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Inledning

Inledning

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

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

Styrprocessen
Styrprocessen är den process där resurser för-
delas utefter beslutade mål. Syftet är att förbätt-
ra verksamheten och förverkliga kommunens 
vision: ”Vara Vågar! Vision 2030: I Vara finns 
det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser 
vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara 
kommun trivs alla att leva och bo”. Styrpro-
cessen omfattar två huvudprocesser; en pla-
neringsprocess och en uppföljningsprocess. 
Huvudprocesserna består av delprocesser som 
var för sig innehåller beredningar och beslut.

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

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

Omvärldsanalys 
Sveriges Kommuner och Landsting (numera 
Sveriges Kommuner och Regioner) har gjort en 
omvärldsspaning där fem så kallade megatren-
der lyfts fram; globalisering, demografi, klimat, 
teknik och värderingar. En megatrend påverkar 
människor och organisationer såväl internatio-
nellt och nationellt som lokalt. Vara kommuns 
omvärldsanalys tar sitt avstamp i dessa trender 
och bryter sedan ner dem i vilken påverkan de 
får för kommunen.

De demografiska förändringarna innebär att 
andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt 
som andelen i arbetsför ålder minskar. Det 
leder till att färre behöver försörja fler, det blir 
svårare att rekrytera tillräcklig kompetens till 
de kommunala verksamheterna och samtidigt 
växer behoven av service. Därutöver påverkas 
Vara kommun liksom övriga världen av urba-
niseringskraften. Unga, framförallt kvinnor, 
tenderar att flytta till större städer. Den de-
mografiska utvecklingen sätter också press på 
ekonomin. Ökat behov av välfärdstjänster och 
stora investeringsbehov innebär sammantaget 
att kostnaderna växer betydligt snabbare än 
skatteintäkterna framöver.

Såväl det privata näringslivet som den offentli-
ga sektorn utmanas när det gäller kompetens-
försörjningen. På både nationell och lokal nivå 
bedöms bristen på lämplig arbetskraft vara ett 
stort tillväxthinder. Kommunens attraktivitet 
som arbetsgivare blir därmed allt viktigare 
liksom att möta nya generationers krav på flex-
ibilitet och inflytande i arbetslivet. Trots lägre 
utbildningsnivå har Vara en högre sysselsätt-
ningsgrad i jämförelse med riket och regionen. 
Omvänt är arbetslösheten lägre, vilket är po-
sitivt för såväl Vara kommun som geografiskt 
område och som arbetsgivare.

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och di-
gitaliseringen i synnerhet går snabbt framåt och 

påverkar kommunens sätt att utföra service och 
tjänster. Kommuninvånare och företag kommer 
genom en ökad digitalisering att ställa högre 
krav på kommunens verksamheter. I takt med 
att samhället digitaliseras finns också en risk för 
att vissa grupper står utanför denna utveckling 
och därmed skapas ett digitalt utanförskap.

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

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

Klimatförändringar och miljöfaktorer blir allt 
viktigare i både fysisk infrastrukturplanering, 
markanvändning som i människors och före-
tags agerande i vardagen. Här är kommunen en 
viktig aktör på vägen mot att bli fossilobero-
ende, att hushålla med mark och naturresurser 
samt strävan att bevara den biologiska mång-
falden och ett resurssnålt samhälle. Ytterligare 
utmaning ligger i att klimatanpassa samhällsser-
vicen och infrastrukturen.

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



5

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

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

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

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

God ekonomisk hushållning delas därför upp 
och betraktas i ett finansiellt och verksamhets-
mässigt perspektiv.

Finansiellt perspektiv
Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mel-
lan välfärd för dagens befolkning och för kom-

mande generationer. Kommunens tillgångar 
ska inte förbrukas för att täcka löpande behov, 
utan ett långsiktigt finansiellt handlingsutrym-
me ska skapas genom ett tillräckligt stort resul-
tat. Det möjliggör för kommunen att skattefi-
nansiera kommande investeringar, oförutsedda 
händelser och konjunktursvängningar samt att 
en ökad skuldsättning därmed förhindras. Varje 
generation ska således bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar.

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

Mål

Styrmodell
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God ekonomisk hushållning

Vara kommuns styrmodell utgår från visionen 
och innehåller två målnivåer; övergripande mål 
och nämnds- och bolagsmål. Visionen lyder: 

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

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

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

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019 (KF § 
64) ska övergripande mål samt framgångsfak-
torer gälla 2020-2023, vilket därmed samtliga 
nämnder och kommunala bolag har att förhålla 
sig till. Övergripande mål samt framgångsfakto-
rer presenteras nedan.

Agenda 2030

Genom 17 globala hållbarhetsmål antog 
världens stats- och regeringschefer ett globalt 
ramverk för hållbar utveckling i FN:s gene-
ralförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 
2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. 
En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventy-
ra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar 
utveckling är viktigt för Vara kommuns lång-
siktiga planering och innehåller tre dimensioner 
som är ömsesidigt beroende av varandra; social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

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

Övergripande mål

Attraktivt Vara med livskvalitet för 
alla

Beskrivning av mål 

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

Verksamhet med god kvalitet

Beskrivning av mål 

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

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

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål 

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

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål 

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

Indikatorer för målet Välmående arbetsplats.

Indikatorer för målet Hållbar ekonomi.
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God ekonomisk hushållning

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer är viktiga delar som Vara 
kommun ska arbeta med för att nå de övergri-
pande målen.

Nedan följer framgångsfaktorerna med beskri-
vande texter.

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

2. Samverkan
Samverkan är viktigt för Vara kommuns 
medarbetare, dess verksamheter, invånare 
och näringsliv. Samverkan sker internt mellan 
kommunens verksamheter, i V61, delregionalt2, 
regionalt, nationellt och internationellt och ger 
värdefulla kunskaper och utbyten samt effekti-
viserar verksamheterna. I Vara kommun värde-
sättes internationella nätverk och utbyten högt. 
Internationell samverkan är betydelsefullt för 
utveckling av de kommunala verksamheterna, 
dess medarbetare och kommunens invånare. 
Ytterst handlar det om en förståelse för om-
världen, se sambanden mellan lokal och global 
utveckling och verka för en ökad demokratise-
ring av samhället.

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

1 V6: Sex kommuner i samverkan: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

2 Delregionalt: Skaraborgs kommunalförbund.

4. Kultur
Kultur i Vara kommun innebär kunskap, enga-
gemang, evenemang, goda livsmiljöer och iden-
titet från dåtid till framtid. Konserthuset är en 
av motorerna för framgång, liksom den kultur 
som finns närvarande i alla kommuninvånares 
vardag. Kultur är en viktig faktor för platsers 
attraktivitet, människors upplevelse av livskvali-
tet, samhällets förutsättningar för demokratisk 
utveckling och kreativ utveckling i närings- och 
arbetsliv.

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

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

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

Samhällsekonomisk utveckling
År 2020 sågs en kraftig negativ påverkan på 
samhällsekonomin utifrån pandemins effekter. 
För år 2021 bedöms BNP komma att ligga på 
en högre nivå jämfört med innan coronapan-
demin, dvs. högre än såväl första kvartalet 2020 
som helår 2019. Men, för att konjunkturen ska 
kunna återhämtas och inta ett normalläge krävs 
en ännu högre BNP-tillväxt. Det innebär att 
lågkonjunkturen består under såväl 2021 som 
2022. Först år 2023 väntas ett normalläge i 
konjunkturen och lågkonjunkturen vara förbi.

Svag BNP-utveckling har inneburit markant på-
verkan på arbetsmarknaden med ökad arbets-
löshet som följd. Återhämtningen väntas bli 
mer långdragen jämfört med återhämtningen 
för BNP. Andelen arbetslösa bedöms visserli-
gen komma minska kommande år, men beräk-
nas fortsatt komma ligga på en hög nivå, högre 
än innan coronapandemin.

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

SKR’s prognos i oktober skiljer sig jämfört med 
motsvarande prognos i augusti. Skatteunder-
lagstillväxten beräknas bli starkare samtliga år 
än vad som tidigare kunnat beräknas. Detta 
förklaras av hög BNP-tillväxt samt att syssel-
sättningen i form av antalet arbetade timmar 
och timlön bedöms komma öka i högre takt än 
tidigare bedömningar. Därtill innebär budget-
propositionen för 2022 en ökning av transfere-
ringar, vilket även detta leder till en högre 
skatteunderlagstillväxt.

Nyckeltal för den svenska ekonomin. Källa: Cirkulär 21:35

Skatteunderlagsprognos. Källa: Cirkulär 21:35
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Ekonomiska planeringsförutsättningar

Skatteunderlagstillväxt i procent. Källa: Cirkulär 21:35

Skatteunderlagstillväxt
I diagrammet ovan illustreras SKR’s be-
dömning av skatteunderlagstillväxten. Hög 
BNP-tillväxt och ökad lönesumma 2021 och 
2022 leder till stark skatteunderlagstillväxt, om-
kring 4 %. För åren 2023-2025 beräknas skatt-
eunderlagstillväxten till 3,5 % i genomsnitt, 
vilket är lägre än trendtillväxten de senaste 10 
åren (4,0 %). Att skatteunderlagstillväxten inte 
bedöms komma upp i nivå för trendtillväx-
ten 2023-2025 förklaras av en lägre ökning av 
arbetade timmar jämfört med tidigare år. Det i 
sin tur hänförs till arbetskraftens storlek, vilket 
begränsar tillväxten.

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

mellan kommunerna. Utjämningen sker i två av 
varandra oberoende system, inkomstutjämning 
och kostnadsutjämning.

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

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut 
för strukturella skillnader i behov och kostna-
der. Systemet utjämnar endast för kostnader 
som inte går att påverka, som t.ex. att det finns 
många barn eller många äldre i en kommun. 
Utjämningen sker mellan kommunerna och 
innehåller inte något bidrag från staten.
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Befolkningsutveckling
Under 2020 ökade folkmängden i Vara kom-
mun med 72 personer, från 16 024 (2019) till 
16 096 invånare. Befolkningsökningen förklaras 
av ett positivt flyttnetto, vilket innebär att fler 
flyttade till kommunen än från. Samtidigt var 
födelsenettot negativt utifrån att fler avled än 
som föddes.

Under perioden 2020-2030 beräknas folkmäng-
den i Vara kommun att öka med 533 invånare 
enligt befolkningsprognos (Statisticon, mars 
2021), vilket presenteras i nedanstående tabell. 
Befolkningsökningen väntas fortsatt att förkla-
ras av ett positivt flyttnetto, med ett samtidigt 

förväntat negativt födelsenetto. Flyttnettot 
beräknas bli i genomsnitt +90 personer per år 
och födelsenettot -38 personer per år. Totalt 
ger detta en förändring med +52 personer per 
år.

Viktigt att notera är dock att coronapandemin 
skapar en osäkerhet kring framtida befolk-
ningsutveckling utifrån förändrade flyttström-
mar. I många av landets kommuner har såväl 
utrikes som inrikes flyttströmmar förändrats 
under pandemin. Huruvida dessa förändringar 
kommer att bestå är för tidigt att bedöma och 
således om de kommer att föranleda perma-
nent ändrade flyttmönster.

Skattesats
Skattesatsen är 21,77 kr i Vara kommun från 
2017 och skatteintäkterna är budgeterade 
utifrån den skattesatsen. En förändring av 
skattesatsen med 10 öre motsvarar ca 3,5 mkr i 
2022 års intäktsnivå. Nedan redovisas vad 
skatteintäkterna består av.
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Därtill råder en generell osäkerhet om befolk-
ningens storlek framöver. Enligt SCB:s senaste 
befolkningsprognos 2021 väntar en långsam-
mare ökningstakt kommande år än vad som ti-
digare kunnat förutses. SCB:s befolkningsprog-
nos för Vara 2030 visar på en befolkning om 
16 343 invånare. Födelseöverskottet beräknas 
till något högre gentemot Statisticons prognos, 
men det som huvudsakligen förklarar skillna-
den i befolkningsprognoserna är flyttnettot 
som enligt SCB:s beräkningar uppgår till ca 50 
personer lägre per år jämfört med Statisticons 
beräkningar. Förklaring till skillnader i befolk-
ningsprognoserna är olika beräkningsgrunder 
där Statisticon gör en framskrivning utifrån 
de senaste tre åren, SCB utifrån de senaste nio 
åren.

Utmärkande för befolkningsutvecklingen i 
kommunen (såsom i riket som helhet) är att 
andelen 65 år och äldre, och särskilt de över 
80 år, beräknas öka medan både andelen barn 
och unga 0-19 år och andelen i åldrarna 20–64 
år beräknas minska, om än marginellt. Sett till 

befolkningens sammansättning efter ålder för-
utspås därför en åldrande befolkning. Genom-
snittsåldern i kommunen ökar under perioden 
2020 till 2030 och ligger fortsatt högre jämfört 
med rikssnittet.

Befolkningens sammansättning påverkar 
försörjningskvoten/försörjningsbördan, vilket 
är ett demografiskt mått som visar hur många 
extra personer en person i yrkesverksam ålder 
(20-64 år) måste försörja förutom sig själv. I 
nedanstående diagram kan det utläsas att 
försörjningsbördan är och förväntas fortsätta 
vara högre i kommunen jämfört med riket. 
Utvecklingen förklaras huvudsakligen av att 
befolkningen över 80 år beräknas öka i högre 
takt än befolkning i arbetsför ålder, 20-64 år. 
Detta innebär sammantaget att allt färre kom-
mer behöva försörja allt fler.
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Beräkningsförutsättningar
I tabellen nedan sammanställs de beräknings-
förutsättningar som ingår i budget 2022-2025. 
Invånarantalet väntas öka till 16 217 personer 
vid slutet av 2022, vilket är en ökning med 49 
personer jämfört fjolårets prognos för samma 
år. Förväntade lönekostnadsökningar mins-
kar från 2,7 % till 2,5 % efter bedömning av 
utvecklingen på arbetsmarknaden. På grund av 
byte av ekonomisystem under våren har inte 
justering av internräntesatsen kunnat göras i 
enlighet med rekommendation från SKR 2021. 
Personalomkostnadstillägget väntas minska 
2022 från 40,15 % till 39,75 %. Förändringen 
har sin grund i en svag löneutveckling i kom-
munsektorn under 2020 samt en svag utveck-
ling av prisbasbeloppet de senaste åren.

Resursfördelning
För bildningsnämndens och socialnämndens 
verksamheter räknas driftsramar fram enligt 
en central fördelningsmodell. Modellen beräk-
nar resurser baserat på en kostnad per enhet 
(prislapp) och en volym (antal barn/brukare/
invånare). Syftet är att anpassa fördelningen till 
demografiförändringar och kostnadsutveckling-
en inom olika verksamheter. Ytterst handlar det 
om att uppnå en rättvis fördelning av kommu-

nens resurser ur ett brukar- och medborgarper-
spektiv och att underlätta för politiska priorite-
ringar.

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

Inför budgetarbetet 2022 medförde prisjuste-
ring inför kommunstyrelsen inriktningsbeslut 
en ökning av socialnämndens driftsram med 
10,5 mkr och bildningsnämndens ram med 6,6 
mkr. Avstämning av volymer i april medförde 
en ökning av socialnämndens driftsram med 
0,7 mkr och en minskning av bildningsnämn-
dens driftsram med 1,4 mkr.

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

* Kompensation för lönekostnadsutveckling ligger som ett centralt anslag under kommunstyrelsen och delas ut efter att löneav-
tal är klara.
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Räntepåslag
Kommunerna är skyldiga enligt lag att ta ut 
marknadsmässiga räntepåslag av kommunens 
samtliga bolag som lånar genom kommunens 
koncernbank. Syftet är att neutralisera det stöd 
som kommunen genom sin styrka ger bolagen 
som verkar på en konkurrensutsatt marknad. 
Om avgiften sätts för lågt anses det vara otillå-
tet enligt gällande regelverk för statsstöd och 
om den sätts för högt anses det vara otillåten 
vinstutdelning.

Räntepåslaget fastställs årligen i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut och läggs 
till bolagens låneränta inom koncernbanken. 
Räntepåslaget uppgår för närvarande till 0,6 %.

Räntepåslag för kommunkoncernens bolag 
2022 beräknat på aktuell skuld uppgår till:

• Vara Bostäder AB: 2 456 tkr

• Vara industrifastigheter AB: 22 tkr

• VaraNet AB: 12 tkr

• Vara Konserthus AB: 0 tkr
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Driftbudget
Vara kommun budgeterar en sammanlagd net-
todriftsbudget om 1 047,7 mkr för 2022. Vid 
planperiodens slut uppgår den till 1 150,9 mkr. 
Nedan redovisas de anslag till nämndernas 
driftramar som beslutats av kommunfullmäkti-
ge.

Valnämnden:

• 400 tkr för att finansiera 2022 års allmänna 
val.

Räddningsnämnden:

• 324 tkr avseende ökade kostnader för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, lägre 
intäkter från kontroll- och tillsynsverksam-
het samt ökade kostnader för administrativa 
tjänster. 

• 540 tkr för ett nytt ledningssystem i samar-
bete med Räddningsnämnden Östra Ska-
raborg till följd av ny Lag om skydd mot 
olyckor. 

Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadsför-
valtningen):

• 600 tkr från 2022 för att kunna arbeta med 
de mål nämnden och kommunfullmäktige 
beslutat om genom att utöka bemanningen 
med en samhällsplanerare.

Tekniska nämnden:

• 1 000 tkr ökning per år under perioden 
2022-2025 för ökade kapitalkostnader 
till följd av investeringar inom gatu- och 
parkverksamheten.

• 400 tkr från och med 2022 för ökade drifts-
kostnader inom gatu- och parkverksam-
heten.

• 1 000 tkr från 2022 till 2042 för ökade ka-
pitalkostnader för Sparbanken Blackbox till 
följd av ändrade redovisningsregler.

• 2 000 tkr från 2022 för utredning och sane-
ring av förorenad mark.

Miljö- och byggnadsnämnden:

• 785 tkr från och med 2022 för ökade perso-
nal- och IT-kostnader.

Bildningsnämnden:

• 1 700 tkr från och med 2022 för ökade kost-
nader för vuxenutbildning.

• 400 tkr från och med 2022 för ökad hyra för 
Alléskolans kök.

• 300 tkr från och med 2022 för ökad hyra i 
samband med byggprogrammets nya loka-
ler.

• 6 000 tkr från och med 2022 för att täcka 
delar av befintligt underskott främst kopplat 
till ökade kostnader för vuxenutbildning, 
skolskjuts, särskola och elever i behov av 
särskilt stöd.

• 1 000 tkr från och med 2022 för att täcka 
delar av det bortfall som kommer sig av 
friskoleetableringen i Jung från och med 
hösten 2021.

• 200 tkr från och med 2022 för ökad hyra för 
Alléhallen.

• 600 tkr från och med 2023 för ökad hyra för 
Alléskolans kök.

• 4 600 tkr från och med 2024 för ökad hyra 
för Allé- och Nästegårdsskolan.

Socialnämnden:

• 4 700 tkr från och med 2023 för bemanning 
i och med utökning av antal platser i kort-
tidsboende.
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Nämndernas driftbudget
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Investeringsbudget
Kommunfullmäktige har beslutat om nämn-
dernas investeringar för 2022 till 2025. Bild-
ningsnämndens budget minskar med 1,4 mkr 
jämfört 2021 efter en tillfällig höjning för 
inventarier till skola och förskola. Tekniska 
nämndens budget ökar med 67,8 mkr jämfört 
med 2021 och sammanlagt budgeteras en in-
vesteringsvolym för 2022 om 301,4 mkr. Däref-
ter minskar investeringstakten till 188,7 mkr 
2023, 111,9 mkr 2024 och 79 mkr 2025. Nedan 
följer en specifikation över Tekniska nämndens 
investeringsbudget.

Nämndernas investeringsbudget

Tekniska nämndens investeringsbudget
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Kassaflödesbudget
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Finansiell analys
Vara kommun budgeterar för ett resultat om 
34,0 mkr för år 2022. Resultatet relaterat till 
skatteintäkter och generella statsbidrag upp-
går till 3,2 %. Kommunens nettoinvesteringar 
beräknas under 2022 uppgå till 301 mkr vilket 
är högre än tidigare år. Totalt under perioden 
2022 till 2025 beräknas kommunen investera 
för 681 mkr. Volymen är högst 2022 men sjun-
ker kraftigt till 2025.

Självfinansieringsgraden av investeringarna be-
räknas under 2022 uppgå till 29 %. Det innebär 
att investeringarna endast delvis kan finansieras 
med skatteintäkter, utan kommunen måste låna 
för att finansiera investeringarna. Det förhål-
landet består under hela planperioden.

Budgeterade intäkter från skatter och bidrag 
bygger på prognoser från Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Mot bakgrund av coro-
napandemins inverkan på svensk ekonomi 
är osäkerheten kring intäkternas utveckling 
fortfarande stor. Det betyder att skatteintäk-
terna likväl som de generella statsbidragen kan 
komma att förändras i större utsträckning än 
normalt. Därtill kommer en fortsatt osäkerhet 
kring ökade kostnader till följd av coronapan-
demin och i vilken utsträckning kommunerna 
kompenseras för det.

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

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra 
perspektiv: Det finansiella resultatet, kapacitets-

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

Resultat

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter från skatter och generella 
statsbidrag väntas öka med 5,6 % år 2022 jäm-
fört med vad som budgeterades för 2021. Den 
relativt höga ökningstakten avspeglar återhämt-
ningen i ekonomin som ger högre skatteintäk-
ter än förväntat. För 2023 ökar intäkterna med 
måttliga 2,2 % men ökar sedan med 2,9 % år 
2024 respektive 2025. Den lägre ökningstakten 
beror på en avtagande återhämtning i ekono-
min.  Kommunen budgeterar för en oföränd-
rad skattesats om 21,77 % under perioden.

Kommunens nettokostnader väntas öka med 
6,5 % under 2022. Utöver underliggande 
ökning av kostnader för inflation, pensioner 
och investeringar beror ökningen till största 
delen på verksamhetskostnader inom skola 
och omsorg och speglar ökade behov samt den 
demografiska utvecklingen. För åren 2023 till 
2025 beräknas en kostnadsökning med mellan 
3,0 % och 3,9 %.

Sammantaget ökar kostnaderna 1,0 % mer än 
intäkterna år 2022. För planperioden 2023 till 
2025 ökar kostnaderna mer än intäkterna med 
1,2 %, 1,0 % respektive 0,1 %.
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Årets resultat

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

Kommunens resultat i relation till skatter och 
generella statsbidrag väntas bli 3,2 % år 2022. 
Jämfört med budget 2021 är det en försämring 
med 0,7 %. Under 2023 till 2025 budgeterar 
kommunen för minskande resultat från 1,9 % 
till 0,7 %.

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

I samband med årsredovisningen görs en ba-
lanskravsutredning i enlighet med kommunalla-
gen utifrån bedömning av en hållbar ekonomi. 

Enligt lagen ska ett negativt resultat återställas 
inom de tre efterföljande åren. Vid denna be-
dömning tillämpas resultat enligt blandmodel-
len. Vara kommuns budgeterade resultat 2022 
enligt denna modell uppgår till 19,2 mkr och 
1,8 % av skatter och generella statsbidrag.

Årets investeringar

De samlade nettoinvesteringarna för år 2022 
väntas uppgå till 301 mkr vilket är ca 70 mkr 
högre än budget 2021. Investeringstakten sjun-
ker sedan under 2023 till 2025 till 189 mkr, 112 
mkr respektive 79 mkr.

Vara kommun har under perioden 2018 till 
2021 budgeterat för investeringar på i genom-
snitt ca 200 mkr årligen vilket är en nivåhöjning 
historiskt sett. Utfallet under perioden 2018 till 
2020 har i genomsnitt legat kring 150 mkr. Den 
höga investeringsnivån beror till stor del på 
ett ökat reinvesteringsbehov av de fastigheter 
som byggdes under 70- och 80-talen, men även 
investeringar i infrastruktur.

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

Totalt under perioden budgeterar kommunen 
för investeringar om 681 mkr. De senaste 
åren har utförda investeringar inte nått upp till 
budgeterad volym och utfallet har legat mellan 
50 - 85 %.

Av de totala investeringarna beräknas ca 45 % 
under perioden göras i skolor och förskolor. 
Investeringar i VA-verksamhet, gator och vägar 
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väntas uppgå till ca 25 % och omkring 15 % 
läggs på investeringar i vård och omsorg.

Självfinansieringsgrad av 
investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna 
mäter hur stor del av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat före avskriv-
ningar. 100 % innebär att kommunen kan 
skattefinansiera samtliga investeringar som är 
utförda under året, vilket i sin tur innebär att 
kommunen inte behöver låna till investering-
arna och att kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme stärks. Nyckeltalet beräknas 
enligt blandmodellen för att underlätta jämfö-
relse med övriga kommuner.

Självfinansieringsgraden väntas uppgå till 24 % 
2022 för att sedan öka till 77 % 2025 i takt med 
att de budgeterade investeringarna avtar. Den 
låga självfinansieringsgraden de inledande åren 
innebär att kommunen ökar sin belåning vilket 
minskar det finansiella handlingsutrymmet. 
Självfinansieringsgraden i riket ligger normalt 
avsevärt högre, kring 75 % ett normalår, vilket 
kan ses som ett riktmärke för en hållbar finan-
siell ställning över tid. Samtidigt bör nyckeltalet 
analyseras tillsammans med kommunens soli-
ditet som beskriver det finansiella utgångsläget, 
och Vara kommun har en hög soliditet jämfört 
med rikets kommuner i genomsnitt.

Kapacitet

Soliditet

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

2018 bildade Vara kommun en koncernbank 
vilket innebär att koncernbolagens samtliga 
lån övertogs och framledes upptas genom 
kommunen. Det betyder att kommunen och 
kommunkoncernens soliditet alltid är i princip 
densamma. Kommunen har på senare år börjat 
ta upp lån även för egen del och budgeterat 
för en sjunkande soliditet. Stora extra statsbi-
drag under 2020 till följd av coronapandemin i 
kombination med ett lågt utfall av investeringar 
innebar dock att upplåningen avstannade och 
att soliditeten 2020 blev betydligt högre än de 
22 % som budgeterats. Högre skatteintäkter till 
följd av en starkare återhämtning i ekonomin 
än förväntat stärker den positiva trenden och 
för år 2022 väntas soliditeten uppgå till 27,7 % 
för att sedan successivt sjunka till 26,7 % vid 
planperiodens slut.

Vara kommun har en hög soliditet jämfört med 
andra kommuner även med hänsyn tagen till 
att kommunen har en koncernbank. Koncern-
banker förekommer i olika utsträckning i rikets 
kommuner och påverkar i olika grad, men Vara 
kommun ligger ca fem procentenheter högre 
än rikssnittet.
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Kommunalskatt

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

Risk och kontroll

Likviditet

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

Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en 
kortsiktig beredskap som motsvarar minst 85 
mkr och har därför en checkkredit om 100 
mkr som inte är avsedd att nyttjas. Det behov 
av likviditet som följer av att kommunen inte 
klarar att självfinansiera budgeterade investe-
ringar möts genom ökade lån. Upplåningsbe-
hovet i koncernen samordnas i koncernbanken 
och budgeteras efter likvida medel om 10 mkr, 
utöver den reserv som checkkrediten utgör. På 

så vis uppnås en kostnadseffektiv finansiering.

Kassalikviditeten beräknas till 36 % för hela 
planperioden. Den låga nivån förklaras av 
att kommunen har en checkkredit istället för 
pengar i kassan. Inräknat checkkrediten är 
kassalikviditeten 81 % för 2022. De kortfristiga 
skulderna innehåller dessutom en semesterlö-
neskuld om ca 55 mkr som inte betalas ut på 
kort sikt. Med hänsyn tagen även till denna blir 
kassalikviditeten kring 105 %.

Pensionsåtagande

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

Osäkerheten i skuldens storlek kommer sig 
av att arbetsgivaren har ett åtagande att betala 
pension till ett visst belopp till de som har en 
förmånsbestämd pension oavsett livslängd. 
Nya pensioner är mestadels premiebestämda 
och kostnadsförs löpande vilket betyder att 
kommunens pensionsskuld minskar i takt med 
att de förmånsbestämda pensionerna betalas ut.

Då Vara kommun redovisar skulden i balans-
räkningen innebär förändringar i beräkningar-
na, såsom basbeloppsjusteringar eller räntejus-
teringar, att kommunens resultat förändras.
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Avslutande kommentar
Budgeten för Vara kommun år 2022 är upp-
rättad i enlighet med de riktlinjer som antagits 
av kommunfullmäktige för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen väntas uppfylla det 
finansiella målet om ett resultat på 2 % +/- 1 
% av intäkter från skatter och generella stats-
bidrag för 2022 och 2023, men inte för 2024-
2025. Balanskravet enligt kommunallagen 
uppfylls också för år 2022-2024. För år 2025 är 
resultatet negativt enligt beräkning med bland-
modellen, vilket innebär att balanskravet inte 
uppfylls.

För att kunna uppfylla det finansiella målet un-
der perioden krävs en god verksamhetsstyrning 
med fokus på en aktiv uppföljning för att kun-
na parera förändringar i budgetförutsättningar-
na. Ökade generella statsbidrag under 2020 till 
följd av coronapandemin har bidragit positivt 
till kommunens finansiella ställning, men den 
negativa resultatutvecklingen i planåren vittnar 
om den underliggande utmaningen att möta de 

kostnadsökningar som bland annat kommer 
av den demografiska utvecklingen och öka-
de kostnader generellt i verksamheterna. För 
att förhindra att nettokostnaderna utvecklas i 
snabbare takt än skatteintäkterna krävs nya sätt 
att organisera arbetet, utnyttja ny teknik och 
samordning av resurser inom kommunen och i 
olika samverkansformer med andra kommuner. 
Förutsättningarna på sikt ser dock bättre ut än 
på flera år då kommunen budgeterar för positi-
va resultat genom hela planperioden.

Finansiella nyckeltal
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Ansvarsområde
Ordförande: Gabriela Bosnjakovic

Förvaltningschef: Anna Cederqvist

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

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

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

Förvaltningen för utveckling och 
service
• Utvecklingen av den kommunala demokra-

tin.

• Kommunikationsverksamhet och medbor-
gardialog.

• Övergripande ekonomisk styrning och upp-
handling.

• Personalfrågor och arbetsmiljöarbete.

• Kvalitetsarbete.

• Utveckling av brukarmedverkan.

• Krisledning.

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

• Hållbarhets- och folkhälsofrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Kommunövergripande tillväxt- och ut-

vecklingsfrågor av strategisk och långsiktig 
karaktär.

• Strategiska platsutvecklingsfrågor inklusive 
besöksstrategiskt arbete.

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

• Mark- och exploateringsfrågor.

• Bostadsförsörjningsfrågor.

• Infrastruktur och mobilitetsfrågor.

Förvaltningen för utveckling och 
service

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

Staben omfattar digitalisering, folkhälsoarbete, 
hållbarhetsarbete inom miljö och kvalitet samt 
kommunjuridik.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att skapa 
förutsättningar för att kommunens invånare får 
största möjliga nytta av sina skattemedel och 
att kommunen har en långsiktigt hållbar eko-
nomi. Det sker bland annat genom att ansvara 

Kommunstyrelsen
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för och utveckla kommunens styrprocess där 
ekonomiska resurser kopplas till verksamhetens 
kvalitet. Processen omfattar planeringsarbete 
med fördelning av resurser i budget samt upp-
följning av resultat och kvalitet i delårsrappor-
ter och årsredovisning. Avdelningen ska också 
vara ett stöd till nämndernas förvaltningar i det 
löpande arbetet med planering och uppföljning 
samt analys och intern kontroll. Avdelningen 
ska effektivisera arbetet för att öka kvaliteten 
i kommunens lednings- och stödprocesser 
samt utveckla hantering och information kring 
debitering av kommunala tjänster gentemot 
kommunens invånare.

Kansliavdelningen har det övergripande ansva-
ret för att utveckla processer och rutiner kring 
ärendeberedningen och arkivfunktionen. Av-
delningen ska se till att den demokratiska pro-
cessen i kommunen är korrekt och rättssäker 
genom att ärenden och handlingar hanteras på 
rätt sätt. Detta arbete sker bland annat genom 
ärendehantering, beredning och sekreterarskap 
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
övriga nämnder, arbetsutskott, råd och kom-
munala bolag. Det sker också genom att vara 
ett nämndadministrativt stöd till kommunens 
förvaltningar och ansvara för kommunens cen-
tralarkiv och dokumenthantering. Avdelningen 
tar också emot begäran av allmänna handlingar 
och upprätthåller att begäran hanteras och be-
svaras i enlighet med de lagkrav som finns och 
hjälper allmänheten att hitta information hos 
kommunen.

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

och lägre sjukfrånvaro.

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

Nämndsmål

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

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Förvaltningen ska fortsätta att arbeta för gott 
bemötande, förbättrad tillgänglighet och en 
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öppen och tydlig kommunikation till alla. Om 
beslut fattas om att införa ett så kallat kon-
taktcenter kommer ett införandeprojekt att 
genomföras under år 2022. Ett kontaktcenter 
innebär ”en väg in” för alla som har ärenden 
till kommunen och syftar till att effektivisera 
servicen och förbättra bemötandet gentemot 
medborgarna.

Medborgardialogen är ett viktigt arbetssätt för 
att involvera medborgarna i kommunens olika 
utvecklingsfrågor och arbetet fortsätter med 
att arrangera invånarträffar. Vidare fortsätter 
förvaltningen att utveckla arbetet med med-

borgardialog på olika sätt. Även fortsatt fokus 
på utveckling av kommunens e-tjänster, för att 
möta invånarnas krav på tillgänglighet fortsät-
ter framöver.

Arbetet med att förvalta och utveckla en 
digital och rättssäker ärendehantering genom 
att ärendehanteringssystemet används på rätt 
sätt kommer att fortsätta. Till detta ska även 
arbetet med nya dokumenthanteringsplaner för 
alla kommunens processer färdigställas. Do-
kumenthanteringsplanerna ska tydliggöra vilka 
handlingar som ska bevaras och vilka som ska 
gallras.



31

Kommunstyrelsen

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål 

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

Hur ska målet nås?

Förvaltningen fortsätter projektarbetet med 
Vara Frisk som är ett samarbete mellan För-
säkringskassan, Samordningsförbundet och 
Närhälsan för att minska sjukfrånvaron. En 
ansökan har genomförts för att förlänga pro-
jektet, då det under pandemin pausats. Arbe-
tet med att utveckla Rehabforum som metod 
fortsätter. Fokus kommer också vara att bli 
ett än bättre stöd till chefer i verksamheterna i 
frågor kring arbetsmiljö och rehabilitering, där 

en rad utbildningsinsatser planeras. Kontinuer-
liga utbildningsinsatser sker i arbetsmiljöfrågor, 
samt första hjälpen och brandutbildningar för 
Vara kommuns medarbetare.

Arbetet med Heltid som norm fortgår och där 
kommer ett omtag i arbetet att ske framöver. 
Arbetet innebär att medarbetare i högre grad 
ska erbjudas heltid i sin grundtjänst och över 
tid få mer hållbara arbetsscheman. Förvaltning-
en arbetar för att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare och på så sätt underlätta nyrekry-
tering.

Under 2022 kommer alla medarbetare delta i 
gemensam verksamhetsutveckling. I det arbetet 
får medarbetare möjlighet till delaktighet och 
utveckling, både som individ och grupp.

OSA- samt AKU-enkäter genomförs vartan-
nat år. Förvaltningen kommer att arbeta med 
utökat stöd till chefer vad gäller framtagning av 
handlingsplaner.
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Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att ska-
pa förutsättningar för kommunens verksamhe-
ter att planera för och följa upp de ekonomiska 
målen. Under 2021 har en förvaltningsöver-

gripande rutin för uppföljning av budget tagits 
fram. Det kommer att bidra till mer tillförlitliga 
rapporter och beslutsunderlag av högre kvalitet 
framöver.

Under år 2021 har ett nytt ekonomisystem im-
plementerats vilket har medfört att nya rutiner 
och arbetssätt har tagits fram och detta arbete 
kommer fortsatta under åren framöver. Utifrån 
detta kommer förvaltningen också fortsätta 
stödja arbetet med att förenkla och digitalisera 
kommunens interna processer. Under början 
av år 2022 kommer kommunen även att införa 
e-handel vilket kommer att skapa förutsättning-
ar för en mer effektiv inköpsprocess och som 
också förväntas ge bättre följsamhet av avtal 
och en bättre intern kontroll.

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

Då förvaltningens kostnader har ökat de 
senaste åren pga nya centrala system kommer 
det finnas utmaningar i att kunna hålla resultat 
inom tilldelad ram men det finns en medveten-
het kring detta och förvaltningen jobbar för att 
använda givna resurser på bästa sätt.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens totala budget uppgår till 
104 140 tkr för år 2022 enligt inriktningsbeslu-
tet. I detta totala belopp ingår från år 2021 de 
två förvaltningarna samt det centrala löneansla-
get och fördelas enligt följande:

• Centralt löneanslag 15 673 tkr

• Förvaltningen för utveckling och service 78 
497 tkr

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 970 tkr

Förvaltningen för utveckling och service bud-
getram, exklusive post för centralt löneanslag, 
uppräknas med 2 % (ej personalkostnader) 
för att kompensera för inflation. Vad gäller 
det centrala löneanslaget har detta uppräknats 
med 2,5 % inför budget 2022 och plan 2023-
2025. När avtalen är kända och prioriteringar 
gjorts för de olika personalgrupperna fördelas 
löneanslaget till respektive nämnd. Detta syftar 
till att öka kraften i kommunens lönepolitik då 
budgetutrymmet förvaltningsvis inte ska hindra 
möjligheten till att styra lönepolitiken.

Inför år 2022 har det skett två budgetväxling-
ar mellan FUS och övriga förvaltningar. Dels 
har IT-kostnader budgetväxlats från FUS till 
övriga med en summa om 1 312 tkr, detta 
avser kostnader som är förvaltningsspecifika 
men som inte kom med i den budgetväxling av 
IT-kostnader som gjordes inför år 2020. Det 
har också skett en budgetväxling gällande lön 
för kommunikatör som tidigare har legat på 
andra förvaltningar men som nu växlas över till 
FUS i syfte att kostnaderna ska finnas där de 
kan styras.

Kommande möjligheter & 
utmaningar
Kommunen har tillsammans med övriga 
V6-kommuner upphandlat ett nytt ekonomi-
system. Implementering har skett under våren 
2021 och systemet är i drift. Det har varit 

osäkert kring vad kostnaderna för systemför-
valtarorganisationen kommer uppgå till. Den 
kalkyl som nu har tagits fram på V6-nivå visar 
på kostnader som är ca 400 tkr högre än vad 
samma kalkyl visade under våren 2021. Dessa 
kostnader ryms inte i sin helhet i ekonomi-
avdelningens budget där övriga kostnader till 
största del består av personalkostnader.

Kommunfullmäktiges beslut, KF § 65 2019, att 
överföra Vara kommuns löneadministration till 
Lidköpings kommun upphävdes i juni 2020. 
Detta har fått till följd att HR-avdelningen var 
tvungna att byta lönesystem då det nuvarande 
systemet tas ur bruk. Det nya systemet togs i 
drift i oktober 2021 och projektet har blivit dy-
rare än vad som var beräknat. Det har tillkom-
mit kostnader för vissa moduler som har krävts 
samt en dyrare driftskostnad till Göliska. Detta 
innebär ökade kostnader för åren framöver 
med ca 120 tkr mot tidigare budget.

Kommunen är ansluten till Omställningsfon-
den vilket är en tjänst som stödjer anställda, 
men även fack och arbetsgivare, i samband med 
uppsägningar som en följd av arbetsbrist. Den-
na tjänst har sedan 2014 varit avgiftsfri men i 
och med ett nytt avtal för år 2020 tas det nu 
ut en premie som uppgår till 0,1 % av årslöne-
kostnaden. För Vara kommuns del innebär det 
en kostnad på 500 tkr år 2021 och en kostnad i 
liknande storlek beräknas år 2022.

Inför år 2020 införde kommunen ett frisk-
vårdsbidrag om 1 000 kr till alla anställda. 
Budgeterat var att 50 % skulle komma att 
utnyttja detta bidrag men nyttjandegraden 2020 
var högre. Ur budgetsynvinkel innebär det att 
kostnaderna även framåt troligtvis kommer 
vara högre då det har visat sig att nyttjandet av 
denna typ av bidrag brukar stiga med åren. I 
tilldelad ram finns inte möjlighet att öka denna 
budgetpost, utan den från början satta budge-
ten om 800 tkr kvarstår med osäkerhet kring 
om det räcker.
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Både bytet av ekonomisystem och lönesystem 
har inneburit högre kostnader till Göliska för 
drift varje år. Vid analys av IT-kostnaderna i 
kommunen blir det också tydligt att kostna-
derna ökar mer än de 2 % som kostnadsramen 
räknas upp varje år. Budgeten för digitalise-
ringsverksamheten inför år 2022 är ca 100 tkr 
högre än vad verksamhetens tilldelade ram är.

Inom kanslienheten söks årligen ett bidrag från 
Riksantikvarieämbetet om 570 tkr för arkiv-
tjänster. Bidraget erhölls år 2021 med 437 tkr 
men inför år 2022 råder osäkerhet kring tilldel-
ningen. Risk finns att bidraget inte betalas ut, 
vilket skulle komma att innebära reduceringar 
i arbetets omfattning inom arkivverksamheten. 
Kanslienheten har under de senaste åren sålt 50 
% av en tjänst till V6 för övergripande system-
förvaltare av ärendehanteringssystemet Evolu-
tion. Inom V6 tittar man nu på en systemför-
valtarmodell vilket skapar en osäkerhet kring 
denna intäkt utifrån att modellen kan göras 
om. I budgeten för år 2022 är försäljningen av 
denna tjänst fortsatt inräknad.

Vara kommun kommer framöver att samverka 
med Essunga och Grästorp gällande växelfunk-
tionen vilket innebär att viss del av växeltjänst 
säljs. Det genomförs också en förstudie gällan-
de kontaktcenter under år 2021. Efter genom-
förd förstudie ska beslut fattas kring om ett 
kontaktcenter ska införas och om det blir ett 
jakande beslut kan implementeringen starta år 
2022. Klart är att ett införande av ett kontakt-
center skulle innebär uppstartskostnader i form 
av en projektledare och eventuella materialin-
köp samt lokalförändringar som inte är med i 
den nu tilldelade budgetramen.

Förvaltningen ser ett behov av en förändrad 
organisation kring säkerhetsarbetet och det har 
under år 2021 gjorts en utredning kring ären-
det. Inför år 2023 ser förvaltningen därför ett 
behov av att förstärka säkerhetsorganisationen 
och ha tjänsten inom kommunen.

Sammanfattningsvis står förvaltningen inför ut-
maningar inför år 2022 då de projekt som tidi-
gare varit osäkra i kostnadsstorlek har visat sig 
bli dyrare än beräknat. Förvaltningen har under 
många år effektiviserat verksamheten vilket gör 
att flexibiliteten har minskat kraftigt gällande 
att klara oförutsedda kostnadsökningar. För-
valtningens största kostnad är personalkostna-
der, övriga kostnader är i mångt och mycket 
fasta och inte påverkbara inför kommande år.
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Drift- och investeringsbudget 

Driftbudget

Intäkterna minskar markant mellan budget 2021 och budget 2022 vilket beror på ändrat sätt att redovisa interna omföring-
ar och kostnaderna har minskat i samma utsträckning.

Driftbudget per verksamhet

Från år 2022 är Valnämnden och Överförmyndarnämnden utbrutna från Kommunfullmäktige och upprättar egna budget- 
rapporter.

Investeringsbudget

Jämförelsetal
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Framtiden

Förutsättningarna för Vara kommun att be-
driva verksamhet förändras kontinuerligt. 
Den långtidsprognos som Vara kommun tagit 
fram tillsammans med SKL hösten 2019 visar 
på ekonomiska utmaningar framöver. Detta 
förklaras av den demografiska utvecklingen 
med ökad försörjningskvot, dvs. invånarna i 
Vara kommun blir allt fler i yngre och äldre 
åldrar, vilket leder till kostnadsökningar och 
investeringsbehov. De demografiska behoven 
ökar framför allt inom grundskola, gymnasie-
skola och äldreomsorg. Covid-19 pandemin 
har inneburit både utmaningar och omställ-
ningar för Vara kommuns verksamheter. För 
förvaltningen för utveckling och service som 
ansvarar för krisledningsarbetet har ett ökat 
fokus fått läggas på dessa frågor och ännu 
syns inte hela vidden av pandemins utveckling 
och dess konsekvenser. Det har även kommit 
en ny säkerhetslagstiftning som ökar fokus på 
just dessa frågor. En utredning pågår över hur 
organisation och arbetsformer ska fungera för 
dessa verksamheter.

Pandemin har också tydliggjort de ökande 
kraven på kommunikation med kommunens 
medborgare samt medarbetare. En översyn 
kommer göras av webbplatsen vad gäller beho-
vet av anpassningar för att bli en mer kommu-
nikativ organisation. Ökade insatser kommer 
att behöva läggas på utvecklingen av e-tjänster 
i kommunen och i det arbetet är kommuni-
kationsavdelningen en viktig funktion för att 
informera och vägleda medborgarna.

Pandemin har inneburit att nya synsätt vad gäl-
ler arbetets utförande har utvecklats. Distans-
arbete blir allt mer vanligt, möjligt och aktuellt 
utifrån att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta 
ställer krav på organisationen vad gäller synsätt 
och fysisk arbetsmiljö. Det ställer också högre 
krav på digitaliseringen, en redan essentiell del 
där rätt systemstöd krävs för att kunna driva en 
ändamålsenlig verksamhet.

En viktig uppgift framöver är att hålla samman 

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

Den offentliga sektorn, liksom den privata 
sektorn, kommer framledes att ha stora utma-
ningar med kompetensförsörjningen till sina 
verksamheter, mot bakgrund av den demogra-
fiska utvecklingen. För kommunens del blir 
utmaningen dubbel, dels att kompetensförsörja 
de egna verksamheterna och dels att erbjuda 
utbildningsmöjligheter för medborgarna som 
ligger i linje med näringens behov. För kommu-
nens del kommer det att innebära att fortsätta 
arbeta med att förstärka arbetsgivarvarumärket. 
Satsning på verksamhetsutveckling och ledarut-
veckling fortgår. För att klara kompetensför-
sörjningen är en annan viktig del att förbättra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att 
fortsätta satsningen på hälsa och friskvård för 
de anställda.

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

Förvaltningens arbete kommer att kraftsamla 
kring det strategiska arbetet kring Agenda 2030 
för hållbar utveckling, ur såväl ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt perspektiv. I arbetet 
med kommunens nya mål som togs fram under 
hösten 2019 arbetades Agenda 2030 in och ar-
betet framåt kommer bestå i att implementera 
målen i verksamheten och sträva efter målupp-
fyllelse. Miljöstrategin kommer att implemen-
teras i verksamheterna och en plan för social 
hållbarhet håller på att arbetas fram.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisation & verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar två 
enheter, plan- och tillväxtenheten och mil-
jö- och byggenheten. Den senare svarar mot 
Miljö- och byggnadsnämnden medan den förra 
svarar mot Kommunstyrelsen. Totalt omfattar 
förvaltningens arbete verksamhetsområden 
som näringslivsutveckling, platsutveckling, 
besöksstrategiskt arbete, mark- och exploate-
ringsfrågor, översiktsplanering av den fysiska 
miljön, utformning av det offentliga rum-
met, bostadsförsörjningsfrågor, infrastruktur, 
mobilitetsfrågor, kollektivtrafik och miljö- och 
byggverksamhet.

Samhällsbyggnadschef  är både förvaltnings-
chef  och enhetschef  för verksamheter under 
Kommunstyrelsen medan miljö- och byggchef  
är enhetschef  och ansvarig för miljö- och 
byggverksamheten under Miljö- och byggnads-
nämnden.

Nämndsmål

En hållbar tillväxt och utveckling

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

I syfte att ytterligare stärka upp Varas erbjudan-
de som etableringsort inom ramen för det del-

regionala etableringskontoret Business Region 
Skaraborg samt Position Väst stärker planverk-
samheten planberedskapen på etableringsom-
rådet Häljeved. Detta för att öka möjligheterna 
till fler typer av verksamhetsinriktningar än vad 
som medges av rådande planberedskap.

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

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

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

I syfte att stärka förutsättningarna för en 
levande småstad och fortsatt god service till 
medborgare och besökare kommer förvaltning-
en aktivt verka för och lägga tid på ett stärkt 
samarbete mellan kommun, fastighetsägare och 
handlare med fokus på en hållbar småstads-
utveckling. Utöver detta kommer den digitala 
kommunikationen ut mot besökare att ytter-
ligare stärkas genom ”Visit Vara” och andra 
kanaler. Samarbetet fortsätter med Läckö-Kin-
nekulle gällande besökskommunikationen.

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

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

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

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

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

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny 
förvaltning från och med januari 2021. Med 

utgångspunkt från aktuella arbetsklimatsunder-
sökningar samt arbetet med den etiska kompas-
sen kommer löpande utvärderingar och insatser 
att vidtas för en hållbar och välmående arbets-
miljö. Fokus för förvaltningens arbete med en 
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess är att 
löpande jobba med insatser där medarbetare 
inom förvaltningens olika verksamhetsområ-
den ges möjlighet att stärka sina koordinerade 
relationer.
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Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
behöva ta ett omtag för att digitalisera i all-
mänhet och tillskapa e-tjänster och öppna data 

i synnerhet. På kort sikt kan detta generera 
kostnader för nya plattformar och eventuellt 
kostnader för tidsbegränsade timanställningar/
projekt.

För att skapa förutsättningar för en hållbar 
ekonomi i kombination med nya rekommen-
dationer för exploateringsredovisning kommer 
planverksamheten att lägga tid på att jobba 
systematiserat och processinriktat för att på 
bästa sätt kunna uppskatta kostnader och intäk-
ter över olika år när det gäller detaljplanering 
och köp- och försäljning av mark. Här behöver 
fysiska planerare jobba nära förvaltningseko-
nomer för att kunna skapa så goda beslutsun-
derlag som möjligt för en långsiktigt hållbar 
ekonomi.

Parallellt med detta kommer nya regler för 
detaljplaner att kräva utbildningar och arbetsin-
satser som förvaltningen har svårt att bedöma 
omfattningen av.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens totala budget uppgår till 
104 140 tkr för år 2022. I detta totala belopp 
ingår från år 2021 de två förvaltningarna samt 
det centrala löneanslaget och Samhällsbygg-
nadsförvaltningens del uppgår till 9 970 tkr.

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

Från och med år 2020 kom det nya redovis-
ningsrekommendationer gällande hur man ska 
redovisa plankostnader i samband med explo-
atering vilket påverkar planverksamheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Tidigare har 
dessa kostnader balanserats i redovisningen 
fram tills dess att marken sålts, enligt de nya 
rekommendationerna ska kostnader av denna 
typ löpande belasta driften. Detta kan innebära 
att kostnaderna svänger kraftigt mellan åren 
beroende på var i en planprocess kommunen 
befinner sig. Det kommer också innebära att de 
år när mark säljs kommer intäkterna öka jäm-
fört med andra år. Detta skapar en osäkerhet i 
budgetprocessen och den ram som förvaltning-
en är tilldelad bygger på ett genomsnitt, men 
variationer mellan åren kommer förekomma.

Kommande möjligheter & 
utmaningar
Under år 2021 har arbetet med planprogram-
met på Håkan-Månsgården i Vara påbörjats. 
Enligt tidsplanen skulle kostnader börja 
komma under år 2020 men pga ett utökat 
markområde och inköp av ytterligare mark i 
kombination med fördröjda upphandlingar av 
konsulter för efterfrågade markundersökningar 
kommer kostnaderna för projektet att starta 
först år 2021 och fortsätta in i 2022. Detta i 
kombination med att intäkter på Lassagården i 
Vara blir försenade pga en tidigare överklagan-
deprocess gör att det blir obalans i kostnader 

och intäkter som sannolikt får konsekvenser 
även under 2022. Inom exploateringen ligger 
det framåt ett antal osäkerhetsfaktorer, både 
vad gäller tidsplan men även storlek på kostna-
der och intäkter enligt ovan resonemang plus 
att de förseningar som överklagandeprocessen 
har lett till i sig kan göra att exploatörer väljer 
att dra sig ur.

En övergång från nuvarande marktaxa till att 
sälja planlagd mark enligt värdering kommer 
- om allt går enligt plan och om erforderliga 
politiska beslut fattas i linje med förslaget - att 
träda i kraft under år 2022. Konsekvensen blir 
att intäkterna påverkas positivt givet oföränd-
rad efterfrågan. Detta då den nuvarande mark-
taxan ligger för lågt i förhållande till markens 
marknadsvärde.

Både vad gäller intäkter från planavtal och 
planavgifter samt markförsäljningar finns det 
en stor osäkerhet då efterfrågan är svår att 
bedöma i förväg. I budgeten för år 2022 har 
det budgeterats med uppskattade planintäkter 
om 750 tkr men i detta finns en osäkerhet. 
Intäkterna för planer under år 2022 beräknas 
främst komma från Heljeved, Torsgården och 
Lassagården och är beräknade utifrån tidigare 
års utfall och rimlighet. Under 2022 träder nya 
lagregler i kraft gällande en nationell geoda-
taplattform vilket innebär att kommunerna från 
och med 1 januari 2022 har en skyldighet att ta 
fram nationellt angivna tekniska specifikatio-
ner samt föreskrifter för detaljplan och plan-
beskrivning. Syftet med föreskrifter (juridiskt 
ramverk) och specifikationer (tekniska krav), 
är att skapa förutsättningar för standardisera-
de datamängder i detaljplaneprocessen samt 
för ett nationellt digitalt tillgängliggörande. 
Standardiserade datamängder är en grund för 
en digital samhällsbyggnadsprocess. De nya 
lagändringarna kommer att ställa krav på nya 
arbetssätt och utbildningsinsatser under år 
2022.
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Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Investeringsbudget

Jämförelsetal

Framtiden
Prioriterade områden för samhällsbyggnads-
förvaltningen under 2022 utöver det som redan 
nämnts i rapporten kommer att vara att fortsät-
ta lägga fokus på medborgardialog och kom-
munikation för att på bästa sätt leva upp till 
politikens mål om att kommunen ska öka den 
demokratiska processen och vara transparenta.

Det finns också anledning att lägga tid på att 
anpassa verksamheten och våra arbetsprocesser 
efter det ”nya normala” postpandemin. Hit hör 
även att bibehålla vissa delar gällande kontakt 
medborgarkontakter/dialoger även efter att 

restriktionerna släppts. En sådan sak är t ex 
Vara Näringsliv LIVE.

En stor utmaning framåt gäller kommunens 
förhållningssätt till det nationella intresset av 
jordbruksmark. Samhällsplaneringen behöver 
vila på smarta lösningar där mark används 
effektivt utan att för den delen reducera kvalite-
ten på attraktiva livsmiljöer. Att växa som sam-
hälle för med sig både möjligheter och utma-
ningar så det gäller att växa smart och hållbart. 
Ett ökat bostadsbyggande innebär också en 
ökad efterfrågan på dels olika typer av bostäder 
men också på ytor för fritid och rekreation.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Peter Jonsson

Förvaltningschef: André Essebro

Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 
resultatenheter.

Inom de olika resultatenheterna bedrivs för-
skola, förskoleklass, grundskola, särskola, 
elevhälsa, gymnasieskola, kulturskola, skol-
skjutsar, fritidsgårdar, bad, bibliotek, allmän-
kultur, konsumentverksamhet, den allmänna 
fritidsverksamheten samt administrativt stöd till 
föreningslivet. Vuxenutbildning tillhandahålls 
av Lidköpings kommun på uppdrag av bild-
ningsnämnden. Alla gymnasiesärskoleplatser 
köps från andra huvudmän. De flesta av dessa 
elever har sin skolgång i  Lidköping och De la 
Gardiegymnasiet.

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

Organisation & verksamhet
Bildningschef  är tillika skolchef  och har det 
övergripande ansvaret för förvaltningens arbe-
te. Bildningsförvaltningens organisation utgörs 
av fyra verksamhetsområden samt den centrala 
elevhälsan och staben. Verksamhetsområdena 
är förskola, grundskola och grundsärskolan, 
gymnasieskola samt kultur- och fritid. Res-
pektive område leds av verksamhetschef  som 
har det övergripande ansvaret för respektive 
verksamhetsområde. Under verksamhetschefer 
för förskola, grundskola och grundsärskola 

samt gymnasieskola verkar ett antal rektorer 
som i sin tur leder förvaltningens förskolor, 
skolor och fritidshem. Verksamhetschef  för 
kultur- och fritidsområde är tillika enhetschef  
över bibliotek, allmän kultur samt kulturskolan. 
Under verksamhetschefen för kultur- och fritid 
verkar en enhetschef  med ansvar för badverk-
samheten, fritidsgårdar och föreningsbidrag.

Under våren 2021 utreds en förändring av den 
övergripande organisationen. Förslaget är att 
inte ersätta verksamhetschefen för gymnasiet 
efter att den tidigare och nuvarande tillförord-
nade verksamhetschefen innehar tjänsten som 
bildningschef. Förslaget är att fördela om skol-
verksamheterna på de andra två verksamhets-
cheferna inom förskola och skola. Planen är att 
förändringen börjar gälla från augusti 2021.

Nämndsmål

Verksamhet som främjar utveckling 
och lärande

Beskrivning av mål 

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

Hur ska målet nås? 

De tre nämndspecifika målen ”främja utveck-
ling och lärande”, ”skapa trygghet och trivsel” 
och ”främja tillgänglighet och delaktighet” är 
gemensamma mål för Bildningsförvaltningens 
samtliga verksamheter.

Det är också mål som är beroende av och 
växelverkar med varandra: genom trygghet och 
trivsel främjas tillgänglighet, utveckling och 
lärande, och genom delaktighet främjas i sin tur 

Bildningsnämnden
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trivsel,  utveckling och lärande och så vidare. 
Det arbete som är igång för att nå en högre 
måluppfyllelse för de tre målen beskrivs därför 
under målrubriken ”Verksamhet som främjar 
utveckling och lärande.”

Målarbetet som beskrivs nedan är förvaltnings- 
och eller verksamhetsövergripande, medan en-
hetsspecifika insatser för att nå målen tas upp i 
enheternas arbetsplaner.

Exempel på pågående målarbete som sträcker 
sig över flera kalenderår framåt:

• Utbildningsinsatsen ”Vara stärker lärandet” 
är igång och pågår mellan 2019 och framåt. 
Syftet är att stärka förskolans och skolans 
förmåga att bli en lärande organisation med 
arbetsformer, rutiner, strukturer och red-
skap att utveckla varje pedagogs undervis-
ning.

• Öronmärkt tid på rektorsträffar för kol-
legiala dialoger och samtal kring utveck-
lingsfrågor. Syftet är att stärka rektorernas 
pedagogiska ledarskap, genom möjlighet 
till kollegialt lärande. Utbyte kring lyckade 
insatser och åtgärder och lära av varandra 
leder till ökad kvalitet i den pedagogiska 
ledningen och i kvalitetsarbetet på förskola 
och skola. Detta i sin tur gynnar barns och 
elevers utveckling och lärande.

• En central utvecklingsgrupp för grundsko-
lan har tillsatts, med lärarrepresentanter 
från varje skola. Syfte att ge bättre förutsätt-
ningar att utveckla undervisningen ur olika 
perspektiv samt ge ökad likvärdighet mellan 
och inom grundskolorna. Fokus för grup-
pens arbete är att stärka kommungemen-
samt identifierade utvecklingsområden inom 
grundskolan.

• Gemensamma ämneslärarträffar för sambe-
dömning av ämnesprov och kartläggningar 
i engelska, svenska och matematik införs. 
Syftet är att skapa möjlighet till kollegiala 
utbyten hos lärare i hur man med hjälp av 

resultaten om identifierade behov hos elev-
erna kan förändra och utveckla sin undervis-
ning. 

• Utökning av antalet särskilda undervisnings-
grupper i grundskolan med hjälp av erhållna 
statsbidrag. Syftet är att tillgodose elever-
nas behov genom specifik kompetens, ett 
mindre sammanhang och högre lärartäthet. 
I förlängningen förväntas det leda till att fler 
elever uppnår godkänt i skolan.

• Utbildningsinsatsen ”Vara stärker fritids-
hemmet” är att stärka fritidshemmets 
undervisning, det kompensatoriska uppdra-
get som fritidshemmet har och samverkan 
mellan skola och fritidshem. Genom fokus 
på utökat lärande av elevens förmågor i fri-
tidshemmet finns större möjligheter för fler 
elever att komma längre i sina studier.

• Utbildningsinsatsen ”Vara stärker försko-
lan” syftar att främja det språkutvecklande 
arbetssättet bland förskolans personal. Att 
stärka barnens språkliga förmåga, både 
skriftlig och muntlig, ger bättre förutsätt-
ningar att utveckla språket och därmed så 
småningom lyckas bättre med skolgången. 

• Programmet ”Hälsosmart” genomförs 
löpande under några år, i olika årskurser i 
grundskolan. Syftet är att ge eleverna mer 
kunskap om hur de kan göra kloka val 
kring sin hälsa, sömn, motion, studier osv. 
med målet öka elevernas välmående. Detta 
förväntas leda till mer aktiv närvaro i skolan 
och ett bättre lärande.

• Revidering och förankring av det kartlägg-
ningsmaterial som används vid problematisk 
frånvaro. Syftet är att tidigare upptäcka och 
analysera orsakerna bakom frånvaro för att i 
rätt tid kunna använda rätt insatser att få till-
baka eleverna till skolan. Med ökad närvaro 
ökar möjligheten för dessa elever att klara 
skolgången.

• Utbildningsinsats för kommunens samtliga 
engelsklärare. Insatsen genomförs under 
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ledning av Högskolan Väst och syftar till att 
öka engelsklärarnas kompetens vad gäller 
att göra engelskundervisningen mer relevant 
för eleverna, vilket kan bidra till ökad moti-
vation i ämnet.

• Arbeta vidare med planen ”Lilla Vara läser”. 
Syftet är att med läsfrämjande aktiviteter 
som leds av biblioteken främja små barns 
läsande. Vårdnadshavare blir tidigt involve-
rade i vikten av och uppmuntrade att läsa 
för sina barn.

För kännedom: Indikatorer för elever på fritidshemmet mäts via en enkätundersökning som genomförs vartannat läsår. 
Vartannat läsår kan inte visas i tabellformatet -  antingen visas varje läsår eller varje eller vartannat kalenderår. Här visas 
vartannat kalenderår, och enkätundersökningen genomförs under hösten, vilket innebär att utfall och mål som presenteras 
alltid är höstterminens siffror.

För kännedom: Indikatorer för medelvärde för eleverna mäts via en enkätundersökning som genomförs på nationell nivå vart-
annat läsår av Skolinspektionen. Vartannat läsår kan inte visas i tabellformatet -  antingen visas varje läsår eller varje eller 
vartannat kalenderår. Här visas vartannat kalenderår, och enkätundersökningen genomförs under hösten, vilket innebär att 
utfall och mål som presenteras alltid är höstterminens siffror.
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Gällande indikatorn ”antal elever som läser ett fjärde år på gymnasiet ska minska”: Vi utgår från föregående läsårs mät-
ning, då det fanns tre elever som läste ett fjärde år. Eftersom värdet ska minska kan inget mål fyllas i. Målet blir grönt om 
det blir färre än tre elever och rött om det blir fler. Indikatorerna för gymnasiet avser Lagmansgymnasiets elever.

Verksamhet som skapar trygghet och 
trivsel

Beskrivning av mål 

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

För kännedom: Indikatorer för vårdnadshavarna och för elever på fritidshemmet mäts båda via enkätundersökningar som ge-
nomförs vartannat läsår. Vartannat läsår kan inte visas i tabellformatet - antingen visas varje läsår eller varje eller vartannat 
kalenderår. Här visas vartannat kalenderår, och enkätundersökningen genomförs under hösten, vilket innebär att utfall och 
mål som presenteras alltid är höstterminens siffror.
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För kännedom: Indikatorer för medelvärde hos elever mäts via en enkätundersökning som genomförs vartannat läsår av Skol-
inspektionen. Vartannat läsår kan inte visas i tabellformatet -  antingen visas varje läsår eller varje eller vartannat kalender-
år. Här visas vartannat kalenderår, och enkätundersökningen genomförs under hösten, vilket innebär att utfall och mål som 
presenteras alltid är höstterminens siffror.
Medelvärdet mäts på skalan 1-10.
Gällande indikatorn "Andel besökare som upplever att de trivs" i Kultur och Fritids verksamheter har inga enkätundersök-
ningar kunnat genomföras såsom planerat pga. Corona-pandemin. Så snart situationen tillåter kommer de att genomföras, och 
då blir det möjligt att komplettera tabellen med både "utfall" och "mål."

Verksamhet som främjar 
tillgänglighet och delaktighet

Beskrivning av mål

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

Gällande indikatorn ”Minst en av kulturskolan arrangerad aktivitet per skola och läsår (F-9)”. Eftersom antalet aktiviteter 
inte har betydelse för måluppfyllelsen kan inget målvärde sättas ut i tabellen. Det gäller att det finns en minst aktivitet per 
skola och läsår. Om så är fallet vid läsårets slut, kommer målet att bli grönt, annars blir det rött.
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För kännedom: Indikatorer för vårdnadshavarna och för elever på fritidshemmet mäts båda via enkätundersökningar som ge-
nomförs vartannat läsår. Vartannat läsår kan inte visas i tabellformatet - antingen visas varje läsår eller varje eller vartannat 
kalenderår. Här visas vartannat kalenderår, och enkätundersökningen genomförs under hösten, vilket innebär att utfall och 
mål som presenteras alltid är höstterminens siffror.

För kännedom: Indikatorer för medelvärde för elever via en enkätundersökning som genomförs vartannat läsår av Skolinspek-
tionen. Vartannat läsår kan inte visas i tabellformatet -  antingen visas varje läsår eller varje eller vartannat kalenderår. Här 
visas vartannat kalenderår, och enkätundersökningen genomförs under hösten, vilket innebär att utfall och mål som presente-
ras alltid är höstterminens siffror.
Medelvärdet mäts på skalan 1-10.
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Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Samtliga verksamheter inom Bildning arbetar 
för att nå en välmående arbetsplats och öka 
nöjdhetsgraden och samtidigt minska sjukfrån-
varon.  Ett nära samarbete med både HR och 
företagshälsa är en viktig åtgärd för att få ned 
sjukskrivningstalen.

Eftersom sjukskrivningstalen är högre inom 
verksamhet förskola arbetar man mer aktivt 
med verktyget temperaturmätaren. Detta syftar 

till att tidigare och tydligare fånga upp de 
anställdas mående och arbetsbelastning, vilket 
säkerställer att åtgärder kan sättas in snabbare 
för att motverka sjukskrivning.

Arbete med den etiska kompassen är igångsatt 
och kommer att fortsätta arbetas med framö-
ver, inom samtliga verksamheter. Att först för-
ankra och sedan implementera den etiska kom-
passen är en viktig åtgärd som på sikt förväntas 
ge goda effekter på förhållningssätt, beteenden 
och de anställdas mående och trivsel.

Genom att i enhetschefsgruppen erbjuda 
tid för kollegial dialog kring dilemman som 
uppstår i verksamheten får cheferna redskap 
att hantera problem i sin vardag med stöd av 
varandra, något som stärker tryggheten i ledar-
skapet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är något 
som är väl etablerat och följs upp nogsamt i alla 
arbetsgrupper.

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

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

för utveckling och ökad tillväxt. För en god 
ekonomisk hushållning och samhällsutveck-
ling behövs samverkan mellan kommunen och 
medborgare, frivilliga organisationer, företag, 
andra kommuner och övriga intressenter. 
Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i 
verksamheten ska minskas genom att agera för 
effektiviseringar samt hållbara upphandlingar 
och investeringar, vilket innebär att tjänster 
och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.
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Ekonomiska förutsättningar
Den ram som tilldelas bildningsnämnden utgår 
för förskola, grundskola, fritidshem och gym-
nasieskola från en prislapp per antalet invånare 
och elever i olika åldersgrupper. För övriga 
verksamheter beräknas nämndens ram med ut-
gångspunkt från tidigare tilldelad ram kompen-
serad med indexuppräkning. En svårighet för 
nämnden att hantera är att skolverksamheten 
inte följer kalenderår utan läsår. Det betyder att 
ett barn som fyller 16 år under kalenderåret be-
finner sig i grundskolan under vårterminen och 
under höstterminen i gymnasieskolan. Kostna-
den för en elev varierar i de olika årskurserna 
bland annat beroende på undervisningstiden 
som ges eleverna i olika åldrar. En annan utma-
ning är att hantera variationer i elevunderlaget 
inom de olika skolenheternas upptagnings-
område. Om en årskull i upptagningsområdet 
ett visst år är liten medför det en klass med få 

elever. En liten klass kräver lika mycket lärar-
resurs som en något större. Resurstilldelningen 
till bildningsnämnden kompenserar inte när 
klasser blir små och att kostnaden för undervis-
ningen därmed blir högre räknat per elev.

Bildningsnämndens interna tilldelning till de 
egna enheterna görs enligt tre principer. Före-
gående års budget räknas upp med index, ett 
internt resursfördelningssystem som tar hänsyn 
till varierat barnantal i verksamheten och i 
något fall läggs budgeten helt och hållet med 
utgångspunkt från behovet. Ca 40% av nämn-
dens kostnader är antingen interna kostnader 
till andra enheter inom Vara kommun eller 
styrda av avtal med extern part. se nedanståen-
de diagram.
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Under de senaste åren har kostnaderna i de 
avtalsstyrda verksamheterna ökat märkbart 
bland annat genom ett nytt avtal med Lidkö-
pings kommun för bedrivandet av vuxenutbild-
ning och skolskjutsavtalets konstruktion med 
en indexökning samt ett ökat behov av turer. 
Dessa kostnadsökningar återspeglas inte i den 
ramtilldelning som bildningsnämnden får. De 
ca 60% av verksamhet som nämnden bedriver 
i egen regi måste därför effektiviseras för att 
budgetramen skall räcka till. Även inom dessa 
60% finns det  kostnadsökningar som måste 
hanteras. Ett exempel på det är ett ökat antal 
elever inom särskolan.

En annan utgångspunkt att ta hänsyn till i en 
beskrivning av bildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar är att titta på nämndens ekono-
miska utfall de senaste åren. Vid en sådan 
återblick kan det konstateras att nämnden de 
senaste fem åren årligen överskridit sin bud-
getram med mellan 1,8 till 5,8 mkr (se tabell 
nedan).

Sammanfattningsvis bedöms det i dagsläget 
saknas 5-10 mkr för att bedriva nuvarande 
verksamhet inom den tilldelade ramen på 
451,8 mkr om inga stora anpassningar görs 
eller oväntade stora kostnadsminskningar eller 
ökade intäkter inträffar. Framtagandet av denna 
siffra bygger på nedanstående delar:

• Dels på ovanstående resonemang kring 
ökade kostnader som inte går att påverka i 
någon större utsträckning, alltså fler elever 
på särskola, ökade kostnader för komvux 
och skolskjutsar.

• Dels på det underskott som gjordes 2020 
(2,5 mkr) som hade varit ännu större om det 
inte till exempel blivit en återbetalning på 
medfinansieringen från yrkesvux (1,4 mkr) 
och en inställd jordgubbens dag (0,8 mkr). 
Kostnaden för genomförd verksamhet var 
alltså högre än vad underskottet visar.

• Dels på att det i ramtilldelningen för 2020, 
ett år som nämnden som sagt överskred 
budget med 2,5 mkr, så ingick redan kost-
nadstäckning för ett antal beslutade kost-
nadsökningar men som ännu inte blivit 
verkställda. Dessa är familjecentralen 0,5 
mkr, Alléhallen 1,8 mkr och byggprogram-
met Lagman 0,3 mkr. Familjecentral, bygg-
programmet och delar av ökad hyra för 
Alléhallen kommer att vara verkliga kost-
nadsökningar under 2022.

Att spannet beskrivs som mellan 5-10 mkr är 
på grund av osäkerhet som finns gällande till 
exempel kommande statsbidrag och med en 
viss felmarginal som alltid finns i en stor verk-
samhet.

Förutom ovanstående resonemang kring de 
5-10 mkr som saknas för att bedriva nuvarande 
verksamhet inom tilldelad ram finns ytterligare 
förändringar under 2022 som får ekonomisk 
betydelse:

• Ny förskola och skola i Tråvad tas i bruk 
hösten 2021. Helårshyran är beräknad att 
öka med ca. 3,7 mkr: OBS! Denna hyresök-
ning finns med i den tilldelade ramen för 
budgeten.

• Renoveringen av skolan i Larv blir klar 
under 2022. Ökad helårshyra är beräknad 
till 1 mkr (om renoveringen följer plan så 
blir det inte fullt en halvårseffekt under 
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2022, uppskattningsvis 400 tkr). Även denna 
kostnadsökning finns med i den tilldelade 
rambudgeten.

• Ny huvudman för friskolan i Jung från höst-
terminen 2021. De nya huvudmannen som 
är Broholmsskolan utökar verksamheten 
från F-3 till F-5. Uppskattningsvis innebär 
detta en ökad kommunal kostnad på 1,8 
mkr vid fullt utbyggd verksamhet.

• Eventuellt en ny friskoleetablering av åk. 
6-9 hösten 2022. Fullt utbyggd innebär det 
ett rent kommunalt bidrag på drygt 8 mkr 
till friskolan. Om det blir en etablering som 
enligt ansökan innebär en uppstart ht-22 
med två klasser med 20 elever per klass blir 
kostnaden ca. 2 mkr i kommunbidrag under 
2022. Denna eventuella kostnadsökning 
finns inte med i tilldelad ram.

• Ökade investeringskostnader under 2020 
kopplat till ny- och ombyggnationer av 
Tråvad förskola och skola, Larvs skola och 
byggprogrammet på Lagmansgymnasiet 
leder till ökade kapitalkostnader kommande 
år.

• Renovering av Alléskolans kök kommer 
innebära en ökad helårshyra på ca 1 mkr. 
Kökets hyresökning beräknas ske från 
augusti 2022 så uppskattningsvis innebär 
renoveringen en hyresökning för 2022 på 
cirka 400 tkr. Denna ökning finns inte med i 
tilldelad rambudget.

Tittar vi längre fram så innebär beslutet att 
renovera Alléskolan och Nästegårdsskolan en 
kommande hyresökning på totalt 4,6 mkr från 
2024.

För att få en samlad bild över kommande hyre-
sökningar på grund av om- och nybyggnationer 
redovisas detta i nedanstående tabell (påmin-
nelse att hyrorna för Tråvad och Larv.

Delar av resonemanget i detta avsnitt finns 
sammanfattat i en bilaga till rapporten, bilaga 1.

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Som beskrivits i det förra avsnittet så har bild-
ningsnämnden de senaste 5-6 åren inte bedrivit 
verksamheten inom tilldelad ram. Under 2022 
är bedömningen att det blir en ännu större 
utmaning att kunna göra detta med tanke på 
kommande kostnadsökningar som tidigare 
redogjorts för. Arbete pågår i förvaltningen 
för att minska på kostnader i verksamheten 
och det är även på gång med utredning och 
genomlysning av större karaktär för delar av 
verksamheten både utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, men även ur ett verksamhets- och 
kvalitativt perspektiv. Detta är ett arbete som 
kan ge möjlighet till effektiviseringar, men det 
kommer ta relativt lång tid att genomlysa och 
ta fram förslag på förändringar för att slutligen 
verkställa dessa. Exempel på verksamheter och 
områden som ska genomlysas enligt ovan är:

• Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
Vara har relativt höga kostnader inom dessa 
verksamheter jämfört med jämförbara kom-
muner.

• Elevstödjande resurser. Utreda om de elev-
stödjande resurserna används på bästa sätt, 
exempelvis elevassistenter, studiehandledare, 
barnhälsoteam etc.

• Indelningar mellan skolenheterna.

Även om dessa tre områden bedöms som både 
rimliga och nödvändiga att genomlysa så är 
bedömningen att detta inte räcker för att kom-
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pensera för kommande års kostnadsökningar. 
För att över tid kunna bedriva en verksamhet 
inom ramen för den nu tilldelade nivån på 
budget är bedömningen att relativt kraftiga 
åtgärder kommer bli nödvändiga att besluta 
om ifall inget annat görs. Exempel på sådana 
åtgärder skulle kunna vara att se över tilldel-
ningen till icke lagstadgad verksamhet, förändra 
skolstrukturen eller minska på personaltätheten 
i bildningsnämndens verksamheter.

Allt ovanstående är resonemang utan hänsyn 
taget till ambitionsnivån för verksamheterna 
och inte heller har det faktum att allt fler elever 
har stora och resurskrävande behov tagits med 
i beräkningarna.

Investeringar
För planåren finns årligen avsatta 5,8 mkr till 
investeringar. Av dessa avser 3,2 mkr datorin-
köp. Resterande 2,6 mkr avser utbyte av uttjänt 
utrustning. Under planperioden har bildnings-
nämnden dessutom behov av helt nya inventa-
rier då ombyggnationer färdigställs. Om dessa 
investeringar skall inrymmas inom de avsatta 
2,6 mkr innebär det en kraftig minskning av 
möjligheten att förnya övriga uttjänta inventa-
rier.

Vid varje förstudie för ombyggnation bedöms 
i vilken utsträckning befintliga inventarier kan 
användas och behovet av nyanskaffningar. För 
planperioden finns ombyggnadsprojekten Larv 
skola och Allé- Nästegårdsskolans ombyggna-
tioner som kommer att kräva nya inventarier 
som bekostas av bildning.

Larv skola beräknas vara ombyggd 2022. Det 
finns behov av möbler och andra inventarier i 
samband med detta. I dagsläget bedöms beho-
vet till ca 600 tkr.

För Alléskolan och Nästegårdsskolans ombygg-
nationer kommer behovet av nya inventarier att 
tas med i investeringsbudgeten år 2024.
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Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Investeringsbudget

De föreslagna förändringarna omfattar bedömt investeringsbehov då Larv skola är ombyggd år 
2022. Inventarier till Alléskolan och Nästegårdsskolan efter ombyggnation 2024 kommer att tas 
upp i kommande års budget.
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Framtiden
Övriga händelser som kommer beröra verk-
samheten kommande år är:

• Upphandling och byte av utbildningsanord-
nare för SFI-undervisningen kommer att 
genomföras inför januari 2022.

• Ett uppdrag har getts att genomföra en 
förstudie om Lagmansgymnasiets framti-
da utveckling, denna förstudie kommer att 
genomföras under 2021.

• Arbetet med en ny plan för kultur och fritid 
kommer att påbörjas under 2021, denna 
process inkluderar även en ny biblioteks-
plan.
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Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Ulf  Genitz

Tillförordnad förvaltningschef: Ann-Marie 
Brander

Ansvarsområde
Socialnämnden har ansvar för följande verk-
samhetsområden:

• Individ- och familjeomsorg (IFO)

• Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive 
daglig verksamhet samt integration

• Omsorg kring personer med funktionsned-
sättning (OF)

• Äldreomsorg (ÄO) samt Kommunal hälso- 
och sjukvård

Respektive verksamhetsområde omfattar ett 
antal enheter och leds av respektive verksam-
hetschef.

Socialförvaltningens ledning arbetar förvalt-
ningsövergripande och består av socialchef, 
verksamhetschefer, enhetschef  AME, medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), IT-sam-
ordnare och utredare/utvecklare/socialt ansva-
rig samordnare (SAS).

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

och lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM, 1988:870). I socialtjänstlagens 3 kap 1 § 
stadgas: ”Till socialnämndens uppgifter hör att 
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållande-
na i kommunen, medverka i samhällsplanering-
en och i samarbete med andra samhällsorgan, 
organisationer, föreningar, enskilda främja goda 
miljöer i kommunen, informera om socialtjäns-
ten i kommunen, genom uppsökande verksam-
het och på annat sätt främja förutsättningar för 
goda levnadsförhållanden, svara för omsorg, 
service, upplysningar, råd, stöd och vård, eko-
nomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 
enskilda som behöver det.”

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

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

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas:

• ekonomiska och sociala trygghet

• jämlikhet i levnadsvillkor

• aktiva deltagande i samhällslivet.

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

Socialnämnden
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Nämndsmål

Förebyggande insatser inom samtliga 
verksamhetsområden ska öka

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

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

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

Verksamhet som har brukaren i 
centrum

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

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

Välfärdsteknik och digitalisering används inom 
socialnämndens samtliga verksamhetsområden, 
exempelvis kan nämnas, Barnsam (ett digitalt 
verktyg som stöd i samtal med barn) och E-an-
sökan när det gäller ekonomiskt bistånd. Vidare 
har all personal genomgått DiVOS-utbildning, 
vilken har ökat kunskapsnivån hos medarbe-
tarna för att på sikt främja självständighet hos 
brukaren. Nämnas kan också brukarnas val-
frihet när det gäller natttillsyn via kamera som 
komplement till personliga besök samt mobila 
trygghetslarm. Individens behov i centrum 
(IBIC) och barns behov i centrum (BBIC) är 
metoder som bland annat används vid utred-
ning och utformning av genomförandeplan. 
Vid utformningen av genomförandeplanen tas 
brukarens delaktighet tillvara genom att veder-
börande är med och bestämmer, när och hur 
insatser ska genomföras.
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Verksamhet som är kvalitetssäkrad

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

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

Genomlysning av ärenden sker för att säker-
ställa en hög kvalitetsnivå. Stickprov sker vid 

misstanke om brister i handläggning. Detta är 
ett kontinuerligt pågående arbete liksom arbete 
med avvikelser och dokumentation.

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

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

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

För att nå måluppfyllelse arbetar socialnämn-
den för att alla verksamhetsområden ska 
redovisa aktiviteter som främjar organisatorisk 

och social arbetsmiljö och det kollegiala bemö-
tandet.

Arbetet med Etisk kompass pågår i enheterna. 
AKU genomförs vartannat år och kommer att 
genomföras under hösten 2022. Dess resultat 
redovisas för och analyseras tillsammans med 
personalen. På APT

På APT diskuteras enheternas förhållningssätt 
gentemot brukare och kollegor regelbundet. 
Alla enheter jobbar utifrån Årschecklistan och 
där ingår bla bemötande, kränkande särbehand-
ling. ”Vi är varandras arbetsmiljö” och ” Vi gör 
varandra bra” är väl förankrade paroller som 
det ständigt jobbas med.
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Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

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

och produkter produceras under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden.

Hur ska målet nås?

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

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



63

Socialnämnden

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens budgetram har räknats fram enligt 
en central fördelningsmodell, vilken beräk-
nar resurser baserat på en kostnad per enhet 
(prislapp) och volym (antal/brukare/invånare). 
Den centrala modellen räknar fram en ram för 
nämnden som sedan fördelas till enheterna 
utifrån en intern fördelning vilken baseras på 
antalet personer i olika åldersgrupper.

Ramen för år 2022 är 425 277 tkr, i summan 
inkluderas ett tillskott på 10 600 tkr enligt den 
centrala fördelningsmodellen för året.

Kostnadsmässigt påverkas nämnden av rådande 
pandemi. Vad ersättning från regeringen beträf-
far har kommunen kompenserats för sjuklöne-
kostnader. Erfarenhet från åren 2020/21 med 
pågående pandemi, visar på stora kostnader 
för nämndens verksamheter. Det vill säga att 
nämnden är beroende av ersättning från reger-
ingen för att nå målet med budget i balans.

Ett fortsatt samarbete sker mellan IFO och 
AME för att påskynda arbetet mot egen 
försörjning och motverka beroende av eko-
nomiskt bistånd. Det handlar om att få unga, 
som har gått ut skolan, i sysselsättning. Vidare 
gäller det integrationsarbetet, där nyanlända 
också behöver komma i sysselsättning för att 
kunna försörja sig på egen hand. Konjunktur-
svängningar, förändringar på arbetsmarknaden, 
hos arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
mottagande av flyktingar medför osäkerhet för 
nämndens ekonomi.

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

Kommande möjligheter & 
utmaningar
Enligt regeringens förslag i budgetpropositio-
nen inför år 2021 ska ett årligt tillskott tillföras 
kommunernas äldreomsorg. För Varas del 
motsvarar tillskottet 7 200 tkr. Förutom äld-
reomsorgen kommer även Götgatans grupp-
bostad att få del av tillskottet, mot bakgrund 
av att de boende där är äldre. Socialstyrelsen 
gav besked i mars 2021 om att kommunerna 
kan rekvirera medlen, vilket förvaltningen då 
gjorde. Motsvarande medel kommer rekvireras 
inför år 2022.

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

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

Mot bakgrund av att försäkringskassan har om-
prövat beslut om personlig assistans enligt So-
cialförsäkringsbalken (SFB) har kammarrätten 
meddelat beslutet att ärendet i sin helhet ska 
bekostas av kommunen. Regeringen har dock 
i Svensk författningssamling (SFS) 2020:441 
beslutat om förändringar i LSS avseende 
grundläggande behov, vilka sedan 1 juli 2020 
innefattar sondmatning och andning, vilket 
föranlett en ny ansökan från berörda. Övriga 
konsekvenser av regeringens LSS utredning 
är fortfarande en osäkerhetsfaktor, som kan 
påverka kommunen med ökade kostnader. Stor 
osäkerhet råder fortfarande angående heltids-
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resan. Mot bakgrund bland annat av pandemin 
och stor arbetsbelastning har processen avstan-
nat, planering för en nystart bör ske tillsam-
mans med HR.

Samverkansprojekt som berör socialnämnden 
är Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, 
som består av tre optioner varvid nämnden av-
ropat den första. Syftet är att skapa en modern 
vårdinformationsmiljö som ger invånarna en 
tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kva-
litet och stor delaktighet. Nya gemensamma 
arbetssätt och processer ska förenkla arbetet i 
hälso- och sjukvården och frigöra mer tid för 
patientarbete. För Vara kommun handlar det 
inledningsvis om att vissa delar av kommuni-

kationen med regionen övergår till nytt sys-
tem. Vara kommun fattade, beslut i april 2020 
om att kommunen ska ställa sig positiv till de 
optioner som kopplas till systemet och som 
påverkar/reglerar vad kommunen kan göra i 
systemet.

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

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

Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet

Investeringsbudget
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Framtiden
Vad som i dagsläget är aktuellt och som får 
konsekvenser i samtliga av nämndens verksam-
heter är den pågående pandemin, Coronavirus 
och sjukdomen Covid-19. Även om pandemin 
i skrivande stund har avmattats är det fortfa-
rande av största vikt att vidta åtgärder för att 
förhindra smittspridning i alla verksamheter. 
För nämndens del rör det sig om betydande 
personalkostnader och viss kvalitets brist kan 
uppkomma i verksamheterna. Pandemins 
varaktighet är svår att förutsäga och Folkhäl-
somyndigheten antar att den kommer att pågå 
lång tid framöver. Det är vidare svårt att för-
utse vilka långsiktiga konsekvenser pandemin 
får för socialnämndens verksamheter i form 
av social och psykisk ohälsa vilket kan påverka 
den enskildes ekonomi. Viss kompensation 
har skett för år 2021 för bland annat sjuklöne-
kostnader januari till och med augusti avseende 
pandemin. Vad som kommer gälla framöver 
beträffande kompensation från regeringen är 
oklart i nuläget.

Vad gäller nytt korttidsboende har projekte-
ringsarbetet genomförts i samverkan mellan 
tekniska- och socialförvaltningen. Upphand-
lingen av byggnationen avslutades i septem-
ber och byggstart beräknas till andra veckan 
i november. Socialnämndens budget behöver 
vidare tillföras medel för merkostnad i och 
med nytt korttidsboende. Lokalerna utformas 
flexibelt för att kunna nyttjas för brukare med 
omfattande och komplexa vård och omsorgs-
behov som behöver personal dygnet runt. I 
lokalerna kommer korttidsboendet för perso-
ner med demenssjukdom, som idag är beläget i 
Stenkilsgården, att inrymmas. Till målgruppen 

för korttidsboende hör också personer där de-
menssjukdom har debuterat i yngre ålder t. ex. 
såsom vid utvecklingsstörning och missbruk.

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

Viss osäkerhet råder kring Heltidsresans 
ekonomiska konsekvenser då socialnämndens 
ekonomiska ram saknar möjligheter till utö-
kad personalstyrka. En kommunövergripande 
strategi behöver därför arbetas fram vad gäller 
Heltidsresans initiala kostnader. Målsättningen 
är att Heltidsresan ska vara kostnadsneutral i 
form av sänkta sjuktal, minskad vikarieanskaff-
ning samt utbetalning av övertid.

Projekt Vara Frisk, som är ett samarbete med 
Närhälsan och Försäkringskassan för att få ner 
sjuktalen, har återupptagits under hösten 2021.

Större inflöde av ärenden förutspås på grund 
av ökad psykisk ohälsa i flera målgrupper till 
följd av pandemin.

Vad införande av ett nytt verksamhetssystem 
beträffar är det angeläget med ett gediget im-
plementeringsarbete, vilket kan generera vissa 
kostnader för socialnämnden.

Jämförelsetal
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Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Johannes Lundén

Förvaltningschef: Kjell Karlsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämndsmål

Verksamheten ska främja en god och 
hållbar samhällsutveckling

Beskrivning av mål

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

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden
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Hur ska målet uppnås?

Framöver kommer arbetet med tillsyn och 
informationsinsatser gällande rökfria miljöer 
påbörjas. Arbetet startar hösten 2021 och fort-
sätter under år 2022.

Arbetet med enskilda avlopp går nu in i en 
ny fas med tillsyn. Under 2022 beräknas det 
genomföras 50 tillsyner på avloppsanlägg-
ningar samt 100 tillsyner av minireningsverk. 
Enheten kommer också arbeta vidare med de 
anläggningar som ännu inte fått tillstånd (ca 
100 stycken) samt följa upp förelägganden (ca 
50 stycken).

En handlingsplan för förorenad mark fastställ-
des under 2021 och enheten arbetar nu med 
ett tiotal områden och förhoppningen är att 
några av dessa skall kunna avslutas/klassas om. 
Arbetet med att klassificera fler områden måste 
fortsätta och helst utökas under 2022.

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

inom kommunen. Programmet finns upplagt 
på hemsidan och enheten kommer också ta 
fram ett mer komprimerat informationsmate-
rial.

Under 2022 kommer tillsyn av mindre lant-
bruk fortsätta och planen är att hinna med ett 
hundratal.

En arbetsgrupp arbetar med att få en mer aktiv 
uppdatering på kommunens hemsida. God och 
uppdaterad information till medborgarna ska-
par möjlighet för fler i samhället agera korrekt 
utifrån miljösynpunkt. På Miljö- och byggen-
heterna arbetas det med uppdateringar och 
komplettering av informationen på hemsidan 
och under 2021 har det införts flera e-tjänster 
för bland annat bygglov, lotterier och serve-
ring/utskänkning.

Under 2022 skall arbetet med en ny relativt 
omfattande behovsutredning påbörjas. I bästa 
fall blir den klar till 2023 och att det tydliggörs 
var fokus i arbetet ska ligga.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamheten ska vara ett gott stöd 
för kommunens medborgare och 
näringsliv

Beskrivning av mål

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

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

Hur ska målet nås?

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveck-
la informationen till kommunmedborgarna 
genom hemsida, sociala medier, möten, stor-
möten, närvaro på marknader, öppet hus, tid-
ningen Axet med mera. Detta arbete kommer 
fortsätta framöver. En inventering av befintligt 
informationsmaterial kommer göras varefter 
eventuella uppdateringar kommer ske för att 
tillhandahållen information ska vara aktuell.

Arbete görs kontinuerligt med att försöka 
förbättra Nöjd Kundindex i den s k Insikts-
mätningen och nämnden är också på god väg 

genom att indexet 2020 förbättrades betydligt 
både totalt och för de flesta verksamhetsområ-
den. För 2020 ligger index avseende bygglov på 
62 % vilket är något lägre än riksgenomsnittet. 
En del i detta är också att förkorta handlägg-
ningstiderna både för att få in kompletta ansök-
ningshandlingar samt att därefter kunna lämna 
bygglov så snart som möjligt.

Arbete med fokus på ökad digitalisering kom-
mer ske för att på så sätt minska handlägg-
ningstider samt öka tillgängligheten. Ett exem-
pel på detta är det gemensamma arbete som 
sker inom V6, Västra Skaraborg, med uppda-
tering av mallar samt samarbete kring utökning 
och förbättring av e-tjänster.

Arbete pågår i V6-kommunerna med att få 
bättre samordning av handläggning och till-
lämpning av taxor på miljöbalkstillsynen. Syftet 
är att få mer likartade handläggningstider och 
därmed också likartade taxor. Timtaxan skiljer 
inte mycket mellan kommunerna men inom 
vissa områden är det däremot ganska olika 
handläggning/handläggningstider som det tas 
betalt för.

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

Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås? 

Nämnden ska identifiera risker i arbetsmiljön 
genom OSA och SAM samt kontinuerligt arbe-
ta med uppföljning av riskerna. Också viktigt 
att arbeta med åtgärder och uppföljning av dels 
den arbetsmiljökartläggning som genomfördes 
våren 2020 och dels arbetsklimatundersökning-
en (AKU) hösten 2020. Tillsynsplaner och kon-
trollplan är viktiga instrument för att planera 
och genomföra den löpande verksamheten. En 
bra planering underlättar mycket och minskar 
risken för stress och arbetsanhopning. Allt kan 

dock inte planeras.

Med utgångspunkt från arbetsmiljökartlägg-
ningen våren 2020 har en handlingsplan med 
risker och åtgärder tagits fram. Planen har 
tagits fram på arbetsplatsträffar och är därför 
väl förankrad hos all personal. Handlingspla-
nen har kompletterats och reviderats efter den 
arbetsklimatundersökning som genomfördes 
i oktober månad 2020. Förhoppningen är att 
åtgärderna skall leda till minskad sjukfrånvaro 
och förbättrat arbetsklimat.

Under hösten 2021 besvarar alla medarbeta-
re en så kallad OSA-enkät för att ge svar på 
hur arbetsmiljön och förutsättningarna för att 
kunna göra ett bra arbete upplevs. En viktig 
del i detta är att enheten nu för första gången 
på ganska lång tid är ”fullbemannad” det vill 
säga att alla tjänster är tillsatta samtidigt som 
sjukfrånvaron är betydligt lägre än tidigare. 
Förhoppningen är att detta kommer skapa en 
kontinuitet framöver.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

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

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

Hur ska målet nås?

Nämnden jobbar kontinuerligt för att ligga på 
en godtagbar nivå gällande självfinansiering för 
att inte belasta den skattefinansierade verksam-
heten, detta arbete fortsätter. Nämnden arbetar 
också vidare med utveckling kring digitalisering 
vilket på sikt skapar effektiviseringsvinster. 
Samma sak med samarbeten inom V6, dessa 
kommer fortgå och utvecklas för att skapa 
effektiviseringsmöjligheter. Under våren 2021 
lanserades fler e-tjänster inom verksamheten.

Fokus kommer även ligga på att under verk-
samhetsåret löpande analysera det ekonomiska 
utfallet vilket leder till att beslut som tas följer 
styrmodellen.
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Miljö- och byggnadsnämnden

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

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

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

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

Kommande möjligheter & 
utmaningar
Intäkterna på miljöbalks- och livsmedelstillsy-
nen är osäkra i de delar som avser så kallade 
u-tillsyner, det vill säga mindre verksamheter 
och anläggningar. Orsakerna till detta är dels 
utmaningen att hinna arbeta med tillsynen som 
planerat men också att enheten inte alltid vet 
hur många och vilka verksamhetsutövare som 
faktiskt finns på vissa områden. Därför krävs 
till att börja med en del arbete med att uppda-
tera register över verksamhetsutövare.

Det finns en utredning på gång för att eventu-
ellt övergå till så kallad efterhandsdebitering på 
livsmedelsområdet. Detta skulle i så fall träda 
i kraft från och med år 2023 och det kommer 
försvåra budgetering och innebär troligen ock-
så lägre taxeintäkter.

Enheten arbetar med ett antal olika projekt och 
detta tros vara en bra strategi för framtiden; 
att arbeta med utvecklingsfrågor och till stora 
delar bidragsfinansierade projekt. Nu pågående 
projekt är:

• Lokalt naturvårdsprogram med s k  
LONA-medel som medfinansiering på 50 %

• ”Vara vinner vatten”. Ett s k LOVA-projekt 
på tre år för att förbättra vattenkvaliteten 
framförallt vad gäller övergödningsproble-
matiken, 80 % medfinansiering från Läns-
styrelsen är beviljat.

• Projekt förundersökning förorenad mark, 
f  d Edmans handelsträdgård. Finansiering 
från Länsstyrelsen är beviljad.

• Kvalitetssäkring nyanlagda små avlopp. Ett 
LOVA-projekt med finansiering från Läns-
styrelsen.

Det finns en osäkerhet gällande kostnad för 
ärendehanteringssystemet, EDP Vision framö-
ver. Eventuellt ska det integreras med kommu-
nens övergripande ärendehanteringssystem och 
då tillkommer en kostnad på ca 50 tkr år 2022.

Inför år 2022 har nämnden fått ett budgettill-
skott på 785 tkr för att dels täcka in en tidigare 
obudgeterad tjänst med också ökade kostnader 
för det ärendehanteringssystem som används 
i V6. Detta har i årets budget inneburit att de 
tjänster som föregående år budgeterades på 
faktiskt arbetad tid till år 2022 budgeteras uti-
från anställningens tjänstgöringsgrad vilket är 
korrekt sett över tid.
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Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet 

Investeringsbudget

Jämförelsetal

Miljö- och byggnadsnämnden
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Miljö- och byggnadsnämnden

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

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

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

Nämnden kommer kontinuerligt arbeta med att 
utöka dess u-tillsyn (mindre objekt) samt tillsyn 
på byggområdet tex OVK, ovårdade fastigheter 
och otillåtna åtgärder. Detta för att förbättra 
miljön samt bättre klara behoven enligt tillsyns-
planen. Under 2021 skall en ny behovsutred-
ning tas fram.
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Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Ansvarsområde & uppdrag
Ordförande: Erik Lindström

Förvaltningschef: Nils Gustavsson

Tekniska nämnden är ansvarig för kommu-
nens tekniska verksamheter. I ansvarsområdet 
ingår förvaltning av byggnader och annan fast 
egendom, vatten och avlopp, allmän platsmark 
och salutorg, parkeringsövervakning, bidrag till 
väghållning och belysningsföreningar, kost till 
bildningsnämnden och socialnämnden, lokal-
vård, vaktmästeri och fordonsadministration. 
Ansvaret för renhållning enligt miljöbalken och 
renhållningsordning kommer efter 1 januari 
2022 överlåtas till kommunalförbundet Avfall 
och Återvinning Skaraborg.

Organisation & verksamhet
Tekniska nämndens organisation består av för-
valtningsledning med förvaltningschef, utredare 
och verksamhetsutvecklare. Förvaltningen har 
fem enheter som svarar för fastighetsförvalt-
ning, gator och parker, kost fördelat på fyra 
sektioner, lokalvård samt vatten och avlopp.

Fastighetsenheten har 25 medarbetare. Verk-
samheten omfattar drift, inklusive brand- och 
larmfrågor, reparationer, underhållsplanering, 
vaktmästeri samt underhålls- och investerings-
projekt.

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

Gatu- och parkenheten har 16 medarbetare. 
Enheten ansvarar för kommunens gator och 
vägar, alla lekplatser, även de som finns på 
skolor, parkområden, träd, gator, trafikfrågor, 

gång- och cykelvägar samt dagvattenbrunnar. 
Verksamheten omfattar även ansvar för kom-
munens fordon samt genomförande av under-
hålls- och investeringsprojekt.

Kostenheten har 60 kockar och ekonomibiträ-
den fördelade på 18 kök. Från dessa kök servas 
kommunens äldreomsorg, förskolor och skolor 
med måltider. Därutöver ingår två cafeterior 
samt måltider till konserthusets restaurang.

Lokalvårdsenheten har 34 medarbetare. En-
heten tillhandahåller lokalvård till kommunens 
olika förvaltningar, totalt har enheten 66 avtal 
med olika enheter.

Avfallsverksamheten har hitintills skötts av tek-
niska förvaltningen. Från och med 2022-01-01 
övertar kommunalförbundet Avfall och Åter-
vinning Skaraborg ansvaret för verksamheten.

Förvaltningen ansvarar även för kommunens 
ägda mark samt förorenade områden där det 
finns ett kommunalt ansvar.

Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Nämndsmål

Bra offentlig miljö

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Som bidrag till att nå målet ”Bra offentlig 
miljö” planerar förvaltningen bland annat för 
följande aktiviteter under 2022:

Gatu- och parkenheten

• Arbetet utifrån asfaltsplanen fortskrider. 
Detta inkluderar även exempelvis att justera 
gatubelysningen och att skapa en säkrare 
miljö för oskyddade trafikanter. 

• Tingshusgatan förbättras i samband med att 
VA gör ett större arbete.

• Andra projekt som kommer är Kyrkogatan 
i Vedum, Rondellen i Kvänum, exploatering 
av Lassagården och specifikt där ett arbete 
med en lekplats.

• Ängsmark ska anläggas på olika platser i 
kommunen. 

• Fortsatt arbete med att modernisera de 
offentliga lekplatserna.

• Tätortsvandringar fortsätter för att erhålla 
medborgarnas uppfattning av goda miljöer.

Fastighetsenheten

• Arbetar för tryggare miljö kring kommu-
nens fastigheter med hjälp av belysning, 
öppnare ytor och i vissa fall kameraöver-
vakning. Skolor och äldreboenden har hög 
prioritet.

Lokalvårdsenheten

• Utförande av lokalvård ska vara av hög kva-
litet och bidra till god hygien.
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Tekniska nämnden

Effektiva tjänster

Beskrivning av mål

Tekniska nämnden tillhandahåller tjänster med 
hög kvalitet och god effektivitet.

Hur ska målet nås?

Som bidrag till att nå målet ”Effektiva tjänster” 
planerar förvaltningen bland annat för följande 
aktiviteter och arbetssätt under 2022:

Gatu- och parkenheten

• Upprätthålla besökstider, nåbara på expedi-
tionstelefon samt vara tillmötesgående och 
lyssna respektfullt på kommunmedborgarna. 

• Fortsatt arbete med att kommunicera nyttan 
med att använda systemet för felanmälan 
samt agera skyndsamt på fel.

Fastighetsenheten

• Att alla medarbetare ansvarar för åtgärder 
och återkoppling inom sitt område och till 
sina uppdragsgivare. 

• Kortare handläggningstid för felanmälning-
ar.

• Det som byggs, renoveras eller förnyas ska 
resultera i ändamålsenliga lokaler med hög 
kvalité för verksamheterna.

Lokalvårdsenheten

• Anpassade scheman utifrån överenskomna 
avtal. 

• Följa utvecklingen och vara delaktiga vid 
planering i ett tidigt skede vid förändringar 
för att kunna ställa om verksamheten snabb-
are utifrån nya förutsättningar. 

VA-enheten

• Fortsatt underhåll på VA-nätet ska resultera 
i säkrare dricksvattenleveranser och mindre 
inläckage på avloppsreningsnätet. 

• Förbättrad intern samverkan över förvalt-
ningarna genom arbetsgruppen samhälls-
byggnad och tekniska. 

• Ett arbete pågår för att hitta en ny vatten-
täkt. Samtidigt undersöks om det går att få 
ut mer vatten från en del befintliga täkter 
där vattendomarna inte nyttjas fullt ut.

Kostenheten

• Återuppta kundmätningar efter pandemin.

• Säkerställa likvärdighet i kommunens mål-
tider genom kontinuerliga kockmöten och 
gemensamma matsedelsplaneringar .

• Implementering av nytt kostdataprogram 
som säkerställer kvalitet och näringsvärde. 

• Uppdaterade arbetsbeskrivningar för att 
säkerställa kvalitet och säkerhet. 

• Fortsatt införande av digitalt måltidsavdrag 
för minskad administration.
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Tekniska nämnden

Hållbara tjänster

Beskrivning av mål

Tekniska nämnden tillhandahåller trygga och 
miljömässigt hållbara tjänster.

Hur ska målet nås?

Som bidrag till att nå målet ”Hållbara tjänster” 
planerar förvaltningen bland annat för följande 
aktiviteter under 2022:

Gatu- och parkenheten

• Införande av avfallshantering i köket på 
gatu- och parkenheten under 2022. 

• Fordonsadministrationen arbetar aktivt med 
kunderna för att successivt ställa om for-
donsparken enligt den nya fordonsrutinen.

• Ett arbete med att ställa om vissa klippta 
eller hårdgjorda ytor till ängsmark kommer 
påbörjas.

Fastighetsenheten

• Uppdatera enhetens fordonspark enligt den 
nya fordonsrutinen som innebär miljövänli-
gare fordon. 

• Vid om-, till- och nybyggnation använda 
modern, säker och beprövad teknik med 
fokus på hållbarhet. 

• Systematiskt arbete för att säkerställa möjlig-
het till källsortering i samtliga fastigheter. 

Lokalvårdsenheten

• Fortsätta arbeta aktivt med att minska kemi-
kalieanvändning.

VA-enheten

• Ny kväverening på Håkantorps reningsverk 
ska startas upp under 2022 (efter mindre 
ombyggnationer). 

• Nytt kvävereningssteg kommer driftsättas 
på Vara reningsverk.

• Ett nytt deponeringsställe för överblivna 

rena schaktmassor har hittats och kommer 
börja användas. 

Avfallsverksamheten

• Går operativt med i kommunalförbundet 
Avfall och Återvinning Skaraborg.

• Fortsatt arbete enligt kommunens avfalls-
plan vad gäller den kommunala verksam-
heten. 

• Ny kommunal återvinningscentral i Hel-
jeved beräknas stå klar i slutet av 2022.

• Arbete pågår för att etablera ytterligare en 
återvinningsstation i Vara tätort.

• Etablera återbruksverksamhet för kommu-
nala möbler.

Kostenheten

• Arbeta för hållbara, säkra och klimatanpas-
sade måltider genom matsedelsplanering.  

• Öka andelen av ekologiska och rättvise-
märkta produkter.

• Minska matsvinnet.

• Deltar i projekt ”Rätt från Slätt” där Gräs-
torp är projektägare. Syftar till att bibehålla 
och på sikt öka den lokala livsmedelsförsörj-
ningen. Fokusområde är proteingrödor för 
humankonsumtion.

• Ställer krav i kommande livsmedelsupp-
handlingar, exempelvis krav på transporter 
och djurhållningen. 
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Välmående arbetsplats

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Som bidrag till att nå målet ”Välmående arbets-
plats” planerar förvaltningen bland annat för 
följande aktiviteter under 2022:

Gatu- och parkenheten

• Återinföra gemensam frukost och After 
Work. 

• Införa ett ytterligare APT per månad för 
verksamhetsdialog. På nuvarande APT finns 
bara tid för det som arbetsgivaren har an-
svar för att informera. 

Fastighetsenheten

• Stort fokus på skyddsronder och undersöka 
fastighetsenhetens personalutrymmen ute i 
verksamhetslokalerna. 

Lokalvårdsenheten

• Fortsätta utveckling av personalens kompe-
tens genom utbildning i arbetsmetoder och 
ergonomi.

• En hög andel medarbetare har annat mo-
dersmål än svenska, behovet av fortsatt 
utbildning i svenska språket kvarstår och 
behöver tillgodoses.

• Behov av fortsatta kvalitetsuppföljningar 
tillsammans med medarbetare på respektive 
arbetsställe. Detta för att erbjuda tjänster av 
god kvalitet och samtidigt säkra arbetsmiljön 
för medarbetarna.

VA-enheten

• Införande av FYS-fredag. Genomförs i 
form av arbetspromenad i Ryda. 

Kostenheten

• Implementering av Vara kommuns värde-
grund - Etiska kompassen.

• Fortsatt behov av språkundervisning behö-
ver tillgodoses.  

• Ombyggnation på ytterligare kök.

• För att säkra upp kvalité, säkerhet angående 
personalförsörjning och få förståelse för 
andras arbeten ska 75 % av medarbetarna 
ha arbetat i ett annat kök än det egna under 
året.

• Delaktighet genom fördelade ansvars-
områden. Arbetslagen har delat ut olika 
arbetsområden till alla medarbetare. Doku-
menteras i arbetsbeskrivningen och arbets-
rutinerna.

• Friskvårdsaktiviteter - öka vi känslan och  
inspirera till att förstå vikten av sin egen 
hälsa.
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Hållbar ekonomi

Beskrivning av mål

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

Hur ska målet nås?

Som bidrag till att nå målet ”Hållbar ekonomi” 
planerar förvaltningen bland annat för följande 
aktiviteter och arbetssätt under 2022:

Gatu- och parkenheten

• Fortsatt arbete med ruttplanering och sam-
ordning av inköp. 

Fastighetsenheten

• Alltid ta hänsyn till effektivitet och kostnad 
vid investering och underhåll.

• Fortsatt arbete med energiuppföljning och 
åtgärdsarbetet.

Lokalvårdsenheten

• Ha en bemanning på enheten som är i ba-
lans med uppdragen och tecknade avtal.

• Genom fortsatt minskning av kemikaliean-
vändningen minskar kostnader.

VA-enheten

• Fortsatt arbete med att medvetandegöra 
personalen om ekonomin.

Kostenheten

• Avtalstrohet - uppföljning av statistik fyra 
gånger/år. Köken får ta del av sin egen 
statistik.

• Kockmöten med ekonomigenomgång.
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Ekonomiska förutsättningar
Tekniska nämndens totala budgetram uppgår 
till 27 506 tkr för år 2022 och avser del av 
nämnd, markförvaltning, gatu- och parkverk-
samhet samt en kompensationsram till fast-
ighetsenheten. Det sistnämnda är kopplat till 
Sparbankens bidrag till blackboxen och nya 
redovisningsregler. VA-verksamheten är tax-
efinansierad, kost och lokalvård finansieras 
genom interna intäkter. Förutom ovan nämnda 
kompensationsram så finansieras fastighet-
senhetens verksamheter genom hyresintäkter. 
Kostnad för resterande del av teknisk nämnd 
samt teknisk administration fördelas ut som en 
overheadkostnad för respektive verksamhet.

Tekniska nämnden ansvarar för en stor del av 
kommunens investeringsbudget. Investerings-
takten är för närvarande hög till följd av stora 
behov att modernisera och underhålla bland 
annat kommunens fastigheter, VA-anläggning-
ar, gator, ny återvinningscentral och nya explo-
ateringsområden. Investeringstakten bedöms 
minska i slutet av planperioden vilket är rimligt 
med tanke på att betydande åtgärder har gjorts 
och görs under de närmsta åren. Ytterligare ett 
bostadsområde planeras vid Håkan-Månsgår-
den och förstudie pågår om Lagmansgymna-
siets utveckling men inget investeringsbehov 
redovisas i planen då omfattningen är oklar i 
nuläget.

Kommande möjligheter & 
utmaningar

Markförvaltning

Inom kommunen finns cirka 20 kända plat-
ser med förorenad mark där det föreligger ett 
kommunalt ansvar. För att utreda förorening-
ens omfattning och typ behöver undersökning-
ar göras. Utifrån dessa undersökningar vidtas 
lämpliga åtgärder, exempelvis sanering. Omfatt-
ning och kostnader är inte kända innan under-
sökningar gjorts varför det är svårt att budgete-

ra för kommande år. Från år 2022 till och med 
år 2025 är 2 mnkr/år avsatta för detta arbete. I 
kommande budgetarbeten kan beloppen behö-
va justeras efter kända behov för åtgärder.

Gatu- och parkenheten

Inom gatu- och parkverksamheten görs bety-
dande investeringar i våra gator och parker för 
att omgestalta och öka trafiksäkerheten samt 
förbättra statusen på asfaltbeläggning, lekplat-
ser etc. Utöver detta görs investeringar i nya 
exploateringsområden. Detta leder till såväl 
ökade kapitalkostnader som driftskostnader 
då skötselområden utökas. Verksamheten har i 
budgetbeslut i juni 2021 fått en stegvis ökande 
ramkompensation för detta under åren 2022-
2025.

Besiktningar av kommunens broar är nu slut-
förd. Under 2022 och framåt ska ett renove-
ringsarbete påbörjas utifrån prioriteringar. De 
årliga investeringsramar som finns beslutade 
för detta kom till då det fanns mycket begrän-
sad information om brostatusar.

De ökade drift- och kapitalkostnaderna som 
uppkommer då Håkan-Månsgården börjar 
exploateras kommer behöva hanteras särskilt 
under planperioden.

På grund av det intensiva arbetstrycket på 
enheten kommer personal behöva rekryteras, 
vilket kommer påverka driftbudgeten.

Fastighetsenheten

Inom verksamheten kvarstår behovet av un-
derhåll och förnyelse. Dock har mycket arbete 
utförts vilket gör att dagens rambudget på cirka 
40 mnkr/år kommer kunna minskas de kom-
mande åren. Under 2021 har den långsiktiga 
underhållsplanen för hela fastighetsbeståndet 
färdigställts och denna ligger till grund för 
fortsatt arbete.

Under 2021 såldes kommunens seniorlägenhe-



83

Tekniska nämnden

ter. Detta har frigjort personalresurser i form 
av både drifttekniker och vaktmästare som 
kunnat lägga tid där behovet varit större än 
tidigare. Samtidigt har försäljningen medfört ett 
nettointäktsbortfall på cirka 2 mnkr vilket får 
hanteras inom ramen för internhyressystemet.

Ökade krav på hållbarhet och miljömedveten-
het ställer högre krav på enhetens organisation 
och på byggprojekt. Detta medför å ena sidan 
högre kostnader i form av exempelvis perso-
nalresurser, dyrare installationer och byggnatio-
ner men å andra sidan lägre kostnader i form 
av exempelvis energieffektivisering och lägre 
grad av felavhjälpande underhåll.

Fastighetsenheten kommer ta ett ökat ansvar 
för investeringar, drift och underhåll av externt 
inhyrda lokaler vilket kan påverka hyrorna för 
köpande förvaltningar.

Kostenheten

Enheten kommer initialt få ökade kostnader 
genom införandet av ett nytt kostdatasystem 
och systemet för digital måltidsregistrering. På 
sikt ska detta bidra till bättre ekonomi.

Att öka andelen ekologiska livsmedel, vilket är 
ett mål, medför ökade inköpskostnader.

Det är en stor brist på kockar. Hur detta kom-
mer påverka driftsekonomin framöver är svårt 
att sia om.

Lokalvårdsenheten

Under år 2022 ska innehållet i befintlig sam-
ordnartjänst ses över, behov av direkt stöd 
och utbildning för medarbetarna på respektive 
arbetsställe har ökat.

Enheten kan komma att ha behov av ytterligare 
timanställda. Detta både för att lösa beman-
ningen vid olika slag av frånvaro som för att 
avlasta administrativa resurser.

VA-enheten

Enheten har ökade kostnader till följd av fram-
för allt nytt vattenavtal med Lidköping, moder-
nisering av verken för att nå utsläppsmål och 
reinvesteringar i såväl verken som i VA-nätet. 
VA-taxan kommer höjas inför 2023. I dagsläget 
bedöms denna höjning bli runt 5 %.
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Drift- och investeringsbudget

Driftbudget

Att intäkter och kostnader minskar mellan 2021 och 2022 beror framför allt på att verksamheten renhållning inte är med 
år 2022.

Driftbudget per verksamhet

Att fastighetsenheten får en ram på 1 000 tkr från och med 2022 är beroende på nya redovisningsregler vad gäller bidrag. 
Detta avser blackboxen.

Investeringsbudget

Jämförelsetal

Nettokostnadsutvecklingen i förhållande till föregående års utfall för ramfinansierade verksamheter (inte hela nämndens utfall).
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Framtiden

Gatu- och parkenhet
Enheten kommer framöver att arbeta med att 
skapa ängsmarker på olika ytor, exempelvis på 
en del av de som idag klipps. I anslutning till 
detta arbete kommer LONA-medel att sökas. 
Arbetet med att decimera bestånden med inva-
siva arter kommer fortgå under perioden.

Det påbörjade arbetet med gatuunderhåll kom-
mer intensifieras under de kommande åren. 
I samband med dessa gatuprojekt fokuseras 
också på att skapa en säkrare miljö för oskyd-
dade trafikanter.

Brorenoveringar kommer sannolikt i vissa fall 
bli utmaningar.

I anslutning till den nya återvinningscentra-
len som byggs kommer en ny mellanlageryta 
etableras. Detta kommer att gynna enheten på 
ett positivt sätt då det i nuläget inte finns någon 
bra sådan yta.

Fordonsadministrationen kommer tillsam-
mans med köpande förvaltningar arbeta för att 
genomföra kommunens nya fordonsrutin. Till 
stor del handlar detta om att ställa om fordons-
flottan till en mer elektrifierad sådan.

Fastighetsenhet
Enheten kommer arbeta med att tillgodose 
och lösa verksamheternas behov av laddinfra-
struktur för fordonsflottan. Detta är i vissa fall 
ett utmanade arbete. Ett annat arbete för att 
förverkliga kommunens policyer och strategier 
är att tillskapa möjligheter för verksamheterna 
att sortera avfallet ute på fastigheterna.

Flera medarbetare når pensionsåldern de 
närmsta åren så enheten kommer få arbeta 
med kompetensförsörjning. En organisations-
översyn kommer ske under 2022 och en ny 

fastighetschef  kommer att rekryteras. I detta 
kommer roll- och ansvarsfördelningar inom 
organisationen tydliggöras.

Kostenhet
Många kök har de senaste åren moderniserats, 
de som är kvar kommer genomgå förändringar 
de närmaste åren.

Att i en hög grad öka miljömässigheten i målti-
der, exempelvis genom klimatanpassning, ökad 
andel ekologiska och närproducerade kompo-
nenter samt minskat matsvinn ställer stora krav 
på enheten och är något det kommer arbetas 
mycket med framöver. En stor del av detta 
berör den stora kommande livsmedelsupp-
handlingen.

Rekrytering av kockar spås framöver vara 
fortsatt svårt. Det kommer komma pensionsav-
gångar som måste ersättas.

Lokalvårdsenhet
Fortsatt kompetensutveckling för medarbetar-
na kommer behövas närmsta åren. Bland annat 
genom att erbjuda yrkesinriktad utbildning i 
svenska språket och genom att göra kvalitets-
uppföljningar på respektive arbetsställe för 
att säkra god kvalitet för kund samt säker och 
trygg arbetsmiljö för medarbetare.

Det kommer behöva arbetas mer proaktivt 
för att undvika både kort- och långtidssjuk-
skrivningar. Det kommer finnas ett behov av 
nyanställningar både utifrån pensionsavgångar 
och en sårbar situation utifrån ett flertal lång-
tidssjukskrivningar.

VA-enhet
Vara kommun har som mål att bli 100% själv-
försörjande av vatten. VA-enheten letar vat-
tentäkter i kommunen samtidigt som det finns 
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vattendomar som inte nyttjas idag.

Under 2022 kommer kommunens VA-plan 
färdigställas. Denna kommer exempelvis beröra 
dricksvattenanvändning och hur detta måste 
ske på ett resurseffektivt sätt samt hur dag-
vatten ska hanteras framöver.

Avfallsverksamhet
Även om ansvaret enligt miljöbalken och 
renhållningsordningen kommer att överlåtas 
på kommunalförbundet efter 1 januari 2022 
så kommer förvaltningen hantera vissa frågor 
ändå. Nämnas kan att kommunen just nu byg-
ger en återvinningscentral ute i Heljeved. När 
denna är klar vid årskiftet 22/23 kommer hela 
anläggningen hyras ut till AÅS som kommer 
sköta driften av densamma.

Kommunen som organisation är också en kund 
av avfallskollektivet varför det finns mycket 
internt arbete att göra framöver för att möjlig-
göra för exempelvis en bättre sopsortering och 
återvinning. I det sammanhanget kan nämnas 
att det arbetas för en uppstart för en återbruks-
verksamhet av kommunala möbler.

Förvaltningen kommer även framöver vara 
inblandad i exempelvis upprättande av mindre 
återvinningsstationer. Omfattningen av detta 
är i nuläget lite oklart då lagstiftningen kring 
producentansvaret håller på att ses över.
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Ansvarsområde & uppdrag
Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Gräs-
torp och Essunga kommuns gemensamma 
organ för uppgifter som gäller räddningstjänst, 
skydd mot olyckor som kan föranleda rädd-
ningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyck-
or samt de uppgifter i övrigt som enligt lag ska 
fullgöras av den kommunala nämnd som svarar 
för räddningstjänsten.

Räddningsnämndens verksamhet innefattar:

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

• Räddningstjänst

• Olycksundersökning

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

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

• Rådgivning, information och brandskydds-
utbildning

• Sotning och brandskyddskontroll

• Säkerhetssamordning

Ekonomiska förutsättningar
Inom den gemensamma nämnden används en 
kostnadsfördelningsnyckel där Vara kommuns 
del nu uppgår till 21,58 % av den totala bud-
geten. I och med att den nya brandstationen 
i Kvänum stod klar i mars 2020 gjordes kost-
nadsfördelning om mellan kommunerna. Då 
räknades även den extra kostnad som medlem-
skommunerna beslutade om efter löneavtalet 
RIB17 in.

Inför år 2022 har ramen ökats med 877 tkr mot 
tidigare beräknad ram, vilket beslutades i KF i 

juni 2021. Detta motsvarar kostnadsökningar 
för en tidigare obalanserad budget samt kost-
nader för att finansiera ett nytt ledningssys-
tem där Vara kommun får kostnader i storlek 
utifrån %-andelen ovan.

Kommande möjligheter & 
utmaningar
Ny Lag om skydd mot olyckor som antogs 
2020-10-01 med övergångsbestämmelser från 
2022-01-01 för handlingsprogram och led-
ningssystem ställer nya krav på Räddningstjäns-
ten.

Förändringarna innebär bland annat en förtyd-
ligad styrning av kommunernas verksamhet, 
bland annat genom en utökad föreskriftsrätt 
för Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB). MSB får genom förändringarna 
även utökade befogenheter att under vissa 
förutsättningar prioritera och fördela resurser 
samt utöva tillsyn av kommunal räddnings-
tjänst.

Förändringarna som kravställs och förväntas 
är stora och kommer att ha omfattande inver-
kan på räddningstjänsternas verksamhet flera 
år framåt. Kraven som ställs medför en tydlig 
ambitionshöjning från statens sida som också 
bedöms bli resursdrivande. MSB har prioriterat 
fyra områden där nya föreskrifter samt stöd-
material arbetas/arbetats fram under 2021 och 
träder i kraft 2022-01-01. Fyra områden som 
MSB prioriterat:

• Handlingsprogram

• Kommunal tillsyn

• Undersökningsrapporter

• Ledningssystem

Räddningsnämnden Västra Skaraborg
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Jämförelsetal

Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Kraven som ställs innebär bland annat att kom-
munernas räddningstjänster behöver bygga upp 
nya ledningssystem samt vara anslutna till en 
ledningsplats dygnet runt från år 2022.

Samtliga dessa ökade krav är både resurs- och 
kostnadsdrivande.

Det civila försvaret kommer med all säkerhet 
också stärkas de kommande åren. Där kommer 
räddningstjänsten påverkas och behöva bidra.
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Framtiden
Räddningstjänsten Västra Skaraborg har nyli-
gen beslutat att inleda samverkan med kommu-
nalförbundet Räddningstjänsten Östra Skara-
borg gällande gemensam systemledning från 1 
januari 2022 för att båda organisationerna på 
ett bra sätt ska kunna möta nya kraven som 
ställs på just ledningssystem för operativ verk-
samhet. Båda organisationerna kommer att ha 
gemensamma beredskapsfunktioner där perso-
nal från båda organisationerna ingår. Samtidigt 
kommer gemensam ledningscentral placerad på 
brandstationen i Skövde leda operativ personal 
på räddningsinsats för båda organisationerna 
samt omvärldsbevaka.

Mot bakgrund av fortsatt kommande krav på 
en effektiv och hållbar kommunal räddnings-
tjänst, inte minst inom den förebyggande 
verksamheten med myndighetsutövning genom 
tillsyn m.m., har kommunledningarna i Lidkö-
ping, Vara, Essunga och Grästorp prövat och 
övervägt olika möjliga framtida samarbeten.

Slutsatsen är att man vill utreda möjligheten till 
ett organisatoriskt samgående med kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
(RÖS) i syfte att stärka förmåga, öka graden av 
redundans samt bibehålla en effektiv organi-
sation. Om ett samgående blir aktuellt kan det 
ske som tidigast 1 januari.

En sådan samverkan innebär att 11 av Skara-
borgs kommuner då har en gemensam orga-
nisation för Räddningstjänst som betjänar 191 
000 invånare (cirka 73 procent av invånarna i 
Skaraborg).

Kommunerna Essunga, Grästorp, Lidköping 
och Vara har sedan 2016 en samlad organisa-
tion för säkerhetssamordning, placerad inom 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Rädd-
ningstjänsten är i sin tur organiserad under 
en gemensam nämnd där berörda kommuner 
ingår och nämnden har sitt säte i Lidköpings 
kommun. Dessa fyra kommuner gör nu en 
utredning av säkerhetsorganisationen med am-
bition att skapa nytt sätt att organisera funktio-
nen med start 1/1-2023.
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Valnämnden

Ekonomiska förutsättningar
Inför varje val antas en förordning om stats-
bidrag för kommunernas medverkan i valet. 
Beloppet är vanligen uppdelat i att en del avser 
en fast summa och en del avser ett belopp 
som motsvarar kommunens andel av totalt 
antal röstberättigade vid valet, beräknat efter 
en fingerad valdag. Valmyndigheten fastställer 
statsbidraget för varje kommun.

För genomförande av 2018 års allmänna val 
erhöll Vara kommun ett statsbidrag om 330 
000 kronor och för genomförande av 2019 års 
EU-val erhöll Vara kommun ett statsbidrag om 
378 000 kronor.

En förordning för kommunernas statsbidrag 
för medverkan i det allmänna valet 2022 är 
ännu inte fastställd, varför det fortfarande 
råder osäkerhet kring vilka ekonomiska förut-
sättningar som finns för valets genomförande. 
Utifrån hur statsbidragens nivåer sett ut tidi-
gare år har bidragsnivån beräknats bli 380 000 
kronor 2022.

Kommande möjligheter & 
utmaningar
Vid utvärdering av 2018 års genomförande av 
allmänna valet framkom ett behov av att se 
över eventuella ändringar i valkretsindelningar, 
då några valkretsar är väldigt stora. Valmyn-
digheten kommer ut med statistik över antalet 
röstberättigade per valdistrikt under våren 
2021. Utifrån det har det till år 2022 lagts till ett 
valdistrikt vilket kommer föra med sig ökade 
kostnader för arbetskraft och eventuellt inköp 
av material.

Rekrytering av röstmottagare är som alltid en 
utmaning. Tidigare år har rekryteringsarbetet 
fungerat väldigt väl och aktiva informationsin-
satser kring möjligheten att göra en insats för 
den lokala demokratin har gett goda effekter. 
Fortsatta informationsinsatser/annonser av 
detta slag kommer att genomföras även inför 
2022 års val.

Driftbudget

Framtiden
Efter valets genomförande år 2022 blir fokus 
på att planera EU-valets genomförande år 
2024.
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Överförmyndarnämnden

Ekonomiska förutsättningar
Huvudsaklig kostnad för överförmyndarnämn-
dens verksamhet är kostnad för köp av tjänster 
av Lidköpings kommun (där överförmyndarens 
verksamhet finns samlad). De delar som faller 
utanför den köpta tjänsten är kostnader för 
ställföreträdares arvode eller vid svårare fall 
inhyrda ställföreträdare.

Kommande möjligheter & 
utmaningar
Överförmyndaren Västra Skaraborg verkar 
för kommunerna Essunga, Grästorp, Gö-
tene, Lidköping, Skara och Vara och ligger 
organisatoriskt inom Lidköpings kommun. 
Överförmyndarnämnden köper således tjänst 
från Lidköpings kommun för verksamhetens 
genomförande.

Överförmyndarverksamheten arbetar för att 
effektivisera redan existerande rutiner genom 
bland annat en ökad digitalisering. Överför-
myndaren har också rekryterat en rekryte-
ringsansvarig/överförmyndarhandläggare som 
kommer att se över rutinen för rekrytering av 
ställföreträdare samt arbeta för att integrera 
denna rekryteringsprocess i befintligt rekryte-
ringssystem.

Budget för Överförmyndarnämnden har tidi-
gare funnits inom Kommunstyrelsen men har 
brutits ut till år 2022.

Utfall för Överförmyndarnämnden har varie-
rat relativt mycket mellan åren och i det finns 
en viss osäkerhet framöver. Under år 2021 har 
kostnaderna för inhyrda ställföreträdare varit 
högre än tidigare.

Framtiden
Överförmyndarverksamheten upplever det 
fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare till 
mer komplexa uppdrag och att se över rekryte-
ringsrutinen är därför ett viktigt område för att 
nå ut till potentiella nya ställföreträdare.

Överförmyndare Västra Skaraborg har fått en 
förfrågan från Karlsborgs kommun om att an-
sluta sig till Överförmyndare Västra Skaraborg. 
Inget beslut har fattats i frågan. Därför är det 
svårt att säga hur detta kan komma att påverka 
kostnaderna.

Driftbudget
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Revision

Ansvarsområde & uppdrag
För att granska kommunstyrelsens och nämn-
dernas verksamhet utser kommunfullmäktige 
sex revisorer. Revisorernas uppgift är att årligen 
pröva om all verksamhet sköts på ett ändamål-
senligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 
om den kontroll som görs inom nämnderna är 
tillräcklig.

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

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

Revisorerna granskar hela den kommunala 
verksamheten, oavsett i vilken juridisk form 
den bedrivs, således även de kommunala bola-
gen. Revisorernas granskning av kommunens 

bolag sker genom de lekmannarevisorer som 
utses ur gruppen av revisorer.

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

Ekonomiska förutsättningar
Kostnaderna består främst av revisorernas 
arvoden, konsultstöd/insatser från kommunens 
valda revisorer samt kostnader för utbildning 
då det sker mycket löpande förändringar inom 
revisionsutövandet. Inför år 2022 finns en 
osäkerhet kring kostnaderna för sakkunnigt bi-
träde pga att denna tjänst upphandlades under 
hösten 2021.

Kostnaden för lekmannarevisionen av bolagen 
ska flyttas från bolagen till revisionen vilket inte 
är inlagt i denna budget.

Revision

Driftbudget
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Revision

Jämförelsetal

Framtiden
Utmaningar framöver handlar primärt om 
anpassning till den kommande nya seden för 
finansiell revision (KISA) och det resursbehov 
som detta kommer att kräva samt att tillse att 
erforderliga resurser finns för fullföljande av 
lekmannarevisionens uppdrag.

Revisionen kommer inkomma med ett tillägg-
syrkande under våren 2022 beroende på att 
upphandlingen av sakkunnigt biträde kom att 
innebära att KPMG kom in istället för PWC 
och detta innebär att revisionen kommer att ha 
dubbla kostnader under 3 månader.

KOMMEK återupptas under 2022 och revi-
sionen kommer att medverka under höstens 
mässa.
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