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Inledning 

Årsredovisningen delas upp i följande tre delar: 

Del 1. Förvaltningsberättelse 

Del 1 innehåller förvaltningsberättelsen, här beskrivs väsentliga delar av 

kommunens ekonomi och verksamhet och består av följande rubriker: 

 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Den kommunala koncernen 

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

 Händelser av väsentlig betydelse 

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 Balanskravsresultat 

 Väsentliga personalförhållanden 

 Förväntad utveckling 

Del 2. Räkenskaper 

Del 2 innehåller drifts- och investeringsredovisning för kommunen, 

räkenskapsrapporter med tillhörande nothänvisningar för kommunen och 

kommunkoncernen samt en revisionsberättelse. 

Del 3. Verksamhetsredovisning 

Del 3 innehåller en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i Vara 

kommuns nämnder och bolag under det gångna året och består av följande 

rubriker: 

 Ansvarsområden (nämnder) / Bolagets uppdrag (bolagen) 

 Händelser av väsentlig betydelse 

 Ekonomisk översikt 

 Ekonomisk analys 

För fullständiga rapporter hänvisas till nämndernas 

verksamhetsredovisningar och bolagens årsredovisningar. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Nu händer det, Vara växer!  

Fler väljer Vara kommun 

Det är med stor glädje som vi nu ser konkreta resultat av ett arbete som har 

grundat sig på tydliga politiska mål och styrning. Min ambition har varit och 

är att vi ska skapa bra förutsättningar och service för dem som redan bor 

här och på det sättet också locka fler att flytta till Vara kommun. Vi har en 

ökad efterfrågan på mark för såväl bostadsbyggnation som 

företagsetableringar. Vårt goda näringslivsklimat har nu nått nya höjder, 

årets ranking var det bästa som någonsin uppmätts. Det tackar jag särskilt 

vårt näringsliv för – samarbete innebär även här att göra varandra bra. 

Vi är alla med och skapar förändringar för vår kommun och våra invånare 

på bästa sätt för att skapa en än bättre service, en än bättre välfärd, och 

attraktiva kultur- och fritidsaktiviteter för människor som lever och bor här, 

samt människor som besöker vår kommun. Viktiga medspelare är 

näringslivet och föreningslivet. Det är först när vi får alla att spela 

tillsammans som vi ser resultat på tillväxt och utveckling! 

Ekonomin är stark och möjliggör stora satsningar i våra verksamheter 

Det ekonomiska resultatet är starkt för året, det beror på en god 

budgetföljsamhet, ökade skatteintäkter och statsbidrag samt en 

realisationsvinst orsakad av försäljning av seniorboenden till Vara Bostäder 

AB. 

Den goda ekonomin möjliggör våra satsningar på vård, skola och omsorg. 

Ett exempel på det är att Tråvad förskola och skola nu står klar. Elever och 

pedagoger får fina och kreativa läromiljöer till glädje för generationer 

framåt. Lagmansgymnasiets byggprogram har också under året fått nya 

lokaler som lyfter både programmet och skolan som helhet. Näst i tur står 

Larvs skola som kommer att byggas om och renoveras. Och strax väntar 

renovering av våra högstadieskolor. Vid Vara vårdcentral har byggandet 
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börjat av ett nytt korttidsboende, som skapar fina förutsättningar för såväl 

boende som för personalen. 

Att växa är att utvecklas tillsammans 

Ett bostadsförsörjningsprogram har tagits fram som vägledning för 

framtidens boendemiljöer och bostadsplanering. Vara växer och efterfrågan 

på villatomter är stor, byggnation kommer inom kort att komma igång i 

området Lassagården och ett nytt planprogram håller på att arbetas fram för 

Håkan-Månsgården, där kommunen ska möjliggöra för flera hundra nya 

bostäder. 

Vi värnar om vår miljö och vårt klimat. En miljöstrategi är framarbetad som 

kommer att genomföras under 2022. Och inom kort kommer ett 

kontaktcenter att startas i kommunen, som syftar till att öka service och 

tillgänglighet för våra kommuninvånare. 

Året som har passerat har varit spännande men också ansträngande, 

speciellt utifrån ett verksamhetsperspektiv. Covid-19 har inneburit stora 

påfrestningar i verksamheterna. Personalen har återigen visat på en enorm 

kraft och styrka genom att hitta lösningar och hjälpts åt när vi befunnit oss i 

ett tufft pandemiläge. 

Jag vill rikta ett stort Tack till alla medarbetare, förtroendevalda, invånare, 

föreningsliv och näringsliv som medverkar till att göra Vara kommun till ett 

platsvarumärke och som på olika sätt bidrar till vår gemensamma 

utveckling! Det är tillsammans vi kan göra skillnad. Det ser vi inte minst nu! 

Gabriela Bosnjakovic 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommundirektören har ordet 

Vara i tillväxt 

Vara kommun har vänt trenden från att minska till att öka antalet invånare. 

Vid årsskiftet fanns 16 162 invånare, vilket är en ökning med 66 invånare. 

Prognosen pekar på att ökningen kommer att hålla i sig även om 

tillväxttakten i sig är måttlig. Det är inte möjligt att göra en tillbakablick på 

året som gått utan att ändå nämna de påfrestningar som Covid-19 har 

inneburit för våra verksamheter. Men redan tidigt i pandemins början, 

beslutade vi oss i ledningen, att förutom att hantera pandemin, fortsätta i 

oförminskad takt med de tillväxt- och utvecklingsfrågor som vi driver. 

Näringslivsklimatet fick toppbetyg 

Sysselsättningen i kommunen har gått ner under pandemin för att nu 

återigen vända upp. I hela regionen syns samma tendens, även om Vara 

ligger på en förhållandevis hög nivå. Näringslivsklimatet fick i år det högsta 

betyget som Vara någonsin har uppnått, plats 27 av landets 290 kommuner. 

Flera etableringar har skett under året. Det nya arbetssättet, där kommunen 

i den nya samhällsbyggnadsförvaltning har samlat frågor som rör tillväxt, 

näringslivs-, plan, bygg och tillsyns/tillståndsfrågorna förenklar för invånare 

och företagen vid etableringar och bostadsbyggnationer. 

Bostäder byggs 

Ett Bostadsförsörjningsprogram har beretts och antogs under första 

kvartalet 2021. Efterfrågan på bostäder har ökat under de senaste åren, 

vilket också har resulterat i att fler bostäder har byggts både i Vara Bostäder 

ABs regi och i privat regi. Ett planprogram håller på att arbetas fram för 

Håkan-Månsgården, ett område som kommer att kunna ge plats för 200-1 

000 bostäder, beroende på utformningen av området. 

Utveckling pågår – ett axplock 

Inom kvarteret Sprinten finns en planlagd tomt för en hotellbyggnation. Ett 

markansvisningsavtal har tecknats med extern aktör, liksom ett 

samarbetsavtal med kommunen i syfte att undersöka förutsättningarna för 
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uppförandet av ett hotell. Skolorna i Vara kommun genomgår en 

omfattande renovering, flera projekt är färdigställda, några är uppstartade 

och håller på att slutföras. Att skapa det hållbara Vara är en utmaning, men 

också utpekat som ett viktigt område i de nya politiska målen. Därför har 

arbetet med en miljöstrategi tagits fram som håller på att implementeras. En 

förstudie har genomförts om ett så kallat kontaktcenter, där beslut kommer 

att fattas inom kort. Det är ett sätt att involvera medborgarna i utformandet 

av ändamålsenliga digitala tjänster samt att möta medborgarens frågor och 

behov snabbare och mer effektivt. En plan för social hållbarhet håller på att 

arbetas fram. Vidare har ett utredningsuppdrag givits angående 

bredbandsstrategi som säkerställer fiberanslutning till alla invånare och 

företag. Detta är ett axplock på frågor som det arbetats med under året, då 

vi från ledningens sida valt att fortsätta driva utvecklingsfrågor trots att 

pandemin har varit utmanande och till viss del begränsande. 

Medborgarna är nöjda med servicen 

I årets medborgarundersökning ger Varaborna kommunens verksamheter 

fina betyg. Hela 90 procent är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet, 

vilket kan jämföras med rikets snitt, där endast 60 procent är nöjda. Inom 

förskolan är nöjdheten 94 procent, vilket kan jämföras med 87 procent för 

riket. I äldreomsorgen är 70 procent nöjda, jämfört med 51 procent på 

riksnivå. Grundskolan ligger något under rikets snitt. Förtroendet för 

tjänstepersoner och politiker är också gott, enligt 

medborgarundersökningen. 

Årets resultat och måluppfyllelse 

Årets resultat för kommunen uppgick till 100 mkr, vilket överträffar 

kommunens finansiella mål. Nämndernas ekonomi är i sin helhet i balans. 

Det stora överskottet beror till största delen på engångsposter, som 

förstärker ekonomin framöver. Skuldsättningen är låg och soliditeten är 

god. För koncernen, det vill säga kommunen inklusive de kommunala 

bolag, uppgick resultatet till 71 mkr. Det finns ekonomiska utmaningar för 

kommande år, men Vara kommun har en förhållandevis stark ekonomi att 

möta dessa utmaningar med. 
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Av Vara kommuns fyra övergripande mål är 1 uppfyllt till fullo, samt 3 mål 

uppfyllda delvis. 

Vi gör varandra bra – tack för det! 

Under året som gått har alla medarbetare i Vara kommun på olika sätt fått 

hantera pandemins konsekvenser. Sjukfrånvaron har varit hög, men alla har 

bidragit och gjort varandra bra. Det förhållningsättet som implementerats är 

viktigt i alla sammanhang, men i pandemin har det blivit tydligt att det inte 

bara är viktigt utan även avgörande. Kommunstyrelsen beslutade om en 

extra julgåva för alla anställda, ett väldigt uppskattat initiativ och ett bevis på 

uppskattning av allt som görs. Jag vill även här passa på att rikta ett riktigt 

stort tack till alla medarbetare för det fina arbete som gjorts under 2021– allt 

för invånarnas, näringslivets och besökares bästa. 

Nu går vi in i 2022 med kraft, framtidstro och viljan att göra varandra bra! 

Anna Cederqvist 

Kommundirektör 
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Förvaltningsberättelse 

I följande förvaltningsberättelse redovisas information om förvaltningen av 

Vara kommun och den kommunala koncernen i enlighet med Lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och RKR R15 

Förvaltningsberättelse. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunens resultat uppgår till 100 mkr, vilket är det högsta resultatet den 

senaste femårsperioden och 53 mkr över snittet för samma period. 

Resultatet motsvarar 9,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Koncernens resultat uppgår till 71 mkr, vilket är det näst högsta resultatet 

den senaste femårsperioden och 26 mkr över snittet för samma period. 

Resultatet motsvarar 6,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Till stor del förklaras kommunens goda resultat av försäljning av fastigheter 

till Vara Bostäder AB om 35 mkr och tack vare snabb återhämtning i slutet 

på året för svensk ekonomi gav skatteintäkter ett överskott om 27 mkr. 

Nämnderna gör ett överskott om 6 mkr. 

Kommunens investeringar uppgår till 179 mkr vilket är den högsta siffran 

för den senaste femårsperioden och 34 mkr över snittet för samma period. 

Koncernens investeringar uppgår till 191 mkr och är den näst högsta siffran 

för den senaste femårsperioden men 2 mkr under snittet för samma period. 

Tack vare årets goda resultat hamnar självfinansieringsgraden av 

kommunens investeringar på goda 81 %. Inga nya externa lån togs upp 

under 2021 men vid slutet på året gjordes stora utbetalningar och 

likviditeten minskade så nya externa lån har tagits upp början av 2022. 

Koncernens självfinansieringsgrad av investeringar hamnar på 69 %, vilket 

är något under kommunens. 

Soliditeten har ökat för kommunen med 4 % till 31 % och med 3 % för 

koncernen till 31 %. Det beror på det goda resultatet och att avsättningar 

och skulder har minskat något från föregående år och innebär att den 

långsiktiga motståndskraften har stärkts. 
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Alla belopp i mkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Folkmängd, antal 15 942 15 952 16 024 16 096 16 162 

Kommunalskatt, % 21,77 21,77 21,77 21,77 21,77 

Bruttokostnad      

Kommunen 1 047 1 071 1 108 1 153 1 174 

Koncernen 1 092 1 125 1 145 1 191 1 219 

Balansomslutning      

Kommunen 1 002 1 317 1 543 1 643 1 732 

Koncernen 1 255 1 323 1 591 1 693 1 742 

Årets resultat      

Kommunen      

-fullfonderingsmodell 11 20 26 77 100 

-blandmodell 3 7 16 68 91 

Koncernen      

-fullfonderingsmodell 15 21 34 84 71 

-blandmodell 6 8 25 75 62 

Investeringar      

Kommunen 99 172 160 116 179 

Koncernen 131 190 305 147 191 

Soliditet      

Kommunen, % 32 26 24 27 31 

Koncernen, % 25 25 24 28 31 

Självfinansieringsgrad      

Kommunen, % 57 27 35 98 81 

Koncernen, % 54 31 25 88 69 

Långfristig skuld      

Kommunen, mkr 21 316 543 513 513 

Koncernen, mkr 268 316 543 513 513 

Den kommunala koncernen 

Den kommunala koncernen innefattar nämnder och kommunala bolag. 

Nämnderna är bildningsnämnd, teknisk nämnd, miljö- och byggnadsnämnd, 

socialnämnd, valnämnd, överförmyndarnämnd och en gemensam 

räddningsnämnd. Till kommunstyrelsen, som är en egen nämnd, hör 

dessutom ett personalutskott. Därtill finns en revision som granskar 

kommunens verksamhet samt en valberedning. I koncernen finns fem 

helägda kommunala bolag varmed Vara Koncern AB är moderbolag: Vara 
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Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och 

VaraNet AB. 

Nämndernas ansvarsområde i korthet: 

 Bildningsnämnden ansvarar för förskole-, grundskole- och 

gymnasieverksamheterna samt kultur och fritid. 

 Socialnämnden ansvarar för individ och familjeomsorg, 

äldreomsorg, omsorg kring personer med funktionsnedsättning, 

flyktingmottagning och arbetsmarknadsfrågor. 

 Tekniska nämnden ansvarar bland annat för fastighetsförvaltning, 

skötsel av gator/vägar, vatten/avlopp samt kostverksamhet. 

 Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygglovshantering, 

enskilt avlopp, detaljplaner, livsmedel samt alkoholhandläggning.  

 Räddningsnämnden är en gemensam nämnd mellan Essunga, 

Grästorp, Lidköping och Vara kommuner som ansvarar för 

förebyggande brandskydd, brandskyddsutbildning av allmänheten 

och företag samt operativ räddningstjänst. Räddningsnämnden utgår 

från Lidköping och ingår i Lidköping kommuns organisation. 

Kommunala bolagens uppdrag i korthet: 

 Vara Koncern AB är moderbolag och har i uppdrag att optimera 

och samordna verksamheterna i de kommunala företagen i Vara 

kommun.  

 Vara Bostäder AB har i uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, 

förädla och försälja fastigheter och tomträtter med 

bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 

 Vara Industrifastigheter AB har i uppdrag att uppföra, förvärva, 

förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig 

näringsverksamhet och offentlig verksamhet, samt på ett allmänt 

näringsfrämjande sätt underhålla lokal- och markanskaffning i 

kommunen. 

 Vara Konserthus AB har i uppdrag att bedriva och utveckla 

scenkonsten i Vara Konserthus med därtill förenlig verksamhet, 
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samt driva och säkerställa storbandsutvecklingen. Bolaget ska även 

bedriva uthyrningsverksamhet av sina lokaler med därtill förenlig 

verksamhet. 

VaraNet AB har i uppdrag att bygga, äga och förvalta infrastruktur för 

elektronisk kommunikation inom Vara kommun. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Nedan beskrivna förhållanden redovisas inte i balansräkningen eller i 

resultaträkningen, men är viktiga för bedömningen av kommunens resultat 

och ekonomiska ställning. 

Samhällsekonomisk utveckling 

Under året har en återhämtning skett i samhällsekonomin med en ökning av 

BNP och skatteunderlaget samtidigt som arbetslösheten minskat. 

Återhämtningen av samhällsekonomin efter 2020 års konjunkturnedgång i 

samband med coronapandemin kan jämföras med den långdragna 

samhällsekonomiska återhämtning som istället var fallet efter finanskrisen 

2008-2009. Att ekonomin kunnat återhämtas snabbt vid denna 

konjunkturnedgång beror sannolikt till stor del på de krisåtgärder som satts 

in. 
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Årets återhämtning i samhällsekonomin är starkare än förväntat, vilket för 

Vara kommuns del innebär att skatteintäkterna (tillsammans med de 

generella statsbidragen) uppgår till ca 36 mkr högre än budgeterat.  

Befolkningsutveckling 

Vara kommuns befolkning ökade med 66 personer 2021, vilket förklaras av 

ett positivt flyttnetto om 80 personer. Födelsenettot uppgår till minus 17. 

En befolkningsökning innebär att skatteunderlaget ökar och att kommunen 

har bättre möjlighet att erbjuda den service som medborgarna har behov av 

än om befolkningen minskade. 

Folkmängd 

Antal invånare Förändring Födda Döda Inflyttning Utflyttning 

16 162 66 183 200 944 864 

Jämförelsetal 

% Kvinnor Män 0 -17 år 18 -64 år Över 65 år 

Vara 
kommun 

49 51 20 56 24 

Västra 
Götaland 

50 50 21 59 20 

Riket 50 50 21 59 20 

Kompetensförsörjning & utbildning 

Andel med eftergymnasial utbildning i Vara kommun var 26 % år 2020 

(senast tillgänglig statistik). Det är en marginell ökning jämfört med 

föregående år. Totalt i riket var andelen med eftergymnasial utbildning 

samma år ca 44 %. Utbildningsnivån är därmed låg i Vara kommun jämfört 

med riket. Relaterat ligger Vara kommun även lägre jämfört med riket vad 

gäller behörighet till yrkesprogram på gymnasiet.  

Arbete och utbildning är några av de viktigaste skyddsfaktorerna för hälsa 

genom att det ger människor ökade möjligheter att påverka sina liv. 

Utbildningsnivå kan relateras till såväl självskattad hälsa som 

arbetslöshetsnivå vilka är lägre respektive högre bland personer med 

förgymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå jämfört med personer 
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med eftergymnasial utbildningsnivå. Fler vuxna och barn från denna grupp 

lever också i ekonomisk utsatthet där utbetalningar av försörjningsstöd ökat 

under år 2021. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft med just 

eftergymnasial utbildning i kommunen. Efterfrågan på personal med en 

gymnasial utbildning spås ligga kvar på ungefär samma nivå framöver men 

efterfrågan på personal med yrkesinriktad gymnasial utbildning förväntas 

öka. För dem med en förgymnasial utbildning, folk-och 

grundskoleutbildning ser efterfrågan ut att minska med närmare 30 procent.  

Arbetsmarknad 

Mot bakgrund av återhämtningen i samhällsekonomin under 2021 har 

arbetslösheten minskat i kommunen. Vid årets slut landar arbetslösheten på 

4,6 procent vilket är den lägsta nivån sedan hösten 2019. Arbetslösheten i 

kommunen är låg i jämförelse med såväl övriga kommuner i regionen som 

hela riket. I Västra Götalandsregionen uppgick arbetslösheten vid årets slut 

till 6,5 procent, och i riket till 7,2 procent. Förutom den överlag låga nivån 

av arbetslöshet i kommunen utmärker sig särskilt utvecklingen i grupperna 

utlandsfödda och unga 18-24 år. Bland utlandsfödda har arbetslösheten 

minskat kraftigt under året, ca sex procentenheter, och den nuvarande 

arbetslöshetsnivån (14 %) är den lägsta sedan november 2009. Även hos de 

unga ses en minskning, arbetslösheten landar på 7,0 procent vilket är en 

minskning med ca tre procentenheter. 

Viktigt att notera är dock att även om arbetslösheten totalt sett sjunkit ses 

en ökning av långtidsarbetslösa. Därtill, och samhörande, syns höga nivåer 

av utbetalning av försörjningsstöd i kommunen. Utbetalning av 

försörjningsstöd har ökat sedan pandemins start 2020, även om viss 

minskning ses av det andra halvåret 2021. Det handlar framförallt om en 

ökning av långvarigt stöd. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 

16 -64 år 390 340 388 462 348 

18 -24 år 61 65 69 82 51 
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Bostadsmarknad 

Bostadsmarknaden i Vara kommun är delvis ansträngd. Anledningen är en 

ökande nettoinflyttning till kommunen i kombination med en otillräcklig 

variation av bostadsformer. Bostadsbristen slår hårdast mot hushåll som är 

nya på bostadsmarknaden och personer som saknar eget kapital för att 

kunna köpa en bostad eller som har för låg inkomst för att få tillgång till en 

hyresrätt. I Vara kommun innebär nyproduktion av bostäder ett ekonomiskt 

risktagande då priserna på befintliga bostadsrätter och villor alltjämt är låga i 

relation till resten av landet. Detta även om en viss prisökning skett även på 

den lokala marknaden. 

Mellan år 2010 och 2019 byggdes det 94 småhus och 60 lägenheter i 

kommunen. År 2020 byggdes det ytterligare cirka 100 lägenheter. Under 

åren 2015-2020 tillskapade Vara Bostäder AB 155 lägenheter. Byggnationen 

av bostäder har alltså de senaste 10 åren ökat. Under år 2021 har 84 

lägenheter färdigställts, 68 av dem är i Brinkeskogen i Vara och 16 av dem 

är de tillfälliga studentbostäderna på Oxeln i Vara. Fortsätter utvecklingen i 

samma takt kan kommunens ambition i verksamhetsplanen om att 60 

lägenheter ska byggas per år, hållas med god marginal. Om pandemins 

effekter om en ökad tendens att flytta från de större städerna eller en ökad 

efterfrågan på större bostäder kommer att hålla i sig i allmänhet och märkas 

i Vara kommun i synnerhet är för tidigt att säga. 

Risk- och konsekvensanalys 

Omvärldsrisker 

Enligt den senaste befolkningsprognosen för Vara kommun (mars 2021) 

beräknas antalet kommuninvånare öka med drygt 500 invånare under 

perioden 2020-2030. Befolkningsökningen förklaras av ett positivt 

flyttnetto, dvs. att fler flyttar till kommunen än från, där främst utrikes-

flyttnettot ger det största bidraget till befolkningsökningen. Samtidigt 

förutspås ett fortsatt negativt födelsenetto. Prognostiserad 

befolkningsökning i Vara kommun är dock att anse som osäker i och med 

att utrikesinflyttningen är svår att prognostisera då den direkt hänförs till 

totala globala flyttströmmar. Därtill råder en osäkerhet kring hur 



17 

 

 

coronapandemin kan komma att påverka befolkningsutvecklingen 

framöver, både vad gäller utrikes- och inrikes flyttströmmar. Det finns 

därmed en risk att befolkningen ökar i mindre omfattning än prognostiserat. 

Det riskerar bland annat leda till minskade skatteintäkter med påverkan på 

kommunens ekonomi. Noteras bör även att rådande situation i Ukraina och 

den flyktingström som råder bör komma att påverka Vara kommun och 

dess verksamheter. Hur, i vilken omfattning samt under hur lång tidsperiod 

är än för tidigt att säga.  

För den samhällsekonomiska utvecklingen bedöms fortsatt återhämtning 

under 2022 där antalet arbetade timmar ökar och arbetslösheten sjunker. 

Fortsatt finns dock vissa utmaningar, däribland den demografiska 

utvecklingen med en allt äldre befolkning och ökade omsorgsbehov och 

därmed befarade ökade kostnader. Därtill råder stor osäkerhet vad gäller 

utvecklingen av utbetalning av ekonomiskt bistånd. Det finns indikationer 

på att ekonomiskt bistånd kan stabilisera sig på en något lägre nivå under 

2022 jämfört med 2021, men det är dock osäkert om så sker samt i vilken 

omfattning. 

Den ökade smittspridningen av Covid-19 i slutet av 2021, vilken fortgår 

under 2022 års början, kan komma att påverka den samhällsekonomiska 

utvecklingen utifall restriktioner och/eller minskad rörlighet i samhället får 

effekter på tjänstekonsumtionen. Utvecklingen kan därför komma att 

påverka samhällsekonomin med påverkan på arbetsmarknaden och 

sysselsättningen. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Vara kommun följer 

till stor del utvecklingen i riket. Det finns således en risk att arbetslösheten 

åter ökar framöver, vilket i så fall skulle innebära en ekonomisk påfrestning 

för kommunen. Även här bör rådande situation i Ukraina tas i beaktande, 

då det kan komma att innebära en påverkan på den samhällsekonomiska 

utvecklingen.  

Verksamhetsrisker 

Som nämnts ovan ökar efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial 

utbildning i kommunen. Samtidigt ses en risk för fler elever som inte tar 

gymnasieexamen och fler som behöver läsa ett fjärde år. Även efterfrågan 
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på arbetskraft med gymnasial utbildning ökar, framförallt inom vård- och 

omsorgsrelaterade yrken. 

Vissa yrkesgrupper är identifierade där konkurrensen på arbetsmarknaden 

gör att kommunen särskilt måste bevaka och främja möjligheten att 

rekrytera. Det gäller bland annat förskollärare, grundskollärare, vård- och 

omsorgspersonal, bygg- och miljöinspektörer och ingenjörer. En förklaring 

till den ökade efterfrågan på arbetskraft är stora pensionsavgångar. 

Brist på lämplig arbetskraft riskerar försvåra för kommunen att upprätthålla 

jämlik välfärd till alla. Att förhålla sig till och ställa om utefter den tekniska 

utvecklingen, de demografiska förändringarna som sker i samhället och 

omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer att vara krävande. 

Kommunens attraktivitet som arbetsgivare blir därmed allt viktigare liksom 

att möta nya generationers krav på flexibilitet och inflytande i arbetslivet. 

Digitalisering har under de senaste åren helt ritat om kartan inom flera 

områden i samhället. Den vardag som varit en sanning under en lång tid 

utmanas hela tiden när nya tjänster och beteenden utvecklas mycket snabbt. 

Samtidigt som allt fler teknikbaserade tjänster införs så ökar beroendet av 

att tekniken är tillförlitlig. Avbrott på elförsörjning, hackerattacker och 

liknande händelser kan få stora konsekvenser för samhället. Hantering av 

information och dess säkerhet kommer bli en allt viktigare fråga framöver. 

Det finns även en risk för ett digitalt utanförskap som kan uppstå när 

människor inte har förmåga eller förutsättningar för att ta till sig av den nya 

tekniken. Det blir allt svårare för en kommun i Varas storlek att helt stå på 

egna ben och samtidigt möta den snabba teknikutvecklingen. Det är därför 

viktigt att fortsätta utveckla samverkan med andra kommuner i närområdet. 

Redan idag sker samverkan genom det gemensamt ägda 

kommunalförbundet Göliska IT som ansvarar för IT-driften för Essunga, 

Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. 

Finansiella risker 

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt 

risktagande. Kommunen har i sin finanspolicy angett ramar och riktlinjer 
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för hur finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med 

finansverksamhet avses likviditets- och skuldförvaltning. 2018 införde Vara 

kommun en koncernbank, vilket innebär att all inlåning sker genom 

koncernbanken som i sin tur lånar ut till dotterbolagen. En gemensam 

finansiell samordning innebär skalfördelar vad gäller upplåningskostnader 

och administrativa kostnader för upplåning, ökad styrning och kontroll av 

de finansiella riskerna och att kompetensen vad gäller de finansiella frågorna 

säkerställs. 

Valutarisk 

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av 

valutakursförändringar. 

Kommunkoncernens låneskuld är i sin helhet placerad i svensk valuta i 

enlighet med kommunens finanspolicy. Betalningsflöden i utländsk valuta 

ska kurssäkras om de överstiger ett motvärde om 500 tkr. Nästan alla 

betalningsflöden går via svenska företag så risken är minimal för Vara 

kommun. 

Refinansieringsrisk 

Med refinansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång 

till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till, medel för betalningar. 

För att begränsa risken i låneportföljen ska kapitalbindningen spridas över 

tid enligt en av kommunen framtagen normportfölj. Vara kommun har även 

ett koncernkonto med en checkräkningskredit om 100 mkr i reserv som kan 

nyttjas utan förbehåll, vilket innebär att denna risk är minimal. 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna 

påverkar finansnettot negativt. 

För att begränsa ränterisken vid upplåning ska räntebindningstider spridas 

över tid enligt en av kommunen framtagen normportfölj. I takt med att 

inflationen har börjat ta fart så kommer framtida räntor antagligen öka och 
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lånebehovet för kommunen kommer förmodligen också att öka, vilket 

innebär att ränterisken är något som måste följas noggrant. 

Motpartsrisk 

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de 

förpliktelser som avtalet innebär. 

För att minska motpartsrisken vid externa finansiella transaktioner väljs 

endast motparter med hög kreditvärdighet. Vara kommun har för 

närvarande Kommuninvest som enda finansiär och låneinstitutet har högsta 

möjliga kreditvärdighet. 

En annan motpartsrisk är att kommun hyr ut lokaler till externa hyresgäster. 

De största externa hyresgästerna är Vara Konserthus AB som under 2021 

hade en hyra på 8,8 mkr, Västra Götalandsregionen som under 2021 hade 

en hyra på 3,9 mkr samt Gymnasiefriskolan AMB som under 2021 hade en 

hyra på 3,4 mkr. Kommunen hyr även ut lokaler för särskilt boende för 

7,8 mkr men det är fördelat på många olika hyresgäster. Det finns alltid en 

risk att någon av de stora hyresgästerna drar sig ur och då står kommunen 

med tomma lokaler. Risken bedöms dock som ganska liten. 

Operativ risk 

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga 

interna processer, felaktigt agerande eller felaktiga system. 

Den operativa risken hanterar kommunen genom en väl avpassad intern 

organisation, där ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion 

genom hela behandlingskedjan samt en god intern kontroll. Risken bedöms 

som låg. 

Borgensrisk 

Denna risk innebär att kommunen får ta över skulder på de ingångna 

borgensavtalen. 

Vara kommuns borgensförbindelser uppgår till 0,7 mkr så med tanke på det 

låga beloppet är denna risk låg. 
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Pensionsförpliktelser 

Koncernen har pensionsförpliktelser uppgående till 391 mkr där 

kommunens del uppgår till 388 mkr. Vara kommun tillämpar 

fullfonderingsmodellen, vilket innebär att även pensionerna före 1998 är 

upptagna i balansräkningen. Hela pensionsförpliktelsen har återlånats i sin 

helhet och det finns ingen återförsäkring och inga medel är placerade. 

Pensionsförpliktelsen är en nuvärdesberäkning av framtida utbetalningar 

och det finns faktorer som Vara kommun inte kan påverka. Ett exempel är 

det nya livslängdsantagandet som ökat förpliktelsen med 9 mkr i år. 

Upplysningar om pensionsförpliktelsen finns i not 19. 

Mkr 2020 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Pensioner intjänade 
före 1998 

260 260 253 253 

Pensioner intjänade 
fr.o.m. 1998 

52 55 59 62 

Löneskatt 76 76 76 76 

Total pensionsskuld 388 391 388 391 

Finansiella 
placeringar 

0 0 0 0 

Återlån 388 391 388 391 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har coronapandemin fortsatt påverkat arbetet i kommunen på 

olika sätt i olika verksamheter. Krisledningsarbetet har därför fortgått och 

krisledningsgruppen har sammanträtt regelbundet. Inom socialnämndens 

verksamheter har den kommunala hemsjukvården vaccinerat alla brukare 

inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade mot Covid-19. 

Även personal i vårdnära arbete har vaccinerats. I bildningsnämndens 

verksamheter har elever över 12 år erbjudits möjlighet att vaccineras under 

skoltid. Inom individ- och familjeomsorgens verksamhet kan vissa 

kostnader för ekonomiskt bistånd, placeringar av våldsutsatta och barn 

härledas till coronapandemin. Vidare har undervisningen på kommunens 

högstadieskolor och gymnasieskola under vårterminen bedrivits som 

fjärrundervisning i varierande omfattning. Fler elever upplever olika former 
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av psykiskt ohälsa (ångest, stress, motivationsbrist etc.) som en följd av 

pandemin och fjärrundervisningen. 

Bostadsbyggnationen på Lassagården i Vara tätort har försenats kraftigt då 

upphandlingen överklagats. Domstolen har nu beslutat i ärendet vilket gör 

att bygglovsansökningar har kunnat lämnas in med start under hösten 2021. 

Förseningarna innebär dock dels att det finns en kortsiktig brist på tomter 

men även lägre intäkter än beräknat för året avseende markförsäljning inom 

området. 

Kommunfullmäktige har under året tagit beslut om att från och med 2022 

föra över ansvaret för det kommunala renhållningsansvaret till 

kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg. Syftet är att 

säkerställa god utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och 

miljöanpassning till förmån för det gemensamma områdets cirka 180 000 

invånare. 

Broholmskolan har fått godkänt att starta årskurs 6-9 i Vara centralort från 

och med hösten 2022. Det blir dock ingen utbildningsstart hösten 2022 

utan planeras istället till hösten 2023. Friskoleetableringen innebär, fullt 

utbyggd, ett kommunalt bidrag på drygt 8 mkr till friskolan. 

Beslut har tagits att omorganisera bildningsförvaltningens centrala 

organisation. Sammanfattningsvis innebär förändringen en organisation 

med en verksamhetschef för skolan istället för tidigare tre 

skolverksamhetschefer samt att en ny stödfunktion (utvecklingsledare 

skolprocesser) inrättas i förvaltningen. 

I mars slutfördes försäljningen av seniorboenden på Solgården och 

Tornumsgården samt hela Vidhemsgården till Vara Bostäder AB. 

Försäljningen resulterade i en reavinst om ca 39 mkr. 

Under året har flera större investeringar och om- och nybyggnationer 

påbörjats eller slutförts: 
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 Nybyggnation av Tråvads skola, omfattande förskolans och 

grundskolans lokaler, har slutförs.  

 Byggnation av nya lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet på 

Lagmansgymnasiet har slutförts. 

 Om- och tillbyggnad av köket i Kvänums förskola har slutförts.  

 Ombyggnation av före detta "Sefram" till "Brinkehuset" har slutförts. 

Korttidsverksamheten Kompassen har flyttat in i lokalerna.  

 Byggnation av ett nytt korttidsboende har påbörjats.  

 Byggnation av Familjecentral har påbörjats.  

 Ombyggnation/renovering av Alléköket har påbörjats. 

 Byggnation av en ny återvinningscentral i Vara har påbörjats.  

 Kommunen har köpt Vara utomhusbad och förvaltaransvar ligger 

på kommunens fastighetsenhet.  

Styrning & uppföljning av den kommunala 

verksamheten 

Kommunens förvaltningar styrs av de beslut som fattas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 

Kommunfullmäktige antar reglementen som reglerar nämndernas ansvar, 

befogenheter och uppgifter. Kommunfullmäktige beslutar även om 

bolagsordningar och ägardirektiv till de helägda kommunala bolagen. 

Utifrån det av kommunfullmäktige antagna reglementet har 

kommunstyrelsen och respektive nämnd det fulla ansvaret för den 

verksamhet och de beslut som ska fattas. För att effektivisera 

beslutsprocessen och fördela beslutsmandatet inom verksamheten antar de 

varsin delegationsordning. Delegationsordningen reglerar vem som har rätt 

att fatta beslut på kommunstyrelsens eller nämndens vägnar. 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna kan även styra 

förvaltningarnas verksamhet genom att anta ytterligare styrdokument. Dessa 

kan innehålla värderingar och grunder för handlande, långsiktig inriktning, 

fördelning av resurser och mål för verksamheten samt specifika program 
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där det klargörs vad man ska uppnå inom ett bredare område och inom en 

viss tid. 

Ansvarsstruktur 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 

45 ledamöter vilka är direktvalda genom det allmänna valet som hålls vart 

fjärde år. Kommunfullmäktiges arbete regleras av kommunallagen 

(2017:725) samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Kommunfullmäktige ska alltid besluta i ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst: 

1. Mål och riktlinjer för verksamheten, 

2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 

3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer, 

4. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt 

revisorer, 

5. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

6. Årsredovisning och ansvarsfrihet, 

7. Folkomröstning i kommunen eller landstinget, och 

8. Extra val till fullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är att jämställa med övriga nämnder under 

kommunfullmäktige. Alla ärenden som ska behandlas av 

kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen ha beretts tillfälle att yttra sig 

över. Kommunstyrelsen ska också leda och samordna förvaltningen av 

kommunen och ha uppsikt över övriga nämnder, bolag och 

kommunalförbund (se vidare under avsnittet "uppsiktsplikt"). 

Kommunstyrelsen har hand om den gemensamma administrationen i 

kommunen, som ekonomi, personal och kansli samt 

samhällsbyggnadsfrågor. 
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Övriga nämnder 

Nämndernas ansvarsområde regleras i det reglemente kommunfullmäktige 

fastslagit. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande föreskrifter samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

bestämt. 

Kommunala bolag 

Kommunfullmäktige kan välja att låta ett kommunalt bolag ansvara för en 

kommunal angelägenhet istället för en nämnd. De kommunala bolagen är 

egna juridiska personer som styr sig själva. Kommunen som ägare utövar 

kontroll över bolagens verksamhet. I helägda företag ska 

kommunfullmäktige fastställa ändamålet med verksamheten och se till att de 

kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen. De kommunala 

bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan de fattar 

beslut av principiell beskaffenhet. 

Vara Koncern AB ska som moderbolag i Vara kommuns bolagskoncern 

fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens formella 

styrinstrument för dotterbolagen samt tillse verkställigheten av 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut gällande koncernen. 

Gemensam nämnd 

Kommunfullmäktige kan besluta att bilda en gemensam nämnd tillsammans 

med andra kommuner. Den gemensamma nämnden sköter då verksamhet 

för flera kommuner. Nämnden tillsätts i en av kommunerna och ingår då i 

den kommunens organisation. En gemensam nämnd regleras av ett 

reglemente som var och en av de samverkande kommunerna har antagit. 

Uppsiktsplikt 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att ha uppsiktsplikt vilket innefattar 

att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 

förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ska tillse 

att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
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verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. Kommunstyrelsen ska även ha fortlöpande uppsikt över 

verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars 

har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 

uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen. 

Styrmodell 

 

Vara kommuns styrmodell utgår från visionen "Vara Vågar! Vision 2030: I 

Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för 

framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo".  

Styrmodellen innehåller två målnivåer; övergripande mål & nämnds-

/bolagsmål. Övergripande mål bryts ned till nämnds- eller bolagsmål, vilka 

mäts och följs upp med indikatorer. Analys och uppföljning görs i 

delårsrapport augusti samt i årsredovisningen. 

Framgångsfaktorerna är att anse som förhållningssätt och faktorer som Vara 

kommun ska arbeta med för att nå de övergripande målen. 

Framgångsfaktorerna ska därmed genomsyra samtliga verksamheter. 
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Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen och respektive 

nämnd och bolag beslutar om verksamhetens nämnds/-bolagsmål. Enligt 

beslut år 2019 (KF § 64) ska såväl övergripande mål som nämndsmål gälla 

och ligga fast för perioden 2020-2023. Vad gäller indikatorer ska det finnas 

möjlighet till revidering under perioden, om så bedöms lämpligt. För 

bolagen beslutas årligen en affärsplan (verksamhetsplan) där mål preciseras 

vilka ska ha tydlig förankring till de övergripande målen. 

Agenda 2030 

Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer 

ett globalt ramverk för hållbar utveckling i FN:s generalförsamling 2015, 

Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Begreppet hållbar utveckling är viktigt för Vara kommuns långsiktiga 

planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av 

varandra; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Vara kommuns övergripande mål ska, enligt beslut i kommunfullmäktige, ha 

en tydlig koppling till de globala målen genom inkluderad Agenda 2030. 

Denna inkludering görs genom att varje övergripande mål kopplas till ett 

eller flera av de 17 globala målen. Under varje övergripande mål visas de 

globala mål som huvudsakligen kan kopplas till Vara kommuns verksamhet. 

Styrprocess 

Styrprocessen syftar ytterst till att knyta samman övergripande mål, 

nämnds- och bolagsmål med resurstilldelning och uppföljning. 

Styrprocessen omfattar två huvudprocesser; en planeringsprocess 

(budgetprocess) och en uppföljningsprocess. 

Planeringsprocessen startar med en omvärldsanalys vilken tar fasta på 

möjligheter och utmaningar såväl i ett nuläge som för de närmaste 

kommande åren. Omvärldsanalysen utmynnar i ett inriktningsbeslut i 

kommunstyrelsen för nämndernas drift- och investeringsramar kommande 

budget- samt planeringsår. Inriktningsbeslutet fungerar som ”stafettpinne” 
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vilken kommunstyrelsen överlämnar till nämnderna, att ha som 

utgångspunkt för nämndens arbete med budget. Utifrån inriktningsbeslutet 

arbetar nämnderna fram budgetförslag vilket överlämnas till 

budgetberedningen. Även de kommunala bolagen inkommer med 

budgetförslag. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om strategisk plan 

och budget för budgetåret samt tre planår. Under hösten arbetar respektive 

nämnd samt bolag fram sin detaljbudget. 

Uppföljningsprocessen syftar till att göra mål, resurser och resultat 

transparenta. Delårsrapport april omfattar ekonomisk uppföljning för 

samtliga nämnder. Helårsutfall för drift och investering prognostiseras 

baserat på det ekonomiska utfallet under perioden januari till april. 

Delårsrapport augusti innefattar, utöver nämndernas uppföljning med 

prognos för helåret, även bolagens resultat och prognos samt 

måluppföljning. 

Årsredovisningen innehåller uppföljning av verksamhet, ekonomi och 

måluppfyllelse för samtliga nämnder och bolag. Syftet är ytterst att ta fram 

ett dokument från vilket kommunfullmäktige kan utkräva ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser för det gångna året. 
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Intern kontroll 

Intern kontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen 

och avser de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och 

ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med 

beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 

intern kontroll, ansvaret är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Som 

utgångspunkt finns ett reglemente som gäller för hela kommunkoncernen. I 

kommunstyrelsens ansvar ligger även att upprätta en kontrollorganisation 

med övergripande regler, riktlinjer och rutiner samt att tillse att den interna 

kontrollen inom nämnder och bolag är tillräcklig. Till det hör att utvärdera 

kommunens samlade arbetssätt för intern kontroll och föreslå åtgärder till 

förbättring om så behövs. Respektive nämnd och bolag ansvarar å sin sida 

för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Till 

nämndens/bolagets ansvar hör att årligen besluta om kontrollåtgärder 

genom att anta en internkontrollplan samt att uppföljning görs kontinuerligt 

och sammanställs i en uppföljningsrapport. 

Vid senaste utvärdering och analys av det kommunövergripande arbetet 

med intern kontroll (våren 2021) beslutade kommunstyrelsen att 

rekommendera samtliga nämnder och kommunala bolag att vidta vissa 

åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Detta utifrån vissa 

konstaterade brister vad gäller ansvarsfördelning, struktur och rutiner både 

för själva internkontrollprocessen men även ur en generell synvinkel. 

Därutöver beslutades att respektive nämnd och bolag behöver fortsätta sitt 

arbete med att tydliggöra hur risker kan minimeras. Fokus bör vara vilka 

kontrollmoment i form av rutiner, processer eller arbetsmoment som finns 

eller behöver tas fram. Detta för att få ett än mer kvalitativt arbete med 

intern kontroll. Respektive nämnd och bolag ålades till sist att se över 

interna rutiner för att säkerställa att uppföljning av den interna kontrollen 

görs kontinuerligt samt på ett systematiskt sätt i enlighet med fastställda 

gemensamma rutiner. Framöver, under våren 2022, åligger det 

kommunstyrelsen att följa upp hur rekommendationerna hanterats i 
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nämnder och bolag, samt att göra en ny utvärdering av det 

kommunövergripande arbetet med intern kontroll. 

God ekonomisk hushållning & ekonomisk ställning 

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 

även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. God 

ekonomisk hushållning ska därmed prägla hela kommunkoncernen. 

Nedan presenteras Vara kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

samt en utvärdering av god ekonomisk hushållning genom analys av 

måluppfyllelse av de övergripande målen. Utvärderingen avslutas med en 

sammanfattande bedömning. 

Därefter följer en finansiell analys av kommunkoncernens resultat och 

ekonomiska ställning där god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 

perspektiv analyseras mer djupgående. 

Riktlinjer god ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen (11 kap 1§) ska kommuner ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet där kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer 

kring detta. Vidare ska såväl finansiella såsom verksamhetsmässiga mål 

fastslås, som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

För Vara kommun innebär god ekonomisk 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 grundläggande 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 utgångspunkten är en 

effektiv och ändamålsenlig verksamhet. God ekonomisk hushållning för 
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Vara kommun innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål 

uppnås. 

God ekonomisk hushållning delas därför upp och betraktas i ett finansiellt 

och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Finansiellt perspektiv 

Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mellan välfärd för dagens 

befolkning och för kommande generationer. Kommunens tillgångar ska inte 

förbrukas för att täcka löpande behov, utan ett långsiktigt finansiellt 

handlingsutrymme ska skapas genom ett tillräckligt stort resultat. Det 

möjliggör för kommunen att skattefinansiera kommande investeringar, 

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, kostnadseffektivt 

och med god kvalitet. Det uppnås genom att det finns ett tydligt samband 

mellan budgeterade resurser, mål och resultat. 

Måluppfyllelse 

Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om fyra övergripande 

mål, vilka presenteras nedan. Till varje mål görs en analys huruvida målet 

bedöms som uppfyllt (grönt), delvis uppfyllt (gult) eller ej uppfyllt (rött). 

Måluppfyllelsen grundar sig på nämndernas och bolagens målanalyser för 

respektive nämnds- och bolagsmål, vilka är kopplade till de övergripande 

målen. För vidare information hänvisas till bilaga 1 samt till respektive 

nämnds och bolags rapport. 

Till grund för analys av måluppfyllelse finns även kommunövergripande 

indikatorer till två av de övergripande målen. För indikatorernas redovisning 

av utfall i förhållande till mål gäller följande: 100 % = grönt (uppfyllt), 85-

99 % = gult (delvis uppfyllt) och 0-84 % = rött (ej uppfyllt). 
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Attraktivt Vara med livskvalitet för alla 

                 

Beskrivning av mål  

Ett attraktivt Vara med god livskvalitet för alla är ett jämställt och jämlikt 

samhälle där alla lever ett gott liv och känner tillit och förtroende till 

varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med acceptans där 

människors lika värde står i centrum. Det handlar om att bygga ett 

långsiktigt och hållbart samhälle där alla känner delaktighet och möjlighet att 

påverka. Ett samhälle som skapar goda förutsättningar att styra över 

ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, hälsa, trygghet och sociala 

nätverk. Näringslivet och kommunen samverkar för att uppnå ett gott 

företagsklimat, goda förutsättningar för tillväxt och utveckling samt 

möjlighet för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt. 

Måluppfyllelse 

 

Inom ramen för det övergripande målet Attraktivt Vara med livskvalitet för 

alla, finns fyra nämndsmål och nio bolagsmål. Vid årets slut bedöms fem 

som uppfyllda, fem som delvis uppfyllda och tre som ej uppfyllda. 

Sammantaget bedöms därför det övergripande målet som delvis uppfyllt vid 

årets slut. Bedömningen grundar sig sammanfattningsvis på att det finns 

fortsatta utmaningar rörande det sociala och miljömässiga perspektivet. 

Detta uppvägs dock av god planberedskap, gott företagsklimat, strategiska 

insatser inom miljö- och hälsoskyddsområdet för att främja en god och 

hållbar samhällsutveckling, förebyggande insatser inom socialnämndens alla 

verksamhetsområden och en hög sysselsättning. 

Vara kommun har en relativt hög social ojämlikhet, som bland annat tar sig 

uttryck i lägre utbildningsnivå, lägre inkomstnivå samt högre ohälsa 

generellt sett ur ett jämförelseperspektiv (Källa: Vara kommuns 

omvärldsanalys 2021). Därför är det viktigt att tillväxt ses ur alla 

hållbarhetsperspektiven (ekonomi, socialt och miljö). 
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All verksamhet som kommunen bedriver ska bidra till ett hållbart samhälle. 

Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet handlar det dels om arbete 

i projekt såsom Lokalt naturvårdsbidrag för framtagande av 

naturvårdsprogram, lokalt vattenbidrag för att förbättra vattenkvalitén 

främst utifrån ett övergödningsperspektiv samt framtagande av ett 

kulturmiljövårdsprogram. När det gäller Vara kommuns klimatavtryck så 

kan konstateras att det finns utmaningar, där det under året antagits en 

miljöstrategi med tillhörande åtgärdsplaner för att bidra till omställningen. 

År 2020 skulle utsläppen i Sverige ha minskat med 40 procent jämfört med 

1990 och år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 

1990. Motsvarande siffra för Vara kommun är att växthusgasutsläppen 

minskat med 18 procent sedan 1990 (baserat på mätvärden år 2018). 

Jordbruk och transporter är de sektorer som står för de största utsläppen i 

Vara kommun. Åtgärder för att minska utsläppen i Vara rör bl.a. 

detaljplanering av nya bostadsområden och infrastruktur för hållbara 

bränslen. Ett inriktningsbeslut för hållbara drivmedel är antaget under 2021 

och ett aktivt arbete pågår både för etablering av lokal biogasproduktion 

samt för en tankstation. 

Arbetet med att stärka förutsättningarna för en levande småstad och fortsatt 

god service till medborgare och besökare fortlöper med fokus på ett stärkt 

samarbete mellan kommun, fastighetsägare och handlare för en hållbar 

småstadsutveckling. Däri ligger även att vidareutveckla dialogen mellan 

näringsliv och kommun samt mellan olika aktörer som verkar för och/eller 

inom näringslivet Hit hör bl.a. Vara Näringsliv LIVE, digitala 

medborgardialoger och ett besöksstrategiskt samarbete med Läckö-

Kinnekulle samt Next Skövde när det gäller arbetet med destination 

Skaraborg. 

Vad gäller företagsklimatet visar den årliga attitydundersökningen från 

Svenskt Näringsliv att företagens sammanfattande omdöme ökar. Därtill 

har resultatet i Sveriges Kommuner och Regioners servicemätning i 

myndighetsutövningen också ökat parallellt med att resultatet från 
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djupintervjuer av privatpersoner och kunder som haft ärenden inom plan, 

bygg, miljö och etablering visat på generellt gott resultat. I kommunen syns 

även en uppgång på företagsstarter de senaste åren. Från 2020 till 2021 har 

antalet företagsstarter ökat med 23 procent och från 2019 till 2021 har 

antalet registrerade företagsstarter ökat med 51 procent. 

Även om merparten av branscherna i Vara kommun sett en positiv 

utveckling under de senaste två åren bör det poängteras att 

coronapandemin inneburit stora konsekvenser för besöksbranschen och 

kulturbranschen, vilket påverkar bedömningen av måluppfyllelse av det 

övergripande målet. För Vara Konserthus AB har den offentliga 

verksamheten varit stängd från november 2020 till slutet av april 2021. 

Bolaget har ändå lyckats ställa om och skapa god verksamhet trots 

omständigheterna, men hur coronapandemin kommer att påverka 

publikbeteenden och bolagets framtida verksamhet är osäkert. 

Under 2021 har arbetslösheten minskat i kommunen och landar vid årets 

slut på 4,6 procent. Arbetslösheten i kommunen är låg i jämförelse med 

såväl övriga kommuner i regionen som hela riket. Även om arbetslösheten 

totalt sett sjunkit ses en ökning av långtidsarbetslösa. Därtill syns höga 

nivåer av utbetalning av försörjningsstöd i kommunen. Utbetalning av 

försörjningsstöd har ökat sedan pandemins start 2020, även om viss 

minskning ses av det andra halvåret 2021. Det handlar framförallt om en 

ökning av långvarigt stöd. Ökningen av försörjningsstöd förklaras av de 

systemförändringar som skett inom sjukförsäkring och 

arbetsmarknadsaktörer såsom arbetsförmedlingen, vilket har inneburit en 

övervältring mot kommunerna. I Vara ses en tydlig ökning av personer som 

inte är inskrivna hos arbetsförmedlingen trots att de är arbetslösa. Detta 

möter kommunen på olika sätt för att stärka den enskilda medborgarens 

möjligheter att försörja sig själv och i övrigt aktivt kunna ta del av 

samhällslivet. Härtill hör att socialförvaltningen arbetar preventivt med 

tidiga insatser för enskilda medborgare vilka är i eller riskerar hamna i ett 

utanförskap. Under 2021 arbetar samtliga enheter med förebyggande 

insatser i olika utformning vilket leder till måluppfyllelse av nämndens mål. 
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Planberedskapen är god i kommunen. Gällande villatomter är efterfrågan i 

Vara tätort kortsiktigt högre än utbudet. Det kommer dock att stabilisera sig 

i samband med att det nya bostadsområdet i nordöstra Vara tätort 

(Lassagården) släpps till försäljning och att ett planprogram för ytterligare 

ett bostadsområde i sydvästra Vara tätort (Håkan-Månsgården) tar form. 

Olika intressen kring markanvändning i kombination med ett begränsat 

utbud av mark för bostadsändamål gör det angeläget att tillgodose en 

effektiv planering av den bebyggelse som tillskapas. Planberedskapen 

kommer att ökas när Håkan-Månsgården börjar detaljplaneras. Målet för 

nyproducerade lägenheter (60 st. per år) uppnås för 2021 efter att flera 

flerfamiljshus byggts både av privata aktörer och av det kommunala 

bostadsbolaget Vara Bostäder AB. För att stärka förutsättningarna för att 

kunna realisera Vara kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning i 

kommunen har en operativ och förvaltningsöverskridande grupp bildats där 

även privata fastighetsägare finns representerade. Detta för att stärka den 

sociala hållbarheten genom att på olika sätt tillgodose bostad till alla utifrån 

olika förutsättningar. 

Uppkopplingsförutsättningarna för kommunen som helhet är god, men sett 

till att samhället digitaliseras är det viktigt både ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv och ur ett etableringsperspektiv att förutsättningarna 

för uppkoppling också blir uppkoppling i realiteten. 

Avseende den offentliga miljön visar SCBs medborgarundersökning för 

2021 att upplevelsen av skötsel av allmänna platser och upplevelsen av 

trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen är övervägande god. 

Tekniska förvaltningen har under året vidtagit ett antal åtgärder för ett 

hållbart samhällsliv genom upprustning av lekplatser, trygghetsförbättringar 

och skötsel av parker samt förändring av gator och vägar. 

Mobilitetslösningar (tåg, bil, buss, cykel & gångstråk) och kollektivtrafik 

kommer alltjämt vara avgörande förutsättningar för en attraktiv och hållbar 

platsutveckling för arbete, boende och besökare. Pandemin har minskat det 

kollektiva resandet men å andra sidan ökat attraktiviteten för distansarbete 

vilket kan skapa nya förutsättningar för landsbygdskommuner som Vara 
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och dess omland. För ett hållbart och välmående samhälle ligger dock en 

utmaning framöver att utforma det offentliga rummet utifrån medborgarnas 

behov, genom strategisk planering av exempelvis grönytor och ytor för 

fritidsaktiviteter då det är av central betydelse för folkhälsan och en 

välmående plats. 

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 miljöpåverkan som möjligt. Miljö- och 

klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet.  

Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och relationer ska kännetecknas av 

öppenhet, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Dialog och delaktighet 

skapar engagemang kring kommunens verksamheter, ger kunskap och 

förståelse för kommunens uppdrag och stärker förtroendet för kommunens 

arbete. 

Måluppfyllelse 

 

Inom ramen för det övergripande målet Verksamhet med god kvalitet, finns nio 

nämndsmål och tre bolagsmål. Åtta nämndsmål är delvis uppfyllda vid årets 

slut, ett nämndsmål är uppfyllt. För bolagen anses två bolagsmål som delvis 

uppfyllda och ett som uppfyllt. Sammantaget innebär det att målet i sin 

helhet delvis kan anses som uppfyllt. Det grundar sig sammanfattningsvis på 

att det finns utvecklingsområden för att ytterligare stärka förtroendet för 

kommunen rörande dialog och delaktighet samt tillgänglighet av 

kommunens service och tjänster. Därtill, sett till bildningsnämndens 

verksamheter, finns behov av ytterligare fortbildning och högre andel 

legitimerad personal i förskolan samt fortsatt arbete med närvarofrämjande 

och motivationshöjande aktiviteter inom grundskolan. För gymnasieskolan 
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ses en minskning i behörighet till yrkesprogram samt en minskning i 

andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år. Detta uppvägs dock av 

goda resultat avseende trygghet och trivsel inom bildningsförvaltningens 

verksamheter, att socialförvaltningen redovisar aktiviteter och arbetssätt 

som har brukaren i centrum och säkerställer en hög kvalitetsnivå samt att 

tekniska förvaltningen utför åtgärder för att tillhandahålla en verksamhet 

med god kvalitet och att leverera service och tjänster med så liten 

miljöpåverkan som möjligt. Därtill uppvägs resultatet av att Vara 

Konserthus AB stärker varumärket genom personligt bemötande till dess 

publik, artister och samarbetspartners. 

En öppen och tydlig kommunikation och hög tillgänglighet av kommunens 

tjänster stärker förtroendet för kommunen. Fler medborgardialoger och 

större insikt i den demokratiska processen bidrar till att fler invånare 

involveras i utvecklings- och förändringsprocesser och förtroendet för 

kommunen ökar. Medborgardialoger har på grund av pandemin inte kunnat 

genomföras i samma utsträckning som tidigare men ett mindre antal 

dialoger har ändå ägt rum. 

Under hösten 2021 genomförde Vara kommun SCB:s 

medborgarundersökning, nu med ny utformning. Kommunen har fått fina 

omdömen av kommuninvånarna vilket tyder på att förtroendet för 

kommunen ökat. Kommuninvånare har svarat på frågor om hur de 

upplever att kommunens politiker och anställda arbetar för kommunens 

bästa. På båda dessa frågor har Vara kommun fått ett mycket gott resultat 

jämfört med riket. Även på frågan om bemötande och hur man upplevde 

bemötandet vid den senaste kontakten med politiker och tjänstepersoner i 

kommunen får Vara kommun ett gott resultat, även där högre än riket. 

Behovet av e-tjänster ökar och allt fler verksamheter ser värdet av att se 

över sina processer och digitalisera ärenden för effektivare hantering främst 

för kommunmedborgarna men även internt i verksamheten. Kommunen 

har allt fler e-tjänster men det finns utmaningar att få fram tjänster där 

verksamhetssystem integreras och fullt ut blir en effektivisering internt. 

Ytterligare en utmaning är att få fler kommunmedborgare att upptäcka 
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tjänsterna och nyttja dem vilket är något som ständigt behöver 

kommuniceras. Många e-tjänster behöver även förenklas för att bli än mer 

tillgängliga och därmed användas av fler. 

Inom bildningsförvaltningen ligger fokus utefter nämndens mål att främja 

utveckling, lärande, tillgänglighet och delaktighet samt att skapa trygghet 

och trivsel och på så sätt bidra till måluppfyllelse av det övergripande målet 

Verksamhet med god kvalitet. Inom grundskolans verksamhet ses högre resultat 

inom svenska, matematik och engelska i åk 6 jämfört med tidigare år. Dock 

har behörigheten till yrkesprogrammen till gymnasiet minskat, vilket har sin 

förklaring främst i pandemin och den fjärrundervisning som bedrivits. 

Många elever har haft svårt att vara fysiskt frånvarande från lektionerna, 

vilket bidragit till större kunskapstapp. Därtill ses en generell ökning av 

antalet elever med behov av särskilt stöd, vilket kräver anpassad 

undervisning eller åtgärdsprogram. För gymnasiets del ses en minskning av 

antalet elever som tar gymnasieexamen inom tre år. Även där ligger en del i 

förklaringen i pandemins effekter. Vad gäller trygghet och trivsel ses goda 

resultat inom såväl förskolan och gymnasiet. 97 % av vårdnadshavarna 

upplever att deras barn känner sig trygga och trivs i förskolan och en hög 

andel av eleverna på gymnasiet upplever trygghet (8,8 på en tiogradig skala). 

För grundskolan finns inget resultat för 2021 då undersökningen kommer 

genomföras våren 2022. 

Socialförvaltningens verksamheter redovisar aktiviteter och arbetssätt som 

främjar brukares delaktighet, vilket ämnar bidra till en verksamhet som har 

brukaren i centrum och därmed måluppfyllelse av en verksamhet med god 

kvalitet. Valfrihet genom att t.ex. kunna välja tillsyn nattetid via kamera ökar 

brukarens självständighet. Därtill är individens behov i centrum (IBIC) en 

metod som bland annat används vid utredning och utformning av 

genomförandeplan vilket ytterligare ökar brukarens delaktighet och 

inflytande. Genom att alla enheter arbetar med genomförandeplaner sätts 

brukaren i centrum. Brukaren är delaktig i planering, utförandet av stödet 

och är alltid delaktig i utformandet av beviljade insatser. Socialförvaltningen 

redovisar även aktiviteter och arbetssätt för att säkerställa en hög 
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kvalitetsnivå. Alla enheter arbetar med avvikelserapportering, årschecklistor 

och tillbudsrapportering. Den palliativa vården prioriteras inom samtliga 

områden, bland annat i arbetsgruppen för vård i livets slutskede (VILS) och 

i samverkan med regionen. Det nationella Palliativregistret visar palliativa 

vårdens kvalitet utifrån vissa parametrar där Vara kommun har ett mycket 

gott resultat. 

Tekniska förvaltningen utför åtgärder för att tillhandahålla en verksamhet 

med god kvalitet. Matavfallsinsamling har implementerats under året, vilket 

är ett tydligt exempel på hur kommunen kan leverera service och tjänster 

med så liten miljöpåverkan som möjligt. Därutöver har exempelvis 

byggnation av en ny återvinningscentral i Vara tätort påbörjats. 

Återvinningscentralen kommer möjliggöra en avsevärd förbättring för 

återvinning. En utmaning för VA-enheten är att minska miljöbelastningen. 

Ett led i detta är en upprustning av verken i allmänhet men i synnerhet 

byggnationen av ett nytt kvävereningssteg i Vara. Kostenheten arbetar 

kontinuerligt med målen att klimatpåverkan och matsvinnet ska minska. 

Samtidigt sker ett arbete med att öka antalet rättvisemärkta produkter 

(tidigare Fairtrade ) och ekologiska livsmedel. 

Miljö- och byggnadsnämnden ser förbättringar de senaste mätningarna 

gällande NKI, Nöjd-Kund-Index. På förvaltningen arbetar man med 

möjlighetsbaserad myndighetsutövning och tillsyn. Målsättningen är att 

näringsliv och medborgare skall känna att de har förvaltningens stöd för att 

leva upp till lagar och regler som beslutats av nationella myndigheter. 

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 
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tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande organisation, jämlikhet och 

mångfald. 

Måluppfyllelse 

 

Det övergripande målet Välmående arbetsplats återfinns hos samtliga nämnder 

i form av nämndsmål. Till det övergripande målet hör även tre stycken 

bolagsmål. Av fem nämnder bedömer fyra målet som uppnått och en att 

målet delvis uppnåtts. För bolagen är ett mål uppnått och två delvis 

uppnådda. Sammantaget görs bedömningen att det övergripande målet är 

delvis uppnått. Den samlade bedömningen grundar sig framförallt på 

nämndernas utfall av sjuktalen och andel heltidsanställda. 

När det gäller sjukfrånvaron under 2021 i kommunen har en minskning 

skett till 9,1 % från föregående års 9,4 %. Trots att sjukfrånvaron minskar i 

kommunen som helhet är det från en hög nivå. Det höga sjuktalet kan 

delvis förklaras av coronapandemin som pågått under hela året, samt de 

restriktioner som gällt med smittspårning och karantän. Vara kommun har 

precis som historiskt en hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra 

kommuner i Skaraborg. Med den bakgrunden och det satta målet om en 

sjukfrånvaro på 6,9 % kan konstateras att kommunen inte nått målet. 

Sjukfrånvaron mellan olika verksamhetsområden inom och mellan 

nämnderna varierar kraftigt. Där äldreomsorgen under år 2021 har en 

sjukfrånvaro på drygt 19 % medan den bland medarbetare inom gymnasiet 

endast har ett par procent i sjukfrånvaro och på så vis med marginal når det 

långsiktiga målet. 

Andel heltidsanställda inom kommunen har fortsatt att öka från 72,2 % till 

74 %. Bildningsnämnden är den nämnd som procentuellt ökat andelen 

heltidsanställda mest. Inom socialnämnden har en fortsatt blygsam ökning 

skett. Pilotprojektet Heltidsresan har fortgått under 2021 och är förlängt 

under 2022. Coronapandemin och dess effekter har påverkat möjligheten 

att arbeta mer aktivt med frågan. Under 2022 kommer arbetet med Heltid 
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som norm intensifieras. Inom Kommunals områden utannonseras sedan en 

tid heltidstjänster. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts vartannat år och har inte 

genomförts under 2021. Därav avsaknad av mätresultat. I verksamheterna 

har under 2021 en mätning av den organisatoriska och psykosociala 

arbetsmiljön (OSA) genomförts. Något samlat resultat finns ej att 

presentera, men alla enheter ska utifrån sitt resultat arbeta aktivt med 

åtgärder för att förbättra eller bibehålla det som är bra i arbetsmiljön. 

Det gångna året har varit utmanande för verksamheten på grund av 

coronapandemin och har i alla verksamheter präglats av stor flexibilitet. 

Medarbetare och ledning har planerat, planerat om och genomfört efter de 

förutsättningar som funnits. Många verksamheter har haft en hög 

arbetsbelastning till följd av att ordinarie personal varit hemma med 

sjukdomssymptom. Det har medfört att man för dagen har fått hitta 

lösningar och planerat om verksamheten. Många medarbetare har även 

arbetat på distans under året, vilket krävt ett nytt arbetssätt för att hålla 

arbetsglädjen och engagemanget uppe. Det nya arbetssättet medför givetvis 

även positiva erfarenheter och möjligheter inför framtiden. 

2021 Indikatorer (Jämna år) Utfall 
2016 

Utfall 
2018 

Utfall 
2020 

 Hållbart medarbetarengagemang, HME, %, 
ska förbättras 

- 82% 81% 

 

2021 Indikatorer (Delår aug & 
kalenderår) 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

 Sjukfrånvaro, %, ska minska 7,6% 9,4% 9,1% 6,9% 

 Andel heltidsanställda, %, ska öka 68% 72,2% 74,4%  

Hållbar ekonomi 

   

Beskrivning av mål  

I Vara kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk för 

att möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, 
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krissituationer i omvärlden och för att skapa förutsättningar för goda 

livsvillkor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi innebär att balans 

skapas mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande 

generationer, där inkludering är en förutsättning för utveckling och ökad 

tillväxt. För en god ekonomisk hushållning och samhällsutveckling behövs 

samverkan mellan 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. 

Måluppfyllelse 

 

Det övergripande målet Hållbar ekonomi är i likhet med Välmående arbetsplats 

även ett mål för samtliga nämnder. Till det övergripande målet hör även sex 

stycken bolagsmål. Utifrån att såväl kommunen som kommunkoncernen 

uppfyllt det finansiella resultatmålet om 2 % +/- 1 % görs sammantaget 

bedömningen att det övergripande målet ”Hållbar ekonomi” är uppnått vid 

årets slut. Därtill grundar sig målanalysen på följande: 

Av fem nämnder bedömer tre (socialnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden & kommunstyrelsen, med dess två förvaltningar) att 

målet är uppnått vid årets slut utifrån att aktuella nämnder redovisar ett 

överskott gentemot tilldelad budget. En nämnd, teknisk nämnd, bedömer 

att målet delvis är uppnått utifrån att ett mindre underskott redovisas. 

Slutligen bedömer bildningsnämnden att målet inte uppfyllts utifrån att 

budgeten överskridits. 

Av samtliga sex bolagsmål avser två stycken Vara Industrifastigheter AB där 

målen ses som uppfyllda utifrån att bolaget har en god lönsamhet och 

soliditet samt att bolaget har en hållbar hyressättning. För Vara Bostäder AB 

bedöms ett mål som delvis uppfyllt och ett mål som ej uppfyllt. Detta 

utifrån att resultatmålet delvis nås samtidigt som bolaget inte anser sig ha 
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uppnått en hållbar hyressättning. Vara Konserthus AB å sin sida gör 

bedömningen att målet om ökad egenfinansiering inte uppnåtts vid årets 

slut. För Vara Koncern AB anses målet om effektivitets- och 

samordningsvinster och minimering av koncernens risker inom det 

finansiella området som delvis uppnått utifrån att koncernen har arbetat 

fram gemensamma mallar och uppföljningsrutiner för dotterbolagen. En del 

arbete kvarstår dock för att få ut maximal samordningsvinst och minimera 

riskerna. För bolagens del innebär ovanstående att två bolagsmål bedöms 

som uppfyllda vid årets slut, två delvis uppfyllda och två som inte uppfyllda. 

Till grund för målanalys av det övergripande målet "hållbar ekonomi" hör 

även två indikatorer på kommunövergripande nivå: 

1. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

ska uppgå till 2 % +/- 1 %. 

Kommunens resultat i relation till skatter och generella statsbidrag beskriver 

kommunens förmåga att generera ett hållbart överskott. Målsättningen om 

ett resultat kring 2 % bygger på det överskott som erfarenhetsmässigt krävs 

för att kommunen ska kunna göra återinvesteringar utan att ekonomin 

urholkas, givet en normal investeringsnivå. Kommunen redovisar för 2021 

ett överskott om 9,5 %, vilket är betydligt högre jämfört med såväl 2020 

som 2019. Det innebär således att Vara kommun når resultatmålet. Det 

goda resultatet beror dels på en reavinst från försäljning av seniorbostäder 

till Vara Bostäder AB, dels till följd av ökade skatteintäkter än vad som 

budgeterats för. Sett till hela koncernen, dvs. kommunen inklusive de 

kommunala bolagen, uppgår överskottet för 2021 till 6,7 %. 

2. Resultat inom tilldelad ram, %. (Avseende nämnderna). 

Nämnderna har under 2021 förbrukat ca 99 % av tilldelad budgetram, vilket 

innebär att indikatorns målsättning om maximalt 100 % nyttjande uppfyllts. 
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2021 Indikatorer (Delår aug & 
kalenderår) 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

 Resultat inom tilldelad ram, % 99% 97% 99% 100% 

 Resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 
1 %. 

2,7% 7,7% 9,5% 2% 

Sammanfattande utvärdering god ekonomisk hushållning 

I Vara kommun finns fyra övergripande mål, vilka bryts ned till 23 

nämndsmål och 21 bolagsmål. Av de fyra övergripande målen är ett 

finansiellt och tre verksamhetsmässiga. Till det finansiella målet hör ett 

resultatmål för kommunen, vilket lyder "resultat i förhållande till 

skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. 

Resultatet för 2021 för kommunen uppgår till 100 mkr, vilket motsvarar 

9,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatmålet kan därmed 

anses som uppnått. 

För de verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga tre som delvis 

uppfyllda. Sammantaget görs därför bedömningen att god ekonomisk 

hushållning är uppfyllt ur ett finansiellt perspektiv, men endast delvis ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

Finansiell analys 

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Vara 

kommun används en finansiell analysmodell som utvecklats av 

Kommunforskning i Västsverige. Målsättningen är att identifiera eventuella 

finansiella möjligheter och problem och därigenom klargöra om kommunen 

har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: det finansiella 

resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den 

finansiella utvecklingen. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal 

finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling 

inom de fyra perspektiven. 
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Finansiellt resultat 

Årets resultat 

  2019 2020 2021 

Kommunen    

Fullfonderingsmodell    

Årets resultat, mkr 26 77 100 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

2,7 7,7 9,5 

Blandmodell    

Årets resultat, mkr 16 68 91 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

1,7 6,8 8,7 

    

Koncernen    

Fullfonderingsmodell    

Årets resultat, mkr 34 84 71 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag % 

3,7 8,4 6,7 

Blandmodell    

Årets resultat, mkr 25 75 62 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag % 

2,7 7,5 5,9 

Kommunens resultat uppgår till 100 mkr, motsvararande 9,5 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är ett starkt resultat. Till stor 

del förklaras resultatet av försäljning av fastigheter till Vara Bostäder AB om 

35 mkr och goda skatteintäkter då en snabb återhämtning av ekonomin gav 

ett överskott om 27 mkr. Resultatnivån ligger därmed över intervallet för 

kommunens finansiella mål som anger att resultatet ska vara 2 % +/- 1 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Liksom föregående år har även år 2021 påverkats av coronapandemin. Bl.a. 

har kommunen erhållit 7 mkr för sjuklöner från Försäkringskassan. 

Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen enligt 

fullfonderingsmodellen för att ge en mer rättvisande bild av kommunens 

ekonomiska ställning. Med redovisning enligt blandmodellen ligger större 

delen av pensionsskulden utanför balansräkningen och förändringar av 
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pensionsskuldens beräknade storlek påverkar därför det redovisade 

resultatet olika mycket beroende på redovisningsmodell. 

I kommunens resultat finns poster som tagits upp som jämförelsestörande 

eftersom de är av engångskaraktär och försvårar jämförelser mellan åren. 

De jämförelsestörande intäkterna uppgår till 35 mkr och avser försäljningen 

av seniorboenden till Vara Bostäder AB. De jämförelsestörande 

kostnaderna uppgår till 16 mkr och avser uppräkning av pensionsskulden på 

grund av nytt antagande gällande livslängden om 9 mkr, indexuppräkning av 

avsättningen till E20 om 6 mkr och ett investeringsstöd till Vara-Bjertorp 

golf om 1 mkr. Samtliga poster redovisas under not 5. 

Koncernens resultat uppgår till 71 mkr, vilket motsvarar 6,7 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet består av sista raden i 

bolagens resultaträkningar, det vill säga "Årets resultat" inklusive 79,4 % av 

bolagens bokslutsdispositioner. Att koncernens resultat är lägre än 

kommunens trots att alla bolag visar positiva resultat beror på att reavinsten 

på 39 mkr vid försäljningen av seniorboenden till Vara Bostäder AB har 

eliminerats. 

Utförligare beskrivning av bolagens resultat och ekonomiska utveckling 

återfinns längre fram i årsredovisningen under rubriken ”Kommunala 

bolag”. 

Intäkter och kostnader 

% 2019 2020 2021 

Kommunen    

Nettokostnadsutveckling 4 2 3 

Skatte- och statsbidragsutveckling 4 7 5 

    

Koncernen    

Nettokostnadsutveckling 3 2 7 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god 

ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och 

kostnader är god, det vill säga hur nettokostnaderna utvecklar sig i 
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förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag. Nyckeltalen 

speglar hur stor del av skatteintäkter och statsbidrag som den löpande 

driftverksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas 

till finansiering av investeringar, amortering av långfristiga lån eller 

sparande. 

För kommunen har nettokostnaderna ökat med 3 % och skatte- och 

statsbidragsutvecklingen med 5 %. Att skatte- och statsbidragsutvecklingen 

ökar i snabbare takt än nettokostnaderna är en förklaring till årets starka 

resultat. 

Nettokostnadsutvecklingen för koncernen var 7 % och har sin förklaring i 

främst ökade energipriser. 

Investeringar 

Mkr 2019 2020 2021 

Kommunen    

Årets investeringar 160 116 179 

Koncernen    

Årets investeringar 305 147 191 

Kommunen investerade för 179 mkr, vilket är en avvikelse mot budget med 

56 mkr. Avvikelsen mot budget beror på projekt som inte påbörjades samt 

färdigställdes i samma omfattning som var planerat. 

Koncernens totala investeringar uppgick till 191 mkr vilket endast är 12 mkr 

högre än kommunens, där Vara Bostäder AB stod för 9 mkr och Vara 

Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB för 1 mkr 

vardera. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

% 2019 2020 2021 

Vara kommun 35 98 81 

Västra Götaland, genomsnitt 63 115 - 

Riket, genomsnitt 75 111 - 
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Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor del av 

investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 

100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar 

som är utförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte 

behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme stärks. 

Tack vare det goda resultatet kunde årets investeringsnivå självfinansieras 

till 81 %. Det kan jämföras med föregående år där självfinansieringsgraden 

var 98 % trots ett lägre resultat men där förklaringen ligger i en lägre 

investeringsnivå. Inga nya lån har tagits upp under året för att finansiera 

investeringarna, dock har kassalikviditeten sjunkit för att kunna finansiera 

de återstående 19 %. 

Vara kommun har lägre självfinansieringsgrad än Västra Götaland och riket. 

Kapacitet 

Soliditet 

% 2019 2020 2021 

Kommunen    

Vara kommun 24 27 31 

Västra Götaland, genomsnitt 19 22 - 

Riket, genomsnitt 19 22 - 

    

Koncernen    

Vara koncern 24 28 31 

Västra Götaland, genomsnitt 18 20 - 

Riket, genomsnitt 18 20 - 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme, det vill säga långsiktig motståndskraft. Den visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ett 

viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten under en 

längre period inte försvagas utan utvecklas positivt. Det innebär att 

kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme.  
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Soliditetsmåttet som används här är inklusive pensionsförpliktelser då det 

ger den mest korrekta bilden. 

Soliditeten har under året ökat med fyra procentenheter, från 27 % till 

31 %. Ökningen beror på det goda resultatet och att avsättningar och 

skulder har minskat något. Det innebär att det egna kapitalet ökat i relation 

till tillgångarna och att Vara kommuns långsiktiga motståndskraft har 

stärkts. 

Kommunens soliditet är hög i jämförelse med Västra Götaland och riket, 

vilket delvis kan förklaras av ett eftersatt underhåll i kommunens 

fastighetsbestånd. Trots årets ökning så bedöms soliditeten minska 

framöver då nya lån kan behöva tas upp för att finansiera kommande 

investeringar och det ökade underhållsbehovet. 

Koncernens soliditet har under året ökat med tre procentenheter, från 28 % 

till 31 %. Koncernens soliditet följer i stort kommunens soliditet då 

koncernbolagens externa lån ingår i kommunens koncernbankslån. Även 

Vara Bostäder AB:s fastighetsbestånd har ett eftersatt underhåll. 

Kommunalskatt 2021 

% Vara kommun Västra Götaland Riket 

Kommunens 
skattesats 

21,77 21,38 20,71 

Regionens 
skattesats 

11,48 11,48 11,56 

Total skattesats 33,25 32,86 32,27 

En del av bedömningen av kommunens finansiella kapacitet rör den 

kommunala skattesatsen, där en jämförelsevis låg skattesats innebär en 

potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. 

Den kommunala skattesatsen i Vara kommun år 2021 uppgick till 21,77 % 

och har varit oförändrad sen 2017 då den höjdes med 0,5 %. 

Den totala skattesatsen i Vara är 0,39 procentenheter högre än Västra 

Götaland och 0,98 procentenheter högre än riket. 
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Risk - Kontroll 

Likviditet 

Kassalikviditet, % 2019 2020 2021 

Vara Kommun 47 53 38 

Västra Götaland, genomsnitt 109 117 - 

Riket, genomsnitt 108 117 - 

Kassalikviditeten mäter kortsiktig betalningsförmåga och visar om 

kommunen kan fullgöra sina betalningsåtaganden som exempelvis att betala 

ut löner. Ett värde om 100 % innebär att de kortfristiga skulderna kan 

betalas direkt. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med 

en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens 

totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

Vara kommun ska enligt finanspolicyn ha en kortsiktig beredskap som 

motsvarar minst 85 mkr och har 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 investeringarna möts genom ökade 

lån. Upplåningsbehovet i koncernen samordnas i koncernbanken och 

budgeteras mot att kommunen inte ska ha likvida medel utöver den reserv 

som checkkrediten utgör. På så vis uppnås en kostnadseffektiv finansiering. 

Kassalikviditeten uppgick till 38 % vilket kan jämföras med 53 % för året 

innan. Anledningen till minskningen är att det skedde stora utbetalningar 

slutet på året vilket minskade likviditeten. Nyupplåning har skett början på 

2022 för att öka likviditeten. I jämförelse med Västra Götaland och riket är 

kommunens kassalikviditet låg, men förklaras av att kommunen har en 

checkkredit i stället för pengar i kassan. De kortfristiga skulderna innehåller 

dessutom en semesterlöneskuld om 53 mkr som inte betalas ut på kort sikt. 

Inräknat checkkredit och semesterlöneskuld skulle kassalikviditeten hamna 

på 110 %. 
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Långfristig skuld 

Tkr per invånare 2019 2020 2021 

Vara kommun 34 32 32 

Västra Götaland kommuner 26 27 - 

Riket kommuner 24 26 - 

    

Vara koncern 34 32 32 

Västra Götaland koncerner 55 58 - 

Riket koncerner 57 60 - 

De långfristiga skulderna består av externa lån, anslutningsavgifter för 

vatten och avlopp samt statliga investeringsbidrag. I tabellen ovan används 

måttet långfristig skuld per invånare för att kunna göra jämförelser med 

andra kommuner. Vara kommun och koncern har lika stora långfristiga 

skulder så nedan analys avser båda. 

De externa lånen är oförändrade från föregående år och marginell 

förändring på övriga poster gör att de långfristiga skulderna per invånare 

uppgår till samma som föregående år 32 tkr/invånare. 

I en jämförelse är långfristiga skulder per invånare högre för Vara kommun 

än Västra Götaland och riket. Då koncernens samlade upplåning sker 

genom kommunen ska jämförelsen i stället göras på koncernnivå och då 

ligger Vara lägre än Västra Götaland och riket. 

Pensionsförpliktelse 

Mkr 2019 2020 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Pensioner 
intjänade 
före 1998 

266 266 260 260 253 253 
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Pensioner 
intjänade 
fr.o.m. 1998 

45 48 52 55 59 62 

Löneskatt 75 75 76 76 76 76 

Total 
pensionsskuld 

386 389 388 391 388 391 

Finansiella 
placeringar 

0 0 0 0 0 0 

Återlån 386 389 388 391 388 391 

Koncernen har en pensionsförpliktelse som uppgår till 391 mkr, där 

kommunens del uppgår till 388 mkr. Pensionsförpliktelsen har minskat med 

ca 2 % årligen från 2013 till och med 2019 beroende på att 

pensionsavsättningarna intjänade före 1998 minskar med gjorda 

utbetalningar till de som gått i pension. För åren 2020 och 2021 har 

minskningen avstannat, vilket för 2020 främst beror på nya anställningar 

och tidigare ej rapporterade förtroendevalda inom kommunen. För 2021 

har främst nya livslängdantaganden gjort att pensionsskulden inte minskat. 

Vara kommun redovisar enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att 

hela pensionsskulden tas upp i balansräkningen och det är minskningen av 

pensioner intjänade före 1998 som gör att årets resultat blir högre med 

fullfonderingsmodellen jämfört med blandmodellen. Hela 

pensionsförpliktelsen har återlånats i sin helhet och det finns ingen 

återförsäkring och inga medel är placerade.  
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Budget- och prognosavvikelse 

Mkr Avvikelse mot budget  

Nämnd Prognos delår 
augusti 

Bokslut Avvikelse 
bokslut/prognos 

Kommunstyrelsen 5,2 8,2 3 

Tekniska nämnden -0,8 -0,8 0 

Bildningsnämnden -6,3 -6,5 -0,2 

Socialnämnden -7,7 5,2 12,9 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

-0,3 0,1 0,4 

Räddningsnämnden 
Västra Skaraborg 

0,2 0 -0,2 

Vara kommuns 
revisorer 

0 0 0 

Summa -9,7 6,2 15,9 

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll och är en 

central aspekt för god ekonomisk hushållning. Budgetavvikelser bör ligga så 

nära noll som möjligt. Mindre budgetavvikelser är dock att förvänta och 

utgör normalt sett ingen risk för den finansiella kontrollen, utan det är 

större negativa avvikelser som bör uppmärksammas och hanteras. 

Sammantagen budgetavvikelse vid årets slut för nämnderna är ett 

budgetöverskott om ca sex miljoner kronor. Utifrån detta kan 

budgetföljsamheten för nämnderna 2021 totalt sett anses som god. En 

nämnd, bildningsnämnden, redovisar dock en negativ budgetavvikelse (6,5 

mkr). Inför budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat om utökat anslag 

om sex miljoner kronor till bildningsnämnden för att täcka delar av 

befintligt underskott, vilket främst kopplas till ökade kostnader för 

vuxenutbildning, skolskjuts, särskola och elever i behov av särskilt stöd. 

Därtill har en åtgärdsplan för ekonomi i balans tagits fram för nämndens 

verksamheter. Närmare förklaring till respektive nämnds budgetavvikelse 

kan läsas under rubriken "driftredovisning" och under 

"verksamhetsredovisning". 

Utöver budgetföljsamhet är även god prognossäkerhet centralt för 

ekonomistyrningen och den finansiella kontrollen genom att skapa 

förutsättningar för kommunen att vidta eventuella åtgärder i tid och fatta 
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välgrundade beslut. Vid jämförelse mellan prognostiserad budgetavvikelse 

vid delår augusti 2021 och faktisk budgetavvikelse vid årets slut syns en 

(positiv) avvikelse för nämnderna om ca 16 miljoner kr. Avvikelsen är 

positiv då nämnderna totalt sett vid delår augusti prognostiserade ett 

underskott om ca tio miljoner kronor vilket vid årets slut inte realiserades, 

utan istället syns ett budgetöverskott om sex miljoner kronor. Trots positiv 

avvikelse kan avvikelsen i sig anses som betydande, vilket föranleder närmre 

analys vad den beror på. Avvikelsen hänförs nästan uteslutande till två 

nämnder: kommunstyrelsen och socialnämnden. För övriga nämnder är 

prognossäkerheten mycket god. Avvikelse för socialnämnden förklaras av 

stor prognososäkerhet bl.a. rörande utvecklingen av ekonomiskt bistånd, 

boende- och omsorgsplaceringar, hemtjänsttimmar och nyttjandet av 

färdtjänst. Därtill har nämnden erhållit ersättningar för sjuklönekostnader 

och stimulansmedel i större utsträckning än förväntat. För 

kommunstyrelsen ligger förklaringen i högre intäkter vid försäljning av mark 

än tidigare beräknat. 

Känslighetsanalys, kommunen 

Händelseförändring, Mkr Kostnad/intäkt 

Ränteförändring med 1 % 5 

Löneförändring med 1 % 8 

Verksamhetens kostnader - förändring 
med 1 % 

5 

Generell avgiftsförändring med 1 % 2 

Förändring försörjningsstöd med 10 % 3 

Utjämningsbidrag för 
inkomstutjämning med 10 % 

20 

Utjämningsbidrag för 
kostnadsutjämning med 10 % 

1 

10 heltidstjänster (28 000 kr/mån) 5 

Kommunens ekonomiska resultat kan påverkas av händelser utanför dess 

egen kontroll. Det kan vara förändringar i lagstiftning och snabba 

konjunktursvängningar. Kommunen har ett ansvar att ha en beredskap att 

hantera oförutsedda händelser och bör ha marginaler i sin ekonomi för 

detta. Ett sätt att tydliggöra detta är att upprätta en känslighetsanalys enligt 
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ovan, som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella 

ställning. 

Balanskravsresultat 

 

Balanskravsutredning, mkr 2020 2021 

Årets resultat enligt resultaträkning 77 100 

Avgår realisationsvinster 0 -39 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -8 -9 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 69 52 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 69 52 

Balanskravet uppfyllt Ja Ja 

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens 

resultat måste överstiga noll kronor. I balanskravsutredningen avräknas 

realisationsvinster och orealiserade vinster och förluster i värdepapper från 

resultatet. Då Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen istället för 

den lagstadgade blandmodellen ska även pensionsförpliktelser före 1998 

avräknas resultatet. Vid överskott finns möjlighet att använda sig av en 

resultatutjämningsreserv. Denna eventuella reserv ska också avräknas i 

resultatet. Vara kommun använder sig inte av resultatutjämningsreserv. 

Vara kommuns balanskravsresultat är 52 mkr, så balanskravet är med god 

marginal uppfyllt. 

Väsentliga personalförhållanden 

Inledning 

Antalet anställda i kommunal verksamhet har ökat i Sverige under flera år 

och så även i Vara kommun. Framöver, i takt med att befolkningen, och 

särskilt antalet äldre, växer och stora pensionsavgångar är att vänta ökar 

efterfrågan på välfärdstjänster. Konkurrensen om arbetskraften tilltar, 

arbetsgivare får allt svårare att hitta den kompetens som behövs för att klara 

en önskvärd utveckling. Utifrån detta är det än viktigare att som 
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arbetsgivare uppfattas som attraktiv och minska rekryteringsbehovet. 

Därmed är det viktigt att ha en välmående arbetsplats. Sjukfrånvaron och 

personalomsättningen behöver vara låg och antalet som arbetar heltid 

behöver vara hög. 

Vara kommun ställer tydliga krav och sätter tydliga mål för kommunens 

chefer och medarbetare och ger goda förutsättningar för att uppnå ett gott 

ledarskap och målen för verksamheten. Ett av kommunens övergripande 

mål är ”Välmående arbetsplats”. Uppföljningen av det personalpolitiska 

målet görs i den övergripande målanalysen. 

Nedan följer redovisning av väsentliga personalförhållanden avseende såväl 

kommunen som de kommunala bolagen. 

Kommunens förvaltningar 

Antal medarbetare och anställningsform 

Antal tillsvidareanställda 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Tillsvidareanställda årsarbetare, 
antal 

1 195 1 186 1 210 1 229 1 255 

Tillsvidareanställda, antal 1 297 1 290 1 311 1 320 1 333 

Vid årets slut hade kommunen 1 333 tillsvidareanställda, vilket kan 

omräknas till 1 255 årsarbetare. Det är en ökning med 13 respektive 26 

personer, jämfört med 2020. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har 

därmed ökat till 94 %. 

Andel av årsarbetarna 
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Precis som föregående år arbetar flest andel av årsarbetarna inom 

socialförvaltningen, 47 %. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lägst andel av 

årsarbetarna, enbart 2 %. 

Antal heltids- och deltidstjänster 

  Heltid Deltid Summa 

Kvinnor 787 315 1 102 

Män 205 26 231 

Summa 992 341 1 333 

Av kommunens 1 333 tillsvidareanställda arbetar 992 personer heltid, 

motsvarande 74 %. Det är en ökning med drygt 2 % från 2020. Det är 

främst männen som arbetar heltid, nästan 88 %. För kvinnorna är 

motsvarande siffra drygt 71 %. I bildningsförvaltningen arbetar ca 83 % av 

kvinnorna heltid och i socialförvaltningen drygt 63 %. Högsta andelen 

heltidsanställda finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen med 95 %. 

Socialförvaltningen har lägst andel heltidsanställda, ca 66 %. 

Könsfördelning och åldersstruktur 

Könsfördelning per förvaltning 

 

83 % av kommunens anställda är kvinnor. Tekniska förvaltningen har 

jämnast fördelning mellan könen, med 61 % kvinnor och 39 % män. 
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Åldersstruktur per förvaltning 

 

Medelåldern i kommunen är 46 år. Andelen anställda över 60 år har ökat 

från 8 % år 2000 till dryga 14 % 2021. Inom den tekniska förvaltningen är 

över en femtedel av de anställda över 60 år (21 %) medan 

samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anställda i denna ålderskategori. 

Motsvarande siffra för socialförvaltningen och bildningsförvaltningen är 

13,5 % och förvaltningen för utveckling och service 15,5 %. 

Sjukfrånvaro 

2021 har som året innan dess präglats av Covid-19. Restriktioner som 

inneburit att medarbetare ska vara hemma vid minsta symptom för 

provtagning har påverkat sjukfrånvaron under 2021. Trots det minskar den 

totala sjukfrånvaron i Vara kommun mot föregående år. Den totala 

sjukfrånvaron mäts till 9,1 %, vilket är en minskning med 0,3 %. 

Sjukfrånvaron innan pandemins utbrott låg på dryga 7 %. Trots 

minskningen under året är sjukfrånvaron hög i jämförelse med andra 

kommuner. 

Arbetet med att skapa en välmående arbetsplats med minskad sjukfrånvaro 

pågår, dels genom chefers dagliga systematiska arbete i arbetsmiljöfrågor, 

men även genom stöd från HR-generalister. Under 2020 pausades 

samordningsprojektet Vara Frisk till följd av pandemin. Projektet har under 

året åter kommit igång och ett nytt avstamp i arbetet med att minska 

sjukfrånvaron sker tillsammans med kommunens chefer. Ledarskapet är 
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centralt i rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet och kontinuerligt sker 

insatser för att utveckla och stödja kommunens chefer. 

Flera medarbetare har under året upptäckt möjligheten att nyttja det 

friskvårdsbidrag som erbjuds kommunens medarbetare. Under 2021 har 

drygt 75 % nyttjat friskvårdsbidraget, en ökning med ca 5 % sedan 

föregående år. 

Med anledning av lönesystemsbytet under september 2021, saknas uppgift 

för september. Sjukfrånvaron för helåret 2021 redovisas baserat på 

september 2020 års uppgift. Övriga sjukfrånvarouppgifter är hämtade från 

2021. 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

Total sjukfrånvaro 2017 2018 2019 2020 2021 

Andel över 60 dagar 59,5 55,5 59,1 48 51,6 

Kvinnor 8,7 8,3 8,4 10,6 9,8 

Män 5,6 4,7 4,4 6,0 6,1 

Upp till 29 år 6,8 6,7 5,6 8,4 7,6 

Mellan 30 - 49 år 8,3 7,8 8,3 10,1 9,2 

Över 50 år 8,4 7,8 7,6 9,7 9,4 

Sjukfrånvaron beräknas som procent av arbetad tid, då detta ger den mest 

rättvisande bilden av arbetstidsutnyttjandet och jämförelse mellan åren. En 

minskning av den totala sjukfrånvaron ses både i gruppen kvinnor och i de 

olika åldersgrupperna. I gruppen män ses en marginell ökning. 

Sjukfrånvaron, andel över 60 dagar, har ökat sedan föregående år men ligger 

fortfarande på en lägre nivå än åren dessförinnan. 

Långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Långtidssjukfrånvaro, % 4,8 4,2 4,5 4,5 4,1 

Det som främst påverkar långtidssjukfrånvaron är kroniska och ofta svåra 

sjukdomar samt den psykiska ohälsan, som är kopplad till både arbets- och 

privatlivet. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per förvaltning 

  2020 2021 

Förvaltningen för utveckling 
och service 

  

>60 dagar 2,3 1,8 

Totalt 5,9 4,5 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

>60 dagar - 2,7 

Totalt - 3,8 

Tekniska förvaltningen   

>60 dagar 4,1 3,2 

Totalt 8,0 6,8 

Bildningsförvaltningen   

>60 dagar 1,4 1,9 

Totalt 6,1 6,0 

Socialförvaltningen   

>60 dagar 5,5 6,5 

Totalt 12,9 12,9 

Miljö- och byggnadsförvaltning   

>60 dagar 8,7 - 

Totalt 11,4 - 

Vara kommun, totalt   

>60 dagar 4,5 4,1 

Totalt 9,4 9,1 

* Fr.o.m. 2021 finns en nyinrättad förvaltning; samhällsbyggnadsförvaltningen. I förvaltningen ingår 
enheterna för plan, miljö, och bygg vilket gör att jämförelse med 2020 inte kan göras fullt ut i och med att 
planenheten t.o.m. 2020 var organiserad i förvaltningen för utveckling och service. 

Sjukfrånvaron har minskat med 0,3 % från 2020 och landar på 9,1 % totalt 

för kommunen. Samtliga förvaltningar har minskat eller ligger på samma 

nivå som föregående år. Den stora minskningen inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen är en effekt av att förvaltningen utökats 

med planverksamheten. 
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Kompetensförsörjning och rekrytering 

Möjliga pensioneringar inom 10 år. Tillsvidareanställda födda 1956-

1966 

Förvaltning Kategori Antal 

Förvaltningen för utveckling 
och service 

 15 

Samhällsbyggnadsförvaltning  1 

Tekniska förvaltningen Kostenheten 19 

 Övriga 39 

Bildningsförvaltningen Lärare 48 

 Förskollärare/fritidspedagoger 19 

 Övriga 47 

Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden 76 

 Sjuksköterskor/distriktssköterskor 7 

 Övriga 67 

Summa  338 

41 anställda gick i pension under 2021 och 77 slutade av annan orsak. 

Antalet nyanställda uppgick till 65 personer. Till detta tillkommer vikarier 

som fått tillsvidareanställning enligt § 5 i Lagen om anställningsskydd (LAS). 

Kommunala bolag 

Antal anställda 

  2020 2021 

Vara Koncern AB 0 0 

Vara Bostäder AB 10 10 

Vara Industrifastigheter AB 0 0 

VaraNet AB 0 1 

Vara Konserthus AB 36 36 

Summa 46 47 

Antal heltids- och deltidstjänster 

  Heltid Deltid Summa 

Kvinnor 14 6 20 

Män 24 2 27 

Summa 38 8 47 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

  Vara Bostäder AB Vara Konserthus AB 

Total sjukfrånvaro 4,8 1,4 

Förväntad utveckling 

Pandemins påverkan på organisationen kommer spegla framtiden och 

kommande års arbete. Troligtvis kommer efterföljderna av coronapandemin 

påverka både arbetssätt och verksamhet, i dagsläget är det dock inte fullt ut 

känt hur. Inom bildningsförvaltningen finns en oro för hur studieskulder 

och en sliten personalstyrka orsakade av pandemin kommer att påverka 

arbetet framöver. Inom socialtjänsten befaras fortsatt kostnadsökning vad 

gäller bl.a. ekonomiskt bistånd. Tendensen är att den psykiska hälsan 

påverkats av pandemin, i förlängningen kan detta medföra behov av 

placeringar och andra insatser. 

Det har kommit en ny säkerhetslagstiftning som ökar fokus på 

krisledningsfrågor vilket är extra aktuellt i rådande läge. En utredning 

kommer göras över hur organisation och arbetsformer ska fungera inom 

dessa verksamheter. 

Vad gäller den samhällsekonomiska utvecklingen bedöms fortsatt 

konjunkturåterhämtning under 2022 och att konjunkturen intar ett 

normalläge 2023 där varken hög- eller lågkonjunktur råder. Detta bedöms 

komma att påverka skatteunderlaget och dess utveckling med en stark 

tillväxttakt 2022 utifrån en ökning av antalet arbetade timmar. Från 2023 

beräknas skatteunderlagets tillväxttakt dämpas och inta en trendtillväxt 

utifrån att konjunkturen stabiliseras. För utvecklingen på arbetsmarknaden 

beräknas arbetslösheten fortsätta sjunka kommande år. För Vara kommun 

innebär detta sammantaget en stärkt skatteunderlagsprognos framöver 

jämfört med tidigare prognoser, vilket är gynnsamt för den ekonomiska 

utvecklingen. 

Sett till befolkningens sammansättning i olika åldersgrupper i Vara kommun 

beräknas antalet barn och ungdomar komma minska framöver, om än 

marginellt. Därtill kan noteras att befolkningen i arbetsför ålder förväntas 
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ligga kvar på ungefär samma nivå. Men, framförallt antas åldersgruppen 80 

år och äldre komma bli allt större. Det innebär att framöver är ett 

demografiskt behov kopplat till gruppen över 80 år att vänta, samtidigt som 

motsvarande inte ser ut att öka för barn och unga (utifrån den demografiska 

utvecklingen). 

Befolkningens sammansättning påverkar försörjningskvoten, vilket är ett 

demografiskt mått som visar hur många extra personer en person i 

yrkesverksam ålder (20-64 år) måste försörja förutom sig själv. 

Försörjningsbördan är och förväntas fortsätta vara hög i kommunen. 

Utvecklingen förklaras huvudsakligen av en åldrande befolkning. Detta 

innebär sammantaget att allt färre kommer behöva försörja allt fler. Den 

demografiska utvecklingen påverkar på så sätt kommunens ekonomi utifrån 

att efterfrågan på välfärd varierar över tid beroende på befolkningens 

storlek och sammansättning. 

Sett till kommande investeringar och kommunens fastigheter kommer 

behovet av såväl underhåll som förnyelse kvarstå under flera år, men att det 

på sikt börjar avta sakteliga.  
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Räkenskaper 

Driftredovisning 

Mkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Kommunstyrelsen -81,8 -83,6 -91,8 8,2 

-varav förvaltningen för 
utveckling och service 

-81,8 -77,0 -82,6 5,6 

-varav 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

- -6,7 -9,2 2,5 

Tekniska nämnden -3,5 -23,6 -22,8 -0,8 

Bildningsnämnden -442,8 -459,6 -453,1 -6,5 

Socialnämnden -375,8 -398,8 -404,0 5,2 

Miljö- och byggnadsnämnden -4,5 -4,7 -4,8 0,1 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

-11,8 -12,4 -12,5 0 

Vara kommuns revisorer -1,2 -1,2 -1,2 0 

Summa nämndsverksamhet -921,4 -984,0 -990,2 6,2 

Finansverksamheten 8,6 41,5 22,9 18,6 

Summa verksamhet -912,8 -942,5 -967,3 24,8 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

999,8 1 052,3 1 016,2 36,1 

Finansnetto -10,4 -10,2 -9,2 -0,9 

Summa efter finansiering 76,6 99,6 39,7 60,0 

Extra ordinära poster 0 0 0 0 

Totalt 76,6 99,6 39,7 60,0 

Nämnder 

För nämnderna redovisas totalt sett ett överskott gentemot budget med sex 

miljoner år 2021. I budgetavvikelsen ligger såväl underskott som överskott 

för de olika nämnderna. Miljö- och byggnadsnämnden, räddningsnämnden 

och Vara kommuns revisorer redovisar efter årets slut en budget i balans. 

Två nämnder redovisar överskott, kommunstyrelsen och socialnämnden, 

och två redovisar underskott, tekniska nämnden och bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens överskott förklaras huvudsakligen av lägre 

personalkostnader än budgeterat samt av intäkter vid försäljning av mark. 
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I socialnämndens överskott ligger såväl budgetöverskott som 

budgetunderskott inom de olika verksamheterna. För verksamheterna 

äldreomsorg och omsorg av funktionshindrade redovisas ett överskott. 

Överskottet förklaras av lediga boendeplatser, färre hemtjänsttimmar och 

färre placeringar är budgeterat. Verksamheten individ- och familjeomsorg 

redovisar ett underskott, vilket förklaras av en ökning avseende 

familjehemsplaceringar, öppenvårdsinsatser, placeringar avseende missbruk- 

och beroendevård samt av en ökning avseende ekonomiskt bistånd. 

Bildningsnämndens underskott förklaras av fler barn med särskilda behov 

och fler elever inom särskolan vilket inneburit högre kostnader i 

verksamheterna. Underskottet förklaras även av ökade kostnader på 

gymnasiet i form av enskilt stöd till elever på andra skolor än 

Lagmansgymnasiet, ökade materialkostnader för yrkesprogrammen och 

flyttkostnad till byggprogrammets nya lokaler. 

Tekniska nämndens underskott förklaras till del av kostnader för sanering 

av mark, vilket inte funnits budget för. 

En mera ingående analys av nämndernas resultat hittas längre fram i 

årsredovisningen under rubriken "verksamhetsredovisning". 

Finansverksamhet 

Överskottet består främst av försäljningen av seniorboenden till Vara 

Bostäder AB om 35 mkr. En annan betydande post utgör sänkningen av 

arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år om 4 mkr. 

Ersättning från försäkringskassan för sjuklöner har fördelats till nämnderna, 

men 1,4 mkr finns kvar på finansen. 

Tre poster som utgör underskott är nytt livslängdsantagande för 

pensionsskulden om 9 mkr samt att internräntan på investeringar som 

nämnderna betalar till finansen blev 3 mkr lägre än budgeterat. Även en 

bokföringsteknisk åtgärd har gjorts då två statsbidrag har klassificerats om 

till generella istället för riktade vilket orsaker ett underskott på 

finansverksamheten om 9 mkr. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 

En starkare återhämtning i ekonomin slutet på året har medfört ökade 

skatteintäkter om 27 mkr. De generella statsbidragen har ökat med 9 mkr, 

vilket beror på en bokföringsteknisk åtgärd där två statsbidrag har 

klassificerats om till generella istället för riktade. 

Finansnetto 

Avsättningen för E20 har indexjusterats upp, vilket klassas som en finansiell 

kostnad och är den främsta förklaringen till avvikelsen om 1 mkr. 

Investeringsredovisning 

Översikt per nämnd 

Mkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Till 
budget 

2022 

Kommunstyrelsen 0 2,4 6,3 3,9 0 

-varav förvaltningen för 
utveckling och service 

0 0 2,3 2,3 0 

-varav 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

- 2,4 4,0 1,6 0 

Tekniska nämnden 109,3 169,5 219,7 50,2 42,0 

Bildningsnämnden 5,5 6,7 7,8 1,1 0,9 

Socialnämnden 1,1 0,6 1,1 0,5 0,5 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

0 0 0,1 0,1 0 

Summa 115,9 179,2 235,0 55,8 43,4 

Översikt per projekt 

Mkr Ack. 
budget 

Ack. 
utfall 

Ack. 
avvikelse 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Tekniska 
nämnden 

      

Tråvad 
förskola/skola, 
ny- och omb 

43 40 3 27 31 3 

Renov/omb 
fastighet bin 
lokaler 

- - - 19 20 1 
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Renov/omb 
fastighet soc 
lokaler 

- - - 18 18 0 

Familjecentral 10 13 -3 11 8 -3 

Ram gata/park - - - 11 12 1 

Ram vatten och 
avlopp 

- - - 10 14 4 

Lagman bygg 
& anläggnings-
program 

11 10 1 9 10 1 

Alléskolan 
förnyelse 

9 9 0 8 9 0 

Äldreboende/ 
Korttidsboende 

24 8 16 7 23 16 

Vara 
reningsverk 
kväverening 

0 7 -7 7 0 -7 

Underhåll 
övriga lokaler 

- - - 6 6 0 

Ram 
tomtområde 
exploatering 
gata 

- - - 5 10 5 

Kvänum 
förskola etapp 1 

20 7 13 5 18 13 

Drottninggatan 
inkl. GC-väg 

12 13 -1 4 4 -1 

Återvinnings-
central 

3 4 -1 4 3 -1 

Alléhallen 28 5 24 3 10 7 

Nästegårds-
skolan 
förnyelse 

1 3 -2 3 1 -2 

Ram 
exploatering 
VA 

- - - 3 11 8 

Drottninggatan 
VA-ledning 

6 7 -1 2 1 -1 

Förskola Västra 
skolan 

10 10 0 1 1 0 

Larvs skola 1 1 -1 1 1 0 

Vattenverk 
med ledningar 

1 1 0 1 1 0 

Reservkraft 
Lagman/Sprint
en 

2 1 1 1 2 1 

Kärl matavfalls-
insamling 

3 1 1 0 2 1 
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Tingshusgatan 0 0 0 0 0 0 

Kyrkogatan 
Vedum 

0 0 0 0 0 0 

Upprustning 
broar 

0 0 0 0 0 0 

Storgatan VA 0 0 0 0 0 0 

Torggatan, 
delen 
Sveagatan till 
Teatergatan 

0 0 0 0 0 0 

Exploatering 
kvarteret 
Ritaren 

5 3 2 0 2 2 

Storgatan, 
delen 
Sveagatan till 
Elisgatan 

0 0 0 0 0 0 

Torggatan VA 0 0 0 0 0 0 

Sveagatan VA 0 0 0 0 0 0 

Övriga projekt 0 0 0 1 2 1 

Summa 189 143 47 170 220 50 

       

Kommun-
styrelsen 

      

Förvaltningen 
för utveckling 
och service 

   0 2 2 

Samhälls-
byggnads-
förvaltningen 

   2 4 2 

Summa    2 6 4 

       

Bildnings-
nämnden 

      

Inventarier    4 5 1 

Datorer 1:1    3 3 0 

Summa    7 8 1 

       

Socialnämnden       

Inventarier    1 1 0 

Summa    1 1 0 

       

Summa, 
samtliga 
nämnder 

189 143 47 179 235 56 
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Investeringarna uppgår till 179 mkr för kommunen, vilket är en avvikelse 

mot budget med 56 mkr. Avvikelsen mot budget beror bland annat på att 

korttidsboendet, familjecentralen, Kvänums förskola, Lassagården samt 

Alléhallen inte påbörjades samt färdigställdes i samma omfattning som var 

planerat. 

De största investeringarna var ny- och ombyggnad av Tråvad förskola/skola 

om 27 mkr, renovering och ombyggnad av bildningsnämndens och 

socialförvaltningens lokaler om 19 mkr respektive 18 mkr. 

Av kvarvarande budget på 56 mkr föreslås 43 mkr att överföras till 2022. 

Den budget som föreslås överföras är till projekt som är påbörjade eller 

försenade men ska genomföras. 

Resultaträkning 

Mkr  Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Not 
nr 

Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Verksamhetens 
intäkter 

2 282 343 285 321 

Verksamhetens 
kostnader 

3,4 -1 153 -1 191 -1 174 -1 219 

- varav 
jämförelse-
störande poster 

5 -2 1 19 19 

Avskrivningar 6 -41 -54 -54 -69 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -912 -902 -943 -967 

      

Skatteintäkter 7 694 694 734 734 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

8 306 306 318 318 

Verksamhetens 
resultat 

 88 98 109 85 

      

Finansiella 
intäkter 

9 7 5 5 2 

Finansiella 
kostnader 

10 -18 -19 -14 -16 
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Resultat efter 
finansiella 
poster 

 77 84 100 71 

      

Extraordinära 
poster (netto) 

 0 0 0 0 

Årets resultat  77 84 100 71 

Kassaflödesanalys 

Mkr  Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Not 
nr 

Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Löpande 
verksamhet 

     

Årets resultat  77 84 100 71 

Justering för 
avskrivningar 

 41 54 54 69 

Justering för 
övriga ej 
likviditetspåver
kande poster 

11 19 15 -14 -17 

Medel från 
verksamheten 
före förändring 
av 
rörelsekapital 

 137 153 139 123 

Ökning/mins-
kning av 
kortfristiga 
fordringar 

 -5 -26 -14 17 

Ökning/mins-
kning av förråd 
och varulager 

 -1 0 1 1 

Ökning/mins-
kning av 
kortfristiga 
skulder 

 31 15 -2 -16 

Medel från 
löpande 
verksamhet 

 162 142 124 125 

      

Investerings-
verksamhet 

     

Förvärv av 
materiella 
anläggnings-
tillgångar 

 -116 -147 -179 -191 
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Försäljning av 
materiella 
anläggnings-
tillgångar 

 3 57 24 18 

Förvärv av 
finansiella 
anläggnings-
tillgångar 

 0 0 -2 -2 

Försäljning av 
finansiella 
anläggnings-
tillgångar 

 0 0 0 0 

Medel från 
investerings-
verksamhet 

 -113 -90 -157 -174 

      

Finansierings-
verksamhet 

     

Ökning/mins-
kning av 
långfristiga 
fordringar 

 3 3 -16 0 

Ökning/mins-
kning av 
långfristig 
skuld 

 -30 -32 0 0 

Medel från 
finansierings-
verksamhet 

 -27 -29 -16 0 

      

Årets 
kassaflöde 

 22 23 -49 -49 

Likvida medel 
vid årets början 

 27 27 49 50 

Likvida medel 
vid årets slut 

 49 50 1 1 
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Balansräkning 

Mkr  Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Not 
nr 

Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Tillgångar      

Anläggnings-
tillgångar 

     

Materiella 
anläggnings-
tillgångar 

     

Mark, byggnader 
och tekniska 
anläggnings-
tillgångar 

12 1 067 1 448 1 174 1 564 

Maskiner och 
inventarier 

13 48 74 47 72 

Finansiella 
anläggnings-
tillgångar 

14 405 17 423 18 

Summa 
anläggnings-
tillgångar 

 1 520 1 539 1 644 1 655 

      

Omsättnings-
tillgångar 

     

Förråd och 
exploaterings-
fastigheter 

15 5 5 4 4 

Kortfristiga 
fordringar 

16 69 99 83 82 

Likvida medel 17 49 50 1 1 

Summa 
omsättnings-
tillgångar 

 123 154 88 87 

Summa tillgångar  1 643 1 693 1 732 1 742 

      

Eget kapital, 
avsättningar & 
skulder 

     

Eget kapital 18     

Årets resultat  77 84 100 71 

Resultat-
utjämningsreserv 

 0 0 0 0 

Övrigt eget kapital  369 386 445 471 

Summa eget 
kapital 

 445 470 545 542 
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Avsättningar      

Avsättningar 
pensioner 

19 388 391 388 391 

Andra avsättningar 20 75 75 66 68 

Summa 
avsättningar 

 463 466 454 459 

      

Skulder      

Långfristiga 
skulder 

21-
23 

513 513 513 513 

Kortfristiga 
skulder 

24 222 244 220 228 

Summa skulder  735 757 733 741 

Summa eget 
kapital, 
avsättningar & 
skulder 

 1 643 1 693 1 732 1 742 

      

Borgens- och 
ansvars-
förbindelser 

25 7 7 6 6 
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Noter 

NOT 1. REDOVISNINGS- OCH 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av 

Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Avsteg från LKBR och RKR:s rekommendationer 

Vara kommun tillämpar efter ett kommunfullmäktigebeslut fr.o.m. 2003 års 

bokslut fullfonderingsmodellen istället för den lagstadgade blandmodellen 

som redovisningsmodell. Motiveringen till beslutet är att ge 

kommuninvånarna en rättvisande bild av kommunens finansiella utveckling 

och finansiella ställning samt skapa styrmedel för kommunallagens krav på 

god ekonomisk hushållning. 

Innebörden av fullfonderingsmodellen är att hela pensionsskulden, inklusive 

pension som intjänats före 1998, belastar resultatet och att intjänade 

pensioner tas upp som avsättning i balansräkningen. Påverkan av val av 

redovisningsmodell redovisas löpande i årsredovisningen där resultat 

presenteras både enligt fullfonderingsmodellen och den lagstadgade 

blandmodellen. 

Avsteg görs även från tillämpning av RKR R5 leasingavtal, då ingen 

inventering av leasingavtal har gjorts. Påverkan på resultat och ekonomisk 

ställning bedöms som ringa. 

Pensioner 

Pensionsskulden redovisas enligt fullfonderingsmodellen, vilket förklaras 

under rubriken "Avsteg från LKBR och RKR:s rekommendationer". 

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i 

resultaträkningen. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Intjänad individuell 

del som utbetalas nästkommande år upptas som kortfristig skuld i 

balansräkningen. Pensioner för de förtroendevalda redovisas som avsättning 
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i balansräkningen och visstidspensioner för förtroendevalda som ännu inte 

aviserat sin avgång redovisas som ansvarsförbindelse. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har 

en nyttjandeperiod överstigande tre år och en total anskaffningskostnad 

över ett halvt basbelopp. Värdering sker till anskaffningsvärde. 

Värdeminskning sker utifrån beräknad nyttjandeperiod enligt linjär metod. 

Vid eventuella långfristiga lån kostnadsförs alla räntor. Huvudmetod 

tillämpas. Offentliga investeringsbidrag periodiseras över nyttjandeperioden. 

Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponentavskrivning. 

Från och med år 2011 redovisas nya exploateringsfastigheter som 

omsättningstillgång i balansräkningen för nya exploateringsområden. 

Avskrivningar 

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet och börjar samma år som 

investeringen aktiveras. Avskrivningstiderna baseras på 

anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod enligt nedan tabell och 

sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 

 5-60 år Markanläggningar 

 5-60 år Byggnader 

 5-10 år Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier 

 3 år Elevdatorer och IT-inventarier 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen ingår samtliga av Vara kommuns 

helägda bolag, vilka är Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB, Vara 

Industrifastigheter AB, VaraNet AB samt Vara Konserthus AB. Ingen 

förändring av ingående bolag har skett från föregående år. 

Enligt RKR R16 så kan bolag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, 

vilket definieras som företag där kommunens andel av omsättning och 
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omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, 

undantas i den sammanställda redovisningen. Men det får inte överstiga 5 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. För Vara kommun innebär det 

att endast ovanstående bolag finns med i den sammanställda redovisningen. 

En sammanslagning av kommunens och bolagens räkenskaper efter 

eliminering av interna poster till en redovisningsenhet kallas konsolidering. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden 

med proportionell fördelning. Med förvärvsmetoden menas att det egna 

kapitalet i dotterföretagen vid förvärvstillfället har eliminerats av 

kommunen. Kommunkoncernens eget kapital utgörs, förutom av 

kommunens eget kapital, endast den del av bolagens eget kapital som 

upparbetats efter förvärvet. 

Skillnader i redovisningsprinciper mellan bolagen och kommunen vad gäller 

uppskrivning av anläggningstillgångar har justerats till kommunens gällande 

principer. Skillnader i pensionsredovisning har inte justeras. 

Ekonomisk analys över den samlade kommunala verksamheten görs 

översiktligt. 

Periodisering 

Intäkter och kostnader hänförliga till redovisningsåret har i allt väsentligt 

belastat årets redovisning. 

Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2022, men som avser 

december 2021 har skuldförts. 

Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad övertid och jour 

har redovisats under verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den 

totala skulden av dessa har redovisats som kortfristig skuld i 

balansräkningen. 
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Koncernkonto 

Koncernkontot är ett gemensamt konto för kommunkoncernen. Saldon på 

de kommunala bolagens underkonton utgör fordran på eller skuld till 

kommunen. 

Intäkter 

Vara kommun följer RKR R2 där det står att skatteintäkter redovisas det år 

som de skattskyldigas inkomst tas upp till beskattning. Den prognos på 

skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i 

december räkenskapsåret har använts vid beräkning och periodisering av 

årets skatteintäkter. 

Offentliga investeringsbidrag periodiseras över nyttjandeperioden. 

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

tillförlitliga. 

Anslutningsavgifter för VA periodiseras och redovisas som intäkt i 

resultaträkningen med 1/30-del varje år. I balansräkningen redovisas dessa 

som långfristiga skulder. 

Jämförelsestörande poster 

I RKR R11 klassificeras jämförelsestörande poster som resultat av händelser 

eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Upplysningar om 

sådana händelser lämnas i resultaträkning samt i not. Vara kommun gör en 

bedömning från fall till fall vad som ska tas upp som jämförelsestörande 

poster. 

Särredovisning 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska en särredovisning 

upprättas för VA verksamhet. Redovisningen hittas på: vara.se/kommun-

och-politik/ekonomi/arsredovisning 
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NOT 2. VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Försäljningsmedel 17 21 16 21 

Taxor och avgifter 73 71 75 73 

Hyror och arrenden 36 64 33 67 

Bidrag 127 155 89 121 

Övriga intäkter 29 32 71 38 

Interna intäkter 
kostnadsförda på 
investeringar 

0 0 1 1 

Summa 
verksamhetens 
intäkter 

282 343 285 321 

 

NOT 3. VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Personalkostnader 728 758 746 779 

Bidrag 87 73 65 50 

- varav 
försörjningsstöd 

24 24 32 32 

Köp av verksamhet 161 170 174 172 

Fastigheter och 
inventarier 

107 115 108 132 

Tjänster, transporter 
m.m. 

70 73 81 83 

Bolagsskatt 0 2 0 3 

Summa 
verksamhetens 
kostnader 

1 153 1 191 1 174 1 219 

 

NOT 4. RÄKENSKAPSREVISION 
Tkr Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 

 Kommunen Kommunen 

Förtroendevalda revisorer 112 103 

Sakkunnigt biträde 220 120 

Summa räkenskapsrevision 332 223 
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Kostnaderna avser granskning av bokföring, delårsrapport samt 

årsredovisning. 2020 ingick även granskning av internkontrollen. 

NOT 5. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Jämförelsestörande 
intäkter 

    

Upplösning 
gatukostnads-
ersättning 

2 2 0 0 

Upplösning bidrag 
Sparbanksstiftelsen 

20 20 0 0 

E20 indexjustering 2 2 0 0 

Nettovinst 
försäljning av 
fastigheter 

0 3 35 35 

Jämförelsestörande 
kostnader 

    

Cirkulationsplats 
väg 2621 

-2 -2 0 0 

Cirkulationsplats 
väg 187 

-7 -7 0 0 

Korsning Tråvad -11 -11 0 0 

Investeringsstöd 
föreningar 

-7 -7 -1 -1 

E20 indexjustering 0 0 -6 -6 

Ökat 
livslängdsantagande 
pensionsskulden 

0 0 -9 -9 

Summa 
jämförelsestörande 
poster 

-2 1 19 19 

 

NOT 6. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Planenliga 
avskrivningar 

    

- Byggnader och 
tekniska 
anläggningar 

30 41 43 56 

- Maskiner och 
inventarier 

11 13 11 13 
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Nedskrivningar     

- Byggnader, 
nedskrivning 

0 0 0 0 

- Byggnader, 
återföring av 
nedskrivning 

0 0 0 0 

- Inventarier, 
nedskrivning 

0 0 0 0 

Summa 
avskrivningar och 
nedskrivningar 

41 54 54 69 

 

NOT 7. SKATTEINTÄKTER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Preliminär 
skatteinbetalning 

709 709 713 713 

Preliminär 
slutavräkning 
innevarande år 

-11  -11 18 18 

Slutavräkning 
differens föregående 
år 

-4 -4 3 3 

Summa 
skatteintäkter 

694 694 734 734 

 

NOT 8. GENERELLA STATSBIDRAG 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Inkomstutjämnings-
bidrag 

200 200 201 201 

Regleringsbidrag 16 16 48 48 

Utjämningsbidrag 
för LSS 

13 13 16 16 

Fastighetsavgift 33 33 36 36 

Generella bidrag 
från staten 

33 33 9 9 

Kostnads-
utjämningsavgift 

10 10 8 8 

Summa generella 
statsbidrag 

306 306 318 318 
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NOT 9. FINANSIELLA INTÄKTER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Ränteintäkter 4 2 4 2 

Övriga finansiella 
intäkter 

3 3 1 0 

Summa finansiella 
intäkter 

7 5 5 2 

 

NOT 10. FINANSIELLA KOSTNADER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Räntekostnader 3 4 2 4 

Ränte- och 
basbeloppsuppräk-
ning pensionsskuld 

15 15 6 6 

Övriga finansiella 
kostnader 

0 0 6 6 

Summa finansiella 
kostnader 

18 19 14 16 

 

NOT 11. ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE 

POSTER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Årets 
pensionsavsättning 

2 2 0 0 

Årets övriga 
avsättningar 

20 20 -9 -9 

Försäljning av 
anläggnings-
tillgångar 

-3 -13 -5 -10 

Avsättning 
uppskjuten skatt 

0 6 0 2 

Summa övriga ej 
likviditets-
påverkande poster 

19 15 -14 -17 
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NOT 12. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Ingående 
anskaffningsvärde 

1 663 2 178 1 770 2 263 

Justering 
anskaffningsvärde * 

0 0 -4 -4 

Omklassificeringar 0 0 0 0 

Årets investeringar 108 137 169 179 

Årets försäljningar 
och utrangeringar 

0 -52 -22 -17 

Utgående 
anskaffningsvärde 

1 770 2 263 1 913 2 421 

Ingående 
avskrivningar 

-672 -752 -704 -781 

Justering 
avskrivningsvärde * 

0 0 4 4 

Årets avskrivningar -31 -39 -43 -54 

Återförda 
avskrivningar vid 
utrangering/för-
säljning 

0 10 4 8 

Utgående 
avskrivningar 

-704 -781 -738 -823 

Ingående 
nedskrivningar 

0 -34 0 -34 

Årets försäljningar 
och utrangeringar 

0 0 0 0 

Återförda 
nedskrivningar 

0 0 0 0 

Omklassificeringar 0 0 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

Utgående 
nedskrivningar 

1 -34 0 -34 

Summa mark, 
byggnader och 
tekniska 
anläggnings-
tillgångar 

1 067 1 448 1 174 1 564 

Avskrivningstider 
(genomsnittliga), år 

21 25 20 24 

     

Uppdelat per 
kategori 
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Mark 32 54 34 65 

Verksamhets-
fastigheter 

458 817 528 883 

Fastigheter för 
affärsverksamhet 

98 98 120 120 

Publika fastigheter 116 116 130 130 

Fastigheter för 
annan verksamhet 

1 1 1 1 

Exploateringsmark 0 0 0 0 

Pågående projekt 362 362 361 365 

Summa 1 067 1 448 1 174 1 564 

* En rättning har gjorts mellan anskaffningsvärde mark - 4 mkr och 

ackumulerad avskrivning mark 4 mkr. Nettoeffekten blir noll. 

NOT 13. MASKINER OCH INVENTARIER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Ingående 
anskaffningsvärde 

265 300 271 307 

Årets investeringar 9 10 10 12 

Årets försäljningar 
och utrangeringar 

-3 -3 -1 -1 

Utgående 
anskaffningsvärde 

271 307 280 318 

Ingående 
avskrivningar 

-216 -223 -223 -233 

Återförda 
avskrivningar på 
försäljning/ 
utrangering 

3 3 1 1 

Årets avskrivningar -10 -13 -11 -14 

Utgående 
avskrivningar 

-223 -233 -233 -246 

Summa maskiner 
och inventarier 

48 74 47 72 

Avskrivningstider 
(genomsnittliga), år 

4 5 4 5 
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NOT 14. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Aktier, helägda 
dotterbolag 

24 0 24 0 

Andelar 
Kommuninvest m.fl. 

16 16 18 18 

Långfristig fordran 
VaraNet AB 

3 0 2 0 

Långfristig fordran 
Vara Bostäder AB 

358 0 379 0 

Långfristig fordran 
Vara 
Industrifastigheter 
AB 

4 0 0 0 

Övriga långfristiga 
fordringar 

0 1 0 0 

Summa finansiella 
anläggnings-
tillgångar 

405 17 423 18 

 

NOT 15.  FÖRRÅD OCH 

EXPLOATERINGSFASTIGHETER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Förråd 1 1 1 1 

Exploaterings-
fastigheter 

4 4 3 3 

Summa förråd och 
exploaterings-
fastigheter 

5 5 4 4 

 

NOT 16. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Kundfordringar 10 8 12 8 

Upplupna 
skatteintäkter 

0 1 10 11 

Interimsfordringar 47 48 48 49 

Momsavräkning 6 7 12 12 

Övriga fordringar 6 35 1 2 
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Summa kortfristiga 
fordringar 

69 99 83 82 

 

NOT 17. LIKVIDA MEDEL 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Koncernkonto 49 49 0 0 

Övrigt kassa och 
bank 

0 1 1 1 

Summa likvida 
medel 

49 50 1 1 

 

NOT 18. EGET KAPITAL 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Ingående eget kapital 369 386 445 471 

Årets resultat 77 84 100 71 

Summa eget kapital 445 470 545 542 

 

NOT 19. AVSÄTTNING TILL PENSIONER INKLUSIVE 

LÖNESKATT 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Pensioner intjänade 
före 1998 

260 260 253 253 

Pensioner exklusive 
ÖK-SAP 

41 41 47 47 

Pensioner ÖK-SAP 0 0 0 0 

Pensioner 
förtroendevalda 

11 11 12 12 

Pensioner Vara 
Bostäder AB 

0 3 0 3 

Summa 
pensionsskuld 

312 315 312 315 

Summa skuld 
löneskatt 

76 76 76 76 

Summa 
pensionsskuld inkl. 
löneskatt 

388 391 388 391 
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Pensioner intjänade 
före 1998 

    

Ingående avsättning 
exklusive löneskatt 

266 266 260 260 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning 

11 11 4 4 

Gamla utbetalningar -17 -17 -17 -17 

Ändring av grunder 
(livslängd) 

0 0 6 6 

Övrig post 0 0 0 0 

Summa exklusive 
löneskatt 

260 260 253 253 

Löneskatt 63 63 62 62 

Summa inklusive 
löneskatt 

323 323 315 315 

     

Avsatt till pensioner 
exklusive ÖK-SAP 

    

Ingående avsättning 
exklusive löneskatt 

37 37 41 41 

Försäkring 0 0 0 0 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning 

1 1 1 1 

Nya utbetalningar 0 0 -1 -1 

Intjänad pension 3 3 4 4 

Ändring av grunder 
(livslängd) 

0 0 2 2 

Övrig post 0 0 0 0 

Summa exklusive 
löneskatt 

41 41 47 47 

Löneskatt 10 10 11 11 

Summa inklusive 
löneskatt 

51 51 58 58 

     

Avsatt till pensioner 
ÖK-SAP 

    

Ingående avsättning 
exklusive löneskatt 

0 0 0 0 

Utbetalning ÖK-
SAP 

0 0 0 0 

Övrig post 0 0 0 0 

Summa exklusive 
löneskatt 

0 0 0 0 
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Löneskatt 0 0 0 0 

Summa inklusive 
löneskatt 

0 0 0 0 

     

Avsatt till pensioner 
förtroendevalda 

11 11 12 12 

Löneskatt 3 3 3 3 

Summa inklusive 
löneskatt 

14 14 15 15 

     

Summa avsättning 
pensioner exklusive 
löneskatt 

312 315 312 315 

Löneskatt 76 76 76 76 

Summa avsättning 
pensioner inkl. 
löneskatt 

388 391 388 391 

     

Utredningsgrad, % 99 99 99 99 

Utredningsgrad avser hur många i procent som är utredda avseende tidigare 

anställningar och pensionsrätter. 

NOT 20. ANDRA AVSÄTTNINGAR 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Medfinansiering 
E20 

48 48 39 39 

Medfinansiering 
korsning Tråvad 

11 11 11 11 

Medfinansiering 
cirkulationsplats väg 
187 

7 7 7 7 

Finansiering 
cirkulationsplats väg 
2621 

2 2 2 2 

Investeringsstöd 
föreningar 

7 7 7 7 

Uppskjutna skatter 0 0 0 2 

Summa andra 
avsättningar 

75 75 66 68 

År 2014 gjordes en avsättning på 48 mkr för medfinansiering av E20 till 

mötesfri väg. Beloppet har under åren indexjusterats upp till 58 mkr. Årets 
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indexuppräkning uppgår till 5,5 mkr. En inbetalning gjordes 2020 om 

3,3 mkr. Årets inbetalning uppgick till 15,1 mkr. 2025 ska slutbetalningen 

göras. 

År 2020 gjordes avsättningar för medfinansiering/finansiering av 

infrastrukturprojekten korsning Tråvad, cirkulationsplats väg 187 och väg 

2621 uppgående till 20 mkr. Trafikverket har under året fakturerat 

kommunen 0,1 mkr. 

År 2020 gjordes också avsättningar för investeringsstöd till 3 föreningar 

uppgående till 6,8 mkr. En förening fick hela beloppet utbetalt 

2021 0,5 mkr. De övriga två föreningarna väntas starta sina projekt 2022. I 

år avsattes ytterligare 1 mkr i föreningsstöd till en förening. 

NOT 21. LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Låneskuld 
Kommuninvest 

476 476 476 476 

Anslutningsavgifter VA 20 20 20 20 

Skuld 
investeringsbidrag 

17 17 17 17 

Summa långfristiga 
skulder 

513 513 513 513 

 

NOT 22. FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNESKULDEN 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Lån som förfaller 
inom ett år 

101 101 50 50 

Lån som förfaller 
senare än ett år men 
senast fem år efter 
balansdagen 

325 325 325 325 

Lån som förfaller 
senare än fem år 
efter balansdagen 

50 50 101 101 

Summa 476 476 476 476 
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NOT 23. RÄNTEBINDNINGSTID OCH SNITTRÄNTA 
Mkr Kommunen 

2021 
Koncernen 

2021 

Räntebindning till   

2022 175 175 

2023 50 50 

2024 50 50 

2025 50 50 

2026 50 50 

2027 50 50 

2028 51 51 

Summa 476 476 

   

Snittränta 2021-12-31, % 0,44 0,44 

 

NOT 24. KORTFRISTIGA SKULDER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Leverantörsskulder 25 32 44 50 

Preliminär skatt och 
diverse avdrag 

13 16 12 17 

Interimsskulder 49 57 35 38 

Momsskuld 1 1 4 4 

Förutbetalda 
brukningsavgifter 
VA 

0 0 0 0 

Kortfristig skuld 
Vara Konserthus AB 

5 0 14 0 

Kortfristig skuld 
Vara Koncern AB 

1 0 1 0 

Kortfristig skuld 
Vara 
Industrifastigheter 
AB 

0 0 5 0 

Checkkredit 
koncernkonto 

0 0 4 4 

Upplupna sociala 
avgifter 

14 15 13 14 

Upplupen 
semesterlön 

54 56 53 55 
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Upplupna löner, 
okompenserad 
övertid 

9 10 6 6 

Upplupen 
pensionsskuld 
individuell del 

21 22 22 23 

Upplupen särskild 
löneskatt individuell 
del 

5 5 5 6 

Förskottshyror 0 2 0 2 

Förutbetalda 
skatteintäkter 

22 22 0 0 

Övriga kortfristiga 
skulder 

2 6 2 9 

Summa kortfristiga 
skulder 

222 244 220 228 

 

NOT 25. BORGENS- OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Borgensförbindelser     

Förlustansvar för 
egna hem 

0 0 0 0 

Föreningsliv 1 1 1 1 

Summa 
borgensförbindelser 

1 1 1 1 

     

Ansvarsförbindelser     

Kontanta medel 
omsorgstagare 

0 0 0 0 

Pensionsskuld för 
förtroendevalda * 

6 6 5 5 

Summa 
ansvarsförbindelser 

6 6 5 5 

     

Summa borgens- 
och 
ansvarsförbindelser 

7 7 6 6 

Ansvarsförbindelser för förtroendevalda består av 3 personer. 
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Solidarisk borgen 

Vara kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida 

förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 

ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 

medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. 

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 

de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels 

i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vara kommuns ansvar 

enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 511 mdkr och 

totala tillgångar till 519 mdkr. Vara kommuns andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 571 mkr och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 578 mkr. Det innebär att Vara kommuns åtagande motsvarar 

ca 0,11 % av ett eventuellt fallissemang hos Kommuninvest. 

Not 26. INTERNA MELLANHAVANDEN MED 

KONCERNFÖRETAG 
Mkr Försäljning 

köpare 
Försäljning 

säljare 
Fordringar 

borgenär 
Skulder 

gäldenär 

Vara kommun 9 14 385 22 

Vara Bostäder AB 3 7 2 380 

Vara 
Industrifastigheter 
AB 

0 0 5 0 

VaraNet AB 0 1 0 2 

Vara Konserthus 
AB 

11 1 14 3 

Vara Koncern AB 0 0 1 0 

Summa 23 23 407 407 
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 Fin. poster 
mottagare 

Fin. poster 
betalare 

Givna bidrag Mottagna 
bidrag 

Vara kommun 2 0 15 0 

Vara Bostäder AB 0 2 0 0 

Vara 
Industrifastigheter 
AB 

0 0 0 0 

VaraNet AB 0 0 0 0 

Vara Konserthus 
AB 

0 0 0 15 

Vara Koncern AB 0 0 0 0 

Summa 2 2 15 15 
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Revisionsberättelse 
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Verksamhetsredovisning 

Nämnder 

Kommunstyrelsen - Förvaltningen för utveckling och service 

Ordförande: Gabriela Bosnjakovic (M) 

Förvaltningschef: Anna Cederqvist 

Ansvarsområden 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion inom Förvaltningen för utveckling 

och service innefattar: 

 Utvecklingen av den kommunala demokratin. 

 Kommunikationsverksamhet och medborgardialog. 

 Övergripande ekonomisk styrning och upphandling. 

 Personalfrågor och arbetsmiljöarbete. 

 Kvalitetsarbete. 

 Utveckling av brukarmedverkan. 

 Krisledning. 

 Säkerhetsarbete, med undantag för det som är överlämnat till 

gemensam räddningsnämnd. 

 Hållbarhets- och folkhälsofrågor. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Ett nytt ekonomisystem inom V6-samarbetet driftsattes 1 april. Den 

gemensamma systemförvaltarorganisationen har fastställts under 

slutet av året vilket innebär att ekonomiavdelningen framåt kommer 

fakturera ca en 50 % tjänst till V6.  

 Ärende gällande att köpa Vara Utomhusbad har beretts. 

 Byte och implementering av nytt lönesystem (Personec P) har skett 

under 2021. Ett arbete som medfört massiv arbetsinsats för 

lönekontoret men som även påverkat organisationen i form av 

införande av nytt arbetssätt kring rapportering av schema och 

semester. Bytet har även inneburit ökade kostnader mot budget, dels 
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i form av tilläggsköp av essentiella moduler men framförallt av fler 

köpta konsulttimmar än vad som uppskattades vid projektstart. 

 En verksamhetsplan för samarbetet i V6 har tagits fram.  

 Arbetet med att skapa en välmående arbetsplats med minskad 

sjukfrånvaro pågår. Under 2020 pausades samordningsprojektet 

Vara Frisk till följd av pandemin. Projektet har under året åter 

kommit igång och ett nytt avstamp i arbetet med att minska 

sjukfrånvaron sker tillsammans med kommunens chefer. 

 Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion i Vara under året. 

Inspektionen resulterade i en kravställan och arbete har skett för att 

förändra arbetssätt och rutiner. 

 Heltid som norm, det pilotprojekt som pågår i verksamheterna 

Lingonet, Laurentius och Götagatan, har förlängts. Ny 

bemanningschef med ansvar för heltid som norm har rekryterats 

och påbörjade sin anställning i slutet av året. 

 Förstudien för en eventuell etablering av ett kontaktcenter i 

kommunen är klar, beslut tas i KS och sedan KF i februari 2022.  

 Den 24 augusti tog Vara kommun över telefonistfunktionen för 

Essunga och Grästorp. 

 En miljöstrategi har tagits fram och beslutats, implementering av 

strategin har påbörjats.  

 Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

plan för social hållbarhet. 

 Krisledningsarbetet har fortgått, krisledningsgruppen har 

sammanträtt regelbundet.  

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 18 330 13 691 13 805 -114 

Kostnader -100 150 -90 648 -96 413 5 765 

varav personalkostnader -43 594 -40 354 -44 074 3 720 

Summa nettokostnader -81 820 -76 957 -82 608 5 651 



97 

 

 

Driftredovisning per verksamhet 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Kommunfullmäktige 3 140 3 380 3 500 120 

Kommunstyrelse* 18 033 18 588 18 792 204 

Stab 17 557 19 023 20 953 1 930 

Tillväxt- och utvecklingsavdelning 9 561 0 0 0 

Kansliavdelning 5 432 5 996 6 069 73 

Ekonomiavdelning 7 748 8 195 8 126 -69 

HR-avdelning 15 848 17 082 17 543 461 

Kommunikationsavdelning 4 501 4 693 5 205 512 

Centralt löneanslag 0 0 2 420 2 420 

Summa nettokostnader 81 820 76 957 82 608 5 651 

* Varav bidrag till kommunala bolag om 15 133 tkr 2021, vilket kan jämföras med 

14 836 tkr för år 2020. 

Ekonomisk analys 

Förvaltningens budget för 2021 uppgår till 82 608 tkr inklusive budgeterade 

medel för centralt löneanslag. Löneanslaget har under året fördelats till 

nämnderna efter fastställda kollektivavtal och kommunens beslut om årlig 

lönerevision. Kvarstående budgeterat belopp efter genomförda fördelningar 

är 2 420 tkr. Förvaltningen redovisar efter 2021 års bokslut ett överskott om 

totalt 5 651 tkr. Resultatet exklusive centralt löneanslag uppgår till 3 231 tkr 

och förklaras huvudsakligen av överskott inom verksamhetsutveckling samt 

lägre personalkostnader än budgeterat. Därtill förklaras resultatet av lägre 

kostnader för facklig verksamhet samt företagshälsovård. 

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ordförande: Gabriela Bosnjakovic (M) 

Förvaltningschef: Anna Cederqvist 

Ansvarsområden 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

innefattar: 
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 Kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk 

och långsiktig karaktär. 

 Strategiska platsutvecklingsfrågor inklusive besöksstrategiskt arbete. 

 Översiktlig planering av den fysiska miljön samt övergripande 

gestaltning av det offentliga rummet. 

 Mark- och exploateringsfrågor. 

 Bostadsförsörjningsfrågor. 

 Infrastruktur och mobilitetsfrågor. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Planprogrammet på Håkan-Månsgården pågår. Fram till 2021 års 

utgång avser upparbetade kostnader delar av geoteknisk 

undersökning, arkeologiska undersökningen samt bullerutredning. 

Överklagansprocessen på Lassagården skapade under 2021 

förseningar av försäljningar av tomter i Vara vilket påverkat 

intäkterna för markförsäljning. 

 Business Region Skaraborg kompletteras nu även med ett projekt 

som syftar till att ta fram en plattform och funktion som ska 

underlätta inflyttning och rekryteringar av kompetenser till vårt 

område. 

 Arbetet med att stärka upp Varas erbjudande som etableringsort 

inom ramen för Business Region Skaraborg (BRS) samt Position 

Väst (PV) fortlöper. Ett viktigt etableringsärende för hela regionen 

har under 2021 varit förfrågan om markområde för ytterligare en 

batterifabrik i Sverige. Göteborg blir destinationen vilket även kan 

påverka efterfrågan på bostäder i Vara i en positiv riktning.   

 Arbetet med att jobba långsiktigt med företagsklimatet i den nya 

samhällsbyggnadsförvaltningen ger positivt resultat. SKRs mätning 

av service och bemötande visar på förbättrat resultat mot 2020. I 

Svenskt Näringslivs årliga mätning nådde Vara kommun sin bästa 

placering någonsin i den totala rankingen. Plats 27 av Sveriges 290 

kommuner.  
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 Under 2020 initierades en inventering av grönstruktur (tillgång till 

grönytor) i Vara tätort följt av en inventering av parkeringsplatser 

2021 som nu är genomförd. Även andra delen av 

kulturmiljöinventeringen är slutförd.  

 Ett Bostadsförsörjningsprogram har beretts och antogs under första 

kvartalet 2021.  

 Ett stärkt samarbete mellan kommun, fastighetsägare och handlare 

med fokus på en hållbar småstadsutveckling skedde under 2021.  

 Arbetet med att stärka dialogen på olika sätt i olika kanaler mellan 

näringsliv och kommun fortsätter vidareutvecklas och anpassas efter 

en ny postpandemitid.  

 Stort fokus har lagts på förbättrade och strukturerade dialoger med 

andra offentliga aktörer så som Trafikverket, Västtrafik och 

Länsstyrelsen.  

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 0 4 706 290 4 416 

Kostnader 0 -11 393 -9 523 -1 870 

varav personalkostnader 0 -4 703 -4 911 208 

Summa nettokostnader 0 -6 687 -9 233 2 546 

Driftredovisning per verksamhet 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Planverksamhet 0 2 087 3 750 1 663 

Tillväxt 0 4 600 5 483 883 

Summa nettokostnader 0 6 687 9 233 2 546 

Ekonomisk analys 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör år 2021 ett överskott mot budget på 

2 546 tkr. Den enskilt största förklaringen till detta ligger i att det under året 

har skett försäljning av mark med en vinst om 2 568 tkr. 
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Planverksamheten gör ett totalt överskott om 1 663 tkr. Exkluderat från 

markförsäljningar visas ett underskott mot budget på ca 900 tkr, en följd av 

att det under året upparbetats kostnader för stora detaljplaner som Heljeved 

och Torsgården samt planprogram för Håkan-Månsgården. Under året har 

också en miljöteknisk utredning utförts på Nedervara.  

Verksamheterna inom tillväxt visar på ett överskott om 883 tkr för året och 

den största delen av det är hänförligt till kollektivtrafiken samt outnyttjade 

fritidskort, seniorkort samt en mindre nyttjad särfinansierad trafik. Inom 

tillväxt finns även ett överskott mot budget på personalkostnaderna på 

grund av föräldraledighet. 

Tekniska nämnden 

Ordförande: Erik Lindström (M) 

Förvaltningschef: Nils Gustavsson 

Ansvarsområden 

Tekniska nämnden är ansvarig för kommunens 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, lokalvård, vaktmästeri och fordonsadministration. 

Renhållning enligt miljöbalken och renhållningsordning har fram till 21-12-

31 varit nämndens ansvar men är nu överfört till kommunalförbundet 

Avfall och Återvinning Skaraborg. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Ett arbetssätt, organisation och budget har tagits fram i syftet att 

framöver undersöka och åtgärda förorenade områden där ansvaret 

är kommunens. 

 Försäljning och överlämning av seniorboende på Solgården och 

Tornumsgården samt hela Vidhemsgården till Vara Bostäder AB har 

slutförts. 
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 Ett antal byggnationer har slutförts, exempelvis Tråvads förskola 

och grundskola, nya lokaler för Bygg- och anläggningsprogrammet 

på Lagmansgymnasiet, köket i Kvänums förskola, Brinkehuset och 

Drottninggatan.  

 Ett antal byggnationer har påbörjats, exempelvis Korttidsboendet, 

Lassagården, Familjecentralen, Alléköket och en ny ÅVC i Heljeved. 

 Ett antal kommande byggnationer har börjat projekterats eller 

upphandlats exempelvis Larvs skola, Allé- och Nästegårdsprojektet 

samt Alléhallen.  

 Varas utomhusbad har köpts.  

 Matavfallsinsamling har påbörjats i kommunen.  

 Ansvaret för avfallsverksamheten har överlåtits till Avfall och 

Återvinning Skaraborg   

 Reningsverket i Vara har fått ett nytt kvävereningssteg.  

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 241 960 243 677 248 795 -5 118 

Kostnader -245 486 -267 295 -271 
636 

4 341 

varav personalkostnader -72 212 -70 620 -76 645 6 025 

Summa nettokostnader -3 526 -23 618 -22 841 -777 

Driftredovisning per verksamhet 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Teknisk nämnd 253 261 261 0 

Teknisk förvaltning 0 0 0 0 

Markförvaltning 49 1 452 266 -1 186 

Fastighetsenhet -16 091 -1 540 0 1 540 

VA-enhet 0 0 0 0 

Gatu- och parkenhet 20 031 24 364 22 314 -2 050 

Kostenhet -348 -372 0 372 

Lokalvårdsenhet -368 -547 0 547 
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Avfallshantering 0 0 0 0 

Summa nettokostnader 3 526 23 618 22 841 -777 

     

Ekonomisk analys 

Resultatet för nämnden som helhet är ett underskott på 777 tkr. Detta 

motsvarar en budgetavvikelse på cirka 0,3 % av nämndens totala omsättning 

på knappt 245 mkr. 

Underskottet förklaras huvudsakligen av att en grävsanering genomförts 

under året vilket inte budgeterats för.  

Trots sammantagen budget i balans så varierar det en del inom 

verksamheterna. En del av dessa är pandemirelaterade. Andra beror på att 

exempelvis kapitalkostnader från tidigare eller planerade investeringar inte 

ännu helt matchar hyror, avgifter eller budgetramar eller att försäljning av 

interna tjänster varit lägre än vanligt.  

För de skattefinansierade verksamheterna så uppvisade VA-enheten under 

2021 ett nollresultat vilket medför att VA-fonden vid bokslutet hade ett 

överskott på 241 tkr. Avfallsverksamheten övergick vid bokslutet till Avfall 

och Återvinning Skaraborg och avfallsfonden avvecklades. Det slutliga 

totala fondunderskottet blev 170 tkr, vilket belastar finansen. 

Bildningsnämnden 

Ordförande: Peter Jonsson (M) 

Förvaltningschef: André Essebro 

Ansvarsområden 

Inom bildningsnämnden bedrivs förskola, förskoleklass, grundskola, 

särskola, elevhälsa, gymnasieskola, kulturskola, fritidsgårdar, bad, bibliotek, 

allmänkultur, konsumentverksamhet, den allmänna fritidsverksamheten 

samt administrativt stöd till föreningslivet. Vuxenutbildning köps av 

Lidköpings kommun. 
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Verksamheterna är i huvudsak lagstyrda och styrs av skollag, förordningar 

och läroplaner samt FN:s barnkonvention, bibliotekslagen och 

skuldsaneringslagen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Förvaltningen 

 Beslut har tagits om att göra om förändrad central organisation. Tre 

skolverksamhetschefer ersätts av en verksamhetschef för skolan och 

en utvecklingsledare. Rekrytering har genomförts under hösten. En 

biträdande rektor har anställts till grundskolan i Levene/Arentorp. 

 En ny intern resursfördelningsmodell har tagits fram.  

 Upphandling av ett V6-gemensamt verksamhetssystem är slutförd.  

 Upphandling av ny utbildningsanordnare för SFI har genomförts.  

 Förskola 

 Försenad byggnation av Kvänums förskola vilket innebär inflyttning 

först 2022. 

 Statsbidrag för minskade barngrupper under 2021 har beviljats med 

1 281 tkr vilket är en minskning med ca 900 tkr mot 2020. 

 Statsbidrag för språkutvecklande insatser på 474 tkr har beviljats 

 Insatser Vara stärker förskolan har genomförts. 

Förskoleklass/grundskola/fritidshem 

 Under årets första månader bedrevs hel eller delvis fjärrundervisning 

på  högstadieskolorna. 

 Beslut har fattats om renovering av Nästegårds- och Alléskolan. 

 Flera skolor har fått ett ökat elevantal där det finns behov av extra 

stöd. 

 Statsbidrag för likvärdig skola ökade till drygt 10 mkr för 2021. 

 Broholmskolan har fått godkänt att starta årskurs 6-9 i Vara 

centralort från och med hösten 2022. 

 Broholmskolan har påbörjat F-5-verksamhet i Jung. 
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 Renovering av Alléköket har inletts. 

Gymnasieskola 

 Undervisningen har under vårterminen till stora delar bedrivits som 

fjärrundervisning.  

 Fler elever upplever olika former av psykisk ohälsa (ångest, stress, 

motivationsbrist etc.) som en följd av pandemin och 

fjärrundervisningen. 

Kultur och fritid 

 Intäktsbortfall framför allt på Vara Badhus på grund av pandemin.   

 Utomhusbadet har för första sommaren varit i kommunal drift, 

resultatet var mycket lyckat med besöksrekord. Erbjudandet om fritt 

inträde för barn och unga upp till 19 år var mycket uppskattat. 

 Allmänkulturen har anordnat aktiviteter under sommaren, vilka har 

finansierats med del av budget för Jordgubbens dag samt med 

statsbidrag från Socialstyrelsen.  

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 79 375 77 257 71 804 5 453 

Kostnader -522 161 -536 877 -524 
939 

-11 938 

varav personalkostnader -270 095 -278 813 -27 790 -251 023 

Summa nettokostnader -442 786 -459 620 -453 
135 

-6 485 

Driftredovisning per verksamhet 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Nämnd och administration 6 605 6 180 6 631 451 

Förskola och barnomsorg 76 133 84 962 79 879 -5 083 

Grundskola inkl. förskoleklass 175 366 173 211 174 670 1 459 

Gymnasieskola 73 587 78 781 74 417 -4 364 
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Vuxenutbildning 5 124 6 590 5 674 -916 

Grundsärskola 9 235 12 125 11 241 -884 

Gymnasiesärskola 10 559 9 761 9 109 -652 

Kostenheten 20 211 20 656 20 872 216 

Skolskjuts 15 731 14 961 15 674 713 

Elevhälsa 13 825 13 127 15 480 2 353 

Kulturverksamhet inkl. kulturskola 13 941 15 058 14 968 -90 

Fritidsgårdar, bad, idrott- och 
fritidsanläggningar 

22 469 24 208 24 520 312 

Summa nettokostnader 442 786 459 620 453 135 -6 485 

Ekonomisk analys 

I 2021 års budget minskade det ekonomiskt utrymmet till den egna 

verksamheten pga. att kostnaderna som ligger utanför förvaltningens 

möjlighet att påverka har ökat. Skolskjuts, Komvux, särskola som haft 

ökade fasta kostnader har fått en ökad budget. 

Underskott finns inom särskolan pga. fler elever än budgeterat både på 

grundskole- och gymnasienivå. Förskolans underskott beror på att 

verksamheten haft mer personal än vad budgeten tillåtit och även haft 

avvecklingskostnader för hyrda moduler till Västra förskolan. 

Gymnasieskolans underskott beror på att verksamheten inte kunnat 

anpassas till  budgetramen, ökade kostnader för enskilt stöd till elever på 

köpta platser, ökade materialkostnader för yrkesprogrammen, flyttkostnad 

för byggprogrammet, insatser kopplat till pandemins konsekvenser. 

Vuxenutbildningens underskott beror på en felaktig bedömning av hur 

pandemin skulle påverka kostnaderna. 

Coronapandemin har påverkat både kostnads- och intäktssidan. Inställda 

aktiviteter så som Jordgubbens dag har lett till minskade kostnader medan 

t.ex. stängningen av Vara badhus minskat intäkterna. Sjukfrånvaron har 

påverkats samtidigt som statsbidrag ersatt en del av kostnaden för 

sjukfrånvaron. 

I nämndens ram ingår tilldelning till hyror för nybygge/renovering av 

skolorna Tråvad/Larv och familjecentralen, dessa kostnader har inte haft 
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helårseffekt vilket påverkat resultatet positivt, men innebär fortsatt arbete 

att anpassa verksamheten till budgetramen. 

Socialnämnden 

Ordförande: Ulf Genitz 

Förvaltningschef: Ann-Marie Brander 

Ansvarsområden 

Socialnämnden har ansvar för följande verksamhetsområden: 

  Individ- och familjeomsorg (IFO) 

  Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive daglig verksamhet samt 

integration 

  Omsorg kring personer med funktionsnedsättning (OF) 

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

Verksamhetsområdena omfattar ett antal enheter och leds av respektive 

verksamhetschef. 

Socialförvaltningens ledning arbetar förvaltningsövergripande och består av 

socialchef, verksamhetschefer, enhetschef AME, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS/MAR), utvecklingsledare digitalisering och IT och 

utredare/ utvecklare/ socialt ansvarig samordnare (SAS). 

Händelser av väsentlig betydelse 

Fortfarande har coronapandemin påverkat alla nämndens verksamheter 

personal- och verksamhetsmässigt. 

 Kostnader för sjuklön är fortfarande höga i verksamheterna. 

 Den kommunala hemsjukvården har vaccinerat alla brukare inom 

ÄO och OF vilka har fått tre vaccindosor för covid-19. Även 

säsongsinfluensa vaccin har getts till alla. 

 Personalen i vårdnära arbete har vaccinerats med tre doser för 

covid-19 och säsongsinfluensa vaccin. 
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 Till kostnader på grund av pandemin ska också räknas 

egentestmottagning, smittspårning och skyddsutrustning. 

 Beträffande IFO kan vissa kostnader för ekonomiskt bistånd, 

placeringar av våldsutsatta och barn, härledas till pandemin. 

 Beslut om en åtgärdsplan har fattats mot bakgrund av det 

ekonomiska resultatet IFO uppvisade i delår augusti. 

 Heltidsresan innebar inget ramtillskott för socialnämndens del vilket 

medförde ett underskott. Verksamhetsmässigt kunde inte 

tillgodogöra sig de fördelar som förutspåtts. 

Statliga bidrag har sökts för året såsom: 

 Äldreomsorgslyftet Avsedda för utbildning av vårdbiträde, 

undersköterska eller specialistutbildning samt ledarskap för första 

linjens chefer i äldreomsorgen. 

 Motverka ensamhet bland äldre och Bidrag för att säkerställa en god vård för 

och omsorg av äldre personer. Motverka ensamhet bland äldre, säkerställa 

en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom. 

 Säkerställa en god vård för och omsorg för äldre. Medlen får användas 

utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och 

utveckling av verksamheten. 

 Vårdens medarbetare i Skaraborg. Utveckling av primärvårdsuppdraget. 

 Stimulansmedel har även rekvirerats för andra verksamhetsområden, 

t.ex. digitalisering, psykiatri och familjehem.  

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 79 460 80 413 64 710 15 703 

Kostnader -455 252 -479 230 -468 
695 

-10 535 

varav personalkostnader -326 089 -346 641 -353 
715 

7 074 

Summa nettokostnader -375 792 -398 817 -403 
985 

5 168 
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Driftredovisning per verksamhet 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Administration/Nämnd 10 654 10 725 12 161 1 436 

Gemensamt Socialförvaltningen -8 415 -7 899 10 176 18 075 

IFO 78 170 91 144 67 538 -23 606 

OF 98 118 101 152 105 837 4 685 

ÄO 186 659 191 742 196 255 4 513 

Kost 11 500 11 953 12 018 65 

EKB -894 0 0 0 

Summa nettokostnader 375 792 398 817 403 985 5 168 

Ekonomisk analys 

Nämnden redovisar ett överskott med 5 168 tkr. 

Centralt redovisas ett överskott med 19 511 tkr, vilket beror på minskade 

kostnader för utbildning, vakanta tjänster och övriga kostnader. 

Kostnaderna för färdtjänst har minskat, p.g.a. färre antalet resor. Vidare har 

antalet hemtjänst timmar minskat. Intäkterna för året har varit högre än 

budgeterat. I överskottet ligger del av tillskottet med 1 000 tkr vilket var en 

politisk prioritering. 

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 23 606 tkr. 

 Ökning av familjehemsplaceringar samt att fler konsulentstödda 

familjehem.  

 Ökning av öppenvårdsinsatser så väl interna som externa beroende 

på mer komplexa ärenden. Fler familjer behöver stöd, vilket också 

syns i övriga kommuner, orsaken skulle kunna vara en effekt av 

pandemin.  

 Såväl lokalt i Vara som nationellt märks en ökning av kostnader för 

ekonomiskt bistånd. Uppgången startade redan hösten 2019.  

 En ökning av placeringar inom missbruk och beroendevård syns. 

Flertalet placeringar har så omfattande problematik att det inte har 

gått att ge nödvändig och tillräcklig vård på hemmaplan.  
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 För integration ingår det 779 tkr, och för AME 703 tkr, i det totala 

underskottet för IFO.  

Omsorgen kring personer med funktionshinder redovisar ett överskott med 

4 685 tkr. 

 Enheten som har varit ett pilotprojekt för heltidsresan redovisar ett 

underskott för året med 3 262 tkr, vilka har kompenserats med 

tillskott från politisk prioritering och stimulansmedel. Enheten 

personlig assistans redovisar ett överskott trots nya beslut som 

tillkommit. Ytterligare kostnader har tillkommit för beslut som 

tidigare har ersatts med SFB från försäkringskassan. 

 Inom övrig omsorgsverksamhet har ytterligare en placering 

påbörjats. Denna enhet redovisar ett  överskott med 3 487 tkr. 

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 4 513 tkr. 

 Ett stort antal obebodda boendeplatser under året samt ett minskat 

antal hemtjänst timmar. Biståndsenheten med bostadsanpassning 

redovisar ett överskott för året med 1 700 tkr. Stimulansmedel har 

sökts och beviljats, dessa har använts för avsedda ändamål.  

Miljö- och Byggnadsnämnden 

Ordförande: Johannes Lundén (M) 

Förvaltningschef: Johanna Forslund-Kullander. Enhetschef: Kjell Karlsson 

Ansvarsområden 

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för 

prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen. Nämnden har även ansvar för myndighetsutövning 

enligt alkohollagen, spellagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel samt lagen om animaliska biprodukter. Utöver detta 

som ryms inom myndighetsutövning ansvarar nämnden för kommunens 

karthantering och samverkan beträffande energirådgivning till 

kommunmedborgare och företag. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

 Nämnden beslutade om förlängd betaltid på fakturor till och med 31 

oktober 2021 för olika årliga avgifter som en följd av pandemin. 

 Kommunfullmäktige beslutade att innevarande år efterskänka fasta 

och rörliga avgifter för olika serveringstillstånd, kostnad ca 130 tkr. 

 Kommunen har under året beviljats medfinansiering från 

Länsstyrelsen för ytterligare två projekt. De projekt som 

förvaltningen nu arbetar med är:  

o "Vara vinner vatten", ett treårsprojekt 2021-2023 för 

förbättrad vattenkvalitet och främst inriktat mot 

övergödningen. 

o F.d. Edmans handelsträdgård i Vara, ett projekt för 

undersökning av förorenad mark.  

o Naturvårdsprogram togs fram under 2021 men projektet 

med bl.a. framtagande av informationsmaterial löper även 

under 2022. 

o Enskilda avlopp, vilket innebär processtöd för tillsyn i 

samarbete med några andra kommuner i landet.  

o Kulturmiljöinventering i samarbete med plan- och 

tillväxtenheten.  

 Planering och tillsyn på miljö- och byggsidan sker utifrån beslutad 

tillsynsplan/kontrollplan. På grund av pandemin och senare 

uppstart av platstillsyn har planerad miljötillsyn av så kallade stora 

U-anläggningar inte kunnat genomföras.  

 Bygglovsverksamheten har hanterat några ärenden gällande större 

byggnationer såsom;  padelhallar, studentbostäder samt 

industribyggnation bland annat på Heljeved. Intäkterna har ökat 

kraftigt och överstiger budget med ca 700 tkr. 

 Den så kallade u-tillsynen på mindre lantbruk har genomförts som 

planerat. Dock har några registrerade mindre lantbruk avvecklats 

vilket gör att tillsyn inte kunnat göras på alla planerade objekten 

(100 st.).  
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 Ett bra företagsklimat är mycket viktigt för Vara kommun och inte 

minst samhällsbyggnadsförvaltningen. I projektet "Förmera Vara" 

har förvaltningen arbetat bland annat med djupintervjuer av 

företagare som haft kontakter med kommunen i plan- miljö- 

och/eller byggärenden.  

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 6 323 7 352 6 930 422 

Kostnader -10 804 -12 042 -11 727 -315 

varav personalkostnader -8 919 -9 445 -9 371 -74 

Summa nettokostnader -4 481 -4 690 -4 797 107 

Driftredovisning per verksamhet 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Miljö- och byggnadsnämnd 355 381 435 54 

Ledning och administration 1 179 1 239 1 434 195 

Bygg- och kartverksamhet 1 423 589 1 313 724 

Miljö 1 524 2 481 1 615 -866 

Summa nettokostnader 4 481 4 690 4 797 107 

Ekonomisk analys 

Totalt sett för året visar Miljö- och byggnadsnämnden ett mindre överskott 

om 107 tkr. Intäkterna för året överstiger budget men i utfallet ligger bidrag 

för projekt med och dessa var inte budgeterade som intäkter utan som ett 

netto för varje projekt. Detta är också anledningen till att 

personalkostnaderna ser ut att överstiga budget, en heltidsanställd jobbar 

enbart mot ett projekt och budgeterades inte som en personalkostnad men 

det är där utfallet hamnar. Till år 2022 sker budgeteringen på det sätt som 

överensstämmer med utfallen. Personalkostnaderna är ca 500 tkr lägre än 

budget totalt sett om projekttjänsten exkluderas. 
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Miljö- och hälsoskydd visar ett underskott med 866 tkr mot budget vilket 

beror på lägre intäkter än budgeterat på taxor. Att taxeintäkterna blir lägre 

än budgeterat beror delvis på nedan faktorer: 

 Hög personalomsättning vilket lett till periodvis vakanser men också 

det faktum att en nyanställd behöver en uppstartsperiod, vilket 

påverkar intäkterna negativt.   

 Beräknade intäkter inom lantbrukstillsynen blir inte så höga som 

beräknat på grund av flertalet små alternativt vilande jordbruk som 

det inte kan tas ut en avgift ifrån.   

 Mindre intäkter på enskilda avlopp jämfört med tidigare år eftersom 

antalet ansökningar för nya anläggningar varit färre än beräknat och 

arbetet fortsätter under 2022.  

 Pågående pandemi har i viss mån försvårat  och försenat  tillsynen 

under våren vilket gjort det svårt att hinna med planerad tillsyn 

enligt tillsynsplanen.  

Byggverksamheten visar ett överskott mot budget på 724 tkr vilket beror på 

ca 710 tkr högre intäkter än budgeterat. Under året har det beviljats bygglov 

på ett antal större objekt vilket påverkar intäkterna. Denna typ av intäkter är 

svåra att budgetera eftersom de helt beror på efterfrågan vilken kan variera 

mellan åren och också är beroende av vilka tomter som blir till försäljning. 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg 

Ordförande: Ulla Andersson (S) 

Förvaltningschef: Joakim Ramåker 

Ansvarsområden 

Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuns 

gemensamma organ för uppgifter som gäller räddningstjänst, skydd mot 

olyckor som kan föranleda räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor 

samt de uppgifter i övrigt som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 

nämnd som svarar för räddningstjänsten. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

 Ny lagstiftning, Lagen om skydd mot olyckor, antogs 2020-10-21 

vilket innebär att nytt handlingsprogram skall tas fram till 2022-01-

01, och innefattar krav på enhetligt ledningssystem för alla 

räddningstjänster. För att möta nya krav i ny lagstiftning skall ett 

samarbete med Räddningstjänsten Östra Skaraborg startas från 

2022-01-01, vilket innebär ett gemensamt ledningssystem med 

gemensam räddningschef i beredskap, inre befäl i gemensam 

ledningscentral placerad i Skövde samt gemensam regional 

insatsledare.  

 Även kommunal tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen 

om brandfarliga och explosiva varor kommer att påverkas av ny 

lagstiftning. Ny lag sätter nya krav på hur detta skall genomföras 

vilket innebär högre krav framöver. 

 Anslutning av larm till trygghetscentralen ser positivt ut då alla fyra 

kommuner anslutit sig, dock något senare än enligt ursprunglig plan. 

 Under 2021 har ett arbete startats upp för att ta fram 

beslutsunderlag för ett eventuellt samgående mellan 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg. Under våren 2022 skall ett underlag presenteras för 

kommunchefer som beslutsunderlag för att eventuellt ansöka om 

medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Målet för 

startdatum för en ny organisation är 2023-01-01. 

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Belopp i tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -11 764 -12 418 -12 464 46 

varav personalkostnader 0 0 0 0 

Summa nettokostnader -11 764 -12 418 -12 464 46 
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Revisionen 

Ordförande: Fredrik Pettersson (S) 

Ansvarsområden 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument 

med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och 

pröva ansvarstagandet. Revisorerna bidrar till att värna och utveckla 

demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är 

oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom 

indirekt också för medborgarna. Varje revisor fullgör sitt uppdrag 

självständigt, det innebär att revisorerna inte kan votera i granskningsfrågor. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Coronapandemin har medfört att en del av årets planerade fysiska 

möten har fått ersättas med digitala möten. Vissa planerade 

överläggningar med verksamhetsföreträdare har fått skjutas till 

kommande år. Revisionen bedömer, trots dessa utmaningar och 

begränsningar, att revisionsarbetet har kunnat genomföras på 

ändamålsenligt sätt i enlighet med fastställd revisionsplan. 

 Revisorerna har under det gångna verksamhetsåret sammanträffat 

med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium, 

kommunstyrelsen och nämndernas presidier. Utöver detta har 

löpande information inhämtas från olika tjänstepersoner i kommun 

och bolag. 

 Årets granskning, vilken baseras på väsentlighet och risk, har bestått 

av riskbedömningsunderlag, grundläggande granskning av nämnder 

och styrelse, intern kontroll kopplat till finansiella rapporter, 

granskning av delårsrapport samt årsredovisning. Fördjupad 

granskning har skett avseende granskning av kommunens 

fastighetsunderhåll, granskning av styrning och genomförande av 

”Sprinten-projektet”, digitaliseringsarbetet inom grundskolan, 

samverkan kring insatser mot psykisk ohälsa samt granskning av 

uppföljningsrutiner avseende de anställdas bisysslor. Därtill har 
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uppföljning skett avseende tidigare genomförda granskningar samt 

en förstudie avseende kommunens arbete med pågående pandemi. 

 Under året har nytt sakkunnigt biträde till revisorerna upphandlats. 

Ekonomisk översikt 

Driftredovisning 

Belopp i tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -1 167 -1 247 -1 204 -43 

varav personalkostnader -368 -382 -462 80 

Summa nettokostnader -1 167 -1 247 -1 204 -43 
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Kommunala bolag 

Vara Koncern AB 

Ordförande: Per Gunnarsson 

VD: Anna Cederqvist 

Bolagets uppdrag 

Vara Koncern AB ägs till 100 % av Vara kommun. Bolaget utgör 

moderbolag till fyra helägda dotterbolag, VaraNet AB, Vara Konserthus 

AB, Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB. 

Bolagets syfte är att optimera och samordna verksamheterna i de 

kommunala bolagen inom Vara kommun. Det innebär att säkerställa att den 

av kommunfullmäktige fastlagda strategiska planen får genomslag i bolagens 

verksamheter, samt att övervaka koncernens risknivå som helhet. Bolaget 

ska samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och 

övriga kommunala bolag i Vara Koncern AB. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Vara Koncern AB har under året haft avstämningar med två av 

dotterbolagen, VaraNet AB och Vara Konserthus AB. Dialogen är 

ett sätt att följa och stötta bolagens verksamheter. Koncernen har 

uppmärksammat behovet av en strategisk och systematisk strategi 

för fiberutbyggnad i Vara kommun. 

 Vidare har koncernen tagit del av dotterbolagens uppföljning av mål 

och affärsplaner samt uppföljningen av internkontrollen. Även 

dotterbolagens delårsrapporter har hanterats. Koncernen har även 

tagit del av dotterbolagens budgetförslag och överlämnat dessa till 

budgetberedningen. Under hösten har bolagens detaljbudgetar 

behandlats. 

 Vara Koncern AB har även behandlat ärendet om studentbostäder, 

utifrån det behov som förelåg inför höstterminen 2021. 

 Styrelsen har arbetat fram en affärsplan som sträcker sig under åren 

2022-2024. 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Rörelseintäkter    

Nettoomsättning 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 

Summa rörelseintäkter 0 0 0 

    

Rörelsekostnader    

Övriga externa kostnader -95 -94 -104 

Personalkostnader -72 -82 -66 

Avskrivningar 0 0 0 

Summa rörelsekostnader -167 -176 -170 

Rörelseresultat -167 -176 -170 

    

Finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 

Summa finansiella poster 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -167 -176 -170 

    

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Resultat före skatt -167 -176 -170 

Skatt på årets resultat 0 0 0 

Årets resultat -167 -176 -170 

Nyckeltal 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Balansomslutning, tkr 22 671 22 484 

Soliditet, % 100 100 

Ekonomisk analys 

Årets resultat är ett underskott om 176 tkr vilket är 6 tkr högre än budget 

och beror på arvoden hänförliga till föregående år hamnade i årets resultat. 

Bolaget har inget koncernbidrag eller övriga intäkter. Kostnaderna består i 

huvudsak av styrelsearvoden, administration och revision. 
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Framtiden 

Vara Koncern AB har ambitionen att säkerställa långsiktigt hållbar 

finansiering av koncernen som helhet. Det innebär att fortsatt följa Vara 

Konserthus ekonomi och verksamhet med tillkomst av scenlokalen 

Blackbox samt att följa Vara Bostäders ekonomi och verksamhet med tanke 

på de stora byggnationer som sker. Påverkan av covid-19 viruset ser vi i 

dagsläget inte fulla effekter av, men koncernen kommer att bevaka dess 

påverkan på bolagens verksamheter och ekonomi. 

Vara koncern kommer vidare även att följa hur utredningen avseende 

bredbandsstrategin, på uppdrag av kommunstyrelsen, fortlöper. 

Vara Bostäder AB 

Ordförande: Lars Gezelius 

VD: Jan-Erik Wallin 

Bolagets uppdrag 

Vara Bostäder AB har enligt bolagsordningen i uppdrag att inom Vara 

kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter 

och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva 

anordningar och lokaler. Bolaget ska, i allmännyttigt syfte och med 

iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja 

bostadsförsörjningen i Vara kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt 

affärsmässiga principer. 

Enligt ägardirektiv från juni 2016 ska bolaget skapa en ökad beredskap för 

att möta framtida bostadsefterfrågan samt verka för en ökad integration och 

mångfald i ett bostadsperspektiv. 

Fastighetsbeståndet inrymmer 630 lägenheter varav 44 i gruppboenden som 

hyrs av kommunen, 72 lokaler, 90 garageplatser och 249 parkeringsplatser 

fördelade på orterna Kvänum, Arentorp, Stora Levene, Vara och Vedum. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Bolaget har från Vara Kommun per 2021-03-01 övertagit 84 tidigare 

servicelägenheter i Kvänum, Vedum och Vara, vilket inneburit ett stort 

administrativt arbete samt ytterligare fastighetsskötsel. 

Slutbesiktning av fastigheten med adress Brinkestigen har genomförts. 

Kompletterande besiktning gällande kvarvarande åtgärder samt utemiljö har 

genomförts. 

Hyresgästerna kan nu hyra sin parkeringsplats på samtliga områden där så är 

möjligt. 

Riktlinjer gällande skötsel av uteplatser mm har arbetats fram och 

implementering pågår. 

Efter det att behov av ytterligare ett 20-tal studentlägenheter inför 

höstterminen initierats av utbildningssamordnare har akutlösning resulterat i 

att 16 lägenheter tillskapats genom ett hyrköpsavtal på Oxeln 2 och 4. 

Tyvärr var intresset vid terminsstart sådant att endast 6 av dessa hade 

hyresavtal med student. Under hösten har i stort sett samtliga dessa 

lägenheter hyrts ut till andra. 

Upphandling av fasad och fönsterrenovering på Storgatan 39 i Levene samt 

fönsterbyten i Kvarteret Aspen och Bonden i Vara har genomförts. 

Arbetena utförs under hösten och vintern. 

Ytterligare vattenskador och kraftigt slitna lägenheter belastar 

underhållsbudgeten kraftigt. 

Rekrytering av ny VD har genomförts med tillträde 2022-03-21 efter det att 

nuvarande varslat om pensionsavgång. 

Ekonomisk översikt 

Resultaträkning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Rörelseintäkter    
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Nettoomsättning 38 970 46 157 46 600 

Övriga rörelseintäkter 4 746 1 456 1 250 

Summa rörelseintäkter 43 716 47 613 47 850 

    

Rörelsekostnader    

Övriga externa kostnader -17 164 -19 599 -20 870 

Personalkostnader -6 545 -6 482 -7 900 

Avskrivningar -9 876 -12 487 -12 500 

Summa rörelsekostnader -33 585 -38 568 -41 270 

Rörelseresultat 10 131 9 045 6 580 

    

Finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 31 22 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 995 -4 008 -5 500 

Summa finansiella poster -3 964 -3 986 -5 500 

Resultat efter finansiella poster 6 167 5 059 1 080 

    

Bokslutsdispositioner -5 100 -831  

Resultat före skatt 1 067 4 228 1 080 

Skatt på årets resultat -519 -896  

Årets resultat 548 3 332 1 080 

Nyckeltal 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Balansomslutning, tkr 457 791 480 407 

Soliditet, % 15,5 15,6 

Ekonomisk analys 

Under året har 84 lägenheter i orterna Kvänum, Vedum och Vara förvärvats 

av kommunen, Brinkestigen färdigställts samt 16 lägenheter skyndsamt 

tillskapats i kv. Oxeln, vilket tillsammans påverkat såväl nettoomsättning 

som balansomslutning. 

Pandemin har inneburit att planerat underhåll i lägenheter ej kunnat utföras 

i omfattning som budgeterats vilket innebär ett bättre ekonomiskt resultat 

än budget. 
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I övrigt har verksamheten i stort pågått som planerat. 

Framtiden 

Efter några år med stora investeringar och därmed försämring av soliditeten 

bör bolaget eftersträva en höjning av resultatet kommande år så att 

soliditetsnivån snarast återställs. Detta för att ha egna förutsättningar att 

klara framtida utmaningar. 

Då nyproduktionen på Brinkestigen nu är färdigställd avser bolaget att, i 

samarbete med kommunen, analysera konsekvenserna av den nyproduktion 

som skett i kommunen de senaste åren samt se om, och i så fall var, 

efterfrågan på hyreslägenheter kvarstår. Tills dess att analysen är klar ser 

bolaget att fokus bör vara på genomgripande underhåll och ombyggnation i 

flera av de äldre fastigheterna i bolagets bestånd. I samband med dessa 

åtgärder ska möjligheterna till energioptimering och egen energiproduktion 

studeras. 

En struktur för utvecklad dialog med kommunens fastighetsavdelning har 

initierats med avsikt att klargöra roller och hantering av förväntningar. 

Samarbetet med kommunen då det gäller personer med behov av samhällets 

stöd kommer fortsatt utvecklas. 

Vara Industrifastigheter AB 

Ordförande: Lars Gezelius 

VD: Jan-Erik Wallin 

Bolagets uppdrag 

Vara Industrifastigheter AB har enligt bolagsordningen i uppdrag att 

uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig 

näringsverksamhet och offentlig verksamhet samt på ett allmänt 

näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning i kommunen. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe. Bolagets syfte är att 

arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling för 
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kommunens näringsliv och därigenom stärka kommunens attraktionskraft. 

Uthyrning ska ske på affärsmässig grund. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Covid-19 har påverkat verksamheten och hyresgästers ekonomi, 

vissa har haft en lägre omsättning medan andra har ökat kraftigt. 

 Hyressituationen är i huvudsak stabil. Dock har tre hyresgäster sagt 

upp sitt hyresavtal, varav en större hyresgäst. Samtidigt har andra 

större hyresgäster önskat större lokalytor varvid utredning pågår om 

möjligheterna att tillskapa dessa. 

 Hyresgästen på Dalripan 1, Kvänum, har initierat om- och 

tillbyggnation utifrån utökat lokalbehov. Projektering pågår och 

arbetena beräknas att inleda under våren 2022. 

 Fastigheten Plåtslagaren 1, Vara, avyttrades vid årsskiftet. 

Ekonomisk översikt 

Resultaträkning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Rörelseintäkter    

Nettoomsättning 3 249 3 385 3 400 

Övriga rörelseintäkter 101 3 451 1 050 

Summa rörelseintäkter 3 350 6 836 4 450 

    

Rörelsekostnader    

Övriga externa kostnader -1 527 -1 590 -2 100 

Personalkostnader -30 -31 -20 

Avskrivningar -531 -529 -650 

    

Summa rörelsekostnader -2 088 -2 150 -2 770 

Rörelseresultat 1 262 4 686 1 680 

    

Finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0  0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -51 -33 -50 

Summa finansiella poster -51 -33 -50 
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Resultat efter finansiella poster 1 211 4 653 1 630 

    

Bokslutsdispositioner 25 -1 030  

Resultat före skatt 1 236 3 623 1 630 

Skatt på årets resultat -273 -747  

Årets resultat 963 2 876 1 630 

Nyckeltal 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Balansomslutning, tkr 16 231 16 381 

Soliditet, % 68,3 89,3 

Ekonomisk analys 

Det goda resultatet beror till största delen av försäljningen av 

Konstruktören 5, vilket fanns med i budget, och försäljningen av 

Plåtslagaren 1. Bolaget har nu inga skulder och belastas därmed inte med 

några räntekostnader intill dess att bolaget gör någon större investering. 

Framtiden 

Lokaler och arbetsplatser, så kallade co-working space, åt dem som nu 

arbetat hemifrån på grund av Covid-19 har tillskapats i samarbete med 

kommunen och Vara Konserthus. Nu pågår en testperiod. 

Bolaget är ständigt lyhörda för nuvarande hyresgästers behov och önskemål. 

Flera förändringar har initierats och beslutats under året. Förändringarna 

kommer i vissa fall genomföras av hyresgäst, men den på Dalripan 1 

kommer att hanteras av bolaget. 

I övrigt är ambitionen att hålla fastigheterna i gott skick och samtidigt 

ständigt bevaka möjligheterna till energibesparingar. 

Vara Konserthus AB 

Ordförande: Sture Carlsson 

VD: Petra Kloo 
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Bolagets uppdrag 

Verksamhetsföremål enligt bolagsordning: 

 Bedriva och utveckla scenkonst i Vara Konserthus. 

 Eftersträva samarbete med lokala, nationella, internationella aktörer. 

 Ha stor bredd med särskilt fokus på barn och unga. 

 Vara öppen för produktioner av experimentell art. 

 Bedriva projekt i samspel med det fria kulturlivet. 

 Bedriva och säkerställa storbandsutveckling. 

 Bedriva uthyrningsverksamhet. 

Ändamål enligt ägardirektiv: 

 Att bedriva verksamheten på ett sätt som stärker Vara Konserthus 

roll i det svenska kulturlivet. 

 Att genom sin verksamhet stärka barns och ungas möjlighet att 

utvecklas och väcka deras intresse för musik, dans och teater. 

 Att stärka bilden av Vara konserthus som en mötesplats för all 

världens kultur. 

 Bolaget ska också, i syfte att uppnå synergieffekter och 

effektiviseringsvinster men med beaktande av de lagar bolaget har 

att följa, samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens 

förvaltningar och övriga kommunala bolag i Vara kommun. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Coronapandemin och de gällande förordningar som från våren 2020 

i olika omfattning begränsat allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar har påverkat bolagets ekonomi med kraftigt 

sänkta egenintäkter som följd. 

 För att uppfylla uppdragen i bolagsordning och ägardirektiv samt 

uppdrag från Västra Götalandsregionen, och för att trots kraftigt 

sänkta egenintäkter kunna erbjuda medborgare i och runt Vara det 

varierade, utmanande och kvalitativa kulturutbud man vant sig vid, 
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presenterade bolaget en underfinansierad budget för 2021 

motsvarande -5,775 mkr. 

 Budget 2021 byggde på en arbetshypotes där bolaget skulle kunna ta 

emot publik upp till 200 personer på våren för att under hösten ha 

en verksamhet liknande den innan pandemin. 

 Årsbokslutet speglar att verksamheten istället varit stängd för 

offentlig publik januari-april. Från 1 juni började restriktionerna för 

allmänna sammankomster hävas successivt och från 29 september 

kunde bolaget bedriva verksamhet utan begränsande direktiv från 

myndigheter. 

 Under perioden 29 sep till 1 dec kunde bolaget för första gången, 

sedan invigningen av Blackboxen november 2019, driva verksamhet 

med två parallella scener. Viktiga lärdomar har dragits i förhållande 

till aktiveringen av det nya scenrummet Sparbanken Blackbox.  

 Bolaget har erhållit covid-stöd från Västra Götalandsregionen i två 

omgångar.       

o våren 2,7 mkr 

o hösten 2 mkr (dessa medel tas med till följande år) 

 Bolaget har fått beviljat ett villkorat ägartillskott på 6 mkr som kan 

avropas 2021-2022. samt en utökad låneram från 6 mkr till 10 mkr. 

Inget av dessa stödåtgärder har aktiverats under året som gått. 

Ekonomisk översikt 

Resultaträkning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Rörelseintäkter    

Nettoomsättning 7 486 7 784 11 199 

Övriga rörelseintäkter 42 791 47 793 41 429 

Summa rörelseintäkter 50 277 55 577 52 628 

    

Rörelsekostnader    

Övriga externa kostnader -24 534 -25 764 -29 424 

Personalkostnader -22 363 -25 565 -26 719 

Avskrivningar -2 140 -2 271 -2 261 
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Summa rörelsekostnader -49 037 -53 600 -58 404 

Rörelseresultat 1 240 1 977 -5 776 

    

Finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 3 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -31 -3 0 

Summa finansiella poster -31 0 0 

Resultat efter finansiella poster 1 209 1 977 -5 776 

    

Bokslutsdispositioner -1 185 -1 966 0 

Resultat före skatt 24 11 -5 776 

Skatt på årets resultat -24 -11 0 

Årets resultat 0 0 -5 776 

Nyckeltal 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Balansomslutning, tkr 21 444 28 964 

Soliditet, % 28,5 % 26,5 % 

Ekonomisk analys 

Pandemin har gjort det mycket svårt att prognosticera bolagets ekonomi. 

Avvikelsen mellan budget och resultat för 2021 är därför stor. Trots stora 

förluster av nettointäkter gör bolaget ett positivt rörelseresultat 

motsvarande strax under 2 mkr. Resultatet avspeglar det faktum att då 

bolaget inte producerar scenkonst som vanligt, reduceras 

produktionskostnaderna i större grad än man förlorar biljettintäkter. 

Bolagets fasta kostnader täcks av de offentliga bidragen från Vara kommun 

och Västra Götalandsregionen. 

 Bolagets nettoomsättning som består av biljettförsäljning, 

konferensförsäljning, uthyrningar och restaurangförsäljning är 

kraftigt påverkade av pandemin. Verksamhet med publik har 

bedrivits under endast 3 månader (okt-dec). 

Egenfinansieringsgraden låg innan pandemin på strax över 30 %. 

Egenfinansieringsgraden för 2021 landar liksom första pandemiåret 

2020 på 15 %. 
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 Övriga rörelseintäkter som till största delen består av bolagets 

offentliga finansiering har ökat under året pga. ett tillfälligt covid-

stöd från Västra Götalandsregionen motsvarande 2,7 mkr. (I arbetet 

med budget 2021 räknades bidragen från kommun och regionen för 

lågt vilket också kan ses som i avvikelsen mot resultatet.) 

 I utfallet av övriga externa kostnader, där produktionskostnaderna 

ligger, kan man i jämförelsen med budgeten se att betydligt färre 

konserter och föreställningar kunde genomföras än vad bolaget 

prognosticerade för i budgeten. 

 Personalkostnader har hållits nere under pandemin då bolaget låtit 

bli att rekrytera för vakanser både i administrationen och i 

storbandet. Under våren 2021 lämnade myndigheterna en prognos 

med budskapet att restriktionerna skulle lätta under sommaren. För 

att möta möjligheten att öppna upp verksamheten igen rekryterade 

ny personal för att fylla vakanserna. 

 Med tanke på den osäkerhet som pandemin medför kommer 

bolaget att nyttja möjligheten till överavskrivning så att skattemässigt 

lägre resultat uppnås. 

 Soliditeten har minskat marginellt pga. ökad balansomslutning. 

Framtiden 

Framtiden är fortfarande oviss för scenkonstbranschen. Restriktionerna tas 

nu bort och allt tyder på att bolaget kan komma igång med verksamheten 

fullt ut. Men branschen i stort är påverkad av två års nedstängning. Många 

fria aktörer, som är ovärderliga samarbetspartners för de stora 

institutionerna, har inte överlevt utan tvingats byta yrke och bransch. 

Publikens vilja att återvända är också svårbedömd. Kommer publiken vara 

avvaktande eller är det uppdämda behovet av konst och kultur så stort att 

bolaget tvärtom kommer uppleva ett ökat intresse. 

Digitalisering och den nyetablerade Blackboxen är de två stora 

utvecklingsområden där bolaget nu sätter sitt fokus inför framtiden. När 

pandemin nu förhoppnings släpper taget kommer organisationen för första 

gången fullt ut kunna undersöka, laborera och analysera möjligheter och 
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förutsättningar med två parallella scener. Ett viktigt arbete pågår samtidigt 

med att utveckla den digitala kompetensen både inom scenkonstområdet 

och inom konferensverksamheten. En kompetens som utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv kommer vara mycket användbar även efter 

pandemin. 

VaraNet AB 

Ordförande: Per Gunnarsson 

VD: Martin Strandholm 

Bolagets uppdrag 

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att: 

 Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att 

kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber. 

 Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot alla kommunens 

verksamheter. 

 Hyra ut tillgång till fiberstamnätet (svartfiber). 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i 

bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett 

starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och göra kommunen mer attraktiv 

för dess invånare. 

Enligt, av styrelsen antagen, affärsplan ska under 2021-2023 huvudfokus 

vara att säkra drift samt utveckla affärsmöjligheterna. 

Händelser av väsentlig betydelse 

En fusion är genomförd av 6 fiberföreningar och övertagande förening är 

Varaslättens bredband ekonomisk förening. De deltagande föreningarna har 

ambitionen att behålla ägandet i föreningsform, och anser att en fusion 

förbättrar förutsättningarna för ett långsiktigt starkt ägande. 
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Säkerställande av robust "kommunnät": En översyn över befintligt 

"kommunnät" är pågående då ett antal brister och oklarheter har uppdagats. 

Dessa avhjälps och dokumenteras löpande. 

Arbetet med att bygga robust fiber för Vara kommun går framåt med flera 

nya fiberkopplingar för att öka redundansen inom kommunen och det 

arbetas även med att öka Vara kommuns externa redundans med en 

ytterligare inkommande uppkoppling mot en nod i kommunhuset. 

Ekonomisk översikt 

Resultaträkning 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Rörelseintäkter    

Nettoomsättning 3 192 3 438 3 385 

Övriga rörelseintäkter 341 0 0 

Summa rörelseintäkter 3 533 3 438 3 385 

    

Rörelsekostnader    

Övriga externa kostnader -1 320 -1 334 -1 336 

Personalkostnader -465 -530 -640 

Avskrivningar -619 -652 -600 

Summa rörelsekostnader -2 404 -2 516 -2 576 

Rörelseresultat 1 129 922 809 

    

Finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -42 -25 -80 

Summa finansiella poster -42 -25 -80 

Resultat efter finansiella poster 1 087 897 729 

    

Bokslutsdispositioner -1 077 -888 0 

Resultat före skatt 10 9 729 

Skatt på årets resultat -4 -5  

Årets resultat 6 4 729 
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Nyckeltal 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Balansomslutning, tkr 12 138 12 850 

Soliditet, % 68,9 70,6 

Ekonomisk analys 

Bokslutet för 2021 visar att intäkterna stämmer väl överens med budget 

2021, det är endast en avvikelse på 1,5 % från budget. 

Även kostnaderna stämmer väl överens med budget 2021, dock är 

avvikelsen något större 2,4 %. 

Balansomslutningen har ökat med 5,5 % till 12 850 tkr under år 2021 och 

soliditeten har ökat med 0,7 % till 70,6 %. 

Båda nyckeltalen har en visat en positiv utveckling över tid. 

Framtiden 

Ett projekt har påbörjats tillsammans med kommunstyrelsen. Projektet har 

som syfte att undersöka de behov och krav Vara kommun samt dess 

invånare och näringsliv kommer ha i framtiden för att vara uppkopplade 

och jobba digitalt. Projektet är en förstudie, men kommer troligtvis att 

omvandlas till ett uppdrag som kommer att påverka VaraNet i hög grad när 

det blir klart vad som behöver göras för att säkra en god uppkoppling i 

framtiden. Troligtvis kommer ett sådant uppdrag att innebära att VaraNet 

behöver utöka sin verksamhet. 

”Robust fiber” genom kartläggning och utbyggnad för ökad redundans.  

Samarbete med framgångsrika bolag inom samma område för att inte 

behöva uppfinna hjulet på nytt. 

Delaktighet tidigt i kommunens planering av nya områden. 

Utökning av sitt åtagande kring fiberleverans för att även täcka in de 

områden i tätorter som idag inte får fiber genom kommersiella aktörer. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Sammanställning övergripande mål & 

nämnds-bolagsmål 
Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

Attraktivt Vara med 

livskvalitet för alla  

 

        

        

 

En hållbar tillväxt och utveckling  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Bra offentlig miljö  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Förebyggande insatser inom samtliga 
verksamhetsområden ska öka  

 

Socialnämnden 

 
 

Verksamheten ska främja en god och hållbar 
samhällsutveckling  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

 
 

Säkerställa ett attraktivt Vara både utifrån 
bostadsbehov samt skapa en balans av antalet 
bostäder i förhållande till efterfrågan  

 

Vara Koncern AB 

 
 

Skapa förutsättningar för livskraftigt näringslivs 
genom lokalförsörjning för verksamheter samt 
infrastruktur  

 

Vara Koncern AB 

 
 

Fortsätta arbeta för att konserthusets besöksantal 
ökar och så även konferensverksamheten. 
Därigenom uppnås en ökad självfinansieringsgrad.  

 

Vara Koncern AB 
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En hotelletablering i Vara kommun, som en viktig 
del i platsens utveckling.  

 

Vara Koncern AB 

 
 

I Vara Bostäders fastighetsbestånd ska det finns 
boenden för såväl små som större hushåll och för 
hushåll med god eller mindre god 
betalningsförmåga. Bolaget ska vid all 
nyproduktion och ombyggnationer lägga stor vikt 
vid att göra bostäderna tillgängliga för alla. 
Särskild ambition ska också vara på att undvika 
segregerade boenden.  

 

Vara Bostäder AB 

 
 

I Vara Industrifastigheters bestånd ska det finns 
lokaler för såväl små som lite större företag med 
god eller mindre god betalningsförmåga. Bolaget 
ska vid all nyproduktion och ombyggnationer 
lägga stor vikt vid att göra lokalerna flexibla.  

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

Vara Konserthus ska öka sin beläggningsgrad.  

 

Vara Konserthus AB 

 
 

Andel hushåll med tillgång till fast bredband om 
minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten- 
utanför tätort och småort: 99,8 %.  

 

VaraNet AB 

 
 

Andel hushåll med tillgång till fast bredband om 
minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)- utanför tätort 
och småort: 85 %.  

 

VaraNet AB 

 
 

Verksamhet med god 

kvalitet  

 

      

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

 

Förvaltningen för utveckling och service 
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Effektiva tjänster  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Hållbara tjänster  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Verksamhet som främjar utveckling och lärande  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Verksamhet som skapar trygghet och trivsel  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Verksamhet som främjar tillgänglighet och 
delaktighet  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Verksamhet som har brukaren i centrum  

 

Socialnämnden 

 
 

Verksamhet som är kvalitetssäkrad  

 

Socialnämnden 

 
 

Verksamheten ska vara ett gott stöd för 
kommunens medborgare och näringsliv  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

 
 

Vara Bostäder ska samtidigt som bolaget självt 
vidtar åtgärder uppmuntra de boende att vårda och 
sköta såväl den yttre som den inre miljön på ett 
sätt som främjar välbefinnande, trygghet och 
gemenskap. Vara Bostäder ska vid alla ny- och 
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ombyggnationer väga in miljöaspekter i 
materialval avseende såväl produktion som 
underhåll.  

 

Vara Bostäder AB 

 
 

Vara Industrifastigheter ska vid alla ny- och 
ombyggnationer väga in miljöaspekter i 
materialval avseende såväl produktion som 
underhåll.  

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

Vara Konserthus ska stärka sitt varumärke genom 
personligt bemötande till publik, artister och 
samarbetspartners.  

 

Vara Konserthus AB 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

    

Välmående arbetsplats  

 

Förvaltningen för utveckling och service 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

Socialnämnden 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 
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Vara Bostäders ständiga strävan är att vara en 
attraktiv och välmående arbetsplats, där alla 
medarbetare ska känna sig delaktiga och 
uppskattade och där allas kompetenser tas tillvara 
och utvecklas.  

 

Vara Bostäder AB 

 
 

Vara Industrifastigheters ständiga strävan är att 
vara ett attraktivt och välmående företag, där alla 
medarbetare och samarbetspartners ska känna sig 
delaktiga och uppskattade och där allas 
kompetenser tas tillvara och utvecklas.  

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

Vara Konserthus ska utmärka sig som en attraktiv 
arbetsgivare inom svenskt kulturliv.  

 

Vara Konserthus AB 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

   

Hållbar ekonomi  

 

Förvaltningen för utveckling och service 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

Socialnämnden 

 
 

Hållbar ekonomi  
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Miljö- och Byggnadsnämnden 

 
 

Skapa effektivitets och samordningsvinster inom 
kommun koncernen samt att minimera 
koncernens risker inom det finansiella området.  

 

Vara Koncern AB 

 
 

Bolaget ska arbeta för att ständigt ha ett resultat 
som gör att man har möjlighet att underhålla och 
förnya sitt bestånd utan att soliditeten försämras. 
Soliditeten bör i stället öka för att bolaget ska 
kunna klara såväl svängningar i konjunkturen som 
större punktinsatser.  

 

Vara Bostäder AB 

 
 

Rättvisande och hållbar hyressättning  

 

Vara Bostäder AB 

 
 

Bolaget ska arbeta för att ständigt ha ett resultat 
som gör att man har möjlighet att underhålla sitt 
bestånd utan att soliditeten försämras. Soliditeten 
bör ligga på nuvarande nivå för att bolaget ska 
kunna klara såväl svängningar i konjunkturen som 
större punktinsatser.  

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

Rättvisande och hållbar hyressättning  

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

Vara Konserthus ska öka sin egenfinansiering.  

 

Vara Konserthus AB 
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