare 
med så komplexa behov att externa placeringar 
krävs.

För socialnämnden i Vara kommun, som för 
många andra, är det angeläget att kunna tillgo-
dose behovet hos en åldrande befolkning.
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Effektiviseringar

Effektivisering för socialnämnden uppgår till 2 
000 tkr år 2021.

Socialnämnden realiserar effektiviserings-
kravet genom att vart och ett av de tre verk-
samhetsområdena minskar vardera en tjänst. 
Minskningen kommer att ske i samband med 
naturliga avgångar och befintliga vakanser. 

Minskningen kommer inte att beröra det bru-
karnära vård och omsorgsarbetet.

Effektivisering sker också genom att en minsk-
ning av utbildningskontot, och kontot för 
verksamhetsbidrag. Vad dessa konton beträffar 
kommer utdelning till föreningar och utbild-
ning att ske i samma omfattning som tidigare 
år.

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Investeringsbudget

Jämförelsetal
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Framtiden
Inflödet av ärenden inom socialnämndens 
verksamheter är svårt att förutse men kan öka 
inom samtliga verksamhetsområden. Exempel-
vis kan konjunktursvängningar medföra ökat 
behov av ekonomiskt bistånd. Vidare kan oron 
i omvärlden komma att medföra nya flykting-
strömmar.

En förändrad lagstiftning väntas så väl vad 
gäller SoL som LSS. För socialtjänstlagens del 
finns slutbetänkandet ”Hållbar socialtjänst - 
en ny socialtjänstlag” med förslag om ikraft 
trädande 1 januari 2023. Beslutet om ändring i 
LSS angående assistansersättning kommer  att 
klargöras för huvudmännen vad som gäller.

Behovet av bostäder för olika målgrupper 
är redan i dagsläget svårt att tillgodose. För 
nämndens del rör det sig om behov av inklude-
ringsboende och bostäder med särskild service 
(OF). I dagsläget är behovet av särskilda boen-
deformer (ÄO) tillgodosett.

Vad gäller nytt korttidsboende har projekte-
ringsarbetet påbörjats och sker i samverkan 
mellan tekniska- och socialförvaltningen. Ett 
förfrågningsunderlag håller på att tas fram och 
planeras vara färdigt december 2020. Soci-
alnämndens budget behöver vidare tillföras 
medel för merkostnad i och med nytt korttids-
boende. Lokalerna utformas flexibelt för att 
kunna nyttjas för brukare med omfattande och 
komplexa vård och omsorgsbehov med behov 
av tillgång till personal dygnet runt. I plane-
ringsarbetet ingår att  samlokalisera korttids-
boendet med personer med demenssjukdom, 
som idag är beläget på Stenkilsgården, med 
Rondellen. Till målgruppen för korttidsboende 
hör också personer där demenssjukdom har 
debutera i yngre ålder t. ex. såsom vid utveck-
lingsstörning och missbruk.

En planering pågår inför uppstart av ett bo-
ende för personer med psykogeriatrisk pro-
blematik år 2021 i en del av Kvänumsgården. 

Projektet är försenat på grund av pandemin, en 
riskbedömning genomförs dock under hösten. 
För medarbetarnas del planeras utbildning i 
psykiatri samt handledning.

Procapita är det verksamhetssystem som Vara 
kommunen använder i dag. V6 kommunerna 
tillsammans med ytterligare 6 kommuner i Ska-
raborg arbetar med en gemensam upphandling 
av ett verksamhetssystem för framtiden. Upp-
handlingen beräknas avslutas 2021 och därefter 
implementering av systemet.

Viss osäkerhet råder kring Heltidsresans 
ekonomiska konsekvenser då socialnämndens 
ekonomiska ram saknar möjligheter till utö-
kad personalstyrka. En kommunövergripande 
strategi behöver därför arbetas fram vad gäller 
kostnadsökningar förknippade med Heltidsre-
san.

Projekt Vara Frisk, som är ett samarbete med 
Närhälsan och Försäkringskassan för att få ner 
sjuktalen, kommer att återupptas under hösten 
2020.

Vad som i dagsläget är aktuellt och som får 
konsekvenser i samtliga nämndens verksam-
heter är den pågående pandemin, Coronavirus 
och sjukdomen Covid-19. För nämndens del 
rör det sig om betydande personalkostnader 
och viss kvalitets brist i verksamheterna. Pan-
demins varaktighet är svår att förutsäga och 
Folkhälsomyndigheten antar att den kommer 
att pågå lång tid framöver. Det är vidare svårt 
att förutse vilka långsiktiga konsekvenser pan-
demin får för socialnämndens verksamheter i 
form av social och psykisk ohälsa. För nämn-
dens del antas kostnaderna bli stora trots viss 
kompensation från regeringen år 2020. Vad 
som kommer gälla framöver beträffande kom-
pensation från regeringen är oklart i nuläget.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Johannes Lundén

Förvaltningschef: Kjell Karlsson

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndig-
hetsnämnd vars ansvar omfattar följande:

• Att fullgöra kommunens uppgifter inom 
byggnadsväsendet och ha det närmaste 
inseendet över byggnadsverksamheten enligt 
plan- och bygglagen.

• Att fullgöra kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljö-
balken.

• Att fullgöra kommunens uppgifter inom 
planväsendet (översiktsplan undantagen).

• Övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras 
av den kommunala nämnden inom bygg-
nadsväsendet eller miljö- och hälsoskydds-
området.

• Övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras 
av den kommunala nämnden inom planvä-
sendet.

Nämnden har även ansvar för myndighetsut-
övning enligt alkohollagen, livsmedelslagen, 
lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del, strålskyddslagen, spellagen, tobakslagen, 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, 
ledningsrättslagen samt lagen om animaliska 
biprodukter.

Utöver de uppgifter som ryms inom myndig-
hetsutövningen ansvarar nämnden även för 
kommunens karthantering och samverkan 
beträffande energirådgivning till kommunmed-
borgare och företag.

Organisation & verksamhet
Miljö- och byggnadsnämndens organisation 
utgörs från och med år 2021 av två enheter 
som är en del av den nybildade Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Enheterna är Miljöenhet 
och Byggenhet och båda dessa svarar mot 
miljö- och byggnadsnämnden. Inom enheterna 
finns följande områden: bygg/karta, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedel och hälsoskydd samt 
administrationen som stöttar övriga.

Handläggning av alkohol- och tobaksärenden 
köps in från Tillståndsenheten i Samverkan, där 
Lidköpings kommun är värdkommun.

Energi- och klimatrådgivning sker i samverkan 
med Skara, Götene, Essunga och Grästorp 
som tillsammans har gemensamma energi- och 
klimatrådgivare placerade i Skara.

Miljö- och byggnadsnämnden
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Nämndsmål
Verksamheten ska främja en god och 
hållbar samhällsutveckling

Beskrivning av mål

Miljö- och byggnadsnämnden ska, med hän-
syn till den enskilda människans frihet, främja 
förutsättningarna för en god och långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och 
kommande generationer ska tillförsäkras en 
hälsosam och god livsmiljö. 

Verksamheten bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. 

Nämndens verksamhet ska även säkerställa en 
hög skyddsnivå för människors hälsa och för 
konsumenternas intressen när det gäller livs-
medel.

Hur ska målet nås?

Arbetet med tillsyn och informationsinsatser 

gällande rökfria miljöer påbörjas våren 2021. 
Arbetet med enskilda avlopp fortsätter och går 
nu in i sista etappen. Handlingsplan för förore-
nad mark har tagits fram.

Under 2020 togs ett naturvårdsprogram fram 
med stöd av konsult . Detta program syftar till 
att skapa en samlad redovisning av naturvår-
dens intressen och vara ett samlat dokument 
för bevarande av de naturvärden som finns 
inom kommunen.

En arbetsgrupp  arbetar med att få en mer 
aktiv uppdatering på kommunens hemsida. 
God och uppdaterad information till medborg-
arna skapar möjlighet att fler i samhället agera 
korrekt utifrån miljösynpunkt. På Miljö- och 
byggenheterna arbetas det med uppdateringar 
och komplettering av informationen på hem-
sidan samt införande av flera e-tjänster för b l 
a bygglov, lotterier och servering/utskänkning. 
Tidpunkten för införandet av flera av dessa 
tjänster blir våren 2021.

Verksamheten ska vara ett gott stöd 
för kommunens medborgare och nä-
ringsliv

Beskrivning av mål

Miljö- och byggnadsnämnden ska genom att 
inrikta sig på möjlighetsbaserad myndighetsut-
övning, god kommunikation och hög service-
nivå stötta kommunens invånare och näringsliv 
att utveckla sina verksamheter och den egna 
fysiska miljön. 

Detta innebär en verksamhet med god kvalité, 
och som präglas av god tillgänglighet, informa-
tion, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 
effektivitet.

Hur ska målet nås?

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveck-
la informationen till kommunmedborgarna ge-
nom möten, stormöten, närvaro på marknader, 
öppet hus, tidningen Axet med mera. Detta 
arbete kommer fortsätta framöver. En invente-
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ring av befintligt informationsmaterial kommer 
göras varefter eventuella uppdateringar kom-
mer ske för att tillhandahållen information ska 
vara aktuell.

Arbete med fokus på ökad digitalisering kom-
mer ske för att på så sätt minska handlägg-
ningstider samt öka tillgängligheten. Ett exem-
pel på detta är det gemensamma arbete som 

sker inom V6 med uppdatering av mallar samt 
samarbete kring utökning och förbättring av 
e-tjänster.

Under 2020 togs det fram en plan för kompe-
tensutveckling då det i hög grad styr kundnöjd-
heten. Tydligare arbetsrutiner internt kommer 
också tas fram för att skapa effektivare arbets-
sätt.

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Vara kommun är en attraktiv och välmående 
arbetsplats, där alla medarbetare ska känna 
sig delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara 
kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö 
i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.

Hur ska målet nås? 

Nämnden ska identifiera risker i arbetsmiljön 
genom OSA och SAM samt kontinuerligt arbe-
ta med uppföljning av riskerna. Också viktigt 
att arbeta med åtgärder och uppföljning av dels 

den arbetsmiljökartläggning som genomfördes 
våren 2020 och dels arbetsklimatundersökning-
en (AKU) hösten 2020. En översikt av medar-
betarnas roller och ansvar ska genomföras och 
tydliga arbetsrutiner ska tas fram. Detta för att 
skapa en starkare organisation där medarbetar-
nas kompetenser tas om hand på rätt sätt och 
där arbetsfördelningen är jämn.

Med utgångspunkt från arbetsmiljökartlägg-
ningen våren 2020 har en handlingsplan med 
risker och åtgärder tagits fram. Planen har ta-
gits fram på arbetsplatsträffar och är därför väl 
förankrad hos all personal. Förhoppningen är 
att åtgärderna skall leda till  minskad sjukfrån-
varon och förbättrat arbetsklimat.
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Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 
medborgare, frivilliga organisationer, företag, 
andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 
verksamheten ska minskas genom att agera för 
effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 

och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

Hur ska målet nås?

Nämnden jobbar kontinuerligt för att ligga på 
en godtagbar nivå gällande självfinansiering för 
att inte belasta den skattefinansierade verksam-
heten, detta arbete fortsätter. Nämnden arbetar 
också vidare med utveckling kring digitalisering 
vilket på sikt skapar effektiviseringsvinster. 
Samma sak med samarbeten inom V6, dessa 
kommer fortgå och utvecklas för att skapa 
effektiviseringsmöjligheter.

Fokus kommer även ligga på att under verk-
samhetsåret löpande analysera det ekonomis-
ka utfallet vilket leder till att beslut som tas 
följer styrmodellen. Detaljbudgeten för 2021 
är mycket osäker framförallt vad gäller intäk-
terna. För att klara tillsynsbehov och ramnivån 
planeras det för mer tillsyn och därmed ökade 
intäkter.

Ekonomiska förutsättningar
Miljö- och byggnadsnämndens budget påverkas 
av yttre faktorer som arbetsmarknad, lagstift-
ning och rådande konjunktur. Dessa faktorer 
har en avgörande betydelse beträffande arbets-
planen, uppsatta ekonomiska mål och krav på 
kvalité.

Miljö- och byggnadsnämndens huvudsakliga 
kostnader är personalkostnader. Nämnden 
behöver ständigt arbeta med att öka de debiter-
bara timmarna för att självfinansieringsgraden 
ska öka. Vidare är det betydelsefullt att timfak-
torn ligger på en nivå som innebär att verksam-
hetsutövaren finansierar stor del av nämndens 
handläggningskostnader så det inte tär på 
skattekollektivet.

Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvars-
område finns dock handläggning som inte är 
debiterbar, exempelvis tillsyn som rör ovårdade 
fastigheter eller olika former av nedskräpning. 
Det är ansvarsområden som är betydelseful-
la att arbeta med, men det är svårt att erhålla 
kostnadstäckning för nedlagd tid.

Inom miljödelen är naturvård och delvis ar-
betet med förorenade områden sådana verk-
samhetsgrenar som inte är debiterbara liksom 
klagomål som är obefogade.

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Under en kommande treårsperiod tom 2023 
kommer ett s k LOVA-projekt genomföras 
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som kallas ”Vara Vinner Vatten”. Projektet går 
ut på att påbörja ett samordnat och långsiktigt 
arbete med att åtgärda vattenkvalitén i Vara 
kommun. En åtgärdssamordnare har anställts. 
Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen 
med högst 1 720 tkr och kommunens kostnad 
beräknas uppgå till 143 tkr per år. Målet med 
projektet är att skapa en bra grund för fortsatt 
arbete med det långsiktiga målet att förbättra 
vattenkvalitén i kommunens vattenförekomster.

Ytterligare en ansökan med s k  LONA-bidrag 
har beviljats av Naturvårdsverket. I projektet 
har under 2020 en naturvårdsprogram tagits 
fram för kommunen.  Under 2021 fortsätter 
arbetet med godkännande samt information 
i anslutning till programmet. Kostnaden för 
kommunen beräknas bli ca 15 tkr år 2021.

Kommunen har beviljats ett bidrag för en över-
siktlig byggnadsinventering samt framtagande 
av ett kulturmiljöprogram under en tvåårsperi-
od där Länsstyrelsen har beviljat 50 % i medfi-
nansiering. Enligt ansökan som är inskickad blir 
den beräknade kostnaden för kommunen 85 
tkr 2020 och 145 tkr 2021. Kommunens kost-
nad delas på två förvaltningar varför kostnaden 
i nämndens budget blir 42 tkr 2020 och 73 tkr 
2021. Kulturmiljöprogrammet syftar till att 

genomföra en kulturhistorisk byggnadsinven-
tering som skulle ge bygglovshandläggarna och 
nämnden värdefullt underlag för rådgivning 
och  beslutsfattande. Det skulle också bidra till 
en ökad förståelse i samhället kring bygdens 
kulturarv och för den samhällsbärande resurs 
som det är.

Nämnden har under de senaste åren gått med 
överskott och det är till största del en följd av 
den höga personalfrånvaron. Nämnda projekt-
kostnader, kostnader för tjänst som inte budge-
terats samt ökade IT-kostnader (b l a EDP-vi-
sion) gör att detaljbudgeten för 2021 är osäker. 
Strategin för 2021 är att öka tillsynen framfö-
rallt i s k u-objekt (mindre objekt). Orsaken till 
detta är både en tillsynsskuld utifrån behovsut-
redning men också att kunna öka intäkterna för 
att klara budgetramen.

Effektiviseringar

Effektiviseringar år 2021 inom miljö- och 
byggnadsnämnden uppgår till 200 tkr. Effekti-
viseringarna ska ske genom höjda taxor.

Driftbudget

Anledningen till att det ser ut som att personalkostnaderna minskar mellan år 2020 och 2021 är att enhetschef  får stor del av sin ersätt-
ning via konsultarvode. 
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Driftbudget per verksamhet 

Investeringsbudget

Jämförelsetal

Framtiden
Miljö- och byggnadsnämnden har en bred verk-
samhet som kräver hög kompetens hos förvalt-
ningens medarbetare. Verksamheten präglas av 
ständiga förändringar beträffande lagstiftning 
och praxis, vilket i sin tur leder till ett kontinu-
erligt behov av kompetensutveckling samt att 
behovet av resurser kan ändras.

Samverkan både internt men också med andra 
kommuner är en viktig faktor för att i fram-
tiden lyckas med en effektiv förvaltning och 
kompetensförsörjning. Genom ett gemensamt 
ärendehanteringssystem med gemensamma 
mallar och rutiner skapas förutsättningar för 
att driva digitaliserad utveckling med fokus på 
bättre service, rättssäkerhet och effektivitet. 
Arbetet med digitalisering kommer fortsätta att 
vara prioriterat, då det finns en stor potential 
i digitala tjänster för både kommunen, dess 
medborgare samt företag.

Nämnden arbetar ständigt för hög kvalité, 
effektivitet och tillmötesgående av ett håll-
bart samhälle och individers behov. Nämnden 
kommer att satsa på mer informationsinriktade 
insatser inom både bygg och miljö, detta som 
ett led i ett ökat medborgarfokus.

Nämnden kommer kontinuerligt arbeta med att 
utöka dess u-tillsyn (mindre objekt) samt tillsyn 
på byggområdet tex OVK, ovårdade fastigheter 
och otillåtna åtgärder. Detta för att bättre klara 
behoven enligt tillsynsplanen. Under 2021 skall 
en ny behovsutredning tas fram.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Erik Lindström

Förvaltningschef: Åke Lindström

Tekniska nämnden är ansvarig för kommu-
nens tekniska verksamheter. I ansvarsområdet 
ingår förvaltning av byggnader och annan fast 
egendom, vatten och avlopp, allmän platsmark 
och salutorg, parkeringsövervakning, bidrag till 
väghållning och belysningsföreningar, kost till 
bildningsnämnden och socialnämnden, renhåll-
ning enligt miljöbalken och renhållningsord-
ning, lokalvård, vaktmästeri och fordonsadmi-
nistration.

Organisation & verksamhet
Tekniska nämndens organisation består av 
förvaltningsledning med en förvaltningschef, 
en lokalstrateg och en verksamhetsutvecklare. 
Förvaltningen har sex enheter som svarar för 
fastighetsförvaltning, gator- och parker, kost 
fördelat på fyra sektioner, lokalvård, vatten- 
och avlopp samt avfall.

Fastighetsenheten har 25 medarbetare. Verk-
samheten omfattar drift inklusive brand- och 
larmfrågor samt reparationer, underhållsplane-
ring, underhålls- och investeringsprojekt.

VA-enheten har 12 medarbetare som sköter 
drift och underhåll på samtliga kommunala 
VA-anläggningar vilka omfattar vattenverk, 
avloppsreningsverk samt ledningsnät.

Gatu- och parkenheten har 16 medarbetare. 
Gatu- och parkenheten ansvarar för kom-
munens alla lekplatser, även de som finns på 
skolor, parkområden, träd, gator, trafikfrågor, 
gång- och cykelvägar samt dagvattenbrunnar. 
Verksamheten omfattar även ansvar för kom-

munens fordon samt genomförande av under-
hålls- och investeringsprojekt.

Kostenheten har 60 tillsvidareanställda kock-
ar och ekonomibiträden fördelade på 18 kök. 
Från dessa kök servas kommunens äldre-
omsorg, förskolor och skolor med måltider. 
Därutöver ingår två cafeterior samt måltider till 
konserthusets restaurang.

Lokalvårdsenheten har 33 medarbetare. En-
heten tillhandahåller lokalvård till kommunens 
olika förvaltningar, totalt har enheten 66 avtal 
med olika enheter.

Avfallsverksamheten upphandlas på entrepre-
nad som omfattar hushållsavfall från hushåll 
och verksamheter, slamtömning för enskilda 
hushåll samt återvinningscentral.

Förvaltningen ansvarar även för kommunens 
ägda mark.

Tekniska nämnden
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Nämndsmål
Bra offentlig miljö

Beskrivning av mål

Tekniska nämnden arbetar för att skapa en 
tilltalande och trygg utomhusmiljö och god 
trafiksäkerhet på gator och vägar.

Hur ska målet nås?

För att skötsel av lekplatser och parker ska 
upplevas som bättre och bidra till att tekniska 
nämnden når målet ”Bra offentlig miljö” plane-
rar förvaltningen för:

• Byte av mer lekplatsutrustning på kommu-
nens lekplatsers

• Ombyggnad/renovering av scen och loge i 
Badhusparken

För att fler ska uppleva utomhusmiljön som 
tilltalande och ökad upplevd trafiksäkerhet på 

gator och vägar i Vara kommun samt bidra till 
att tekniska nämnden når målet ”Bra offentlig 
miljö” planerar förvaltningen för:

• Omvandling av gräsmattor till ängsmark 
(inventering vid tätortsvandringar)

• Nyproduktion av Lassagårdens grönområde 
inklusive lekpark 

• Utveckling av Nedervara (inväntar en mil-
jörapport inför nästa steg i arbetet)

• Omställning till miljöanpassad/fossilobero-
ende maskinpark

• Mer fokus på asfaltsplanen

• Cirkulationsplats ska byggas i korsningen 
Kungsgatan och Östra ringleden. Samfinan-
siering med Trafikverket.

• Cirkulationsplats ska byggas i Kvänum - 
Nya vägen. Samfinansiering med Trafikver-
ket.

Målnivåer för indikatorerna ovan avser 2022  (då ny mätning görs) men de tas med för att ge en bild av utmaningen utifrån utfall 2019. 
Mätning görs vart tredje år i undersökningen ”Kritik på teknik” som är en medborgarundersökning. Utfallet som står i kolumnen 2018 
avser resultat från mätningen 2016.

Effektiva tjänster

Beskrivning av mål

Tekniska nämnden tillhandahåller tjänster med 
hög kvalitet och god effektivitet.

Hur ska målet nås?

För att bidra till att tekniska nämnden når målet 

”Effektiva tjänster” planerar förvaltningen för:

• Att lösa vattenförsörjningen på lång sikt 
med egna täkter. En samverkan med närlig-
gande kommuner kommer att vara viktig.

• En övergripande VA-plan för Vara kommun 
ska tas fram i samverkan med berörda enhe-
ter och förvaltningar i kommunen
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Renoveringstakten på kommunens VA-anläggningar mäts årligen i egen regi. Övriga indikatorer mäts vart tredje år i ”Kritik på teknik”. 
Utfallet som står i kolumnen 2018 för dessa tre indikatorer avser resultat från mätningen 2016. Målnivåer för dessa indikatorer som 
anges avser 2022 (då ny mätning görs) men de tas med för att ge en bild av utmaningen utifrån utfall 2019.

Hållbara tjänster

Beskrivning av mål

Tekniska nämnden tillhandahåller trygga och 
miljömässigt hållbara tjänster.

Hur ska målet nås?

För att bidra till att tekniska nämnden når målet 
”Hållbara tjänster” planerar förvaltningen för:

• Införande av matavfallsinsamling 2021-01-
01

• Kvalitetsarbete i samband med införandet 
av matavfallsinsamling – information och 
uppföljning.

• Utöka insamlingsmöjligheterna av förpack-
ningsmaterial i kommunen, en ny och en 
utökad återvinningsstation i Jung respektive 
Helås.

• Utöka möjligheterna att lämna in farligt av-
fall – elavfall. Påbörja arbetet med installera 
”samlaren” på olika serviceplatser i kommu-
nen.

• Projektet Resurssmart äldreboende fort-
sätter samt undersöka hur projektet kan 

appliceras på t ex skola och förskola.

• Information om hur man kan minska av-
fallsmängder och minska matsvinnet

• Information om källsortering, det ska vara 
lätt att göra rätt

• Återbruksdag/Hållbarhetsdag tillsammans 
med folkhögskolan i Vara och Leader nord-
västra Skaraborg. Fokus på återbruk och att 
minska avfallsmängder.

• Dialog med Ragn-Sells om hur återbruket 
på återvinningscentralen kan användas för 
att även inkludera visst bygg- och rivnings-
avfall.

• Kväverening på avloppsreningsverken ska 
ses över för att möta miljökrav

• Luktreducering på reningsverken pågår

• Förbättrad information om verksamheter-
nas tjänster på vara.se samt ökad informa-

tion i kommunens sociala medier bidrar till 
ökad nöjdhet vid kontakt med gatu- och 
parkenhet, VA-enhet och avfallsverksamhet.

Tekniska nämnden
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Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

Vara kommun är en attraktiv och välmående 
arbetsplats, där alla medarbetare ska känna 
sig delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas. I Vara 
kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö 
i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald.

Hur ska målet nås?

För att bidra till tekniska nämndens mål ”Väl-
mående arbetsplats” planerar enheterna olika 
utifrån sina behov. Exempel på aktiviteter:

• Ökad närvaro av chef  ute i verksamheten 

• Kompetensutveckling

• Årliga skyddsronder

• Ta tillvara på varandras kompetenser – ta 
mer hjälp av varandra

• Mixad personalsammansättning

• Tillit, högt i tak - lyssna och respektera 
varandra

• Delaktighet genom fördelade ansvarsområ-
den

• Rutin för att ge positiv feedback

• Leende, ögonkontakt och nick till dem vi 
möter

• Erbjuda undervisning i svenska på kvällstid

Matsvinn mäts årligen i egen regi med start 2019. Målnivå har inte satts för 2020. När mätningen för 2020 är klar ska mål sättas för 
2021. Andel hushållsavfall som samlats in mäts årligen genom ”Avfall Sverige”.  Övriga indikatorer mäts vart tredje år i ”Kritik på 
teknik”. Utfallet som står i kolumnen 2018 för dessa tre indikatorer avser resultat från mätningen 2016. Målnivåer för dessa indikato-
rer som anges avser 2022 (då ny mätning görs) men de tas med för att ge en bild av utmaningen utifrån utfall 2019.

För att nå måluppfyllelse arbetar tekniska nämnden med att förbättra hållbart medarbetarengagemang. Nämnden avläser resultatet när 
arbetsklimatundersökningen redovisas i slutet av 2020.

Mål för 2020 och 2021 har inte satts. HR enheten ska ta fram en plan för hur respektive enhet ska sätta mål samt uppföljning och 
”verktyg” för att nå målen. Pandemin har påverkat sjukfrånvaron negativt under 2020.
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Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

I Vara kommun är den ekonomiska planering-
en långsiktig och strategisk för att möta det 
utökade kommunala ansvaret, demografiska 
förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvill-
kor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi 
innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande gene-
rationer, där inkludering är en förutsättning 
för utveckling och ökad tillväxt.  För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 
medborgare, frivilliga organisationer, företag, 
andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 

verksamheten ska minskas genom att agera för 
effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 
och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

För att bidra till tekniska nämndens mål ”Håll-
bar ekonomi” arbetar förvaltningen bland 
annat med att:

• Öka avtalstroheten

• Samordna småinköp

• Öka medvetenheten om ekonomin bland 
personalen. 

• Ruttoptimera

• Införa system för energiuppföljning

• Minska inköp/användning av kemikalier

Ekonomiska förutsättningar
Tekniska nämndens totala budgetram uppgår 
till 22 454 tkr för år 2021 och avser del av 
nämnd samt  markförvaltning och gatu- och 
parkverksamhet. VA- och avfallsverksamhe-
terna är taxefinansierade, fastighet, kost och 
lokalvård finansieras genom interna intäkter. 
Kostnad för resterande del av teknisk nämnd 
samt teknisk administration fördelas ut som en 
overheadkostnad för respektive verksamhet.

Fastighetsverksamhetens ekonomi påverkas till 
följd av försäljningen av seniorlägenheter till 
Vara Bostäder AB (netto ca -2 000 tkr) samt av 
att verksamheten inte får planerat årligt tillskott 
på grund av ändrad redovisning av erhållet 
bidrag från Sparbanksstiftelsen för uppförandet 
av konserthusets Blackbox (-1 000 tkr). Inves-
teringsramen för underhåll och förnyelse av 
bildningsnämndens lokaler har reducerats till 

20 000 tkr (-5 000 tkr).

VA-verksamhetens kostnader ökar bl. a.  till 
följd av ökad kostnad för inköp av vatten från 
Lidköping, kemikalier och drivmedel samt öka-
de personalkostnader.

Gatu- och parkenhetens kostnader ökar till 
följd av att skötselytorna ökat i omfattning till 
följd av att ett exploateringsområde färdigställts 
på Torsgården (tillkommande gator, gatube-
lysning, vinterväghållning samt kapitalkost-
nader m.m.) samt till följd av de investeringar 
som görs i trafiksäkerhet och ny gestaltning 
av Drottninggatan samt beläggningsunderhåll 
(asfalt).

Kostenhetens ekonomi påverkas av planerade 
ombyggnationer av kök då det medför extra 
kostnader för personal och mattransporter 
(+150 tkr), införande av digital hantering och 
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betalning av måltider i kommunens verksamhe-
ter samt nytt kostdatasystem. Då verksamheten 
finansieras via avgifter framförallt från bild-
nings- och socialförvaltningarna leder det till 
ökade kostnader för dessa.

Lokalvårdsenheten ska täcka sina kostnader 
genom försäljning av tjänster och timpriset är 
oförändrat 280 kr/timme.

Avfallsverksamhetens verksamhet utökas med 
matavfallsinsamling från 1 januari 2021 och en 
ny taxa har beslutats.

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Under planperioden och framåt behöver följan-
de förändringar beaktas i kommande budgetar-
bete:

Hyrespåverkande förändringar:

• Inkomstbortfall till följd av försäljningen av 
seniorlägenheter

• Inkomstbortfall till  följd av ändrade redo-
visningsregler för bidrag från privata aktörer 
beträffande Blackbox

• Eventuellt avkastningskrav på fastigheter

• Personella resurser för successivt totalt ökat 
lokalbestånd (Badhuset, Torsgårdsskolan, 
Konserthuset, Lagmansgymnasiet, Korttids-
boende m.m.)

• Ökat ansvar för underhåll av inhyrda lokaler

Taxepåverkande förändringar:

• Ökade kostnader (och höjd taxa) för 
VA-verksamheten till följd av inköp av vat-
ten från Lidköping, ny vattentäkt, nytt av-
loppsreningssteg i Vara, övriga investeringar, 
ökade administrativa kostnader och allmän 
kostnadsutveckling (taxefinansieras)

• Ansvarsfördelningen och därmed kost-
nadsfördelningen mellan producenter och 
avfallskunder kan komma att förändras 

(förpackningar, tidningar, glas etc.)

• Ökade krav på återvinning och återbruk

• Ny återvinningscentral

• Eventuellt medlemskap i kommunalförbun-
det Avfall Östra Skaraborg

Rambudgetpåverkande förändringar:

• Ökade kostnader inom gatu- och parkverk-
samheten till följd av exploateringar och 
övriga investeringar i beläggningsunderhåll, 
lekplatser som behöver utvecklas, maskiner 
och fordon m.m. (kapitalkostnader, drift-
kostnader, mer personal)

• Ökade kostnader för vinterväghållning

• Kostnader för brounderhåll (både drift och 
investering)

Förändringarna inom gatu- och parkverksam-
heten är av sådan omfattning att ökad ram-
budget kommer att behövas för att undvika att 
befintlig verksamhet påverkas negativt.

Avgiftspåverkande förändringar:

• Ökade kostnader för kostverksamheten 
(ombyggnader kök, investeringar i digitalise-
ring, ökad andel ekologiska livsmedel för att 
nå nationellt mål (från 23 till 60% år 2030) 

Effektiviseringar

Tekniska nämndens effektivisering innebär att 
interna hyror till övriga nämnder inte höjs som 
planerat (-1 500 tkr).

Till följd av detta kan driftsramarna minskas 
för kommunstyrelsen med -130 tkr, bildnings-
nämnden med -1 150 tkr och socialnämnden 
med -220 tkr.
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Tekniska nämnden

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

* Sedan år 2020 separatredovisas mark- och fastighetsförvaltning respektive fastighetsenhet.

De verksamheter som har nollbudget ovan finansieras via hyror, taxor, avgifter eller utfördelning 
på nämndens verksamheter.

Att utfallet för VA- och avfallsverksamheterna alltid redovisar nollresultat beror på att avvikelser 
regleras mot fond.

Investeringsbudget

* Tekniska nämndens budget 2020 enligt inriktningsbeslut har utökats enligt kommunfullmäktiges beslut § 24 om matavfallsinsamlings-
kärl (2 500 tkr).
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Tekniska nämnden

Jämförelsetal

Från och med 2020 års årsredovisning redovisas nettokostnadsutvecklingen i förhållande till föregående års utfall för ramfinansierade 
verksamheter (inte hela tekniska nämndens utfall). Därför har budgetsiffran för år 2020 justerats i tabellen ovan.

Framtiden

Fastighetsenhet

• Behov av underhåll och förnyelse under 
många år.

• Skapa en struktur och få kontroll på fastig-
hetsunderhållet över tid med en långsiktig 
ekonomisk planering för underhållsåtgärder.

• Verksamheternas framtida behov av lokaler 
kommer att behöva utredas.

• Stöd och hjälp i förstudier.

• Jobba med effektivt lokalutnyttjande av 
kommunens fastighetsbestånd.

• Ökat drift- och underhållsansvar för inhyrda 
lokaler kräver resurser i form av drifts- och 
vaktmästarpersonal samt ekonomi.

• Drifttekniker- och vaktmästarorganisationen 
ses över för att anpassas till ökat behov och 
mer avancerad fastighetsteknik.

• Lösa laddinfrastrukturen för kommunens 
elbilar på ett effektivt sätt.

• Åtgärder till följd av kommunens miljöstra-
tegi t. ex. energieffektivisering, bygga eller 
renovera enligt vissa miljökriterier.

• Kompetensförsörjningen då fem medarbe-
tare når pensionsåldern under de komman-
de tre åren.

VA-enhet

• Ett nytt reningssteg för kväve kommer att 
installeras i Vara reningsverk för att nå upp 

till de miljökrav som ställs.

• Ett nytt vattenverk med grundvattentäkt 
kommer att utredas och eventuellt byggas 
före 2024.

• På vattenverken i Jung och Smedtofta kom-
mer de befintliga membranfiltren bytas ut då 
de är gamla och dyra att underhålla.

• Reparation och underhåll på avloppsnätet 
och dricksvattennätet kommer att ske med 
ökad intensitet under de närmaste åren.

• Utbyggnad av exploateringsområden pågår 
och planeras.

• Personalstyrkan behöver förnyas och utökas 
till följd av pensionsavgång och ökade admi-
nistrativa arbetsuppgifter.

Gatu- och parkenhet

Verksamheten och kostnaderna ökar till följd 
av:

• Nya exploateringsområden (Torsgården, 
Lassagården och Håkan Månsgården).

• Asfaltsplanen ska förverkligas.

• Vid större VA-projekt där ledningar i gator 
byts ut kan gator omgestaltas för att bl. a. 
skapa en säkrare miljö för den oskyddade 
trafikanten (Storgatan, Torggatan).

• Brobesiktningar kommer att göras på alla 
kommunens broar under år 2021 och det 
leder till att underhållsåtgärder behövs.

• Förnyelse av lekplatser. 
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Tekniska nämnden

Kostenhet

• Upphandling av nytt kostdataprogram då 
nuvarande program inte kommer att finnas 
kvar på marknaden.

• Behov av svenskundervisning för personal 
i kostenheten med undervisningen förlagd 
i Vara och efter ordinarie arbetstid, för att 
kvalitetssäkra måltider inom skola, förskola 
och äldreomsorg.

• Flertal om- och nybyggnationer av kök uti-
från de förstudier som genomförs.

• Flertal kök utöver startade förstudier har 
behov av ombyggnation.

• Klimatanpassning av menyer och minskat 
matsvinn för att möta framtida miljömål där 
gemensam plan för genomförande behöver 
tas fram med servade förvaltningar.

• Plan för omställning och hantering av ma-
tavfall inom kommunens kök, nytt regelverk 
träder i kraft 2021.

• Framtida rekrytering av personal vid pen-
sionsavgångar.

• Införande av digital hantering av måltidsre-
gistrering, samt försäljning av måltider inom 
äldreomsorgen, caféförsäljning och repre-
sentation.

• Deltagande i projektet ”Rätt från Slätt” 
där Grästorp är projektägare. Syftar till att 
bibehålla och på sikt öka den lokala livsmed-
elsförsörjningen. Fokusområde är protein-
grödor för humankonsumtion.

• Utökning av budget krävs för att nå det na-
tionella målet på 60 % ekologiska livsmedel 
år 2030.

Lokalvårdsenhet

• Kompetensutveckling, kundnöjdhet och 
att ha en god arbetsmiljö är fortsatt viktiga 
områden för lokalvårdsenheten.

Avfallsverksamhet

• Öka antalet hushåll och verksamheter som 
har matavfallsinsamling.

• Bygga en kommunal återvinningscentral 
inklusive plats för omlastning av matavfall 
och restavfall.

• Minskade avfallsmängder, ökat återbruk och 
ökad återvinning.
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Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Ansvarsområde & uppdrag
Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Gräs-
torp och Essunga kommuns gemensamma 
organ för uppgifter som gäller räddningstjänst, 
skydd mot olyckor som kan föranleda rädd-
ningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyck-
or samt de uppgifter i övrigt som enligt lag ska 
fullgöras av den kommunala nämnd som svarar 
för räddningstjänsten.

Räddningsnämndens verksamhet innefattar:

• Förebyggande av bränder och skador till 
följd av bränder samt verka för att åstad-
komma skydd mot andra olyckor än bränder

• Räddningstjänst

• Olycksundersökning

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

• Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brand-
farlig och explosiv vara

• Rådgivning, information och brandskydds-
utbildning

• Sotning och brandskyddskontroll

• Säkerhetssamordning

Ekonomiska förutsättningar
Inom den gemensamma nämnden används en 
kostnadsfördelningsnyckel där Vara kommuns 
del nu uppgår till 21,58 % av den totala bud-
geten. I och med att den nya brandstationen i 
Kvänum stod klar i mars 2020 har kostnadsför-
delningsnyckeln mellan kommunerna gjorts om 
under år 2020. Då har även den extra kostnad 
som medlemskommunerna beslutade om efter 
löneavtalet RIB17 räknats in.

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Driftbudget

Jämförelsetal
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Revision

Ansvarsområde & uppdrag
För att granska kommunstyrelsens och nämn-
dernas verksamhet utser kommunfullmäktige 
sex revisorer och lika många ersättare. Revi-
sorernas uppgift är att årligen pröva om all 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den kon-
troll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är självständiga i sitt gransknings-
arbete. Alla granskningsinsatser sker på eget 
initiativ. Detta förhindrar dock inte revisorer-
na att i enlighet med god revisionssed ha en 
stödjande och rådgivande roll i förhållande till 
styrelsen och nämnderna. Revisorerna strävar 
att ha en ständig dialog med nämnderna för att 
utveckla den kommunala verksamheten.

Revisionen sammanställer rapporter löpande. 
Dessa översändes till respektive nämnd och 
kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige 
för kännedom.

Revisorerna granskar hela den kommunala 
verksamheten, oavsett i vilken juridisk form 
den bedrivs, således även de kommunala bola-
gen. Revisorernas granskning av kommunens 
bolag sker genom de lekmannarevisorer, som 
utses ur gruppen av revisorer.

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunal-
lagens bestämmelser om revision, revisionsreg-
lementet som fastställts av kommunfullmäktige 
samt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
För det årliga revisionsarbetet antar revisorer-
na en revisionsplan, där styrelsen och samtliga 
nämnder blir granskade varje år i den omfatt-
ning som är motiverat med hänsyn till väsent-
lighet och risk.

Ekonomiska förutsättningar
Kostnaderna består främst av revisorernas 
arvoden, konsultstöd/insatser från kommunens 
valda revisorer samt kostnader för utbildning 
då det sker mycket löpande förändringar inom 
revisionsutövandet.

Revision

Driftbudget

Jämförelsetal


