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Bilder på framsidan

Elever tar första spadtaget på nya Tråvad skola och förskola.

Naturreservat i Vara.

Jazzorkestern Bohuslän Big Band tågar genom Badhusparken för att sprida musikalisk 
glädje. 

Jessica Lundmark och Lennart Svärdh från Vara köpmannaförening tillsammans med op-
positionsråd 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.

Brev från deltagare i projektet Ung Omsorg, som bygger på att skapa meningsfulla möten 
över generationsgränserna.
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Inledning

Årsredovisningens struktur
Årsredovisningen delas upp i följande tre delar:

Del 1. Förvaltningsberättelse
Del 1 innehåller förvaltningsberättelsen som enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upprättas 
i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen beskrivs väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet 
och består av nedan rubriker:

• Översikt över verksamhetens utveckling
• Den kommunala koncernen
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
• Händelser av väsentlig betydelse
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
• Balanskravsresultat
• Väsentliga personalförhållanden
• Förväntad utveckling

Del 2. Räkenskaper
Del 2 innehåller drifts- och investeringsredovisning för kommunen, räkenskapsrapporter med tillhörande not-
hänvisningar för kommunen och kommunkoncernen samt revisionsberättelse och en särredovisning av VA-verk-
samheten.

Del 3. Verksamhetsredovisning
Del 3 innehåller en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i Vara kommuns nämnder och bolag under 
det gångna året och består av följande rubriker:

• Ansvarsområden (nämnder)/Bolagets uppdrag (bolagen)
• Händelser av väsentlig betydelse
• Ekonomi
• Framtiden
För fullständiga rapporter hänvisas till nämndernas verksamhetsredovisningar och bolagens årsredovisningar.

Inledning
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Inledning

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

Ett annorlunda år
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. Många sektorer har drabbats hårt, inte 
minst hotell- och restaurangnäringarna. Idrottshallar 
är stängda och i våra skolor sker mycket av undervis-
ning på distans. Många äldre sitter isolerade på grund 
av smittorisken, vilket naturligtvis är fruktansvärt 
tråkigt.

I politiken har vi nästan helt gått över till digitala mö-
ten. Vi skall vara tacksamma över att vi har teknik som 
klarar detta, hade pandemin kommit för tio år sedan 
hade det varit mycket svårare. Jag och många med 
mig ser naturligtvis fram mot en tid när vi kan träffas 
igen, men jag tror att även i framtiden kommer många 
möten kunna vara digitala.

Vara Bostäder AB har färdigställt knappt 70 lägenhe-
ter 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, bland annat Jem & Fix, Borgunda 
och Derome. Andra företag som exempelvis Lant-
männen maskin och Granngården gör en nysatsning 
i nya lokaler. Detta tyder på att det är attraktivt att 
etablera sig i Vara men också på att flera fastighetsäga-
re 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.

Kommunen har tillskapat en samhällsbyggnadsförvalt-
ning för att åstadkomma en sammanhållen samhälls-
byggnadsprocess och möjliggöra effektivitetsvinster 
i berörda organisatoriska enheter. Denna förvaltning 
har bland annat följande ansvarsområden: närings-
livsfrågor, kollektivtrafik, infrastruktur, miljö- och 
livsmedelstillsyn, bygglovshantering och planfrågor. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar mot både 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden 
(där miljö- och byggnadsnämnden har eget ansvar 
för områdena miljö- och livsmedelstillsyn, bygglovs-
hantering och planfrågor) men tillhör organisatoriskt 
kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen 
som nämnd har två förvaltningar kopplade till sig, 
förvaltningen för utveckling och service samt sam-

hällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med att bygga en ny skola i Tråvad har 
kommit igång och en ny brandstation i Kvänum är 
färdigställd. I Badhusparken har förändringar gjorts 
vilket gjort parken mer barnvänlig. Arbetet med att 
ersätta kommunens gatubelysning med modern och 
energieffektiv ledteknik har färdigställds. Kommunen 
har inlett den så kallade Heltidsresan där normen för 
anställningar ska vara heltid och även beslutat om en 
gemensam värdegrund, vår etiska kompass. 

Under år 2020 beviljades Vara kommunarkiv ett 
bidrag på runt 600 tkr av Riksantikvarieämbetet. 
Kommunarkivet har redan ett välfungerande samarbe-
te med arbetsmarknadsenheten kring just digitalisering 
och tillgängliggörande av arkivmaterial. Bidraget har 
använts till att täcka lönekostnaden för redan befint-
lig personal så att verksamheten och samarbetet med 
arbetsmarknadsenheten kunnat fortgå och utökas.

Kommunen har under 2020 beviljat investerings-
stöd till följande föreningar: JK 10 för renovering av 
Swegonhallen i Kvänum med 3,6 mkr, Ryda SK för 
renovering av belysning på elljusspåret i Ryda med 
500 tkr och slutligen så har Vara Gymnastikförening 
erhållit 2,7 mkr för att bygga en ny hall i anslutning till 
Pentahallen. Förhoppningsvis kommer dessa projekt, 
tillsammans med innebandyklubbens nya hall där Allé-
badet tidigare låg, inledas den närmaste tiden.

Slutligen visade kommunens resultat för 2020 ett 
överskott på 76,6 mkr vilket är 39,7 mkr över budget. 
Kommunkoncernen, det vill säga kommunen och dess 
bolag, visar ett resultat på 83,7 mkr.

Lars Gezelius 
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommundirektören har ordet

Vara växer och utvecklas – även 
under pandemin
Vid årsskiftet uppgick antalet Varabor till 16 096. Un-
der de sista åren har Vara kommun vänt trenden från 
att minska till att öka antalet invånare i kommunen. 
Varaborna blir allt fler, och prognosen pekar på att 
ökningen kommer att hålla i sig även om tillväxttakten 
i sig är måttlig. Året som gått har förstås inneburit på-
frestningar för alla i organisationen på olika sätt, men 
från ledningens sida beslutade vi tidigt att hantera pan-
demin men samtidigt fortsätta med de viktiga utveck-
lingsfrågorna för kommunens utveckling på lång sikt.

Tillväxt och utveckling – ett gott 
näringslivsklimat
Sysselsättningen i kommunen har gått ner under pan-
demin. I hela regionen syns samma tendens, även om 
Vara ligger på en förhållandevis hög nivå. Näringslivs-
klimatet är gott vilket inte minst märks genom att flera 
större etableringar har skett under året. En ny orga-
nisation har också trätt i kraft, samhällsbyggnadsför-
valtningen, som syftar till att tillväxt, näringslivs, plan, 
bygg och tillsyns/tillståndsfrågorna samorganiseras 
för att förenkla för invånare och företagen.

Bostäder byggs
Efterfrågan på bostäder har ökat under de senaste 
åren, vilket också har resulterat i att fler bostäder har 
byggts både i Vara Bostäder AB:s regi och i privat 
regi. På Södergatan har flerbostadshus uppförts med 
cirka 40 lägenheter och möjlighet till fler. I Brinke-
stigen har knappt 70 nya bostäder färdigställts. Detta 
tillsammans med nya detaljplaner som möjliggör för 
både bostadsproduktion och verksamhetsetableringar 
gör det möjligt för fler att både bosätta sig i Vara och 
arbeta i Vara. Området kring Lassagården kommer att 
generera bostäder för 1 000 -1 500 personer. Området 
Håkan Månsgården är ännu inte planlagd, men är ett 
större område för kommande bostadsproduktioner.

Utveckling pågår – ett axplock
Inom kvarteret Sprinten finns en planlagd tomt för en 
hotellbyggnation. Ett markansvisningsavtal har teck-
nats med extern aktör, liksom ett samarbetsavtal med 
kommunen i syfte att undersöka förutsättningarna för 
uppförandet av ett hotell. Skolorna i Vara kommun 
genomgår en omfattande renovering, flera projekt är 
färdigställda, några är uppstartade och utrednings-

uppdrag pågår för högstadieskolornas utformning 
och renovering. Att skapa det hållbara Vara är en 
utmaning, men också utpekat som ett viktigt område 
i de nya politiska målen. Därför har arbetet med en 
miljöstrategi startats upp. En förstudie har startats om 
ett så kallat kontaktcenter. Det är ett sätt att involvera 
medborgarna i utformandet av ändamålsenliga digitala 
tjänster samt att möta medborgarens frågor och behov 
snabbare och mer effektivt. Detta är ett axplock på 
frågor som det arbetats med under året, då vi från led-
ningens sida valt att fortsätta driva utvecklingsfrågor 
trots att pandemin har varit utmanande och till viss del 
begränsande.

Medarbetarna trivs och 
ledarskapet är gott
Indexet Hållbart Medarbetar Engagemang uppgår till 
81 % 2020, jämfört med 82 % 2018, vilket visar att 
Vara kommun har mycket engagerade medarbetare 
som känner stor motivation att gå till arbetet, som 
trivs på sin arbetsplats och att ledarskapet är gott. Den 
satsning som gjordes på ledarutvecklingsprogrammet 
har givit resultat då den delen som handlar om ledar-
skap visar på bättre resultat än vid förra mätningen.

Årets resultat och måluppfyllelse
Årets resultat för kommunen uppgick till 76,6 mkr 
vilket överträffar kommunens finansiella mål. Nämn-
dernas ekonomi är i sin helhet i balans. Det stora 
överskottet beror till största delen på engångsposter, 
som förstärker ekonomin framöver. Skuldsättningen 
är låg och soliditeten är god. För koncernen, det vill 
säga kommunen inklusive kommunens bolag, uppgick 
resultatet till 83,7 mkr. Det finns ekonomiska utma-
ningar för kommande år, men Vara kommun har en 
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förhållandevis stark ekonomi att möta dessa utma-
ningar med.

Av Vara kommuns fyra övergripande mål är 1 uppfyllt 
till fullo, samt 3 uppfyllda delvis.

Vi gör varandra bra – tack för det!
Under året som gått har alla medarbetare i Vara 
kommun på olika sätt fått hantera pandemins konse-
kvenser. Alla har bidragit och gjort varandra bra. Det 
förhållningsättet som implementerats är viktigt i alla 
sammanhang, men i pandemin har det blivit tydligt att 
det inte bara är viktigt utan även avgörande. Kom-
munstyrelsen beslutade om en extra julgåva för alla 
anställda, ett väldigt uppskattat initiativ och ett bevis 
på uppskattning av allt som görs. Jag vill även här pas-
sa på att rikta ett riktigt stort tack till alla medarbetare 
för det fina arbete som gjorts under 2020 – allt för 
invånarnas, näringslivets och besökares bästa.

Nu går vi in i 2021 med kraft, framtidstro och viljan 
att göra varandra bra!

Anna Cederqvist 
Kommundirektör
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Förvaltningsberättelse

I följande förvaltningsberättelse redovisas information 
om förvaltningen av Vara kommun och den kom-
munala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning och RKR R15 
Förvaltningsberättelse.

Översikt över verksamhetens 
utveckling
Kommunens resultat enligt fullfonderingsmodellen 
uppgår till 77 mkr år 2020, vilket motsvarar 7,7 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en mar-
kant förbättring jämfört med de senaste åren. Koncer-
nens resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till 
84 mkr, vilket motsvarar 8,4 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Till stor del förklaras resultatet 
av att extra statsbidrag, med syfte att kompensera för 
lägre skatteintäkter till följd av pandemin, har varit 
större än skattebortfallet.

Kommunen investerade för 116 mkr under år 2020, 
vilket är en avvikelse mot budget med 77 mkr. Det 
förklaras av överklagade upphandlingar och försena-
de projekt (utifrån pågående pandemi). Koncernens 
totala investeringar för året uppgår till 147 mkr vilket 
kan jämföras med 305 mkr föregående år. Orsaken 
till skillnaden är, förutom ovan förklaring, att Vara 
Bostäder AB genomförde stora investeringar avseende 
ett nytt bostadsområde år 2019.

Årets resultat är således högre än förväntat och årets 
investeringar lägre, vilket medför att självfinansierings-
graden hamnar på 94 %. Soliditeten har under året 
ökat från 24 % till 27 % vilket beror på att det egna 
kapitalet ökat tack vare ett gott resultat samtidigt som 
skulderna endast ökat marginellt. Det innebär att det 
egna kapitalet ökat i relation till tillgångarna och att 
Vara kommuns långsiktiga motståndskraft har stärkts. 
Koncernens soliditet har ökat från 24 % till 28 %. 
Koncernens soliditet följer i stort kommunens soli-
ditet då koncernbolagens externa lån ingår i kommu-
nens koncernbankslån.

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen
Den kommunala koncernen innefattar nämnder och 
kommunala bolag. Nämnderna är: bildningsnämnd, 
teknisk nämnd, miljö- och byggnadsnämnd, soci-
alnämnd, valnämnd, överförmyndarnämnd och en 
gemensam räddningsnämnd. Räddningsnämnden är 
gemensam med Lidköping, Grästorp och Essunga 
kommun. Till kommunstyrelsen, som är en egen 
nämnd, hör dessutom ett personalutskott. Därtill finns 
en revision som granskar kommunens verksamhet 
samt en valberedning. I koncernen finns fyra helägda 
kommunala bolag varmed Vara Koncern AB är mo-
derbolag: Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter 
AB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB.

Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk 
ställning
Nedan beskrivna förhållanden redovisas inte i balans-
räkningen eller i resultaträkningen, men är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat och ekonomiska 
ställning.

Samhällsekonomisk utveckling
Inför år 2020 prognostiserades konjunkturen inta ett 
läge som beskrevs som mild lågkonjunktur med viss 
ökad arbetslöshet efter flertalet år med stark tillväxt 

och högkonjunktur. 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. Under kvartal tre sågs 
en återhämtning av samhällsekonomin, för att åter 
sjunka under kvartal fyra.

Utifrån rådande ekonomiska läge räknar Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, med en inbromsning 
i skatteunderlagstillväxten 2020 jämfört med 2019. 
Det förklaras framförallt av en stor minskning av 
antalet arbetade timmar utifrån läget på arbetsmarkna-
den. Bedömningen är att skatteunderlaget stiger med 
1,7 % under år 2020. Att det inte blir lägre förklaras av 
omfattande utbetalningar av permitteringslön samt en 
kraftig ökning av beskattningsbara sociala ersättningar, 
såsom sjukpenning, vilka är en del utav de krisåtgärder 
som vidtagits för att stötta ekonomin.

Vara kommuns skatteintäkter beror till stor del på hur 
skatteunderlaget i riket utvecklas. Det har under 2020 
resulterat i 13 mkr lägre skatteintäkter än budgeterat. 
Utifrån det ansträngda ekonomiska läget hos kommu-
ner och regioner har det under året beslutats om en 
höjning av de generella statsbidragen. För Vara kom-
muns del innebar det en höjning med 32 mkr år 2020.

Källa: SKR, MakroNytt 4/2020, Cirkulär 20:57. 

Politisk organisation.
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Befolkningsutveckling
Vara kommuns befolkning ökade med 72 personer 
2020, vilket förklaras av ett positivt flyttnetto. Födel-
senettot är fortsatt negativt. En befolkningsökning 
innebär att skatteunderlaget ökar och att kommunen 
har bättre möjlighet att erbjuda den service som med-
borgarna har behov av än om befolkningen minskade.

Folkmängd

Summan 72 invånare innehåller en justering om +13 invånare 
på grund av släpande rapportering av in- och utflyttning.

Jämförelsetal

Kompetensförsörjning & 
utbildning
Andel med eftergymnasial utbildning i Vara kommun 
var 26 % år 2019 (senast tillgänglig statistik). Det är en 
ökning med knappt en procent från föregående år. To-
talt i riket var andelen med eftergymnasial utbildning 
år 2019 ca 43 %. Utbildningsnivån är därmed låg i 
Vara kommun jämfört med riket. Relaterat ligger Vara 
kommun även lägre jämfört med övriga kommuner 
vad gäller behörighet till natur- och samhällsveten-
skapliga gymnasieprogram. Därutöver ses en lägre 
andel elever kontra riket ta gymnasieexamen inom tre 
år på de högskoleförberedande programmen.

Utbildningsnivå kan relateras till såväl självskattad 
hälsa som arbetslöshetsnivå vilka är lägre respektive 
högre bland personer med förgymnasial respektive 
gymnasial utbildningsnivå jämfört med personer med 
eftergymnasial utbildningsnivå. Fler vuxna och barn 
från denna grupp lever också i ekonomisk utsatthet 
där utbetalningar av försörjningsstöd ökat under år 
2020. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft med 
just eftergymnasial utbildning i kommunen. Brist på 
lämplig arbetskraft är ett tillväxthinder. 

Arbetsmarknad
Trots lägre utbildningsnivå har Vara en högre syssel-
sättningsgrad i jämförelse med övriga kommuner i 
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Västra Götalandsregionen. Omvänt är arbetslösheten 
lägre än i regionen och i riket, vilket är positivt för 
såväl Vara kommun som geografiskt område och som 
arbetsgivare.

Mot bakgrund av den samhällsekonomiska utveck-
lingen och rådande lågkonjunktur har arbetslösheten 
i kommunen dock ökat under 2020 och landar på 
6,0 %, vilket kan jämföras med 5,1 % år 2019. Snittet i 
Västra Götaland är 8,3 % vilket är i linje med arbets-
lösheten i riket (8,8 %).

Sett till antalet personer innebär den ökade arbetslös-
heten i Vara kommun att 462 personer är inskrivna 
som arbetssökande, vilket är en ökning med 74 perso-
ner gentemot 2019.

Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd 

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Vara kommun är delvis an-
strängd. Anledningen är en ökande nettoinflyttning till 
kommunen i kombination med en högre efterfrågan 
på olika bostadsformer på vissa platser. Framförallt 
rör bostadsbristen en otillräcklig variation av bostads-
former. Bostadsbristen slår hårdast mot hushåll som 
är nya på bostadsmarknaden och personer som saknar 
eget kapital för att kunna köpa en bostad eller som har 
för låg inkomst för att få tillgång till en hyresrätt.

I Vara kommun innebär nyproduktion av bostäder ett 
ekonomiskt risktagande då priserna på befintliga bo-
stadsrätter och villor är låga i relation till resten av lan-
det. Mellan år 2010 och 2019 byggdes det 94 småhus 
och 60 lägenheter i kommunen. År 2020 byggdes det 
ytterligare cirka 100 lägenheter. Under åren 2015-2020 
tillskapade Vara Bostäder AB 155 lägenheter. Byggna-
tionen av bostäder har alltså de senaste 10 åren ökat 
och om det fortsätter i samma takt kan kommunens 
indikation i verksamhetsplanen om att 60 lägenheter 
ska byggas per år hållas med god marginal.

Risk- och konsekvensanalys

Omvärldsrisker
Enligt den senaste befolkningsprognosen för Vara 
kommun (mars 2020) beräknas antalet kommuninvå-

nare öka med drygt 900 personer perioden 2019-2039. 
Befolkningsökningen förklaras av ett positivt flytt-
netto, dvs. att fler flyttar till kommunen än från, där 
främst utrikes-flyttnettot ger det största bidraget till 
befolkningsökningen. Samtidigt förutspås ett fortsatt 
negativt födelsenetto. Prognostiserad befolkningsök-
ning i Vara kommun är dock att anse som osäker i och 
med att utrikesinflyttningen är svår att prognostisera 
då den direkt hänförs till totala globala flyttströmmar. 
Därtill råder en osäkerhet kring hur Coronapandemin 
kan komma att påverka befolkningsutvecklingen fram-
över. En lågkonjunktur kan ha stor påverkan på migra-
tionen, barnafödandet och inrikes-omflyttningen. Det 
finns därmed en risk att befolkningen i kommunen 
istället minskar framöver, eller ökar i mindre omfatt-
ning än prognostiserat. Det riskerar bland annat leda 
till minskade skatteintäkter med påverkan på kommu-
nens ekonomi.

Sett till den samhällsekonomiska utvecklingen prog-
nostiseras en begynnande konjunkturåterhämtning 
2021 där antalet arbetade timmar ökar och så även 
lönesumman. Återhämtningen av samhällsekonomin 
bedöms dock bli utdragen. Som en följd beräknas an-
delen arbetslösa i riket ligga kvar omkring 9 % under 
2021 och 2022. Stor ovisshet råder dock. Utvecklingen 
på arbetsmarknaden i Vara kommun följer till stor 
del utvecklingen i riket. Det finns således en risk att 
arbetslösheten fortsätter öka under en period, vilket 
skulle innebära en ekonomisk påfrestning för kommu-
nen.

Verksamhetsrisker
Som nämnts ovan ökar efterfrågan på arbetskraft med 
eftergymnasial utbildning i kommunen. Samtidigt ses 
en risk för fler elever som inte tar gymnasieexamen 
och därtill fler som behöver läsa ett fjärde år. Situa-
tionen hänförs till rådande pandemi, där fjärr- och 
distansstudier har medfört att fler elever ligger efter 
i sina studier. Även efterfrågan på arbetskraft med 
gymnasial utbildning ökar, framförallt inom vård- och 
omsorgsrelaterade yrken. Vissa yrkesgrupper är identi-
fierade där konkurrensen på arbetsmarknaden gör att 
kommunen särskilt måste bevaka och främja möjlighe-
ten att rekrytera. Det gäller bland annat förskollärare, 
grundskollärare (i matematik och naturorienterande 
ämnen), yrkeslärare, vård- och omsorgspersonal, 
bygg- och miljöinspektörer, kockar och ingenjörer. En 
förklaring till den ökade efterfrågan på arbetskraft är 
stora pensionsavgångar.

Brist på arbetskraft riskerar leda till att kommunen 
inte kan säkra utlovad service till brukare/elever/med-
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borgare samt innebär en risk för ökad arbetsbelastning 
vilket kan påverka sjukfrånvaron. Därtill är persona-
lomsättningen relativt hög i kommunen vilket innebär 
kostnader exempelvis för rekrytering, utbildning samt 
omställning.

Finansiella risker
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett 
visst mått av finansiellt risktagande. Kommunen har 
i sin finanspolicy angett ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten inom kommunkoncernen ska 
bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets- och 
skuldförvaltning. 2018 införde Vara kommun en kon-
cernbank, vilket innebär att all inlåning sker genom 
koncernbanken som i sin tur lånar ut till dotterbo-
lagen. En gemensam finansiell samordning innebär 
skalfördelar vad gäller upplåningskostnader och admi-
nistrativa kostnader för upplåning, ökad styrning och 
kontroll av de finansiella riskerna och att kompetensen 
vad gäller de finansiella frågorna säkerställs.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade 
kostnader till följd av valutakursförändringar. Kom-
munkoncernens låneskuld är i sin helhet placerad i 
svensk valuta i enlighet med kommunens finanspolicy. 
Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om 
de överstiger ett motvärde om 500 tkr

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att vid någon 
tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad 
kostnad ha tillgång till, medel för betalningar. För att 
begränsa risken i låneportföljen ska kapitalbindningen 
spridas över tid enligt en av kommunen framtagen 
normportfölj. Risken hanteras också genom att Vara 
kommun har ett koncernkonto med en checkräk-
ningskredit om 100 mkr i reserv som kan nyttjas utan 
förbehåll.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring 
av marknadsräntorna påverkar finansnettot negativt. 
För att begränsa ränterisken vid upplåning ska ränte-
bindningstider spridas över tid enligt en av kommunen 
framtagen normportfölj.

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte 
kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. För 

att minska motpartsrisken vid externa finansiella 
transaktioner väljs endast motparter med hög kredit-
värdighet. Vara kommun har för närvarande Kom-
muninvest som enda finansiär och låneinstitutet har 
högsta möjliga kreditvärdighet.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken att drabbas av förlus-
ter till följd av bristfälliga interna processer, felaktigt 
agerande eller felaktiga system. Den operativa risken 
begränsas genom en väl avpassad intern organisation, 
där ingen enskild person ensam ska handlägga en 
transaktion genom hela behandlingskedjan samt en 
god intern kontroll.

Borgensförbindelser
Vara kommun har borgensförbindelser gentemot för-
eningar på 1,2 mkr och ett förlustansvar för egna hem 
på 0,01 mkr.
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Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har ett omfattande pensions-
åtagande uppgående till 391 mkr. Kommunens del 
uppgår till 388 mkr. Vara kommun tillämpar fullfon-
deringsmodellen, vilket innebär att även pensionerna 
före 1998 är upptagna i balansräkningen. Hela pen-
sionsförpliktelsen har återlånats i sin helhet och det 
finns ingen återförsäkring och inga medel är placerade.

Pensionsförpliktelsen är en nuvärdesberäkning av 
framtida utbetalningar och det finns faktorer som 
Vara kommun inte kan påverka. Ett exempel den ränta 
som används i beräkningarna. Enligt beräkningar av 
pensionsförmedlare så kan en sänkning av räntan med 
0,5 % öka pensionsskulden med 9 %, vilket skulle 
påverka koncernens ekonomiska ställning.

Upplysningar om pensionsförpliktelsen finns i not 19.

Händelser av väsentlig 
betydelse
Under året har Coronapandemin präglat arbetet 
väsentligt. I mars aktiverades kommunens krisled-
ningsgrupp som sedan dess haft regelbundna mö-
ten. Sjukfrånvaron bland personalen har varit och är 
hög. Pandemin har även inneburit, och fortsätter att 
innebära, förändringar och omställningar i verksam-
heterna. Exempelvis har gymnasieundervisningen 
bedrivits som fjärr- och distansundervisning en del av 
såväl vårtermin som hösttermin. Vara badhus, Näste-
gårdsbadet och fritidsgårdarna har varit stängda från 
den 30 oktober och resterande del av året. Biblioteken 

har haft stängda lokaler med öppen service i form av 
bokutlämningar och telefonservice för allmänheten. 
Vidare har restauranger inom äldreomsorgen tidvis 
hållits stängda och en särskild covid-enhet har iord-
ningsställts inom socialförvaltningens verksamhet. Ett 
centralt förråd för skyddsutrustning som ska räcka i 
sex månader är uppbyggt och arbetsmarknadsenhe-
ten, AME, har skött distributionen av utrustning till 
kommunens enheter.

Kommunstyrelsen har under året beslutat att ge 1 000 
kr/medarbetare i presentkort som en julgåva. Detta 
dels som en uppskattning under rådande pandemi och 
dels för att stötta kommunens näringsliv.

Vara Konserthus har drabbats hårt av Coronapande-
min. Verksamheten har bedrivits i reducerad omfatt-
ning och kulturevenemang har inte kunnat genom-
föras som planerat. Denna situation, med begränsat 
antal besökare, har påverkat såväl verksamhet som 
ekonomi. Mot denna bakgrund har kommunfullmäk-
tige beslutat att bevilja Vara Konserthus ett villkorat 
aktieägartillskott om 6 miljoner kronor att avropas 
helt eller delvis 2020-2022.

En utredning om en sammanhållen samhällsbygg-
nadsprocess har slutförts och beslut fattades i kom-
munfullmäktige i maj 2020 om att föreslagen organi-
sationsförändring skall genomföras med start första 
januari 2021. Organisationsförändringen innebär att 
en ny förvaltning under kommunstyrelsen bildas med 
följande ansvarsområden: miljö- och livsmedelstillsyn, 
bygglovshantering, planfrågor, näringslivsfrågor, kol-
lektivtrafik och infrastruktur. Förvaltningen kommer 
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lyda under två nämnder, miljö- och byggnadsnämnden 
när det gäller myndighetsutövning, i övrigt kommun-
styrelsen. En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess 
ämnar skapa förutsättningar för ökad samverkan 
mellan planenhet och bygglovsenhet samt förbättrat 
samarbete mellan näringslivsfunktionen och plan- och 
bygglovsavdelningen. Därutöver är syftet att stärka det 
samlade arbetet gentemot kunderna. I samband med 
organisationsförändringen genomförs effektiviseringar 
om 1,4 tjänster.

Kommunfullmäktige har under året beslutat om för-
säljning 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 kommu-
nens före detta serviceboenden. Överlåtelsen är plane-
rad att genomföras med tillträde första mars 2021.

Under året har flera större investeringar och ombygg-
nationer påbörjats och/eller färdigställts:

• Torsgårdsskolans om- och tillbyggnad har färdig-
ställts och slutredovisats inom budget med total 
investeringsutgift om 51 mkr. 

• Projektet Sprinten, vilket innefattar om- och till-
byggnad av gymnasium och Vara Konserthus, har 
slutredovisats. Investeringen uppgår till 192 mkr, 

vilket innebär att budgeten överskridits med 5 mkr. 
• På Tråvads förskola och skola pågår nybyggnation. 

Tidplanen har förskjutits två månader till följd 
av att upphandlingen har överklagats. Inflyttning 
planeras till oktober 2021. 

• För att skapa förutsättningar för innebandyklub-
ben 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. Inflytt-
ning har skett i etapper under året. Projektet väntas 
bli helt färdigställt under vintern/våren 2021. Efter 
det att nyproduktionen på Brinkestigen färdigställts 
avser Vara Bostäder AB att analysera konsekven-
serna av all nyproduktion som skett de senaste 
åren samt se om, och i så fall var, efterfrågan på 
hyreslägenheter kvarstår i kommunen.

För sjuksköterskeenheten har arbete i skyddsutrustning blivit vardag. Foto: Martin Frick.
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Styrning & uppföljning 
av den kommunala 
verksamheten

Ansvarsstruktur

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande organ och ansvarar för de övergripande och 
långsiktiga målen för verksamheterna. Kommunfull-
mäktige har också utvärderingsansvar. Större verk-
samhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen
På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrel-
sen ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi, 
verksamheter och utveckling. Kommunstyrelsen ska 
ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska 
ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens lednings-
organ. Arbetet ska kännetecknas av strategisk inrikt-
ning och helhetsperspektiv och sker genom direktiv 
och riktlinjer direkt mot nämnderna och bolagens 
styrelse.

Nämnder
För olika verksamhetsområden finns nämnder. Nämn-
derna har stor frihet att utforma sin verksamhet inom 
ramen för respektive verksamhetsplan och reglemen-
ten.

Kommunala bolag
Vara Koncern AB är moderbolag i Vara kommuns 
bolagskoncern och ska fungera som kommunfull-
mäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstru-
ment för dotterbolagen samt tillse verkställigheten av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut 
gällande koncernen.

Styrmodell
Vara kommuns styrmodell utgår från visionen:

”Vara Vågar! Vision 2030: I Vara finns det goda livet, hos 
oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för fram-
tiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo”. 

Styrmodellen innehåller två målnivåer; övergripande 
mål & nämnds-/bolagsmål. Övergripande mål bryts 
ned till nämnds- eller bolagsmål, vilka mäts och följs 
upp med indikatorer. Analys och uppföljning av såväl 
nämndsmål som övergripande mål, med tillhörande 
planering framgent, görs i delårsrapport augusti samt i 
årsredovisningen.

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

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

Vara kommuns övergripande mål ska, enligt beslut 
i kommunfullmäktige, ha en tydlig koppling till de 
globala målen genom inkluderad Agenda 2030. Denna 
inkludering görs genom att varje övergripande mål 
kopplas till ett eller flera av de 17 globala målen. 
Under varje övergripande mål visas de globala mål 
som huvudsakligen kan kopplas till Vara kommuns 
verksamhet.
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Styrprocess
Styrprocessen syftar ytterst till att knyta samman över-
gripande mål, nämnds- och bolagsmål med resurstill-
delning och uppföljning. Styrprocessen omfattar två 
huvudprocesser; en planeringsprocess och en uppfölj-
ningsprocess.

Enligt beslut år 2019 (KF § 64) ska såväl övergripande 
mål som nämndsmål gälla 2020-2023. Vad gäller indi-
katorer ska det finnas möjlighet till revidering under 
perioden, om så bedöms lämpligt. För de kommunala 
bolagen beslutas årligen en affärsplan (verksamhets-
plan) där mål preciseras vilka ska ha tydlig förankring 
till de övergripande målen.

Planeringsprocessen startar med en omvärldsanalys 
vilken utmynnar i ett inriktningsbeslut i kommunsty-
relsen (februari månad) för nämndernas drift- och 
investeringsramar kommande budget- samt planår. 
Inriktningsbeslutet fungerar som ”stafettpinne” vilken 
kommunstyrelsen överlämnar till nämnderna, att ha 
som utgångspunkt för nämndens arbete med budget. 
Utifrån inriktningsbeslutet arbetar nämnderna fram 
budgetförslag vilket överlämnas till budgetberedning-
en i maj månad. Även de kommunala bolagen inkom-
mer med budgetförslag. Kommunfullmäktige fattar 
därefter beslut om strategisk plan och budget för 
kommande budgetår samt tre planår. Under hösten 
arbetar respektive nämnd samt bolag fram sin detalj-
budget.

Uppföljningsprocessen syftar till att göra mål, resurser 
och resultat transparenta, och därmed utgöra underlag 
för kommunstyrelsen att utöva sin tillsynsplikt. Vidare 
är uppföljningsprocessen ett led i att säkra att resul-
tatuppföljning sker på ett enhetligt sätt i kommunkon-
cernen.

Intern kontroll
Intern kontroll är en central del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen och avser de strukturer, system 
och processer som bidrar till tydlighet och ordning 
och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlig-
het med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdoku-
ment.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att det finns en god intern kontroll. Som utgångspunkt 
finns ett reglemente som gäller för hela kommunkon-
cernen. I kommunstyrelsens ansvar ligger att upprätta 
en kontrollorganisation med övergripande regler, 
riktlinjer och rutiner samt att tillse att den interna 
kontrollen inom nämnder och bolag är tillräcklig. Res-

pektive nämnd och bolag ansvarar å sin sida för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Till 
nämndens/bolagets ansvar hör att årligen besluta om 
kontrollåtgärder genom att anta en internkontrollplan 
samt att uppföljning görs kontinuerligt och samman-
ställs i en uppföljningsrapport.

God ekonomisk hushållning 
& ekonomisk ställning
En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och även i sådan verksamhet som be-
drivs genom andra juridiska personer. God ekonomisk 
hushållning ska därmed prägla hela kommunkoncer-
nen.

Nedan presenteras Vara kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning samt en utvärdering av god 
ekonomisk hushållning genom analys av måluppfyllel-
se av de övergripande målen. Utvärderingen avslutas 
med en sammanfattande bedömning.

Därefter följer en finansiell analys av kommunkon-
cernens resultat och ekonomiska ställning där god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
analyseras mer djupgående.

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

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

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

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

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

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

Måluppfyllelse
Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om 
fyra övergripande mål, vilka presenteras nedan. Till 
varje mål görs en analys huruvida målet bedöms som 
uppfyllt (grönt), delvis uppfyllt (gult) eller ej uppfyllt 
(rött). Måluppfyllelsen grundar sig på nämndernas 
analys för respektive nämndsmål, se sammanställning 
nedan, vilka är kopplade till de övergripande målen. 
För vidare information hänvisas till respektive nämnds 
verksamhetsredovisningsrapport. Till grund för analys 
av måluppfyllelse finns även kommunövergripande 
indikatorer till två av de övergripande målen.

För indikatorernas redovisning av utfall i förhållan-
de till mål gäller följande: 100 % = grönt (uppfyllt), 
85-99 % = gult (delvis uppfyllt) och 0-84 % = rött (ej 
uppfyllt).
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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 förtroende 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, utbildning, kultur, hälsa, 
trygghet och sociala nätverk. Näringslivet och kom-
munen samverkar för att uppnå ett gott företagskli-
mat, goda förutsättningar för tillväxt och utveckling 
samt möjlighet för medborgare och näringsliv att 
agera miljövänligt.

Måluppfyllelse

Kommentar
Inom ramen för det övergripande målet Attraktivt 
Vara med livskvalitet för alla, finns fyra nämndsmål. 
Vid årets slut är två uppfyllda och två delvis uppfyllda. 
Sammantaget bedöms därför det övergripande målet 
som delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig sam-
manfattningsvis på att det finns utmaningar rörande 
det sociala och miljömässiga perspektivet. Detta upp-
vägs dock av en mycket positiv utveckling av planbe-
redskapen och byggnationen av nya lägenheter, samt 
att Vara kommun har en relativt låg arbetslöshetsnivå i 
jämförelse med riket.

Vara kommun har en relativt hög social ojämlikhet, 
som bland annat tar sig uttryck i lägre utbildningsni-
vå, lägre inkomstnivå samt högre ohälsa generellt sett 
ur ett jämförelseperspektiv (Källa: Vara kommuns 
omvärldsanalys 2020). Därför är det viktigt att tillväxt 
ses ur alla hållbarhetsperspektiven (ekonomi, socialt 
och miljö).

I Vara kommun, liksom i Västra Götalandsregionen 
och i riket som helhet, har arbetslösheten stigit under 
2020 till följd av rådande lågkonjunktur och pågåen-

de pandemi. Framförallt handlar det om en stigande 
ungdomsarbetslöshet. Arbetslösheten i kommunen 
är dock lägre än i såväl regionen som riket. Som en 
konsekvens har utbetalningar av försörjningsstöd 
ökat. Därtill har det självskattade hälsotillståndet 
sjunkit i kommunen. Andel med hög självskattad hälsa 
är lägre bland personer med förgymnasial respektive 
gymnasial utbildningsnivå jämfört med personer med 
eftergymnasial utbildningsnivå. Dessa utmaningar 
möter kommunen på olika sätt, dels genom insatser 
för att förbättra näringslivets förutsättningar och dels 
genom att stärka den enskilda medborgarens möjlig-
heter att försörja sig själv och i övrigt aktivt kunna ta 
del av samhällslivet. Härtill hör att socialförvaltningen 
arbetar preventivt med tidiga insatser för enskilda 
medborgare vilka är i eller riskerar hamna i ett utan-
förskap. Under 2020 har samtliga enheter arbetat med 
förebyggande insatser i olika utformning vilket lett till 
måluppfyllelse av nämndens mål. Insatser för att för-
bättra företagsklimatet liksom organisatoriska föränd-
ringar för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess 
bidrar till goda förutsättningar för ett välmående före-
tags- och arbetsliv. Att stärka småstaden, delregionen 
och regionen som besöksmål kommer att fortsätta 
prioriteras framåt för att skapa förutsättningar för den 
viktiga besöksnäringens överlevnad.

Planberedskapen är god i kommunen, generellt finns 
det tillräckligt med planberedskap för flerfamiljshus 
i alla tätorter. Vad gäller nyproducerade lägenheter 
uppfylls målet för 2020, prognosen om ca 350 nya 
lägenheter 2019-2023 ligger fast. Gällande villatomter 
är efterfrågan i Vara tätort kortsiktigt högre än utbu-
det, vilket bedöms komma att stabiliseras på sikt. För 
ett hållbart och välmående samhälle ställer ökat antal 
bostäder krav på strategisk planering av grönytor och 
ytor för fritidsaktiviteter då det är av central betydelse 
för folkhälsan och en välmående plats. Arbete kring 
dessa frågor pågår.

Utifrån främjandet av en god och hållbar samhällsut-
veckling bedömer miljö- och byggnadsnämnden att 
verksamheteten bedrivs inom uppsatta mål. Åtgär-
dandet av enskilda avlopp, livsmedelstillsynen och 
ärenden avseende förorenade områden sker enligt plan 
samt att byggloven hanteras inom ramen för lagstad-
gad tid.

Tekniska förvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder 
för ett hållbart samhällsliv, såväl ur en näringslivssyn-
punkt som från den enskildes perspektiv. Exempel på 
detta är underhåll och förnyelse av parker, trafikför-
bättrande åtgärder, asfaltering av gator samt renove-
ring av vattenledningsnätet.
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All verksamhet som kommunen bedriver ska bidra till 
ett hållbart samhälle. När det gäller Vara kommuns 
klimatavtryck så kan konstateras att det finns utma-
ningar. Även om koldioxidutsläppen har minskat med 
18 % från 1990 så måste ytterligare åtgärder vidtas. 
Därför arbetas det nu fram en miljöstrategi med tillhö-
rande åtgärdsplaner för att bidra till omställningen.

Verksamhet med god kvalitet

Beskrivning av mål 
Vara kommun och dess verksamheter är till för invå-
nare, besökare och näringsliv i kommunen. Kommu-
nens uppdrag är att leverera service och tjänster av 
hög kvalitet, med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Miljö- och klimatarbete ska inkluderas i all verksam-
het. 

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

Måluppfyllelse

Kommentar
Inom ramen för det övergripande målet Verksamhet 
med god kvalitet, finns nio nämndsmål. Vid årets slut 
bedöms åtta som delvis uppfyllda och ett som upp-
fyllt. Sammantaget bedöms därmed målet i sin helhet 
som delvis uppfyllt.

Genom en öppen och tydlig kommunikation, fler 
medborgardialoger och en hög tillgänglighet av kom-
munens tjänster stärks förtroendet för kommunen 
vilket bidrar till måluppfyllelse av det övergripande 
målet. Användandet av kommunens web och sociala 
medier har ökat under 2020 vilket ger en indikation 
av måluppfyllelse. Därtill har den nya e-tjänsteplatt-
formen underlättat tillgängligheten och användningen 
av e-tjänsterna för medborgarna. Coronapandemin 
har dock inneburit att alla kontakter i samhället har 
förändrats och dialogerna med medborgarna blivit 
färre. Beroende på hur kommuninvånarna upplever att 
kommunen hanterat pandemin kan förtroendet också 
stärkas. Servicemätningen för 2020 visar att tillgäng-
ligheten förbättrats sedan 2019. Det höga resultatet i 

undersökningen från 2019 vad gäller bemötande ligger 
dock inte kvar på samma nivå år 2020.

Tekniska förvaltningen har under året utfört åtgärder 
för att tillhandahålla en verksamhet med god kvalitet 
genom exempelvis underhåll och modernisering av 
kommunens VA-anläggningar. Renoveringstakten har 
ökat 2020 vilket bidrar till att säkra tillgången på rent 
dricksvatten i framtiden. Kostenheten arbetar konti-
nuerligt med att minska matsvinnet, där en minskning 
ses 2020 jämfört med 2019. En ny miljöstyrande 
avfallstaxa har arbetats fram parallellt med att förbe-
redelser har gjorts för att kunna återvinna matavfall i 
Vara kommun. Detta är ett led i att komma allt högre 
upp i den så kallad avfallstrappan, där allt mer avfall 
återvinns och omvandlas.

Bildningsförvaltningen arbetar vidare med att utveckla 
skolans uppdrag och arbetsformer. Förskolans resultat 
avseende trygghet och trivsel uppnår målnivåerna. För 
grundskolan uppnås däremot inte målnivåerna avseen-
de trygghet och trivsel, godkända betyg/meritvärden 
och behörighet till gymnasiet. Gällande behörigheten 
till gymnasieskolan så har den ökat till yrkesprogram-
men och det estetiska programmet, medan den sjunkit 
för övriga gymnasieprogram. Gymnasiets resultat 
är tillfylles och uppnår målnivåerna. För kultur- och 
fritidsverksamheterna har besöks- och deltagarantalet 
minskat kraftigt, utifrån restriktionerna som råder på 
grund av pandemin. Dock har en ökning av digitala 
tjänster skett, exempelvis genom digitala utlån på 
biblioteken. Bildningsförvaltningens resultatuppfyllel-
se innebär att det finns förbättringspotential avseende 
grundskolan. Däremot så ser resultaten bättre ut på 
gymnasiet.

Inom socialförvaltningens verksamhetsområde redovi-
sas aktiviteter för att tillvarata brukares delaktighet och 
självständighet samt för att öka kvalitet och rättssä-
kerhet. Vad gäller riktvärden från brukarundersök-
ningar är resultaten överlag goda, dock ses en nedgång 
jämfört med tidigare år i medverkan. Aktivt arbete har 
genomförts och kommer fortsätta för att öka medver-
kan. 

Miljö- och byggnadsnämnden ser förbättringar de 
senaste mätningarna gällande NKI, d.v.s. Nöjd-Kund-
Index. På förvaltningen arbetar man med möjlighets-
baserad myndighetsutövning och tillsyn. Målsättning-
en är att näringsliv och medborgare skall känna att de 
har förvaltningens stöd för att leva upp till lagar och 
regler som beslutats av nationella myndigheter. Infor-
mationsinsatser, såväl fysiska samt via hemsida och 
sociala medier, ger möjlighet till att förbättra stödet till 
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medborgare och näringsliv ytterligare. Under år 2020 
har nämnden dock inte nått upp till målet om ett visst 
antal informationsinsatser, vilket förklaras av pågåen-
de pandemi.

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål 
Vara kommun är en attraktiv och välmående arbets-
plats, 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 ar-
betsmiljö i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande 
och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande organi-
sation, jämlikhet och mångfald.

Måluppfyllelse

Kommentar
Det övergripande målet Välmående arbetsplats åter-
finns hos samtliga nämnder i form av nämndsmål. Av 
fem nämnder bedömer en nämnd målet som uppnått, 
fyra nämnder gör bedömningen att målet delvis är 
uppnått. Sammantaget görs därmed bedömningen att 
det övergripande målet ”Välmående arbetsplats” del-
vis är uppnått vid 2020 års slut. Bedömningen grundar 
sig huvudsakligen på utvecklingen av sjukfrånvaron, 
andel heltidsanställda samt på utfallet avseende indika-
torn Hållbart medarbetarengagemang, HME.

Vad gäller sjukfrånvaron ses en ökning 2020 jämfört 
med 2019 avseende kommunen som helhet. Detta 
till stor del på grund av Coronapandemin. 2019 var 
utfallet (total sjukfrånvaro) 7,6 %, för 2020 är utfallet 
9,4 %. Sjukfrånvaron i kommunen är hög i jämförelse 
med andra kommuner i Skaraborg. 

Sjukfrånvaron har ökat i socialförvaltningen, bild-
ningsförvaltningen och i tekniska förvaltningen. I 
förvaltningen för utveckling och service och i miljö- 
och byggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron istället 
minskat. Minskningen förklaras huvudsakligen av 
lägre långtidssjukfrånvaro.

Hållbart medarbetarengagemang, HME, mäts vart-
annat år. Resultatet för kommunen som helhet är 
81 % år 2020, vilket kan jämföras med 82 % år 2018. 
Målet på 83 % för indikatorn är därmed inte uppfyllt. 
Resultat för de enskilda förvaltningarna är följande: 
socialförvaltningen 81 %, bildningsförvaltningen 
81 %, förvaltningen för utveckling och service 82 %, 
miljö- och byggnadsförvaltningen 70 % och tekniska 
förvaltningen 82 %. Av de fem förvaltningarna har 
fyra ett resultat som ligger i paritet med utfall 2018. 
Miljö- och byggnadsförvaltningens resultat är dock 
betydligt lägre jämfört med 2018, en förändring med 
16 %. Det lägre resultatet kan härledas till chefsbyten 
samt personalomsättning vilket påverkat den psykoso-
ciala arbetsmiljön negativt. Noteras bör att som helhet 
ligger HME för Vara kommun på en mycket bra nivå, 
inte minst med tanke på att pandemin har inneburit 
stora påfrestningar.

Andelen heltidsanställda har ökat från 68 % år 2019 
till 72,2 % år 2020. Det kan delvis förklaras av att 
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kommunen startat upp en pilot för Heltidsresan inom 
enheter för omsorg kring personer med funktions-
nedsättning, OF, (socialförvaltningen) där samtliga 
medarbetare är anställda på heltid. Utöver detta ses 
även en tydlig ökning av andelen heltidsanställda inom 
förvaltningen för utveckling och service, vilket delvis 
är en följd av att medarbetare inom personalpoolen 
har anställts inom respektive enhet inom främst social-
förvaltningen och att dessa i relativt hög grad har haft 
deltidsanställningar.  Dessutom har det införts att alla 
tjänster som annonseras ut inom kommunals avtals-
område är på 100 %.

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål 
I Vara kommun är den ekonomiska planeringen 
långsiktig och strategisk för att möta det utökade kom-
munala ansvaret, demografiska förändringar, krissitu-
ationer i omvärlden och för att skapa förutsättningar 
för goda livsvillkor för framtida medborgare. Hållbar 
ekonomi innebär att balans skapas mellan välfärd för 
dagens befolkning och för kommande generationer, 
där inkludering är en förutsättning för utveckling och 
ökad tillväxt. För en god ekonomisk hushållning och 
samhällsutveckling behövs samverkan mellan kommu-
nen 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 mins-
kas genom att agera för effektiviseringar samt hållbara 
upphandlingar och investeringar, vilket innebär att 
tjänster och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

Måluppfyllelse

Kommentar
Det övergripande målet Hållbar ekonomi är i likhet 
med Välmående arbetsplats även ett mål för samtliga 
nämnder. Av de fem nämnderna bedömer fyra (kom-
munstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden & 
miljö- och byggnadsnämnden) att målet är uppfyllt vid 
årets slut. En nämnd, bildningsnämnden, bedömer att 
målet inte har uppfyllts utifrån att budgeten överskri-
dits. Kommunen som helhet uppfyller det finansiella 
resultatmålet och sammantaget görs därför bedöm-
ningen att det övergripande målet ”Hållbar ekonomi” 
är uppfyllt.

Kommunens resultat i relation till skatter och gene-
rella statsbidrag beskriver kommunens förmåga att 
generera ett hållbart överskott, till skillnad från ett 
resultat uttryckt i kronor och ören. Målsättningen om 
ett resultat kring 2 % bygger på det överskott som 
erfarenhetsmässigt krävs för att kommunen ska kunna 
göra återinvesteringar utan att ekonomin urholkas, 
givet en normal investeringsnivå. Årets resultat utgör 
7,7 %.

Det goda resultatet beror delvis på att intäkter från 
skatter och generella statsbidrag ökat mer än netto-
kostnaderna. En kraftig ökning av statligt stöd under 
året var avsedd att kompensera för vikande skattein-
täkter som kommer av en inbromsning i ekonomin 
till följd av Coronapandemin. Då skatteintäkterna inte 
minskat i samma omfattning som förväntat gav det en 
positiv resultateffekt för kommunen. Därtill har även 
utbetalats en högre ersättning för sjuklönekostnader 
till följd av Coronapandemin än vad som redovisats 
i verksamheterna. En annan förklaring till det goda 
resultatet är ett sammanlagt överskott i nämnderna 
som delvis beror på en lägre aktivitetsnivå till följd av 
Coronapandemin och som inneburit lägre kostnader 
generellt sett.

Nämnderna redovisar flera åtgärder som bidrar till en 
hållbar ekonomi på sikt. Vid sidan om kontinuerliga 
effektiviseringar av verksamheterna görs löpande 
bedömningar av att bedriva verksamhet i egen regi, 
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besluta om investeringar som är till gagn för invånare 
och miljö, samt att söka samordning och samarbete 
mellan förvaltningar och med invånare, näringsliv och 
närliggande kommuner.

Sammanfattande utvärdering god 
ekonomisk hushållning
I Vara kommun finns fyra övergripande mål, vilka 
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. Resultatmålet 
kan därmed anses som uppnått.

För de verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga 
som delvis uppfyllda. Sammantaget görs därför be-
dömningen att god ekonomisk hushållning är uppfyllt 
ur ett finansiellt perspektiv, men endast delvis ur ett 
verksamhetsperspektiv.

Finansiell analys

Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling 
och ställning för Vara kommun används en finansiell 
analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i 
Västsverige. Målsättningen är att identifiera eventuella 
finansiella möjligheter och problem och därigenom 
klargöra om kommunen har en god ekonomisk hus-
hållning som föreskrivs i kommunallagen.

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra per-
spektiv: det finansiella resultatet, kapacitetsutveck-

lingen, riskförhållanden samt kontrollen över den 
finansiella utvecklingen. Varje perspektiv analyseras 
med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som har till 
uppgift att belysa ställning och utveckling inom de fyra 
perspektiven.

Finansiellt resultat

Årets resultat
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År 2020 har präglats mycket av Coronapandemin och 
påverkat i stort sett samtliga av kommunens verksam-
heter. Regeringen har under året infört omfattande 
stödåtgärder för att motverka de negativa effekterna, 
vilket har fått stor påverkan på årets resultat.

De statliga ersättningarna som Vara kommun erhållit/
ansökt om under år 2020 på grund av Coronapande-
min och som ingår i årets resultat är:

• Extra generella statsbidrag om 31 mkr.
• Ersättning för sjuklönekostnader om 14 mkr varav 

8 mkr har fördelats ut till nämnderna.
• Bidrag för hälso- och sjukvårdskostnader om 

10 mkr, där allt tillfaller nämnderna.
Pandemins effekter på den svenska ekonomin med-
förde ett minskat skatteunderlag och därmed lägre 
skatteintäkter till kommunen än förväntat. De extra 
statsbidrag som syftade till att motverka detta har 

dock mer än väl kompenserat för lägre skatteintäkter 
och ökade kostnader för insatser under pandemin.

Samtidigt som insatser kommunen gjort för att för-
hindra smittspridningen under pandemin har medfört 
ökade kostnader har det även medfört minskade kost-
nader till följd av en lägre aktivitetsnivå eller uppehåll 
inom vissa verksamheter.

Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i ba-
lansräkningen enligt fullfonderingsmodellen för att ge 
en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska 
ställning. Med redovisning enligt blandmodellen ligger 
större delen av pensionsskulden utanför balansräk-
ningen och förändringar av pensionsskuldens beräk-
nade storlek påverkar därför det redovisade resultatet 
olika mycket beroende på redovisningsmodell.

Kommunens resultat enligt fullfonderingsmodellen 
uppgår till 77 mkr, vilket motsvarar 7,7 % av skatte-
intäkter och generella statsbidrag och är en markant 
förbättring jämfört med de senaste åren. Till stor del 
förklaras resultatet av överkompensation av statsbi-
drag. Resultatnivån ligger därmed över intervallet för 
kommunens finansiella mål som anger att resultatet 
ska vara 2 % +/- 1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.

I kommunens resultat finns poster som tagits upp som 
jämförelsestörande eftersom de är av engångskaraktär 
och försvårar jämförelser mellan åren. De jämförelse-
störande intäkterna uppgår till 24 mkr varav 22 mkr 
beror på förändrad lagstiftning om kommunal redo-
visning och 2 mkr avser revidering av den beräknade 
kostnaden för medfinansiering av utbyggnad av E20. 
Förändringen av redovisningsprinciper på grund av 
förändrad lagstiftning innebär att bidrag från privata 
aktörer ska intäktsföras när åtagandena är uppfyllda 
och inte periodiseras i takt med avskrivningarna. De 
jämförelsestörande kostnaderna uppgår till 27 mkr 
och avser medfinansiering/finansiering av infrastruk-
tur om 20 mkr och investeringsstöd till föreningar om 
7 mkr. Samtliga poster redovisas under not 5.

Koncernens resultat enligt fullfonderingsmodellen 
uppgår till 84 mkr, vilket motsvarar 8,4 % av skatte-
intäkter och generella statsbidrag. Resultatet består 
av sista raden i bolagens resultaträkningar, det vill 
säga ”Årets resultat” inklusive 78,6 % av bolagens 
bokslutsdispositioner. I koncernens resultat ingår en 
nettovinst på 3,4 mkr vid försäljning av fastigheter, vil-
ket tagits upp som en jämförelsestörande intäkt.

Utförligare beskrivning av bolagens resultat och eko-
nomiska utveckling återfinns längre fram i årsredovis-
ningen under rubriken ”Kommunala bolag”.
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Intäkter och kostnader

En grundläggande förutsättning för att 
uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är att balansen mellan löpande 
intäkter och kostnader är god, det vill 
säga hur nettokostnaderna utvecklar sig i 
förhållande till skatteintäkterna och generella 
statsbidrag. Nyckeltalen speglar hur stor del av 
skatteintäkter och statsbidrag som den löpande 
driftverksamheten tar i anspråk. Det utrymme 
som finns kvar kan användas till finansiering av 
investeringar, amortering av långfristiga lån eller 
sparande.
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 och det syns tydligt på 
årets resultat.

Nettokostnadsutvecklingen för koncernen var 2 % för 
2020 vilket ligger i linje med kommunen.

Investeringar

Kommunen investerade år 2020 för 116 mkr, vilket 
är en avvikelse mot budget med 77 mkr. Orsaker till 
budgetavvikelsen är överklagade upphandlingar som 
försenat projekt, pandemin som stoppat projekt inom 
äldreomsorgens lokaler och projekt som tar längre tid 

än planerat. Investeringar i fastigheter stod för 59 %, 
vatten- och avloppshantering för 17 %, gator/vägar 
för 16 % och övrigt för 8 %.

Koncernens totala investeringar under år 2020 upp-
gick till 147 mkr vilket kan jämföras med 305 mkr 
föregående år. Skillnaden är förutom ovan förklaring 
för kommunen att Vara Bostäder AB investerade i ett 
nytt bostadsområde år 2019. För år 2020 har bolagen 
haft låga investeringsnivåer där Vara Bostäder AB 
investerat för 30 mkr och övriga för 1 mkr.

Självfinansieringsgrad av 
investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringar är beräknad enligt 
blandmodellen. Detta för att kunna göra jämförelser med andra 
kommuner.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur 
stor del av investeringarna som kan finansieras med 
årets resultat före avskrivningar. 100 % innebär att 
kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar 
som är utförda under året, vilket i sin tur innebär att 
kommunen inte behöver låna till investeringarna och 
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att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrym-
me stärks.

Årets resultat blev högre än förväntat och årets inves-
teringar blev lägre än förväntat vilket medförde att 
självfinansieringsgraden hamnade på 94 %, vilket kan 
jämföras med 35 % föregående år. Inga nya lån har 
tagits upp under året för att finansiera investeringarna. 
I en jämförelse har Vara kommun för åren 2018 och 
2019 legat under Västra Götaland och riket.

Kapacitet

Soliditet

Soliditetsmåttet är inklusive alla pensionsförpliktelser, d.v.s. 
enligt fullfonderingsmodellen.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, det vill säga långsiktig 
motståndskraft. Den visar hur stor del av kommu-
nens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ett 
viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten under en längre period inte försvagas utan 
utvecklas positivt. 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.

Soliditeten har år 2020 ökat till 27 %, vilket kan jämfö-
ras med 24 % 2019. Det beror på att det egna kapitalet 
ökat tack vare ett gott resultat samtidigt som skulder-
na ökat ytterst marginellt. Det innebär att det egna 
kapitalet ökat i relation till tillgångarna och att Vara 
kommuns långsiktiga motståndskraft har stärkts.

Kommunens soliditet är hög i jämförelse med genom-
snittet av kommunerna i Västra Götaland och riket, 
vilket delvis kan förklaras av ett eftersatt underhåll i 
kommunens fastighetsbestånd. Trots årets ökning så 
bedöms soliditeten minska framöver då nya lån kan 
behöva tas upp för att finansiera nya investeringar och 
det ökade underhållsbehovet.

Koncernens soliditet har ökat från 24 % till 28 %. 
Koncernens soliditet följer i stort kommunens so-
liditet då koncernbolagens externa lån ingår i kom-
munens koncernbankslån. Även Vara Bostäder AB:s 
fastighetsbestånd har ett eftersatt underhåll.

Kommunalskatt 2020

En viktig del av bedömningen av en kommuns finan-
siella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att 
påverka sina inkomstkällor. En låg kommunalskatt ger 
ett större handlingsutrymme att generera en intäktsök-
ning när ekonomin utsätts för påfrestningar.

Skattesatsen i Vara kommun år 2020 uppgick till 
21,77 % och har varit oförändrad sen 2017 då den 
höjdes med 0,5 %. Skattesatsen i Vara är 0,39 % högre 
än den genomsnittliga skattesatsen för kommunerna 
i Västra Götaland och 0,97 % högre än den genom-
snittliga skattesatsen i riket.
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Risk - Kontroll

Likviditet

Kassalikviditeten mäter kortsiktig betalningsförmåga 
och visar om kommunen kan fullgöra sina betal-
ningsåtaganden som exempelvis att betala ut löner. Ett 
värde om 100 % innebär att de kortfristiga skulder-
na kan betalas direkt. En oförändrad eller ökande 
kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller 
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens 
totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en kortsiktig 
beredskap som motsvarar minst 85 mkr och har där-
för en checkkredit om 100 mkr som inte är avsedd att 
nyttjas. Det behov av likviditet som följer av att kom-
munen inte klarar att självfinansiera investeringarna 
möts genom ökade lån. Upplåningsbehovet i koncer-
nen samordnas i koncernbanken och budgeteras mot 
att kommunen inte ska ha likvida medel utöver den 
reserv som checkkrediten utgör. På så vis uppnås en 
kostnadseffektiv finansiering.

Kassalikviditeten uppgick år 2020 till 53 % vilket kan 
jämföras med 47 % för året innan. I jämförelse med 
genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland och 
riket är kommunens kassalikviditet låg, men förkla-
ras av att kommunen har en checkkredit i stället för 
pengar i kassan. De kortfristiga skulderna innehåller 
dessutom en semesterlöneskuld om 54 mkr som 
inte betalas ut på kort sikt. Inräknat checkkredit och 
semesterlöneskuld skulle kassalikviditeten hamna på 
130 %.

Långfristig skuld

De långfristiga skulderna består av externa lån, an-
slutningsavgifter för vatten och avlopp samt statliga 
investeringsbidrag. I tabellen ovan används mått-
tet långfristig skuld per invånare för att kunna göra 
jämförelser med andra kommuner. Vara kommun och 
koncern har lika stora långfristiga skulder så nedan 
analys avser båda.

De långfristiga skulderna per invånare har år 2020 
minskat till 32 tkr/invånare jämfört med 34 tkr/in-
vånare föregående år, vilket beror på att 10 mkr har 
amorterats av låneskulden samt att erhållet bidrag från 
Sparbanksstiftelsen om 20 mkr och gatukostnadser-
sättningar om 2 mkr har intäktsförts under 2020.

Åren 2018-2019 skedde dock en stor ökning av de 
långfristiga skulderna. Ökningen beror till stor del på 
införandet av koncernbank 2018 då bolagens lån lyftes 
in i kommunen. Men ökningen 2019 berodde på ökad 
upplåning både till kommunens egen verksamhet men 
även till bostadsbyggande av Vara Bostäder AB.

I en jämförelse är låneskulden per invånare högre 
för Vara kommun än Västra Götaland och riket. Då 
koncernens samlade upplåning sker genom kommu-
nen ska jämförelsen i stället göras på koncernnivå och 
då visas att låneskulden per invånare är lägre än Västra 
Götaland och riket.
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Pensionsåtagande
Koncernen har ett pensionsåtagande som uppgår till 
391 mkr, där kommunens del uppgår till 388 mkr. 
Pensionsåtagandet har minskat med ca 2 % årligen 
från 2013 till och med 2019 och det beror på att pen-
sionsavsättningarna intjänade före 1998 minskar med 
gjorda utbetalningar till de som gått i pension. För år 
2020 har dock pensionsåtagandet ökat med 2 mkr till 
391 mkr, vilket främst förklaras av nya anställningar 
och ny rapporterade tidigare förtroendevalda inom 
kommunen. Då Vara kommun använder sig av ny 
pensionsförmedlare kan olika beräkningssätt också 
bidraga till den högre pensionsskulden.

Vara kommun redovisar enligt fullfonderingsmodel-
len, vilket innebär att hela pensionsskulden tas upp i 
balansräkningen och det är minskningen av pensioner 
intjänade före 1998 som gör att årets resultat blir hö-
gre med fullfonderingsmodellen jämfört med bland-
modellen. Hela pensionsförpliktelsen har återlånats i 
sin helhet och det finns ingen återförsäkring och inga 
medel är placerade.
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Avvikelse delår/bokslut
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiel-
la kontroll. Små avvikelser utgör normalt inga större 
problem, utan det är stora negativa budgetavvikelser 
som bör undvikas.

Avvikelsen mellan delårsuppföljningen i augusti och 
bokslutet för nämnderna uppgår till 25 mkr. Det är 
stora avvikelser, men kan förklaras av många osäker-
hetsfaktorer gällande nämndernas intäkter och kost-
nader till följd av Coronapandemin. Det kan konsta-
teras att i stort sett samtliga nämnder hade ett bättre 
resultat i bokslutet än deras prognos i augusti

Känslighetsanalys, kommunen

Kommunens ekonomiska resultat kan påverkas av 
händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara 
förändringar i lagstiftning och snabba konjunktur-
svängningar. Kommunen har ett ansvar att ha en 
beredskap att hantera oförutsedda händelser och bör 
ha marginaler i sin ekonomi för detta. Ett sätt att 
tydliggöra detta är att upprätta en känslighetsanalys 
enligt ovan, som visar hur olika förändringar påverkar 
kommunens finansiella ställning.
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Balanskravsresultat

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, 
innebär att kommunens resultat måste överstiga noll 
kronor. I balanskravsutredningen avräknas realisa-
tionsvinster och orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper från resultatet. Då Vara kommun tilläm-
par fullfonderingsmodellen istället för den lagstadgade 
blandmodellen ska även pensionsförpliktelser före 
1998 avräknas resultatet. Vid överskott finns möjlighet 
att använda sig av en resultatutjämningsreserv. Denna 
eventuella reserv ska också avräknas i resultatet. Vara 
kommun använder sig inte av resultatutjämningsre-
serv. 

Väsentliga 
personalförhållanden

Inledning
Antalet anställda i kommunal verksamhet har ökat i 
Sverige under flera år och så även i Vara kommun. 
Framöver, i takt med att befolkningen, och särskilt 
antalet äldre, växer och stora pensionsavgångar är att 
vänta ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Konkurren-
sen om arbetskraften tilltar, arbetsgivare får allt svårare 
att hitta den kompetens som behövs för att klara en 
önskvärd utveckling. Utifrån detta är det än viktiga-
re att som arbetsgivare uppfattas som attraktiv och 
minska rekryteringsbehovet. Därmed är det viktigt att 
ha en välmående arbetsplats. Sjukfrånvaron och per-
sonalomsättningen behöver vara låg och antalet som 
arbetar heltid behöver vara hög.

Vara kommun ställer tydliga krav och sätter tydliga 
mål för kommunens chefer och medarbetare och ger 
goda förutsättningar för att uppnå ett gott ledarskap 
och målen för verksamheten. Ett av kommunens 
övergripande mål är ”Välmående arbetsplats”. Upp-
följningen av det personalpolitiska målet görs i den 
övergripande målanalysen.

Nedan följer redovisning av väsentliga personalförhål-
landen avseende såväl kommunen som de kommunala 
bolagen.

Kommunens förvaltningar

Antal medarbetare och 
anställningsform

Antal tillsvidareanställda

Vid 2020 års slut hade kommunen 1 320 tillsvidarean-
ställda, vilket kan omräknas till 1 229 årsarbetare. Det-
ta är en ökning med 9 respektive 19 personer, jämfört 
med 2019. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
har därmed ökat till 93 %.

Andel av årsarbetarna

Precis som föregående år arbetar flest, 46 %, av årsar-
betarna inom socialförvaltningen, medan miljö- och 
byggnadsförvaltningen har lägst andel, 2 %.

Förvaltningsberättelse
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Antal heltids- och deltidstjänster

Av kommunens 1 320 tillsvidareanställda arbetar 72 % 
heltid. Det är en ökning med 4 % från 2019. Högsta 
andelen heltidsanställda finns inom miljö- och bygg-
nadsförvaltningen, där alla arbetar heltid. Socialför-
valtningen har lägst andel heltidsanställda, 65 %.

Det är främst männen som arbetar heltid, totalt 86 %. 
För kvinnorna är motsvarande siffra 68 %. I bild-
ningsförvaltningen arbetar 80 % av kvinnorna heltid 
medan motsvarande siffra för socialförvaltningen är 
62 %.

Könsfördelning och åldersstruktur

Könsfördelning per förvaltning
83 % av kommunens anställda är kvinnor. Tekniska 
förvaltningen har jämnast fördelning mellan könen, 
med 62 % män och 38 % kvinnor.

Åldersstruktur per förvaltning
Medelåldern i kommunen är 46 år. Andelen anställda 
över 60 år har ökat från 8 % år 2000 till 14,4 % 2020. 
Inom den tekniska förvaltningen är över en femtedel 
av de anställda över 60 år (21,3%) medan miljö- och 
byggnadsförvaltningen saknar anställda helt i denna 
ålderskategori. Motsvarande siffra för övriga förvalt-
ningar är 15 %.

Sjukfrånvaro
2020 har varit ett speciellt år då Coronapandemin har 
påverkat sjukfrånvaron på ett negativt sätt. Den totala 
sjukfrånvaron landar på 9,4 %, vilket är en ökning 
med 1,8 % jämfört med 2019. Långtidssjukfrånvaron 
ligger på samma nivå 2020 som föregående år, medan 
korttidssjukfrånvaron har ökat med 1,5 %, till 4,4 %.

Under året har olika satsningar/aktiviteter genomförts 
i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrån-
varon, bland annat med hjälp av finansiering från Om-
ställningsfonden. 2020 var också året då rökfri arbets-
tid infördes i kommunen. Förutom att rökfri arbetstid 
är en hälsofrämjande åtgärd som gynnar medarbetar-
nas hälsa och mående, är det också en viktig faktor för 
att bli än mer attraktiv som arbetsgivare. Friskvårds-
bidraget, som med en nyttjandegrad på 61,5 %, har 
säkerligen också stärkt medarbetarnas hälsa. Arbetet 
med heltid som norm och specifikt fokus på hållbara 
scheman har fortsatt och intensifierats i de utsedda 
pilotgrupperna.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Förvaltningsberättelse

Könsfördelning per förvaltning Åldersstruktur per förvaltning
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Sjukfrånvaron beräknas som procent av arbetad tid, då 
detta ger den mest rättvisande bilden av arbetstidsut-
nyttjandet och jämförelse mellan åren. En ökning av 
sjukfrånvaron ses bland både kvinnor och män, och i 
alla åldersgrupper.

Långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar

Det som främst påverkar långtidssjukfrånvaron är 
kroniska och ofta svåra sjukdomar samt den psykiska 
ohälsan, som är kopplad till både arbets- och privatli-
vet.

Antal långtidssjukskrivna

Långtidsfriska

Mätperioden för långtidsfriska är två år. Sjukfrånvaron 
får uppgå till max 2 % av schemalagd tid, vilket mot-
svarar två veckors sjukfrånvaro under tvåårsperioden. 
Andelen långtidsfriska har minskat till 29,1 % jämfört 
med 34,9 % föregående år.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 
per förvaltning
Sjukfrånvaroutfallet skiljer sig en aning mellan de olika 
förvaltningarna. Social-, bildnings- och tekniska för-
valtningen har ökat sin totala sjukfrånvaro till 12,9 %, 
6,1 % respektive 8 %, medan förvaltningen för ut-
veckling och service har en liten minskning, till 5,9 %. 
I miljö- och byggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron 
mer än halverats, vilket framförallt beror på en stor 
minskning av den tidigare höga långtidssjukfrånvaron.

Förvaltningsberättelse
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Kompetensförsörjning och rekrytering

Möjliga pensioneringar inom 10 år. 
Tillsvidareanställda födda 1955-1965

44 anställda gick i pension under 2020 och 75 slutade 
av annan orsak. Antalet nyanställda uppgick till 87 per-
soner. Till detta tillkommer vikarier som fått tillsvida-
reanställning enligt § 5 i Lagen om anställningsskydd 
(LAS).

Kommunala bolag

Antal anställda

Antal heltids- och deltidstjänster

Antal heltids- och deltidstjänster avser bolagen Vara Konsert-
hus AB och Vara Bostäder AB.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid
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Förväntad utveckling
Krisledning och säkerhetsskyddsarbete får alltmer 
fokus och större utrymme i den kommunala orga-
nisationen. Detta har blivit extra tydligt i och med 
Coronapandemin. Pandemin har inneburit att krisled-
ningsarbetet har tagit både tid och resurser i anspråk 
för hela kommunkoncernen. En utredning kommer 
att startas för att se över omfattning, innehåll och 
finansiering av det gemensamma arbetet i V4 (Vara, 
Lidköping, Essunga & Grästorp) kring säkerhets-
skydd, beredskaps- och krisledningsarbete.

Samhällsekonomin väntas komma att stärkas 2021, 
dock med en svag inledning. Sammantaget gör SKR 
bedömningen att återhämtningen blir utdragen, där ett 
normalt konjunkturläge nås 2024. Stor ovisshet råder 
dock. Redan innan Coronapandemin befann sig flera 
kommuner och regioner i ett ansträngt ekonomiskt 
läge samtidigt som ett ökat behov av välfärdstjänster 
till följd av den demografiska utvecklingen var och är 
att vänta.

Vad gäller den demografiska utvecklingen i Vara 
kommun beräknas andelen barn i åldern 0-19 år vara 
på samma nivå framöver såsom i dagsläget. Andelen i 
yrkesverksam ålder, 20-64 år, tros komma att minska 
(trots att antalet ökar). Andelen äldre, över 65 år, och 
framförallt de äldre äldre (över 80 år) väntas komma 
att öka markant. Befolkningens sammansättning på-
verkar försörjningskvoten, vilken prognostiseras fort-
satt vara högre i Vara kommun jämfört med riket. Då 
barn, unga och äldre konsumerar övervägande del av 
välfärdstjänsterna samtidigt som personer i arbetsför 
ålder står för finansieringen genom skatteinkomster 
innebär utvecklingen av befolkningssammansättning-
en en ekonomisk påfrestning.

Vara kommun har ett finansiellt mål att resultatet som 
andel av skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 
2 % +/- 1 %. Det ger ett utrymme att under en längre 
tid skattefinansiera en normal investeringsvolym i 
kommunen. Det innebär i sin tur att kommunens 
kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i 
form av soliditet och likviditet behålls. Enligt framta-
gen budget för 2021 beräknas kommunens resultat i 
relation till skatter och generella statsbidrag bli 3,9 %. 
Under åren 2022 till 2023 minskar det budgeterade 
resultatet till 1,7 respektive 1,2 %. Det innebär att 
kommunen beräknas ha en budget i balans år 2021-
2023 där det finansiella målet nås. För år 2024 och 
2025 kalkyleras ett negativt resultat. Kommunen står 
således inför ekonomiska utmaningar framöver med 
sjunkande resultatnivåer. Investeringsnivåerna beräk-

nas vara fortsatt höga kommande år. Detta kommer 
sannolikt innebära ökade skulder med högre rän-
tekostnader som följd.

För att klara framtidens kompetensförsörjning pågår 
insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare med 
välmående personal. Det avtal som sedan tidigare har 
slutits mellan fackförbundet Kommunal och SKR och 
omfattar rätten till heltidsanställning för alla medarbe-
tare kommer att fortsätta implementeras i Vara kom-
mun. Projektet ”Vara Frisk” med parterna Samord-
ningsförbundet, Försäkringskassan och Vårdcentralen 
fortsätter för att minska långtidssjukrivningar.
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Driftsredovisning

Den största avvikelsen för nämnderna står tekniska 
nämnden för med ett överskott om 18 mkr, vilket 
främst förklaras av lägre kapitalkostnader till följd av 
lägre investeringstakt än budgeterat. Näst största av-
vikelsen står socialnämnden för med ett överskott om 
9 mkr, vilket främst förklaras av lägre kostnader för 
färdtjänst, hemtjänst samt lediga boendeplatser och 
stängd dagverksamhet. Viktigt att notera är att i soci-
alnämndens överskott ligger även ett underskott avse-
ende ekonomiskt bistånd. Den tredje stora avvikelsen 
är på kommunstyrelsen med ett överskott om 8 mkr, 
vilket främst förklaras av att medel finns kvar av löne-
potten, lägre kostnader för verksamhetsutvecklingen 
samt intäkter av markförsäljning. Bildningsnämnden 
visar ett underskott om 3 mkr, vilket främst förklaras 
av fler elever i friskolor, fler folkbokförda Varaelever 
i andra kommuner, fler elever i särskolan och högre 

kostnader för skolskjuts.

En mera ingående analys av nämndernas resultat 
hittas längre fram i årsredovisningen under rubriken 
”verksamhetsredovisning”.

Finansverksamheten gör ett underskott om 10 mkr, 
detta trots att ersättning för sjuklöner som ej delats ut 
till nämnderna visar ett överskott om 6 mkr. Under-
skottet härrör sig främst från en ökad semesterlöne-
skuld om 8 mkr då anställda har tagit ut färre semes-
terdagar än normalt. Då investeringsnivåerna har varit 
låga i jämförelse med den ursprungliga budgeten visar 
den interna ersättningen från nämnderna ett under-
skott om 8 mkr.

Posten skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett 
överskott om 18 mkr. Skatteintäkterna visar ett under-

Räkenskaper
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skott om 13 mkr, vilket beror på minskade skattein-
täkter då fler har blivit arbetslösa i Coronapandemins 
spår. Regeringen har som en åtgärd kompenserat detta 
med extra generella statsbidrag, vilket nu i efterhand 
kan ses som en överkompensation, vilket gör att de 
generella statsbidragen visar ett överskott om 31 mkr.

Finansnettot visar ett underskott om 1 mkr, vilket 
förklaras av högre räntekostnader på pensionsskulden, 
då skulden inte minskade i den takt som varit bruklig 
de senaste åren.

Investeringsredovisning
Översikt
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Per projekt



39

Räkenskaper

Investeringarna uppgår till 116 mkr för kommunen, 
vilket är en avvikelse mot budget med 77 mkr. Orsa-
ker till budgetavvikelsen är överklagade upphandlingar 
som försenat projekt (Tråvads förskola/skola och 
exploatering Lassagården), pandemin som stoppat 
projekt inom äldreomsorgens lokaler och projekt som 
tar längre tid än planerat (Kvänums förskola, reserv-
kraft Lagman och Alléhallen).

De största investeringarna var renovering och om-
byggnad av bildningsförvaltningens lokaler om 
25 mkr, ny- och ombyggnad av Tråvad förskola/skola 
om 11 mkr, vatten- och avlopps investeringar om 
11 mkr samt renovering och ombyggnad av socialför-
valtningens lokaler om 11 mkr.

Av kvarvarande budget på 77 mkr föreslås 73 mkr att 
överföras till 2021. Den budget som föreslås överföras 
är till projekt som är påbörjade eller försenade men 
ska genomföras.
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Resultaträkning och 
kassaflödesanalys

Resultaträkning

* Ändrade redovisningsprinciper gällande ej offentliga bidrag till följd av Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär 
att de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som om den nya redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare år. För 
detaljer se not 1.

Räkenskaper
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Kassaflödesanalys

* Ändrade redovisningsprinciper gällande ej offentliga bidrag till följd av Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär 
att de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som om den nya redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare år. För 
detaljer se not 1.

Räkenskaper
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Balansräkning

* Ändrade redovisningsprinciper gällande ej offentliga bidrag till 
följd av Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär 
att de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som 
om den nya redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare 
år. För detaljer se not 1.

Räkenskaper
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Noter

Not 1. Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR. 
RKR:s rekommendation R2 intäkter var valfri att 
tillämpa i årsredovisningen 2019 så nedan förändring 
tillämpas först i årsredovisningen 2020.

• Enligt RKR:s rekommendation R2 intäkter ska 
intäkten för ej offentliga investeringsbidrag intäkts-
föras i takt med färdigställandegraden av investe-
ringen. Enligt tidigare praxis har Vara kommun 
intäktsredovisat gatukostnadsersättningar i takt 
med avskrivningarna. I balansräkningen fanns det 
2,2 mkr som därför har intäktsredovisats under 
2020. Ett bidrag på 20 mkr från Sparbanksstiftel-
sen för byggandet av konserthusets nya scenlokal 
Blackbox påverkas också. Projektet slutredovisades 
2020 och det innebär att bidraget som har legat i 
balansräkningen sedan 2018 har intäktsförts i sin 
helhet under 2020. Påverkan på resultat och ekono-
misk ställning av denna ändring är i stora drag att 
resultaten för åren 2021-2040 blir 1 mkr lägre per 
år då hela intäkten på 22 mkr togs år 2020.

• I resultat- och balansräkningen samt kassaflöde-
sanalysen går det att se hur jämförelsetalen för 
föregående år har omräknats enligt de nya redo-
visningsprinciperna vad gäller gatukostnadsersätt-
ningarna. Bidraget från Sparbanksstiftelsen slutre-
dovisades år 2020 och har inte omräknats. Övriga 
ställen i årsredovisningen har ingen omräkning 
gjorts då effekten anses vara av ringa betydelse.

Avsteg från LKBR och RKR:s 
rekommendationer
Vara kommun tillämpar efter ett kommunfullmäkti-
gebeslut fr.o.m. 2003 års bokslut fullfonderingsmo-
dellen istället för den lagstadgade blandmodellen som 
redovisningsmodell. Motiveringen till beslutet är att ge 
kommuninvånarna en rättvisande bild av kommunens 
finansiella utveckling och finansiella ställning samt 
skapa styrmedel för kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning.

Innebörden av fullfonderingsmodellen är att hela 
pensionsskulden, inklusive pension som intjänats före 
1998, belastar resultatet och att intjänade pensioner tas 
upp som avsättning i balansräkningen. Påverkan av val 
av redovisningsmodell redovisas löpande i årsredovis-
ningen där resultat presenteras både enligt fullfonde-
ringsmodellen och den lagstadgade blandmodellen.

Avsteg görs även från tillämpning av RKR R5 lea-
singavtal, då ingen inventering av leasingavtal har 
gjorts. Påverkan på resultat och ekonomisk ställning 
bedöms som ringa.

Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt fullfonderingsmo-
dellen, vilket förklaras under rubriken ”Avsteg från 
LKBR och RKR:s rekommendationer”. Pensions-
skuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen. Löneskatt ingår i pen-
sionsskulden. Intjänad individuell del som utbetalas 
nästkommande år upptas som kortfristig skuld i 
balansräkningen. Pensioner för de förtroendevalda re-
dovisas som avsättning i balansräkningen och visstids-
pensioner för förtroendevalda som ännu inte aviserat 
sin avgång redovisas som ansvarsförbindelse.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för 
stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod översti-
gande tre år och en total anskaffningskostnad över ett 
halvt basbelopp. Värdering sker till anskaffningsvärde. 
Värdeminskning sker utifrån beräknad nyttjandepe-
riod enligt linjär metod. Vid eventuella långfristiga 
lån kostnadsförs alla räntor. Huvudmetod tillämpas. 
Offentliga investeringsbidrag periodiseras över nytt-
jandeperioden.

Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas kompo-
nentavskrivning.

Från och med år 2011 redovisas nya exploateringsfast-
igheter som omsättningstillgång i balansräkningen för 
nya exploateringsområden.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet och 
börjar samma år som investeringen aktiveras. Av-
skrivningstiderna baseras på anläggningstillgångarnas 
beräknade nyttjandeperiod enligt nedan tabell och sker 
med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning.

• 5-60 år Markanläggningar

Räkenskaper
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• 5-60 år Byggnader
• 5-10 år Maskiner, tekniska anläggningar och inven-

tarier
• 3 år Elevdatorer och IT-inventarier

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga av 
Vara kommuns helägda bolag, vilka är Vara Koncern 
AB, Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, 
VaraNet AB samt Vara Konserthus AB. Ingen föränd-
ring av ingående bolag har skett från föregående år.

Enligt RKR R16 så kan bolag vars verksamhet är av 
obetydlig omfattning, vilket definieras som företag där 
kommunens andel av omsättning och omslutning är 
mindre än 2 % av skatteintäkter och generella stats-
bidrag, undantas i den sammanställda redovisningen. 
Men det får inte överstiga 5 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. För Vara kommun innebär det 
att endast ovanstående bolag finns med i den sam-
manställda redovisningen.

En sammanslagning av kommunens och bolagens 
räkenskaper efter eliminering av interna poster till en 
redovisningsenhet kallas konsolidering. Den samman-
ställda redovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell fördelning. Med förvärvs-
metoden menas att det egna kapitalet i dotterföretagen 
vid förvärvstillfället har eliminerats av kommunen. 
Kommunkoncernens eget kapital utgörs, förutom av 
kommunens eget kapital, endast den del av bolagens 
eget kapital som upparbetats efter förvärvet.

Skillnader i redovisningsprinciper mellan bolagen och 
kommunen vad gäller uppskrivning av anläggningstill-
gångar har justerats till kommunens gällande principer. 
Skillnader i pensionsredovisning har inte justeras.

Ekonomisk analys över den samlade kommunala verk-
samheten görs översiktligt.

Periodisering
Intäkter och kostnader hänförliga till redovisningsåret 
har i allt väsentligt belastat årets redovisning.

Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2021, 
men som avser december 2020 har skuldförts.

Årets förändring av semesterlöneskulden, okompense-
rad övertid och jour har redovisats under verksamhet-
ens kostnader i resultaträkningen. Den totala skulden 
av dessa har redovisats som kortfristig skuld i balans-
räkningen.

Koncernkonto
Koncernkontot är ett gemensamt konto för kommun-
koncernen. Saldon på de kommunala bolagens under-
konton utgör fordran på eller skuld till kommunen.

Intäkter
Vara kommun följer RKR R2 där det står att skattein-
täkter redovisas det år som de skattskyldigas inkomst 
tas upp till beskattning. Den prognos på skatteav-
räkningen som Sveriges Kommuner och Regioner 
publicerar i december räkenskapsåret har använts vid 
beräkning och periodisering av årets skatteintäkter.

Offentliga Investeringsbidrag periodiseras över nytt-
jandeperioden.

Förväntade intäkter för integration är uppbokade till 
100 % då de bedöms tillförlitliga.

Anslutningsavgifter för VA periodiseras och redovisas 
som intäkt i resultaträkningen med 1/30-del varje år. 
I balansräkningen redovisas dessa som långfristiga 
skulder.

Jämförelsestörande poster
I RKR R11 klassificeras jämförelsestörande poster 
som resultat av händelser eller transaktioner som inte 
är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksam-
ma vid jämförelser med andra perioder. Upplysningar 
om sådana händelser lämnas i resultaträkning samt i 
not. Vara kommun gör en bedömning från fall till fall 
vad som ska tas upp som jämförelsestörande poster.

Särredovisning
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
ska en särredovisning upprättas för VA verksamhet. 
Redovisningen hittas i detta dokument under rubriken 
Affärsverksamhet.

Räkenskaper
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Räkenskaper

NOT 2. Verksamhetens intäkter

* Ändrade redovisningsprinciper gällande ej offentliga bidrag till följd av Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär att 
de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som om den nya redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare år.

NOT 3. Verksamhetens kostnader

NOT 4. Räkenskapsrevision

Kostnaderna avser granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning 2020.
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NOT 5. Jämförelsestörande poster

NOT 6. Avskrivningar och nedskrivningar

Räkenskaper
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NOT 7. Skatteintäkter

NOT 8. Generella statsbidrag

NOT 9. Finansiella intäkter

NOT 10. Finansiella kostnader
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NOT 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster

NOT 12. Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Räkenskaper
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NOT 13. Maskiner och inventarier

NOT 14. Finansiella anläggningstillgångar
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NOT 15. Förråd och exploateringsfastigheter

NOT 16. Kortfristiga fordringar

NOT 17. Likvida medel

NOT 18. Eget kapital

* Ändrade redovisningsprinciper gällande ej offentliga bidrag till följd av Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär att 
de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som om den nya redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare år.

Räkenskaper
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NOT 19. Avsättning till pensioner inklusive löneskatt
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Pensionsprognosen för 2020 är den första helårsprognosen från Vara kommuns nya pensionsförmedlare Skandia. Detta medför att 
Skandia inte kan särredovisa nyintjänad pension och ränte- och basbeloppsuppräkning. Detta påverkar inte pensionsskulden i sin 
helhet, men kostnaderna för pensionsavsättning och finansiell kostnad på pensionsskulden är uppskattningar baserade på tidigare 
beräkningar. 
Utredningsgrad avser hur många i % som är utredda avseende tidigare anställningar och pensionsrätter.

NOT 20. Andra avsättningar

År 2014 gjordes en avsättning på 48 mkr för medfinansiering av E20 till mötesfri väg. Beloppet har under åren 
räknats upp efter ett infrastrukturindex och det finns sedan 2018 en betalningsplan. Den reviderade betalplanen 

Räkenskaper
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Räkenskaper

för 2020 innebar ett lägre belopp om 2,3 mkr, vilket intäktsfördes som en finansiell intäkt 2020. Första delbe-
talningen gjordes år 2020 med 4,3 mkr. I betalningsplanen framgår det att år 2021 ska 15,1 mkr betalas ut, år 
2022 7,2 mkr, år 2023 9,7 mkr, år 2024 10,3 mkr och år 2025 6,2 mkr.

År 2020 gjordes avsättningar för medfinansiering/finansiering av infrastrukturprojekten korsning Tråvad, cirkula-
tionsplats väg 187 och cirkulationsplats väg 2621 för tillsammans 20 mkr. Startpunkten för dessa projekt är enligt 
medfinansieringsavtalen satta till år 2020 där Trafikverket löpande kan fakturera kommunen för upparbetade 
kostnader.

År 2020 gjordes också avsättningar för investeringsstöd till föreningarna Ryda SK på 0,5 mkr, JK10 på 3,6 mkr 
och Vara gymnastik på 2,7 mkr. Startpunkt för dessa projekt är inom ett år och senast 2 år efter startpunkt ska 
Ryda SK:s projekt vara slutfört och senast 3 år efter startpunkt för de övriga projekten. I vilken takt bidragen ska 
betalas ut är ej fastställt i dagsläget.

NOT 21. Långfristiga skulder

* Ändrade redovisningsprinciper gällande ej offentliga bidrag till följd av Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär att 
de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som om den nya redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare år.

NOT 22. Förfallotider på låneskulden
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NOT 23. Räntebindningstid och snittränta

NOT 24. Kortfristiga skulder

Räkenskaper
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NOT 25. Borgens- och ansvarsförbindelser

* Ansvarsförbindelser för förtroendevalda består av 3 personer.

Solidarisk borgen
Vara kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vara kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 mdkr och totala 
tillgångar till 525 mdkr. Vara kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 589 mkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 628 mkr. Det innebär att Vara kommuns åtagande motsvarar ca 0,12 % av ett 
eventuellt fallissemang hos Kommuninvest.
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Not 26. Interna mellanhavanden med koncernföretag

Räkenskaper



57

Räkenskaper

Affärsverksamhet

VA-verksamhet
Redovisning av VA-verksamheten ska ske enligt sär-
skild lagstiftning och sidoordnat från den skattefinan-
sierade verksamheten.

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 28 mkr, vilket är en 
minskning med 2 mkr jämfört med föregående år, vil-
ket beror på minskad debiterad förbrukning av vatten 
då sommaren inte var så varm som året innan.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 22 mkr, vilket är 
en minskning om 3 mkr jämfört med föregående år, 
vilket beror på minskad användning av vatten jämfört 
med året innan då sommaren var varmare. Följande 
fördelade kostnader från kommunen belastar verk-
samheten; drift och underhållskostnader för samtliga 
anläggningar för vattenproduktion, avloppsrening och 
ledningsnät. Interna kostnader som personalkostnader 
från gata/park och ekonomiavdelning, köpt tjänst från 
miljö/hälsoskydd och IT samt övriga overheadkost-
nader.

Avskrivningar
Kostnaderna för planenliga avskrivningar uppgår till 
5 mkr, vilket är en ökning med 1 mkr jämfört med 
föregående år.

Finansiella intäkter/kostnader
Den finansiella kostnaden på 1 mkr kommer från den 
internränta som kommunen tar ut i samband med 
avskrivningskostnaderna.

Årets resultat
2020 års verksamhet innebar ett överskott med 
0,3 mkr. I resultaträkningen ovan redovisas alltid ett 
nollresultat då över/underskottet regleras via en VA-
fond. VA-fonden går från ett underskott på 0,1 mkr 
vid årets början till ett överskott på 0,3 mkr vid årets 
slut.
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Anläggningstillgångar
Investeringarna i VA-verksamheten uppgår till 26 mkr 
under 2020. Värdet på anläggningstillgångarna har 
efter avskrivningar ökat från 74 mkr till 96 mkr.

Omsättningstillgångar
Ett bokföringstekniskt fel har upptäckts då värdet för 
2019 skulle varit 2 mkr istället för 13 mkr. Det gäller 
posten övriga fordringar där saldot skulle varit 0 tkr 
2019, vilket beror på att saldot mellan förvaltningarna 
blivit fel, vilket drabbat VA redovisningen.

Avsättningar
Verksamhetens upparbetade pensionsskuld uppgår till 
3 mkr. Beräkningen är gjord enligt VA-verksamhetens 
andel av kommunens pensionsskuld per anställd.

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna består av anslutningsavgifter 
vilka har ökat marginellt från föregående år. Anslut-
ningsavgifter avser i huvudsak kostnader för att dra 
fram ledningar till fastigheter. 29/30-del bokförs som 
en långfristig skuld till VA-kollektivet och 1/30-del 
redovisas som en förutbetald intäkt i resultaträkningen 
varje år för att matcha avskrivningarna. De långfristiga 
skulderna består också av lån från Vara kommun och 
uppgår till 71 mkr.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna uppgår till 3 mkr vilket är 
en minskning med 1 mkr jämfört med föregående år. 
Den största posten avser leverantörsskulder vilken 
uppgår till 2 mkr.

Redovisningsprinciper
VA-redovisningen följer de grundläggande princi-
per som finns i Lagen om allmänna vattentjänster 
(SFS 2006:412), Lagen om kommunalredovisning 
(1997:614) samt de rekommendationer som ges ut av 
rådet för kommunal redovisning (RKR).

Verksamhetens intäkter
Anslutningsavgifter i VA-verksamheten redovisas som 
en förutbetald intäkt och periodiseras över en tid på 
30 år.

Verksamhetens kostnader
Skuld för semester och okompenserad övertid är inte 
upptagen i balansräkningen, utan årets förändringar i 

skulden bokförs mot resultatet.

Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet och 
börjar samma år som investeringen aktiveras. Avskriv-
ningar sker med utgångspunkt från följande ekono-
miska livslängd:

• 10 år Inventarier
• 40 år Vatten- och avloppsverk samt pumpstationer
• 70 år Vatten- och avloppsledningar

Finansnetto
Anläggningstillgångarna är finansierade med kom-
munlån.

Skulder
Enligt ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” 
ställs krav på en separat balansräkning för VA-verk-
samheten för att visa att det är en taxefinansierad 
verksamhet. Årets resultat redovisas därför inte som 
en del av kommunens egna kapital, utan som en kort-
fristig skuld, VA-fond.

Långfristig skuld avser kommunlån och motsvarar 
anläggningstillgångarna med avdrag för förutbetalda 
anslutningsavgifter.
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Nämnder

Kommunstyrelse

Ansvarsområden
Ordförande: Lars Gezelius (M)

Förvaltningschef: Anna Cederqvist

Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan och 
har en samordnande funktion gentemot nämnder och 
bolag. Kommunstyrelsen utgörs av förvaltning för 
utveckling och service, FUS.

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar:

• Utveckling av den kommunala demokratin.
• Kommunikation- och medborgardialog.
• Övergripande ekonomisk styrning och upphand-

ling.
• Personalpolitik och arbetsmiljöarbete.
• Kvalitetsarbete.
• Utveckling av brukarmedverkan.
• Kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrå-

gor av strategisk och långsiktig karaktär.
• Översiktlig planering av användningen av naturre-

surser.

• Mark- och bostadspolitik och se till att en tillfreds-
ställande markberedskap upprätthålls samt att bo-
stadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.

• Infrastruktur, trafikpolitik och att verka för en 
tillfredsställande trafikförsörjning.

• Sysselsättnings- och näringslivsfrågor.
• Ansvar för krisledning.

Händelser av väsentlig betydelse
• Kommunstyrelsen beslutade att ge 1 000 kr/med-

arbetare i presentkort som en julgåva. Detta dels 
som en uppskattning under rådande pandemi och 
dels för att stötta kommunens näringsliv.

• Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ge 
föreningen Vara Småstad (som driver utebadet) 
650 tkr till en ny poolduk vilket krävs för att verk-
samheten ska kunna fortsätta.

• En utredning om en sammanhållen samhällsbygg-
nadsprocess har slutförts och beslut fattades i KF i 
maj 2020. Den nya organisationen som innebär att 
en ny förvaltning inrättas, Samhällsbyggnadsför-
valtningen, trädde i kraft 2021-01-01. 

• Beslut om att upphäva tidigare beslut gällande att 
flytta kommunens löneadministration till Lidkö-
ping har tagits i KF i juni. 

• Det avtal som sedan tidigare har slutits mellan 

Verksamhetsredovisning

Jessica Lundmark och Lennart Svärdh från Vara köpmannaförening tillsammans med oppositionsråd Fredrik Nelander, kom-
munstyrelsens tillförordnade ordförande Lars Gezelius och kommundirektör Anna Cederqvist vid tillkännagivandet av ett present-
kort på 1000 kr till alla anställda i Vara kommun.
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fackförbundet Kommunal och SKR och omfattar 
rätten till heltidsanställning för alla medarbetare 
har börjat implementeras i Vara kommun. 

• Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i upp-
drag att ta fram en ny detaljplan för Torsgården 2:1 
m.fl. samt en ny detaljplan för Vedum 4:21.

• Kommunstyrelsen har behandlat ärendet om 
försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB, 
som sedan beslutades av kommunfullmäktige.

• Upphandlingen av telefonoperatör har slutförts 
vilket innebär att en ny och gemensam telefonilös-
ning införs inom V6.

• Efter utredning har ett nytt avtal upprättats 
angående vattenleverans från Lidköping till Vara. 
Avtalet är beslutat av kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsen har berett ärenden gällande 
medfinansiering av infrastruktur (cirkulationsplats 
Kungsgatan, cirkulationsplats Kvänum samt kors-
ning Tråvad).

• Kommunstyrelsen har berett ärendet om ett villko-
rat avropsbart aktieägatillskott för Vara Konsert-
hus om 6 miljoner kronor.

• Kommunstyrelsen har berett ärendet om en 
förlängning av mark- och samarbetsavtal gällan-
de Sprinten vilket kommunfullmäktige sedan har 
fattat beslut om.

Ekonomi
Resultaträkning

Verksamhetsredovisning
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Resultat per verksamhetsområde

Analys

Kommunstyrelsens budget för 2020 uppgår till 
89 705 tkr inkl. budgeterade medel för centralt lönean-
slag. Löneanslaget har under året fördelats till nämn-
derna efter fastställda kollektivavtal och kommunens 
beslut om årlig lönerevision. Kvarstående budgeterat 
belopp efter genomförda fördelningar är 1 713 tkr. 
Kommunstyrelsens budget exklusive löneanslag upp-
går därmed till 87 992 tkr. Nämnden redovisar efter 
2020 års bokslut ett överskott om totalt 7 885 tkr. 
Resultatet exklusive centralt löneanslag uppgår till ett 
överskott om 6 172 tkr och förklaras av faktorerna 
nedan.

Kommunfullmäktige (politisk verksamhet) gör ett 
överskott om 579 tkr och av detta är 561 tkr hänförli-
ga till Överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen (politisk verksamhet) gör ett 
överskott om totalt 608 tkr år 2020. Anledningen till 
överskottet ligger dels i minskade externa kostnader 
så som för utbildning och resor. Generellt har för-
valtningen under året lägre kostnader av denna typ på 
grund av Coronapandemin.

Staben gör ett totalt överskott om 2 281 tkr och av 
detta kommer de största avvikelserna från; vinster 
markförsäljningar 1 086 tkr, utredningar 425 tkr och 
verksamhetsutveckling 1 588 tkr. Kostnaden för beslu-
tade presentkort om 1 800 tkr har belastat Staben.

Resultatet för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
visar på ett överskott på 1 649 tkr som kan hänföras 
till lägre personalkostnader än budgeterat, ca 440 tkr. 
Förseningar i planprogram på Håkan-Månsgården till 
följd av krav på externa utredningar och upphandling-
ar har lett till att budgeterade utgifter inte realiserats 
och planverksamheten har ett överskott om ca 600 tkr.

HR-avdelningen gör ett överskott mot budget på to-
talt 514 tkr för år 2020. Av överskottet står personal-
poolen för 417 tkr vilket är en följd av stor efterfrågan 
på personal på grund av Coronapandemin inom andra 
förvaltningar. Företagshälsovård har ett överskott 
om 468 tkr mot budget, samtidigt har Arbetsmiljö ett 
underskott om 131 tkr. Nytt för år 2020 är friskvårds-
bidraget om 1 000 kr/medarbetare där budgeterat var 
att 50 % skulle välja att nyttja detta. Nyttjandet blev 
högre och budgeten om 800 tkr har därför överskri-
dits med ca 85 tkr.

Ekonomiavdelningen redovisar ett underskott om 
62 tkr vilket beror på en förskjuten pensionsavgång 
med två månader.

Kansliavdelningen gör ett överskott mot budget på 
234 tkr. Överskottet beror till största del på återbetal-
da medel från Säkerhetssamordnarna som ska täcka 
kostnader kommunen haft för säkerhetsarbete under 
året.

Kommunikationsavdelningen visar ett överskott om 

* budget inkluderar bidrag till kommunala bolag (14 836 tkr) vilket har betalats ut i sin helhet under året.
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370 tkr mot budget och det beror främst på växel-
funktionen samt till viss del också på lägre kostnader 
för annonsering och marknadsföring under året på 
grund av flertalet inställda evenemang som en följd av 
pandemin samt lägre kostnader för posthanteringen.

Framtiden
Verksamhetsutvecklingen fortsätter och tanken var 
att det år 2021 skulle göras en större satsning för alla 
medarbetare. Beslut har dock fattats om att skjuta 
upp satsningen på grund av den rådande pandemin. 
Ledarutvecklingen fortsätter för alla chefer och stra-
teger/utvecklare med uppföljning under 2021. Arbete 
pågår med att ta fram en miljöstrategi som kommer 
att överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut 
under året som kommer. Digitalisering och samverkan 
kommer fortsatt att vara viktiga framgångsfaktorer för 
att förbättra servicen. Samverkan inom V6-kommu-
nerna och Skaraborgs kommunalförbund blir av allt 
större vikt.

Krisledning och säkerhetsskyddsarbete blir allt mer i 
fokus, detta har blivit extra tydligt i och med Corona-
pandemin. Pandemin har inneburit att krisledningsar-
betet har tagit både tid och resurser i anspråk för hela 
förvaltningen. En utredning kommer att startas för 
att se över omfattning, innehåll och finansiering av 
det gemensamma arbetet i V4 kring säkerhetsskydd, 
beredskaps- och krisledningsarbete.

På HR-avdelningen kommer arbetet med Heltidsresan 
fortsätta på de tre enheter inom omsorg och funk-
tionshindersverksamheten som startades upp under 
2020. Ett nytt samverkansavtal med fackliga parter har 
tagits fram och ska implementeras under 2021. Vidare 
ska en översyn ske av lönepolicyn samt löneproces-
sens olika delar.

Fokus på ekonomiavdelningen framöver är att hålla 
samman och driva kommunens styrprocess där ekono-
miska resurser kopplas till verksamhetens kvalitet. Ett 
viktigt mål är att i större utsträckning vara ett stöd för 
verksamhetens enheter och arbeta konsultativt och 
stödjande till verksamheterna.

Inom kansliets verksamhet har styrgruppen för V6 
projektet angående ärendehanteringssystemet beslutat 
om fortsatt samverkan genom en systemförvaltarmo-
dell. Utöver ärendehanteringssystemet arbetar pro-
jektgruppen för att inom V6 skapa en tjänst för digital 
arvodeshantering samt digitala signatur.

För år 2021 kommer fortsatt bidrag att sökas från 
Riksantikvarieämbetet för att kunna fortsätta och 

bibehålla det samarbete som finns mellan arkivet och 
arbetsmarknadsenheten vilket möjliggör digitalisering 
av äldre material för löpande publicering på webbar-
kivet.

På kommunikationsavdelningen har arbetet med 
förstudien för ett kontaktcenter påbörjats. I samband 
med ny telefonilösning planeras det även för att Vara 
tar över svarsfunktionen för Essunga och Grästorps 
växelfunktioner. Nya e-tjänster kommer att implemen-
teras. I februari 2021 kommer den första tidningen ut 
av ”nya” Axet.

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen finns inte kvar 
från 2021 men delar av verksamheten blir en en-
het inom Samhällsbyggnad med namnet Plan- och 
tillväxtenheten. Enheten kommer arbeta med vidare-
etableringen inom Sprintenområdet inom ramen för 
rådande intentionsavtal och markanvisning.

Enheten kommer också jobba för att stärka Vara kom-
muns strategiska arbete med infrastruktur, kollektiv-
trafik och mobilitetslösningar i glesa geografier, stärka 
det gemensamma samhällsbyggnadsarbetet inom V6 
med fokus på digitalisering och processkartläggning 
av ÖP och detaljplaner samt fortsätta arbetet med 
att ta fram ett planprogram för Håkan-Månsgården 
i Vara. Fokus kommer också vara att arbeta med 
fastighetsägare och handlare gällande småstadsutveck-
ling. Enheten kommer också deltaga i ett antal projekt 
varav följande har hög prioritet; Nedervara (förstudie), 
SMaRT-projeketet (genomförande år 1), Stationshuset 
(genomförande) samt Rösjömosse (genomförande 
steg 1).

Verksamhetsredovisning



66

Teknisk nämnd

Ansvarsområden
Ordförande: Erik Lindström (M)

Förvaltningschef: Åke B Lindström

Tekniska nämnden är ansvarig för kommunens teknis-
ka verksamheter. I ansvarsområdet ingår förvaltning 
av byggnader och annan fast egendom, vatten och 
avlopp, allmän platsmark och salutorg, parkeringsöver-
vakning, bidrag till väghållning och belysningsfören-
ingar, kost till bildningsnämnden och socialnämnden, 
renhållning enligt miljöbalken och renhållningsord-
ning, lokalvård, vaktmästeri och fordonsadministra-
tion.

Händelser av väsentlig betydelse
• Nybyggnation av Tråvads förskola och skola pågår. 

Inflyttning oktober 2021. 
• Ombyggnation av Västra skolan till förskolelokaler. 

Verksamheten flyttar in i januari 2021.
• Kompassen och boendestöd ska flytta till lokaler 

på Smedjegatan. Verksamheten på Smedjegatan har 
flyttat in i nya lokaler på Odengården.

• Rivning av Allébadet avslutas i januari 2021.
• Om- och tillbyggnation av köket vid Kvänums 

förskola beräknas vara klart i maj 2021.
• Ny parkeringsyta vid Vara vårdcentrum.

• Försäljning av seniorlägenheter på Solgården och 
Tornumsgården samt hela Vidhemsgården till Vara 
Bostäder AB slutförs första kvartalet 2021. 

• På avloppsreningsverket i Vara har en ny bygg-
nad för slamhantering färdigställts för att minska 
utsläpp av lukt.

• Arbete med ny vattentäkt fortgår och nya områden 
undersöks. Utredningen beräknas vara klar under 
2021.

• Ombyggnation av Drottninggatan pågår. Beräknas 
klar våren 2021.

• Upphandling av exploatering av Lassagården pågår. 
Upphandlingen har överklagats och ny utvärdering 
samt tilldelning görs i början av 2021.

• Exploatering av Torsgården pågår. Beräknas vara 
klart under 2021.

• Badhusparken har kompletterats med ytterligare 
lekutrustning och förberedelser har gjorts för nya 
bangolfsbanor. Arbetet slutförs under 2021.

• LED-belysning har installerats i hela kommunen 
förutom linhängda armaturer och enstaka armatu-
rer på andra platser. 

• Gemensamt projekt tillsammans med Äldreomsor-
gen ”Resurssmart äldreboende” pågår där målet är 
att minska avfall och matsvinn.

• Projekt pågår för hantering av framtida måltids-
redovisningar, personalavdrag samt betalsystem i 
kostenhetens restauranger. 

Elever tar första spadtaget på nya Tråvad skola och förskola.

Verksamhetsredovisning
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Ekonomi
Resultaträkning

Från och med 2020 års årsredovisning avser jämförelsetalen 
ramfinansierade verksamheter och inte hela tekniska nämndens 
utfall.

Resultat per verksamhetsområde

Verksamhetsredovisning
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Analys
Driftkostnader

Tekniska nämndens driftresultat för ramfinansierade 
verksamheter (del av teknisk nämnd, markförvalt-
ning samt gatu- och parkverksamheten) redovisar ett 
överskott på 6 % eller 1 269 tkr. Orsaken är lägre kost-
nader inom markförvaltning samt gatu- och parkverk-
samhet såsom:

• Lägre elkostnad till följd av byte till energieffektiv 
LED-belysning och lägre elpris.

• Lägre kostnad för vinterväghållning på grund av 
små snömängder.

• Lägre personalkostnad till följd av sjukfrånvaro 
m.m.

• Lägre kapitalkostnad till följd av senarelagda pro-
jekt.

• Samtidigt är kostnaderna för underhåll och fordon 
högre än budgeterat.

Tekniska nämndens totala resultat för året visar ett 
överskott med 18 076 tkr. Orsaken utöver ovanståen-
de är:

• Lägre kapitalkostnader inom fastighetsverksam-
heten.

• Lägre energikostnader till följd av högre utomhus-
temperatur, lägre elpris mm.

• Statlig ersättning för kostnader till följd av Corona-
pandemin.

• Lägre kostnader inom kostverksamheten till följd 
av nedstängning av gymnasiet. Ca 900 tkr har åter-
betalats till bildningsnämnden.

• Lägre kostnader inom lokalvårdsverksamheten.
• Årligt periodiserat bidrag från Boverket och Natur-

vårdsverket. Totalt erhållet bidrag ca 9 800 tkr för 
Torsgårdsskolan, Alléskolan samt laddningspunkter 
för elbilar.

• Resultatet har belastats med rivning av Allébadet.
VA-verksamheten, som är taxefinansierad, gick med 
ett överskott på 324 tkr. Överskottet beror på att be-
sparingar gjordes i driften för att balansera kostnaden 
för återbetalning av årets feldebitering som justerades i 
slutet av året. Resultatet regleras mot VA-fonden som 
vid årets början var -64 tkr och vid årets slut +260 tkr.

Avfallsverksamheten, som är taxefinansierad, redovi-
sade ett underskott med 1 160 tkr, vilket regleras mot 
avfallsfonden. Avfallsfonden uppgår vid årets slut till 
totalt -1 666 tkr.

Investeringar

Under året uppgick investeringarna till totalt 
109 279 tkr  av budgeterade 182 794 tkr (60 %). Inves-
teringar har gjorts i framförallt fastigheter (68 459 tkr) 
och gata-park (20 608 tkr) samt de taxefinansierade 
verksamheterna VA (19 226 tkr) och avfall (821 tkr).

Orsakerna till att utfallet inte blev högre var att:
• Många underhålls- och förnyelseåtgärder inte 

kunde genomföras inom socialnämndens lokaler 
till följd av pandemin. Innebar att 4 400 tkr inte 
användes.

• Slutredovisning av Torsgårdsskolan innebar att 
3 200 tkr återlämnades.

• Slutredovisning av Sprintenprojektet innebar att 
budget överskreds med +5 160 tkr.

• Ett antal projekt genomförs senare än budgeterat 
(Tråvads förskola och skola 27 700 tkr, Kvänums 
förskola 8 000 tkr, Vara Västra förskola 1 500 tkr, 
reservkraft Lagmansköket 2 000 tkr, exploatering 
gata/park och VA 19 000 tkr, Drottninggatan 
5 200 tkr, kärl matavfall 1 700 tkr).

• Familjecentralen genomförs tidigare än budgeterat 
(1 200 tkr).

• Ramar för gatu- och park- samt VA-verksamheter-
na utnyttjades inte fullt ut (3 200 tkr).

Framtiden
• Inom fastighetsverksamheten kvarstår behov av 

underhåll och förnyelse under många år. Långsiktig 
ekonomisk underhållsplanering har påbörjats och 
kommer att utvecklas över tid. 

• Externa hyresvärdar lägger över ett större drifts- 
och underhållsansvar. Detta tillsammans med mer 
avancerad fastighetsteknik för fastighetsdrift i 
framtiden kan komma att kräva mer personella och 
ekonomiska resurser inom fastighet. Kan innebära 
ökade hyreskostnader för verksamheter. 

• Viktigt att bygga upp laddinfrastruktur för kom-
munens elbilar.

• Kommunens miljöstrategi påverkar fastighetsen-
heten avseende energieffektivisering och att på 
sikt upphandla, bygga eller renovera enligt vissa 
miljökriterier.

• Identifiera verksamheternas framtida lokalbehov 
för att säkerställa effektivt lokalutnyttjande och väl 
fungerande lokaler. 

• Bygga en återvinningscentral för att hantera kom-
munalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall) inför 
kommande upphandlingar. Färdig september 2022.  
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• Fortsatt arbete med att genomföra kommunens 
avfallsplan t.ex. avfallsminimering. Även arbete för 
utökad kvalitetssäkrad matavfallsinsamling.

• Lösa vattenförsörjningen på lång sikt med egna 
täkter. Samverkan med närliggande kommuner 
kommer att vara viktig.

• Omgestaltning och ombyggnad av gatumiljön 
Torggatan och Storgatan.

• Upphandling av nytt kostdataprogram.
• Om- och nybyggnationer av kök utifrån de förstu-

dier som genomförs. Utöver detta finns ett antal 
ytterligare kök som behöver moderniseras.

• Klimatanpassning av menyer och minskat mats-
vinn för att möta framtida miljömål.

• Införande av digital hantering av måltidsregist-
rering, samt försäljning av måltider inom äldre-
omsorgen, caféer och representation.

• Deltar i ett projekt ”Rätt från Slätt” där Grästorp 
är projektägare. Syftar till att bibehålla och på sikt 
öka den lokala livsmedelsförsörjningen. Fokusom-
råde är proteingrödor för humankonsumtion.

Verksamhetsredovisning
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Bildningsnämnd

Ansvarsområden
Ordförande: Peter Jonsson (M)

Förvaltningschef: André Essebro

Bildningsnämndens verksamhet är indelad i resul-
tatenheter. Inom de olika resultatenheterna bedrivs 
förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, elevhälsa, 
gymnasieskola, kulturskola, skolmåltider, skolskjutsar, 
fritidsgårdar, bad, bibliotek, allmänkultur, konsument-
verksamhet, den allmänna fritidsverksamheten samt 
administrativt stöd till föreningslivet. Vuxenutbildning 
tillhandahålls av Lidköpings kommun på uppdrag av 
bildningsnämnden.

All förskola och skola/utbildning för ungdomar och 
vuxna utgår från de nationella mål, uppdrag och 
bestämmelser som uttrycks i skollag, förordningar och 
läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Dessutom 
styrs biblioteken av bibliotekslagen och konsument-
rådgivningen av skuldsaneringslagen.

Händelser av väsentlig betydelse
År 2020 har påverkats starkt av Coronapandemin 
vilket inneburit stora anpassningar och kontinuerliga 
förändringar.

Konkreta konsekvenser av Coronapandemin 
- sammanfattning

• Högre sjukfrånvaro hos personalen.
• Vara badhus, Nästegårdsbadet och fritidsgårdarna 

har varit stängda från den 30 oktober. Biblioteken 
har haft stängda lokaler med öppen service i form 
av bokutlämningar och telefonservice för allmän-
heten.

• Inställd Jordgubbens dag.
• Omfördelning av föreningsstöd har skett för att 

delvis kompensera föreningarna för uteblivna 
intäkter och medlemsverksamhet.

Andra händelser av väsentlig betydelse
Förskola

• Ledningsorganisationen har gjorts om i samband 
med pensionsavgång. Nu finns fyra rektorer för 
förskolan. 

• ”Tidiga insatser” har tagit bort en tjänst (är nu 
fem personer) och har centraliserats för att kunna 
erbjuda en likvärdig insats till förskolorna.

• I augusti månad startades nya avdelningar på Väs-
tra förskolan som var första delen i färdigställandet 
av Västra förskolans ombyggnad. Övriga tre avdel-
ningar är inflyttningsklara årsskiftet 2020/2021. 

• Nybyggnation av Tråvads förskola har påbörjats.
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem/
Grundsärskola

• Bygget av den nya skolan i Tråvad har påbörjats.
• Kraftig ökning av antalet elever på grundsärskolan.

Lagmansgymnasiet i samverkan med ishockeyföreningen Grästorps IK har av Svenska Ishockeyförbundet klassificerats som rekom-
menderad ishockeyprofil (LIP).
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• Elever med nya språk har ökat kostnaderna för 
studiehandledning.

• Två nya s.k. SU-grupper (särskilda undervisnings-
grupper) startades i kommunen. Kostnaden för 
insatsen täcks av statsbidraget ”likvärdig skola”.

• Fler nyanlända elever inne i Vara.
• Övervakningskameror har installerats på Allésko-

lan som ett försök att minska skadegörelsen. Det 
gav snabbt resultat och skadegörelse är inte längre 
ett problem på skolan.

Gymnasieskola

• Positiv utveckling av antalet sökande och antagna 
till Lagmansgymnasiet. Totalt togs 164 nya elever 
emot vid skolstart ht 20. Lagmansgymnasiet har 
läsåret 20/21 452 elever vilket är 20 fler än läsåret 
innan. Det medför en viss ökning av personalkost-
nader men även ett förbättrat IKE-netto.

Kultur- och fritid

• Fritidsgården i Kvänum har flyttat till Nästegårds-
skolan. Lokalen är mer tillgänglig för ungdomarna 
och hyreskostnaden minskar.

Elevhälsa

• Planerade och genomförda ”hemmaplanslösning-
ar” tillsammans med socialförvaltningen för flera 
enskilda elever medför att Vara kommun i dag inte 
har någon elev med beviljat tilläggsbelopp med 
skolgång i annan kommun. 

Ekonomi
Resultaträkning
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Resultat per verksamhetsområde

Analys

Förskola
Budgettilldelningen till de egna enheterna grundades 
på ett högre barnantal än vad som funnits i verksam-
heten, vilket medfört att dessa visar ett överskott mot 
budget. Kostnaderna för köp av platser från andra 
kommuner och fristående enheter har varit högre än 
budgeterat.

Grundskolan, förskoleklass och fritidshem
Flera olika statsbidrag finns inom grundskolans verk-
samhet. Det största enskilda statsbidraget benämns 
Likvärdig skola. Under 2020 har detta statsbidrag 
bland annat finansierat särskilda undervisningsgrupper 
(SU-grupper) som införs från höstterminen på några 
av grundskolans enheter. Genom att inrätta dessa 
grupper minskar behovet av stödpersonal. Trots detta 
redovisar kommunens grundskoleenheter ett under-
skott på ca 1 200 tkr. Till största delen beror det på 
personalkostnader som överstiger budgeterad nivå. 
Ytterligare ca 800 tkr av budgetöverskridandet beror 
på kostnader för fler elever i andra kommuners skolor 
och fristående skolor än budgeterat antal.

Fler nya elever på grundsärskolan med ibland större 
behov än man kunnat förutse. Elevantalet ökade med 
31 %. Antalet elever som har börjat i grundsärskolan i 

yngre åldrar har ökat de senaste åren.

Många nyanlända elever där extra resurs har visstids-
anställts. En tillfällig typ av förberedelsegrupp har 
behövt startas för att kunna ta emot de nyanlända 
eleverna på ett bra sätt. Det är främst till Vara tätort 
som de nyanlända har flyttat vilket har påverkat både 
Torsgårdsskolan och Parkskolan.

Nya lärare i studiehandledning med nya språk har 
behövt rekryteras.

Skolskjutsarnas kostnader överskrider budgeten med 
ca 600 tkr. Underskottet har uppkommit till följd av 
att det inför höstterminen krävdes schemaändringar 
på en grundskola för att säkerställa att timplanen följs. 
Det ökade behovet av skolskjutsar med åtta nya turer 
per vecka.

Gymnasieskola
Det ekonomiska utfallet under 2020 har varit stabilt 
och i stort följt budget hela året. Ett visst överskott 
har det ändå blivit i huvudsak beroende på förbättrat 
IKE-netto och en del minskade kostnader på grund 
av Coronapandemin, till exempel uteblivna studieresor 
utomlands.

Verksamhetsredovisning
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Kultur- och fritid
Pandemin har inneburit utmaningar i att anpassa verk-
samheterna efter de krav som restriktioner i samband 
med pandemin innebär, inte minst ekonomiskt. Här 
har ett gott arbete gjorts och totalt går kultur- och 
fritidsverksamheten plus.

Fritidsenheten överskrider budgeten med 175 tkr. Det 
består av flera delar, bland annat minskade intäkter 
från Vara Badhus med ca 950 tkr, vilket har kunnat 
kompenseras genom åtgärder av olika slag till exempel 
på personalsidan.

Inställd Jordgubbens Dag på grund av pandemin gav 
ett överskott på 800 tkr.

Kulturskolan har haft vakanta tjänster under året. 
Nyrekrytering har dock inte skett på grund av det 
speciella undervisningsläget som varit under pande-
min samt att genomförande av projekt inte har varit 
möjligt. Härav ett överskott på ca 1 100 tkr.

Elevhälsa
Restriktiv tilldelning av tilläggsbelopp med stöd av 
dom från Förvaltningsrätten.

Coronapandemin har medfört att färre konsulttim-
mar nyttjats för skolläkare samt att handledning och 
fortbildning minskat.

Statsbidrag har kunnat användas för insatser av psyko-
log i det förebyggande arbetet, liksom kostnader för 
elevcoach.

Vakanshållna tjänster och tjänstledigheter ger ett över-
skott av personalkostnader. Mycket svårt att bemanna 
tjänster med tillfälliga vikarier, då personalgrupper 
inom elevhälsan inte finns tillgängliga på arbetsmark-
naden.

Framtiden

Förvaltningsövergripande
• Under 2021 kommer fortsatt stort fokus ligga på 

ekonomin både för att över tid ha en ekonomi i 
balans, men också för att ha en bättre ekonomisk 
kontroll. Detta inkluderar att jobba på att förbättra 
prognosarbetet och att fortsätta arbeta fram bättre 
system för att styra resurser dit behoven är störst.

• En översyn av organisationen kommer göras i och 
med en vakant tjänst som verksamhetschef  för 
gymnasiet.

• Utvecklingsarbetet ”Vara stärker lärandet” fortsät-

ter tillsammans med Karlstads universitet.

Förskola
• Utbyggnad av två nya avdelningar på Kvänums 

förskola beräknas börja under 2021
• Byggnationen av Tråvads förskola kommer bli klar 

under 2021.
• 12 anställda kommer att utbildas till barnskötare 

via medel från omställningsfonden.
• En översyn kring sommarveckorna kommer att ses 

över för att hitta effektiviseringsvinster.
• Statsbidraget för minskande barngrupper kommer 

att tas bort inför läsåret 21/22.
• Ett internt utvecklingsarbete kommer att påbörjas 

med fokus på språkutvecklingen i förskolan och 
kommer utgå från kollegialt lärande. Det finns 
statsbidrag att söka för denna insats.

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem
• Elever med behov av särskilt stöd ökar.
• Grundsärskolan fortsätter att öka - utredning av 

möjligheterna att ge bidrag till elever som är mot-
tagna i särskolan men som är integrerade i grund-
skolan.

• Översyn av studiehandledning
• Undersökning av möjligheterna att starta en förbe-

redelsegrupp med hjälp av statsbidragspengar.
• Samläsning av vissa ämnen på skolor med små 

klasser.
• Översyn av organisation genom eventuell hopslag-

ning av klasser på någon enhet för en minskad och 
effektivare organisation.

Gymnasieskola
• Byggprogrammets nya lokaler kommer byggas 

under 2021, inflyttning är planerad till januari 2022.
• Behov finns av att klargöra Lagmansgymnasiets 

långsiktiga utveckling sett till program, programin-
riktningar, lokaler, investeringar, mål och vision. 
Förstudie kommer genomföras under våren 2021.

Kultur- och fritid
• Under 2021 ska nuvarande Kulturplan med bilagor 

revideras för att antas av kommunfullmäktige inför 
2022. Detta innebär en genomlysning av Kultur 
och Fritids verksamheter.

• Om Vara Badhus är stängt under första kvartalet 
2021 handlar det om ett bortfall av ca 1 000 tkr 
netto. Även om badhusen kan öppna blir det ett 
intäktsbortfall på grund av att antal besök måste 
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begränsas med hänsyn till säkerhetsåtgärder för att 
undvika smittspridning.

• Jordgubbens Dag planeras på ett annorlunda sätt 
2021. Evenemanget planeras torsdag-lördag och 
aktiviteterna mer utspridda. Inga aktiviteter i kom-
munens regi efter 21:00. Allt förutsatt att den över 
huvud taget går att genomföra.

• Ett nytt boknings- och bidragssystem kommer att 
införas 1 maj. Här kommer bokningar av anlägg-
ningar och hallar att göras liksom att föreningarna 
här söker sina bidrag. Systemet innehåller även 
föreningsregister.

• Meröppet Bibliotek i Vedum kommer att införas så 
snart det är lämpligt utifrån pandemin.

• En utredning pågår för att säkra Vara utomhus-
bads fortlevnad framöver.

• En utredning av ytor för motion och rekreation vid 
området Torsvallen pågår.

• Under året kommer etapp 1 av Alléhallens renove-
ring att färdigställas. Etapp 2 kommer att projekt-
eras.

Verksamhetsredovisning
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Socialnämnd

Ansvarsområden
Ordförande: Ulf  Genitz

Förvaltningschef: Ylva Morén

Socialnämnden har ansvar för följande verksamhets-
områden:

•  Individ- och familjeomsorg (IFO)
•  Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive daglig 

verksamhet samt integration
•  Omsorg kring personer med funktionsnedsättning 

(OF)
•  Äldreomsorg (ÄO) samt Kommunal hälso- och 

sjukvård (HSV)
Verksamhetsområdena omfattar ett antal enheter och 
leds av respektive verksamhetschef. Socialförvalt-
ningens ledning arbetar förvaltningsövergripande och 
består av socialchef, verksamhetschefer, enhetschef  
AME, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/
MAR), IT-samordnare och utredare/ utvecklare/ soci-
alt ansvarig samordnare (SAS).

Händelser av väsentlig betydelse
• Under året har Coronapandemin påverkat alla 

nämndens verksamheter personal- och verk-
samhetsmässigt samt ekonomiskt. Initialt lades 

mycket resurser på krisberedskap, omställning i 
verksamheten, krisplaner och riskbedömningar. 
Inför semesterperioden har mycket arbete lagts 
ner på att utbilda semestervikarier i hygienrutiner 
och hantering av skyddsutrustning. Kostnader för 
sjuklön har ökat i verksamheterna, totalt för året är 
det en kostnad på 10 105 tkr. Av dessa har nämn-
den fått kompensation för det som avser pandemin 
2 501 tkr . Även kostnader för skyddsutrustning, 
material m.m. har varit höga för året. Total kostnad 
för Coronapandemin i nämndens verksamheter 
under året har varit ca 12 000 tkr. Av kostnaden 
har nämnden kompenserats med motsvarande för 
sjuklön och övriga kostnader avseende pandemin. 
Kompensation består till stora delar av statsbidrag 
för covid-19  som nämnden har sökt och beviljats. 

• På grund av pandemin har viss verksamhet begrän-
sats för att förhindra smittspridning. Exempelvis 
var träffpunkterna och dagverksamheterna stängda 
mellan mars och september, vilket medförde ett 
starkt begränsat antal färdtjänst resor. Även övrig 
färdtjänst och resor med riksfärdtjänst har företa-
gits i mycket begränsad omfattning. 

• Ett centralt förråd för skyddsutrustning som ska 
räcka i 6 månader är uppbyggt och AME sköter 
distributionen av utrustning till förvaltningens 
enheter.   

• Från och med maj månad startade Heltidsresan i 
en enhet med tre gruppbostäder inom omsorgen 
kring personer med funktionsnedsättning. Kost-

Projektet Ung Omsorg bygger på att skapa meningsfulla möten över generationsgränserna. I en tid då många äldre blev isolderade, 
och fysiska möten inte var möjligt, skrev ungdomar brev till de äldre.
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nader för heltidsresan genererar ett underskott för 
denna enhet med ett utfall för året på 1 078 tkr. 
Heltid som norm har varit tänkt att startas på fler 
enheter under hösten men på grund av pandemin 
har den varit vilande under året.

• Upphandling av verksamhetssystem, FVM option 
1 och Salus Mea (mobila trygghetslarm), DiVOS 
(digitalisering inom vård och omsorg) är pågående 
inom området digitalisering. Även digitaliseringens 
utvecklingsområden, så som införandet av digitala 
signeringslistor, har påverkats av pandemin.  

• I slutet av 2020 har SFI undervisningen bytt leve-
rantör från tidigare Campus Västra Skaraborg till 
Vara Folkhögskola. Redan nu märks en positiv ef-
fekt genom att etableringsplanerna har ett tydligare 
jobb fokus och där mindre tid läggs på transporter

Ekonomi
Resultaträkning

Resultat per verksamhetsområde
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Analys
Socialnämndens resultat för året visar på ett överskott 
med 8 613 tkr.

Nämnd, administration och socialförvaltning gemen-
samt gör ett överskott med 12 645 tkr. Detta beror 
på minskade kostnader för utbildning och färdtjänst. 
Antalet hemtjänst timmar har också minskat. Intäkter-
na har varit större än budgeterat.

Utfallet beror till stora delar på Coronapandemin och 
redovisas nedan:

• Minskade kostnader för färdtjänst, 3 515 tkr, på 
grund av väsentligt minskat resande.

• Antalet hemtjänsttimmar har minskat med 1 493 
stycken under året. Vid årets slut var det 46 ären-
den mindre än vid årets början. Delvis skulle detta 
kunna förklaras med att viss hemtjänst såsom in-
köp utförs av andra aktörer. AME har exempelvis 
under året ombesörjt flertalet inköp åt hemtjäns-
ten. Även en del matvaruaffärer har kört ut varor 
till kommuninvånare.

• Anhörigkonsulentens sedvanliga träffar och andra 
aktiviteter har inte kunnat genomföras på grund av 
pandemin och risken för smittspridning. Resurser-
na för detta ändamål är därför outnyttjade under 
året.  

Därtill kommer:

• Inga kostnader för hospicevård och få dagar med 
betalningsansvar.

IFO redovisar underskott på 9 508 tkr och AME:s 
underskott är 2 679 tkr. IFO:s underskott orsakas av 
stora ökade kostnader för ekonomiskt bistånd om 
5 000 tkr. Delvis är det kopplat till pandemin, en trend 
som syns nationellt. T.ex. avslutades sommarjobb i 
förtid eller uteblev helt. Orosanmälningar har ökat 
och behov av stärkt öppenvård påkallats. Vissa place-
ringar har varit nödvändiga för att kunna skydda barn. 
Behovet av familjehemsplaceringar har ökat under året 
vilket genererar ett underskott med 4 000 tkr. Kon-
kurrensen om kompetenta familjehem är stor, vilket 
styr ersättningsnivåerna. Placeringskostnader för barn 
på institution redovisar underskott med 600 tkr, dock 
fortgår arbetet med att minska antalet placeringar.

För AME märks arbetsförmedlingens förändring på-
tagligt genom färre remisser från arbetsförmedlingen 
och fler från IFO. Detta innebär att personerna står 
längre från arbetsmarknaden.

2020 hade kommunen ett kommun-tal på att ta emot 

22 nyanlända. På grund av pandemin kunde ingen 
tas emot förrän vid årets slut, endast 7 personer har 
kommit. Resterande 15 kommer våren 2021.

OF redovisar överskott med 3 014 tkr. Antal beslut 
har ökat vilket genererar högre personalkostnader. 
En enhet har startat projektet heltid som norm från 
maj månad, enheten redovisar ett underskott med 
1 078 tkr. De enheter inom OF som redovisar stora 
överskott är insats i ordinärt boenden och personlig 
assistans. Insats i ordinärt boende har haft lägre perso-
nalkostnader än budgeterat, då tjänster vid pensions-
avgångar ej har tillsatts, bland annat för att kompense-
ra för effektiviseringskravet 2021. Personlig assistans 
inväntar beslut i ett ärende som i dag har beslut enligt 
SFB.  Domstolen har ännu inte avgjort om kommu-
nen eller försäkringskassan ska ta kostnaden för vissa 
insatser rörande personlig assistans. Ett kommunalt 
ansvar genererar kostnader.

Inom ÄO har personalkostnader ökat, främst inom 
hemtjänsten. Ett överskott redovisas för särskilt boen-
de, förklaras med lediga boende- och korttidsplatser. 
Dagverksamheterna var stängda mars till september. 
Biståndsenheten redovisar överskott för året med 
1 154 tkr. Totalt visas ett överskott med 4 221 tkr.

Framtiden
Under årets sista del ökade pandemin med stor smitt-
spridning och många positiva fall. Detta påverkade i 
väsentlig mening nämndens verksamheter i allmänhet 
och vård och omsorg i synnerhet.

Pågående pandemi försvårar den framtida planering-
en. Fortlöpande och för överskådlig framtid är fokus 
att förhindra smittspridning i verksamheterna och att 
planera vården för de som insjuknar i Covid-19. Paral-
lellt med detta ska ordinarie verksamhet bedrivas med 
i möjligaste mån bibehållen kvalitet. För socialnämn-
dens del återfinns flera riskgrupper i verksamheterna. 
Pandemin medför också kostnader dels för skyddsut-
rustning och dels för ökade personalkostnader. Inom 
IFO har kostnaderna för försörjningsstöd ökat på 
grund av att personer blir arbetslösa och utförsäkrade. 
Ett ökat inflöde av orosanmälningar och ärenden rö-
rande våld i nära relationer syns. Den psykiska hälsan 
påverkas menligt av pandemin, i förlängningen kan 
detta medföra behov av andra insatser från IFO.

En ovisshet råder kring integration och mottagande 
av nyanlända. Under årets första del förekom inget 
mottagande, under hösten har ett visst mottagande 
skett. Framtiden är svår att förutse utifrån pandemin 



78

Verksamhetsredovisning

och stängda gränser samtidigt som en oro råder i 
omvärlden.

Stor osäkerhet råder kring Heltidsresans ekonomiska 
konsekvenser då socialnämndens ekonomiska ram 
saknar möjligheter till utökad personalstyrka. En kom-
munövergripande strategi behöver därför arbetas fram 
vad gäller kostnadsökningar förknippade med Heltids-
resan. Denna strategi bör även omfatta medarbetarna 
för att motverka oro bland personal.

Projekteringsarbetet avseende ny korttidsavdelning har 
påbörjats och sker i samverkan med tekniska förvalt-
ningen, även en arkitekt är inkopplad för att ta fram 
ritningar. Ett förfrågningsunderlag vad gäller byggna-
tionen har tagits fram under december månad 2020. 
Socialnämndens budget behöver tillföras medel för 
merkostnad i och med nytt korttidsboende för bland 
annat driften av verksamheten.

Ett arbete har påbörjats med att iordningställa lokaler 
för Kompassens flytt till nya Brinkehuset. Detta kom-
mer med stor sannolikhet att innebära ett kvalitetslyft 
för verksamheten med större och mer ändamålsenliga 
lokaler.

Planering pågår inför start av en geropsykiatrisk 
avdelning 2021, projektet har blivit försenat på grund 
av pandemin. Under hösten genomfördes en riskbe-
dömning och utbildning i psykiatri. Handledning för 
personalen har påbörjats. Verksamheten syftar till att 
höja kvalitén för berörda brukare.

För socialnämndens del är sjuktalen fortsatt höga, 
pandemin medför att möjligheterna till måluppfyllel-
se, minskade sjuktal, är obefintliga. Planeringen är att 
under våren 2021 fortsätta arbete med projekt Vara 
Frisk, ett samarbete med Närhälsan och Försäkrings-
kassan, med syftet att minska sjuktalen. På grund av 
pandemin har projektet inte varit möjligt att genom-
föra, endast ett fåtal insatser genomfördes under tidig 
höst, därefter pausades projektet.

För att kompensera den genomförda effektiviseringen 
pågår kontinuerligt arbete, det är också angeläget med 
omfördelning av resurser. Ett sätt är att arbeta med 
förebyggande och tidiga insatser så att människors 
egna resurser tas tillvara, vilket genererar att behovet 
av insatser från socialnämnden blir mindre och därige-
nom blir kostnaderna lägre.

Inom området digitalisering pågår kontinuerlig utveck-
ling inom nämndens alla verksamheter. Nära förestå-
ende är fortsatt införande av digitala signeringslistor 
och arbetet med FVM.
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Miljö- och Byggnadsnämnd

Ansvarsområden
Ordförande: Johannes Lundén (M)

Förvaltningschef: Kjell Karlsson

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd 
med ansvar för prövning och tillsyn enligt plan- och 
bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
Nämnden har även ansvar för myndighetsutövning 
enligt alkohollagen, spellagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 
animaliska biprodukter. Utöver de uppgifter som ryms 
inom myndighetsutövningen ansvarar nämnden även 
för kommunens karthantering och samverkan beträf-
fande energirådgivning till kommunmedborgare och 
företag.

Händelser av väsentlig betydelse
• Trängseltillsyn på bl.a. restauranger och serveringar 

har genomförts på uppdrag av staten i samband 
med Coronapandemin vilket har gjort att andra 
arbetsuppgifter har skjutits fram och ompriorite-
ringar har fått göras.

• Kommunfullmäktige beslutade före sommaren om 
en ny organisation vilket innebär att Miljö- och 
byggförvaltningen från 2021 slås samman med 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i en gemen-
sam förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Detta tros komma att underlätta ett enhetligt 
arbete för bra service till kommuninvånare och 

näringsliv.
• Medel till två stora projekt har beviljats under året. 

Dels ett lokalt naturvårdsbidrag för framtagning av 
en naturvårdsplan och dels ett lokalt vattenvårdsbi-
drag för förbättring av vattenkvalitén i kommunen. 
Dessa projekt löper över två respektive tre år och 
det sistnämnda projektet avslutas först vid årsskif-
tet 2023/2024. 

• Under hösten har en kulturmiljöinventering för 
centralorten Vara börjat tas fram i samverkan med 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen. Även i detta 
fall har ett statligt bidrag beviljats. 

• Under hösten har ett stort arbete genomförts för 
uppföljning och analys av behovsutredning och 
tillsynsplan samt framtagande av ny tillsynsplan för 
2021. 
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Ekonomi
Resultaträkning

Resultat per verksamhetsområde

Analys

Nämndens budget uppgår för år 2020 till 4 764 tkr 
och årets utfall blev 4 481 tkr vilket innebär ett över-
skott mot budget på 283 tkr. Överskottet förklaras av 
nedan faktorer inom varje verksamhetsområde.

Nämnden redovisar ett överskott om 112 tkr och det 
beror på lägre kostnader för politiska arvoden under 
året som en följd av kortare sammanträden och att 
inte lika många ersättare har deltagit. Det har inte 
heller genomförts några utbildningar under året som 
en följd av Coronapandemin.

Ledning och administration gör ett underskott på 
110 tkr mot budget. Detta beror främst på den arbets-
miljökartläggning som genomförts på förvaltningen 

samt deltagande vid utformning av ett kulturmiljöpro-
gram tillsammans med Tillväxt- och utvecklingsavdel-
ningen.

Bygg- och kartverksamheten överstiger budget med 
497 tkr och det beror på högre personalkostnader 
(en obudgeterad tjänst) samt inköp av tjänst från 
Skara kommun under våren. Inom både bygg- samt 
kartverksamheten är intäkterna högre än budget, 
ca 125 tkr vilket till viss del täcker upp de högre kost-
naderna.

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott mot 
budget på 778 tkr och det är främst en följd av öka-
de intäkter, 120 tkr, samt lägre personalkostnader, 
591 tkr.
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Framtiden
Myndighetsutövningen i miljö- och byggverksamheten 
påverkas av samhällsutvecklingen och faktorer som 
arbetsmarknad, lagstiftning och nu oväntat under 2020 
även en pandemi. Inriktningen och målsättningen 
måste dock vara ständiga förbättringar och att genom 
möjlighetsbaserad myndighetsutövning, bra kommuni-
kation och hög servicenivå stötta kommunens invå-
nare och näringsliv att utveckla sina verksamheter och 
den fysiska miljön. Myndighetsutövningen skall ske i 
samverkan med målgrupperna för ett gott resultat.

Avdelningens personal och dess arbetsmiljö är nyckeln 
för att lyckas med ovanstående. Verksamheten är bred 
och omfattande vilket kräver hög kompetens med 
kontinuerlig kompetensutveckling samt prioriteringar 
över tid.

Avdelningen måste ständigt arbeta med hög kvalité, 
effektivitet och tillmötesgående för ett hållbart sam-
hälle och individers behov. Informationsinsatser inom 
både miljö- och bygg är viktiga som ett led i ökat 
medborgarfokus. Under våren 2021 kommer ett antal 
e-tjänster lanseras på förvaltningen. Det handlar om 
bygglov/anmälan, serveringstillstånd, lotterier samt 
sophämtning.

När verksamheten från år 2021 tillhör en samlad 
samhällsbyggnadsförvaltning blir fokus på att än mer 
ha en kontaktyta in i kommunen för brukarna och att 
bli än mer samkörd i den gemensamma samhällsbygg-
nadsprocessen för planering-byggande. Det strategiska 
arbetet för ett hållbart samhälle bör om möjligt också 
få alltmer fokus. Detta arbete sker oftast i projekt 
och processer, många gånger i samverkan med andra 
förvaltningar och andra myndigheter.

Under 2021 är ett stort fokus att kunna genomföra 
den tillsyn som planerats i beslutad tillsynsplan.
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Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg

Ansvarsområden
Ordförande: Ulla Andersson (S)

Förvaltningschef: Joakim Ramåker (tf.)

Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Grästorp och 
Essunga kommuns gemensamma organ för uppgifter 
som gäller räddningstjänst, skydd mot olyckor som 
kan föranleda räddningsinsatser enligt lagen om skydd 
mot olyckor 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 åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder

• Räddningstjänst
• Olycksundersökning
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
• Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig 

och explosiv vara
• Rådgivning, information och brandskyddsutbild-

ning
• Sotning och brandskyddskontroll
• Trygghetscentral, 24/7-öppen larmcentral
• Säkerhetssamordning

Händelser av väsentlig betydelse
• 2020 har varit ett år av prövningar framför allt 

på grund av Coronapandemin. Denna påverkan 
har framför allt varit på myndighetsutövning och 
extern utbildning men även övningar, arbetssätt 
mm. Säkerhetssamordnarna har haft en hög arbets-
belastning med coronarelaterat arbete utöver sitt 
egentliga uppdrag. 

• Utbildningar mot skolor, kommuner osv, har under 
2020 varit kraftigt påverkade av Coronapandemin 
och till stor del legat helt nere. Detta innebär även 
att bokningar framåt är betydligt mindre och ett ar-
bete behövs starta upp igen då läget normaliserats.

• Räddningschef  Fredrik Linusson avslutade sin 
anställning i maj för att gå vidare till annan tjänst 
och blev då ersatt av Joakim Ramåker som tf. 
Räddningschef  och han kommer fortsätta vara så 
under 2021.

• Rekryteringsläget bland RIB-personal är fortfaran-

de en utmaning. Under 2020 gjordes en rekryte-
ringsomgång då anställdes sju personer totalt varav 
två i Nossebro, två i Kvänum, två i Grästorp samt 
en i Vara. Den operativa heltidspersonalen genom-
går en generationsväxling och under 2020 gick tre 
personer i pension och ersattes av personal som 
tidigare var vikarier.

• I mars togs den nya brandstation i Kvänum i drift 
vilket innebär en stor förbättring av arbetsmiljö 
för personalen i Kvänum. I Kvänum finns nu en 
modern brandstation som kommer kunna fylla sin 
funktion under lång tid framöver. En tankbil har 
placerats i Kvänum vilket inte var möjligt på grund 
av för låg höjd på portar i den gamla.

• Under hösten 2020 arbetades en ny fördelnings-
nyckel fram för hur kostnader ska fördelas mellan 
anslutna kommuner. Hänsyn togs då till exempel-
vis den nya brandstationen i Kvänum samt föränd-
ringen i löner genom RIB17.  

• Till 2021 har en höjning av rambudget beslutats 
för att få ett noll resultat 2021.

• Under 2020 har samverkan med respektive kom-
muns byggenhet stärkts gällande hantering av 
brandskyddsfrågor vid bygglov och bygganmälan. 
Efter samtal har samarbetet formaliserats genom 
en skriftlig rutin om samverkan i byggprocessen.
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Ekonomi
Resultaträkning

Resultat Räddningsnämnden Västra Skaraborg 
(totalt)

Analys

Sammantaget uppgår räddningsnämndens underskott 
2020 till ca 400 tkr. Räddningsnämnden redovisar sitt 
resultat under tre verksamheter, Räddningstjänsten, 
Säkerhetssamordning samt Trygghetscentralen.

Verksamheten Räddningstjänsten visar överskott 2020 
med 39 tkr. Under våren slutade räddningschefen och 
ersattes med en tillförordnad ur befintlig personalstyr-
ka året ut. Vidare flyttades en brandingenjör från före-
byggande till Säkerhetssamordningen vilket samman-
lagt har sparat 1 000 tkr. Coronaviruset har påverkat 
intäkterna negativt för den utåtriktade verksamheten 
såsom, extern utbildning, tillsyn, och brandskyddskon-
troll som fått planeras på annat sätt eller helt ställas in. 
Operativt så märks en nedgång med cirka 20 procent 
i larmfrekvensen vilket har bidragit till lägre personal-

kostnader men också lägre intäkter från felaktiga auto-
matiska brandlarm mm. Intäktsminskning på grund av 
coronaviruset uppgår till cirka 700 tkr.

Trygghetscentralen visar ett underskott som uppgår 
till 404 tkr på grund av att antalet anslutna larm inte 
kommit upp till budgeterat under året. 2020 bidrog 
Lidköpings kommun med 1 500 tkr i uppstartskostna-
der.

Tittar man enskilt på Vara kommun är resultatet för 
år 2020 ett överskott om 227 tkr mot budget, detta 
efter att kommunen tagit sin andel av nämndens totala 
underskott vilket för år 2020 uppgår till ca 74 tkr.

Framtiden

En ny lagstiftning, Lagen om skydd mot olyckor, 
antogs 2020-10-21 vilket innebär att ett nytt hand-
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lingsprogram skall tas fram till 2022-01-01 med krav 
på enhetligt ledningssystem för alla räddningstjänster. 
Ett arbete pågår för att försöka hitta ett gemensamt 
ledningssystem för Skaraborg. Kravet är att detta skall 
vara i gång 2022-01-01. Detta kommer att medföra 
ökade kostnader för RVS. MSB kommer att bli ny 
tillsynsmyndighet istället för Länsstyrelsen.

Revision

Ansvarsområden
Ordförande: Mikael Hernborg (S)

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokra-
tiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska 
den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva 
ansvarstagandet. Revisorerna bidrar till att värna och 
utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den 
kommunala revisionen är oberoende och granskar på 
kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt 
också för medborgarna. Varje revisor fullgör sitt upp-
drag självständigt, det innebär att revisorerna inte kan 
votera i granskningsfrågor.

I Vara kommun finns sex revisorer, vilka är nomine-
rade av de politiska partierna och valda av kommun-
fullmäktige. Granskningsuppdraget omfattar hela den 
kommunala verksamheten.

Enligt kommunallagen är revisorernas uppgift att prö-
va om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnder och styrelser är 
tillräcklig.

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens 
bestämmelser om kommunal revision, revisionsregle-
mente som fastställs av kommunfullmäktige samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Alla gransk-
ningsinsatser sker på revisorernas egna initiativ. Detta 
förhindrar dock inte revisorerna att i enlighet med god 
revisionssed ha en stödjande och rådgivande roll.

Val av granskningsområde sker utifrån en prövning av 
väsentlighet och risk, d.v.s. hur betydelsefullt området 
är, vilka risker för fel som föreligger samt vilka konse-
kvenser eventuella felaktigheter skulle kunna medföra 
för kommunen.

I sina granskningar biträds revisorerna av sakkunni-
ga som de själva väljer och anlitar i den omfattning 
som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed.

Alla granskningar och uppföljningar av betydande 
omfattning dokumenteras i rapporter, vilka fortlöpan-
de översänds till berörd nämnd och kommunfullmäk-
tige. Varje verksamhetsår avslutas med att revisorerna 
granskar årsredovisningen och lämnar en revisionsbe-
rättelse med uttalande i ansvarsfrågan.

Händelser av väsentlig betydelse
Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret 
sammanträffat med kommunfullmäktige, kommunfull-
mäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnders 
presidium. Pågående Coronapandemi har dock med-
fört att en stor del av årets planerade fysiska möten 
har fått ersättas med digitala möten. Vissa planerade 
överläggningar med nämndernas presidier har fått 
skjutas till kommande år. Granskningsinsatserna har 
även fått anpassas både metod- och tidsmässigt till 
läget med coronapandemin, då det har påverkat i stort 
sett all verksamhet i kommunen väsentligt. Revisionen 
bedömer, trots dessa utmaningar och begränsningar, 
att revisionsarbetet har kunnat genomföras på ända-
målsenligt sätt.

Revisionens arbete har genomförts enligt gällande 
revisionsplan med anpassning till Coronapandemin. 
Inför upprättandet av årets revisionsplan har ett 
riskbedömningsunderlag upprättats. Årlig granskning 
av nämnder och styrelse sker enligt god sed innefatt-
ande grundläggande granskning, granskning av intern 
kontroll, översiktlig granskning av delårsrapport samt 
granskning av årsbokslut och årsredovisning. En 
förstudie har genomförts och två fördjupade gransk-
ningar har färdigställts. Därutöver pågår ytterligare tre 
fördjupade granskningar vilka bedöms kunna färdig-
ställas under våren. Dialog med nämnder, styrelse och 
förvaltning har varit prioriterat men som nämnts ovan 
starkt påverkats av pandemin.

Revisionen har under året fortsatt haft fokus på att 
öka kunskaperna och förmågorna vad beträffar var 
enskild revisors roll som lekmannarevisor i de kom-
munala bolagen.
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Ekonomi
Resultaträkning

Analys
Vara kommuns revisorer redovisar för år 2020 ett 
resultat i balans med budget.

Framtiden
Revisionen kommer under 2021 fortsätta med att 
vidareutveckla sin verksamhet i enlighet med god re-
visionssed i kommunal verksamhet. SKR kommer att 
genomföra en praxisstudie gällande lekmannarevision-
ens förutsättningar i enlighet med god revisionssed i 
kommunal verksamhet, vilken Vara kommuns reviso-
rer kommer att följa.

Det är också planerat för uppföljning av de gransk-
ningar som genomfördes under 2019 och 2020. 
Former för dialog och möten med nämnder och för-
valtning bedöms kunna återupptas både i fysisk och i 
digital form förutsatt att läget kring Coronapandemin 
har förbättrats. Planerad fortbildning under 2021 får 
tas igen under de kommande åren framöver när läget 
så medger. Vara kommuns revisorer kommer även att 
vara sammankallande värdkommun för årlig utbild-
nings- och erfarenhetsutbyte med de kommunala 
revisorerna i västra Skaraborg.

Kommunala bolag

Vara Koncern AB

Bolagets uppdrag
Vara Koncern AB ägs till 100 % av Vara kommun. 

Bolaget utgör moderbolag till fyra helägda dotterbo-
lag, VaraNet AB, Vara Konserthus AB, Vara Bostäder 
AB och Vara Industrifastigheter AB.

Bolagets syfte är att optimera och samordna verksam-
heterna i de kommunala bolagen inom Vara kommun. 
Det innebär att säkerställa att den av kommunfull-
mäktige fastlagda strategiska planen får genomslag i 
bolagens verksamheter, samt att övervaka koncernens 
risknivå som helhet. Bolaget ska samarbeta och sam-
utnyttja resurser med kommunens förvaltningar och 
övriga kommunala bolag i Vara Koncern AB.

Händelser av väsentlig betydelse
• Per Gunnarsson har under året utsetts till ny ord-

förande i bolaget.
• Under året har en utbildning hållits i styrelsearbete 

och ägarstyrning av kommunala bolag. Utbild-
ningen genomfördes med deltagare från samtliga 
av kommunens bolagsstyrelser och VD:ar och var 
uppskattad.

• Under året har bolaget berett ärendet om försälj-
ning av fyra stycken fastigheter i Kvänum som 
såldes av Vara Bostäder AB till en privat entrepre-
nör. Bolaget har också behandlat ärendet kring att 
överlåta 84 servicelägenheter från Vara kommun 
till det kommunala bolaget Vara Bostäder AB.

• En strategidiskussion har hållits som underlag till 
den verksamhetsplan som styrelsen sedan fastställ-
de. Vidare har bolaget vidtagit sedvanliga åtgärder 
i samband med upprättande av årsredovisningen, 
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behandling av döttrarnas årsredovisningar samt 
bevakat åtgärder som skett inom Vara Konserthus 
AB för att säkerställa en god intern kontroll. Bola-
get har även behandlat dotterbolagens budgetären-
den samt även berett den egna budgeten. 

• Koncernens VD har deltagit i rekryteringsproces-
sen av VD i Vara Konserthus AB, där styrelsen 
fattade beslut om att anställa Petra Kloo från och 
med 1 maj 2020. Koncernens VD har även deltagit 

i rekryteringsprocessen av VD VaraNet AB.
• Vara koncern har berett ärendet om aktieägar-

tillskott samt utökade upplåningsramar till Vara 
Konserthus AB. Bolaget har även tillstyrkt samtliga 
bolags låneramar, för överlämnande till KF för 
beslut.

Ekonomi
Resultaträkning
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Nyckeltal

Analys

Årets resultat är ett underskott på 167 tkr, vilket 
främst härrör från styrelsearvoden, administration och 
revision i ordinarie verksamhet.

Framtiden
Vara Koncern AB har ambitionen att säkerställa lång-
siktigt hållbar finansiering av koncernen som helhet. 
Det innebär att fortsatt följa Vara Konserthus AB 
avseende ekonomi och verksamhet med tillkomst av 
Blackbox samt att följa Vara Bostäder AB:s ekonomi 
och verksamhet med tanke på de stora byggnationer 
som sker. Vidare även att följa utbyggnaden av fiber 
på landsbygden och i tätorten.

Påverkan av Coronapandemin viruset ser vi i dagslä-
get inte fulla effekter av, men koncernen kommer att 
bevaka dess påverkan på bolagens verksamheter och 
ekonomi.
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Vara Bostäder AB

Bolagets uppdrag
Vara Bostäder AB har enligt bolagsordningen i upp-
drag att inom Vara kommun förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter 
med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar och lokaler. Bolaget ska, i allmännyttigt 
syfte och med iakttagande av kommunallagens loka-
liseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Vara 
kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmäs-
siga principer. Enligt ägardirektiv från juni 2016 ska 
bolaget skapa en ökad beredskap för att möta framtida 
bostadsefterfrågan samt verka för en ökad integration 
och mångfald i ett bostadsperspektiv.

Fastighetsbeståndet inrymmer 535 lägenheter varav 44 
i gruppboenden som hyrs av kommunen, 72 lokaler 
och 90 garageplatser fördelade på orterna Arentorp, St 
Levene, Vara och Vedum.

Händelser av väsentlig betydelse
• Byggnation på Brinkestigen, Vara, inleddes vid 

årsskiftet och har pågått under hela året.
• Försäljning av fastighet på Backagatan i Vedum 

genomfördes per 1 juli.
• Försäljning av fastighetsbeståndet i Kvänum ge-

nomfördes per 1 augusti.
• Förberedelser för ett eventuellt övertagande av tidi-

gare servicebostäder i kommunen har tillsammans 
med tekniska förvaltningen pågått under året.

• Översyn av organisationen har inletts med anled-
ning av förändringar i fastighetsbeståndet.

Lars Gezelius ordförande Vara Bostäder, Jan-Erik Wallin VD Vara Bostäder, Gabriela Bosnjakovic kommunstyrelsens ordfö-
rande och Anna Cederqvist kommundirektör vid första lägenhetsvisningen i nya området Brinkestigen.
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Nyckeltal
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Analys
Under året har fastigheter med ett större antal lä-
genheter och även lokaler sålts vilket påverkar såväl 
omsättning som balansomslutning.

Byggnationen på Brinkestigen har pågått under hela 
året och inflyttningar har skett under hösten vilket 
inneburit en ökning av omsättning och balansomslut-
ning under senare delen av året. Den fulla effekten av 
nytillskottet av lägenheter nås först nästa år.

Framtiden
Efter några år med stora investeringar och därmed 
försämring av soliditeten bör bolaget eftersträva en 
höjning av resultatet kommande år så att soliditetsni-
vån snarast återställs. Detta för att ha egna förutsätt-
ningar att klara framtida utmaningar.

Då nyproduktionen på Brinkestigen färdigställts avser 
bolaget att analysera konsekvenserna av all nypro-
duktion som skett de senaste åren samt se om, och 
i så fall var, efterfrågan på hyreslägenheter kvarstår i 
kommunen. Under tiden tills analysen är klar ser bo-
laget att fokus bör vara ett genomgripande underhåll 
och ombyggnationer i flera av de äldre fastigheterna i 
bolagets bestånd. I samband med dessa åtgärder ska 
möjligheterna till energioptimering och egen energi-
produktion studeras.

Bolaget ska även genomföra en studie gällande efter-
frågan på lägenheter i Kvänum efter det att f.d. servi-
ceboendet övertagits. Detta eftersom bolaget under 
2020 avyttrat samtliga av det tidigare ägda fastigheter-
na i Kvänum.

Samarbetet med kommunen då det gäller personer 
med behov av samhällets stöd kommer fortsatt ut-
vecklas.

Vara Industrifastigheter AB

Bolagets uppdrag
Vara Industrifastigheter AB har enligt bolagsordning-
en i uppdrag att uppföra, förvärva, förvalta, försälja 
och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverk-
samhet och offentlig verksamhet samt på ett allmänt 
näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markan-
skaffning i kommunen. Verksamheten ska bedrivas åt 
ägaren, i ägarens ställe. Bolagets syfte är att arbeta för 
att skapa goda förutsättningar för en positiv utveck-
ling för kommunens näringsliv och därigenom stärka 
kommunens attraktionskraft. Uthyrning ska ske på 

affärsmässig grund.

Händelser av väsentlig betydelse
• Verksamheten har under året varit ungefär så som 

tidigare år, Coronapandemin har givetvis påverkat 
verksamheten och hyresgästers ekonomi, men inte 
förorsakat hyresgästerna så stor skada att hyresin-
betalningar uteblivit.

• Hyressituationen är i huvudsak mycket stabil, en-
dast enstaka förändringar har skett. De förändring-
ar som skett är i huvudsak att bolaget fått ny hy-
resgäst i Plåtslagaren 1, innebärande att fastigheten 
numera är fullt uthyrd. Gällande Konstruktören 6 
har köpeavtal tecknats innehavare av grannfastig-
het och handpenning erlagts. Tillträde är satt till tid 
då ny detaljplan för området vunnit laga kraft.

• Underhållet under året har främst bestått av byte 
av äldre portar.

• Ombyggnationer i samband med byte av hyresgäs-
ter har skett då detta varit aktuellt.
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Analys
Resultatet för året är betydligt bättre än budget. Dels 
på grund av att köpeavtal och handpenning erlagts av-
seende försäljning av en fastighet, men också på grund 
av att uthyrningsläget är mycket gott för närvarande. 
Bolaget har också mindre kostnader detta år, mycket 
på grund av att pandemin medfört att bolaget inte har 
gjort icke-akuta åtgärder inomhus.

Framtiden
Då bolagets hyresgäster ständigt utvecklas är det fort-
satt viktigt att möjliggöra lokalanpassningar så länge 
det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Dock, 
eftersom det inte är ett självändamål för bolaget att 
fortsatt äga samtliga fastigheter, ska om intresse finns 
från dominerande hyresgäst eller annan fastighetsför-
valtare berörd fastighet eller del av denna kunna säljas.

Energipriserna och övriga driftskostnader antas att 
fortsatt öka varför samtliga fastigheters energian-
vändning ska följas och vid behov insatser göras för 
en effektivisering. Bolaget ska även följa utvecklingen 
gällande solceller, energilagring mm och installera där 
det är ekonomiskt försvarbart.
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Vara Konserthus AB

Bolagets uppdrag
Bolagets föremål enligt bolagsordningen:

• Bedriva och utveckla scenkonst i Vara Konserthus
• Eftersträva samarbete med lokala, nationella, inter-

nationella aktörer
• Ha stor bredd med särskilt fokus på barn och unga
• Vara öppen för produktioner av experimentell art
• Bedriva projekt i samspel med det fria kulturlivet
• Bedriva och säkerställa storbandsutveckling
• Bedriva uthyrningsverksamhet
Bolagets ändamål enligt bolagsordning:

• Att bedriva verksamheten på ett sätt som stärker 
Vara Konserthus roll i det svenska kulturlivet.

• Att genom sin verksamhet stärka barns och ungas 
möjlighet att utvecklas och väcka deras intresse för 
musik, dans och teater.

• Att stärka bilden av Vara Konserthus som en mö-
tesplats för all världens kultur.

• Bolaget ska också, i syfte att uppnå synergieffekter 
och effektiviseringsvinster men med beaktande av 
de lagar bolaget har att följa, samarbeta och samut-
nyttja resurser med kommunens förvaltningar och 
övriga kommunala bolag i Vara kommun.

Händelser av väsentlig betydelse
• I november 2019 invigdes Sparbanken Blackbox, 

ett nytt scenrum som innebär stora utvecklings-
möjligheter för bolaget. Bolaget hann endast 
påbörja utvecklingsarbete innan pandemin bröt ut.

• I mitten på mars beslutade regeringen om en 
förordning om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. Från 
beslutet i mars till början på september genomför-
des ingen publik verksamhet i konserthuset. Efter 
semestern kunde verksamheten åter öppnas för 
en begränsad publik på 50 personer och bolaget 
genomförde en rad konserter, föreställningar och 
konferenser, alla relevanta och anpassade för det 
minimerade antalet gäster. I november meddelade 
regeringen att smittläget återigen blivit så allvarligt 
att man ytterligare begränsade allmänna samman-
komster till endast 8 personer vilket gjorde att 
bolaget åter fick ställa in all publik verksamhet.

• Pandemins framfart avspeglar sig naturligt nog 
i årets publiksiffror. Perioder med stängd verk-
samhet och begränsningar i antal besökare under 
de månader bolaget kunde hålla öppet under 
hösten, gör att publiksiffrorna inte är jämförbara 
med något tidigare år. Men tack vare kreativitet 
och flexibilitet, omställningar och omarbetningar, 
landar dock inte antalet aktiviteter långt ifrån ett 
normalt år. 

Under sommaren tågare Jazzorkestern Bohuslän Big Band genom Badhusparken och stannade till på ett par olika äldreboenden i 
Vara och Stora Levene för att sprida musikalisk glädje. 
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95

Verksamhetsredovisning

Analys
• Trots att bolaget tappat drygt 60 % av sina egenin-

täkter kommer år 2020 visa på ett positivt rörelse-
resultat.

• Den offentliga finansieringen täcker upp för de 
fasta kostnaderna och håller bolaget flytande.

• Överskottet beror vidare på:
• Att bolaget i våras tog del av sänkta arbetsgi-

varavgifter.  
• Att bolaget har fyra vakanser i storbandet 

Bohuslän Big Band, vakanser som man inte 
fyllde med externa vikarier på grund av be-
gränsad verksamhet. 

• Att bolaget har sparat produktionskostnader 
på produktioner inom klassiskt, jazz, dans, 
teater och barn & unga som var budgeterade 
med ett underskott. 

• Att bolaget också sparat kostnader genom att 
undvika att ta in timanställda till restaurang, 
lokalvård och vaktmästeri.

• Med tanke på den osäkerhet som pandemin 
medför har bolaget valt att nyttja möjligheten till 
överavskrivning så att skattemässigt lägre resultat 
uppnås.

Framtiden
• Coronapandemin och den gällande förordningen 

som från våren 2020 i olika omfattning begränsat 
allmänna sammankomster och offentliga tillställ-
ningar har starkt påverkat bolagets ekonomi. Det 
är för närvarande omöjligt att överblicka pande-
mins långsiktiga konsekvenser för såväl kulturens 
ekosystem som för bolagets förutsättningar att 
bedriva verksamhet i framtiden.

• Verksamhetsåret 2021 planeras nu utifrån en 
arbetshypotes där man tror att publiken kommer 
vara begränsad även under våren 2021 medan 
hösten 2021 kan komma att öppna upp för mer 
normal publiktillströmning.

• Bolagets egenintäkter ligger under normala 
omständigheter på strax över 30 %. Under 2021 
prognosticeras för en egenintäkt som kan komma 
att sjunka under 20 %.

• En underbalanserad detaljbudget har lagts för 2021 
som på ett så realistiskt sätt som möjligt försöker 
möta en oviss framtid men som har ambitionen att 
fortsätta bedriva verksamhet med stor bredd och 
god kvalitet.

• För att täcka det planerade underskottet har bola-
get under hösten beviljats ett villkorat aktieägartill-

skott om 6 mkr från kommunen som kan avropas 
helt eller delvis år 2021-2022.

• För att säkra en stabil likviditet har bolaget även 
beviljats en utökad låneram från 6 mkr till 10 mkr.

• Vidare för att täcka upp för de ekonomiska kon-
sekvenserna av pandemin har Västra Götalands 
kulturnämnd beslutat om ett tillskott på 2,7 mkr 
som kan användas fram till maj 2021.

• Regionen har från 2021 utökat ramen med 1 mkr 
för att stödja de ökade driftskostnader som Spar-
banken Blackbox ger upphov till.

• Många av landets största kulturinstitutioner er-
bjuder sin publik att ta del av digitaliserade före-
ställningar via sina hemsidor. Bolaget arbetar på 
att hitta ny extern finansiering för den teknik som 
i nuläget saknas för att inom snar framtid kunna 
erbjuda digitala kulturupplevelser.

• Den nyetablerade Blackboxen står redo att utveckla 
verksamheten. De arrangemang som genomför-
des i början av våren innan pandemin bröt ut 
var mycket lyckade och lovar gott för framtiden 
när verksamheten väl kan komma igång i större 
utsträckning igen.
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VaraNet AB

Bolagets uppdrag
Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

• Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra 
till att kommuninvånarna och näringslivet ges 
tillgång till fiber

• Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot 
alla kommunens verksamheter

• Hyra ut tillgång till fiberstamnätet (svartfiber)
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, 
utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom 
tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt 
och konkurrenskraftigt näringsliv och göra kommunen 
mer attraktiv för dess invånare. Enligt, av styrelsen 
antagen, affärsplan ska under 2021-2023 huvudfokus 
vara att säkra drift samt utveckla affärsmöjligheterna.

Händelser av väsentlig betydelse
• En fusion är planerad av 5 fiberföreningar och 

övertagande förening är Varaslättens bredband 
ekonomisk förening. De deltagande föreningarna 
har ambitionen att behålla ägandet i förenings-
form, och anser att en fusion förbättrar förutsätt-
ningarna för ett långsiktigt starkt ägande.

• Säkerställande av robusthet ”kommunnätet”. En 
översyn över befintligt ”kommunnät” har inletts 
och ett antal brister och oklarheter har uppdagats. 
Arbetet kommer ske i två prioriteringssteg. Investe-
ringen för prio 1 beräknas till 385 tkr och prio 2 till 
303 tkr för 2020-2021.

• Ny verkställande direktör har förordnats till Vara-
Net AB, Martin Strandholm, från och med 2020-
07-08.

Ekonomi
Resultaträkning
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Nyckeltal

Analys
Bokslutets ökade nettoomsättning och ökade externa 
kostnader i förhållande till budget beror på att fiber-
föreningarnas kick-back hanteras av bolaget även efter 
nytt avtal. Resultatet påverkas dock inte av detta. En 
översyn över befintligt ”kommunnät” har inletts och 
ett antal brister och oklarheter har uppdagats. Beräk-
nad kostnad är 688 tkr

Framtiden
Det erbjuds allt mer tjänster via nätet och de hushåll 
som idag har det som enda snabba och stabila kanal 
för information och nöje ökar hela tiden.

Tidigare hinder för mer distansarbete har delvis varit 
känslan av brist på kontroll från chefer. 
När nu både anställda och chefer själva tvingats arbeta 
utspritt spår flera analysbyråer att misstänksamhet 
kring förlorad produktivitet vid distansarbete avtar, 
samtidigt som medarbetarna fått upp ögonen för 
arbetsformen och sannolikt kommer kräva att kunna 
jobba mer flexibelt i fortsättningen. Detta innebär att 
den uppkoppling man har både för arbete och nöje 
blir av allt större betydelse och därför bör göras så ro-
bust som möjligt. Det kan dock föreligga vissa hinder 
för enskilda att ansluta sig mot en större aktör enskilt 
varför VaraNet AB kan verka för att underlätta för de 
kommuninvånare som vill ha fiber.
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