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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

”2020 var ett annorlunda år. En 
pandemi drabbade oss och satte sin 
prägel på Vara kommun precis som på 
resten av Sverige och världen. Stora delar 
av samhället har varit tvungna att minska 
sin verksamhet eller helt stänga ner. 

Vara Bostäder AB har färdigställt 
knappt 70 lägenheter i området 

Brinkestigen varav alla utom en handfull är uthyrda. Ett privat 
företag har byggt två hus med ca 40 lägenheter på 
Södergatan och planerar att bygga ett tredje. Ett flertal nya 
företag har eller kommer att etablera sig i Vara. Detta tyder 
på att det är attraktivt att etablera sig i Vara men också på att 
flera fastighetsägare aktivt arbetar med att utveckla sina 
fastigheter och därmed även kommunen som plats.

Glädjande nog fortsätter befolkningen att öka och vi är nu 

16 096 invånare. 

I Badhusparken har förändringar gjorts vilket gjort 
parken mer barnvänlig. Arbetet med att ersätta 
kommunens gatubelysning med modern och 
energieffektiv ledteknik har färdigställds. Arbetet med 
att bygga en ny skola i Tråvad har kommit igång och 
en ny brandstation i Kvänum är färdigställd. 

Kommunen har under 2020 beviljat investeringsstöd till 
följande föreningar: JK 10 för renovering av 
Swegonhallen i Kvänum, Ryda SK för renovering av 
belysning på elljusspåret slutligen Vara 
Gymnastikförening för att bygga en ny hall i anslutning 
till Pentahallen. Förhoppningsvis kommer dessa 
projekt, tillsammans med innebandyklubbens nya hall 
där Allébadet tidigare låg, inledas den närmaste tiden. 

Slutligen visade kommunens resultat för 2020 ett 
överskott på 77 mkr vilket är 40 mkr över budget”.

Lars Gezelius- kommunstyrelsens ordförande



Den kommunala koncernen

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

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

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



Årets händelser

Coronapandemin har inneburit, och fortsätter att innebära, 
förändringar och omställningar i verksamheterna. Exempelvis har 
gymnasieundervisningen bedrivits som fjärr- och distansundervisning 
en del av året. Vara badhus, Nästegårdsbadet och fritidsgårdarna har 
tidvis varit stängda. För Vara Konserthus har verksamheten bedrivits i 
reducerad omfattning och kulturevenemang har inte kunnat 
genomföras som planerat. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge varje medarbetare en julgåva i 
form av 1000 kr i presentkort. Detta dels som en uppskattning under 
rådande pandemi och dels för att stötta kommunens näringsliv. 
En utredning om en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess har 
slutförts och beslut fattats om organisationsförändring. 
Organisationsförändringen innebär att en ny förvaltning under 
kommunstyrelsen bildas fr.o.m. 2021: samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har under året beslutat om försäljning av 
fastigheter i Kvänum inom Vara Bostäder AB. Fastigheterna avyttrades 
under sommaren. Vara kommun har därtill under året ingått köpeavtal 
med Vara Bostäder AB avseende överlåtelse av kommunens före detta 
serviceboenden. Överlåtelsen är planerad att genomföras med tillträde 
mars 2021. 

Jessica Lundmark och Lennart Svärdh från Vara köpmannaförening tillsammans med oppositionsråd 

Fredrik Nelander, kommunstyrelsens tillförordnade ordförande Lars Gezelius och kommundirektör 

Anna Cederqvist vid tillkännagivandet av ett presentkort på 1000 kr till alla anställda i Vara 

kommun. 

För sjuksköterskeenheten har arbete i skyddsutrustning blivit vardag. Foto: Martin Frick.



Vara vågar! Vision 2030

”I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna,

här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.”



Måluppfyllelse

Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om fyra 
övergripande mål:

• Attraktivt Vara med livskvalitet för alla

• Verksamhet med god kvalitet

• Välmående arbetsplats

• Hållbar ekonomi

Dessa övergripande mål bryts ned till 23 nämndsmål. Av de 
fyra övergripande målen är ett finansiellt och tre 
verksamhetsmässiga. Till det finansiella målet hör ett 
resultatmål vilket lyder ”resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % 
+/- 1 %. Resultatet för 2020 uppgår till 77 mkr, vilket 
motsvarar 7,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det finansiella målet kan därmed anses som uppnått. 

De tre verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga som 
delvis uppfyllda. 



Årets resultat

Kommunens resultat uppgår till 77 mkr, vilket 
motsvarar 7,7 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag och är en markant förbättring jämfört med 
de senaste åren. Koncernens resultat, där kommunen 
samt de kommunala bolagen ingår, uppgår till 84 mkr, 
vilket motsvarar 8,4 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Till stor del förklaras resultatet av 
överkompensation av statsbidrag. 

För kommunen har nettokostnaderna ökat med 2 % 
och statsbidragsutvecklingen har ökat med 7 % sedan 
föregående år. Det är de extra statsbidragen som 
kommunen erhållit under 2020 som gör den stora 
skillnaden mellan dessa mått vilket syns tydligt på 
årets resultat. 



Årets investeringar

Kommunens investeringar under år 2020 uppgick till 116 mkr, 
för hela koncernen uppgick investeringarna till 147 mkr. 

Flera större investeringar och ombyggnationer har påbörjats 
och/eller färdigställts:

• Torsgårdsskolans om- och tillbyggnad har färdigställts. 

• Projektet Sprinten, vilket innefattar om- och tillbyggnad av 
gymnasium och Vara Konserthus, har slutredovisats.

• På Tråvads förskola och skola pågår nybyggnation. 
Inflyttning planeras till oktober 2021. 

• För att skapa förutsättningar för innebandyklubben att bygga 
en ny hall har rivning av Allébadet påbörjats under året och 
beräknas vara klart januari 2021. 

• Ombyggnation av Västra skolan till förskolelokaler (Varas 
västra förskola) har färdigställts. 

• Ombyggnation av Drottninggatan i Vara tätort pågår och 
beräknas vara klar under våren 2021. 

• Byggnation av 68 lägenheter på Brinkestigen i Vara tätort 
har fortsatt inom Vara Bostäder AB. Inflyttning har skett i 
etapper under året.


