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Inledning 
Delårsrapport april utgör den första av två delårsuppföljningar under innevarande år. Delårsrapporten 
syftar till att redovisa ekonomiskt utfall och resultat samt en bedömning avseende beräknad helårsprognos. 
Rapporten utgör därmed underlag för nämndens ekonomistyrning. Helårsprognos görs för drift och 
investering baserat på det ekonomiska utfallet under perioden. 

April 2021 infördes ett nytt ekonomisystem i kommunen. Detta medför att ekonomiskt utfall och bokslut 
inte kan presenteras avseende perioden januari till april 2021. Delårsrapport april 2021 innefattar därför 
endast helårsprognos avseende innevarande års drift-och investeringsbudget. 

 

Förvaltningsberättelse 

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 

År 2020 innebar en kraftig nedgång i konjunkturen utifrån pandemins effekter i samhället. Under andra 
halvåret 2020 sågs en viss konjunkturåterhämtning, vilken senare helt upphörde i och med pandemins 
andra våg. För 2021 års inledande fyra månader ses inga större förändringar, men bedömningen är att en 
återhämtning av ekonomin sker med tillväxt avseende BNP och sysselsättning under andra halvåret. 
Antalet arbetade timmar bedöms komma att öka vilket leder till högre lönesumma jämfört med föregående 
år. Sammantaget prognostiseras en tydligt starkare skatteunderlagstillväxt. 

Arbetsmarknad 

Arbetslösheten i Sverige uppgick under mars månad 2021 till 8,4 %, vilket är 0,8 % högre jämfört med 
samma period föregående år. Dock har arbetslösheten sjunkit allteftersom sedan sommaren 2020 då 9,2 % 
noterades i juli månad. För Varas del uppgick arbetslösheten till 5,8 % i mars 2021. Det är en ökning med 
0,7 % jämfört med samma tidpunkt i fjol. Sedan augusti 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,3 till 
5,8 % i kommunen. Även om arbetslösheten i Vara ökat, så ligger den fortfarande under snittet i hela 
Västra Götalands län (7,9 %). 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Under årets första fyra månader har coronapandemin och dess följder fortsatt prägla arbetet i hela 
kommunen. Krisledningsarbetet fortgår och krisledningsgruppen sammanträder regelbundet. 

För kommunens gymnasie- samt högstadieskolor har undervisningen under stora delar av årets första 
månader bedrivits på distans genom fjärrundervisning. 

Kommunen har bistått Närhälsan med planering och genomförande av massvaccinationer. Inom 
socialförvaltningens verksamhet har såväl brukare som vårdnära personal i äldreomsorgen och omsorgen 
kring personer med funktionsnedsättning vaccinerats via den kommunala hemsjukvården respektive extern 
aktör. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunen. Efter det första kvartalet ligger den totala sjukfrånvaron på 
samma nivå som vid utgången av 2020, det vill säga runt 9 %. Under 2020 pausades samordningsprojektet 
Vara Frisk till följd av pandemin. Projektet har under våren åter kommit igång i arbetet med att minska 
sjukfrånvaron. 

Införande av heltid som norm har pågått en tid och pilotprojekt är igång inom socialförvaltningen. 
Pilotprojektet har förlängts under 2021 för att ta ett omtag och skapa en riktning kring hur verksamheterna 
kan arbeta. 

Arbete med att implementera ett nytt lönesystem pågår. Lönesystemet beräknas komma i drift under 
hösten. Det nya lönesystemet innebär dels en ökad användbarhet dels ett möjliggörande för kommunen att 
delta i kommande gemensamma upphandlingar i V6 inom området. 

Ärende gällande att köpa Vara Utomhusbad har beretts. 

Ett bostadsförsörjningsprogram har beretts och antagits under första kvartalet 2021. På grund av 
överklagan avseende området Lassagården finns en kortsiktig brist på villatomter. 

En miljöstrategi har tagits fram och gått för remiss till nämnderna. 

Sedan i höstas har ett arbete pågått med att ta fram en förstudie för ett kontaktcenter i kommunen. 
Förstudien utgör beslutsunderlag för en eventuell etablering och beslutet om eventuell etablering ska fattas 
under hösten. 

I mars slutfördes försäljningen av seniorboende på Solgården och Tornumsgården samt hela 
Vidhemsgården till Vara bostäder AB. 

Under årets första fyra månader har flera större investeringar och ombyggnationer påbörjats: 

 Nybyggnation av Tråvads skola är igång och första etappen beräknas vara klar i oktober 2021, 
vilken omfattar förskolans och grundskolans lokaler. Nästa etapp omfattar utemiljön. 
Investeringen för första etappen beräknas till 44,9 mkr.  

 Byggnation av nya lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet på Lagmansgymnasiet i befintlig 
hall på Sveviatomten har påbörjats. Investeringen beräknas till 12 mkr.  

 Om- och tillbyggnad av köket i Kvänums förskola pågår och beräknas vara klart i maj. Därefter 
startar byggnation av två nya förskoleavdelningar. Investeringskostnad för hela projektet beräknas 
till ca 30 mkr.  

 Projektering av nytt korttidsboende, som ska ersätta korttidsplatserna på Rondellen och 
Stenkilsgården, är klart och upphandling pågår. Beräknad investeringskostnad 60 mkr.  
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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 sammanfattande 
utvärdering. Därefter följer en finansiell analys utifrån kommunens prognostiserade årsresultat 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 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. 

Sammanfattande utvärdering god ekonomisk hushållning 

I Vara kommun finns fyra övergripande mål, vilka bryts ned till 23 nämndsmål. Av de fyra övergripande 
målen är ett finansiellt och tre verksamhetsmässiga. Till det finansiella målet hör ett resultatmål vilket lyder 
"resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. 
Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 33 mkr, vilket motsvarar 3,2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Resultatmålet bedöms därmed komma att nås vid årets slut. 

De verksamhetsmässiga målen följs upp i samband med delårsrapport augusti samt i årsredovisningen. Av 
den anledningen kan ingen bedömning av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv göras i 
denna delårsrapport. 
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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. 

 

 

  

Finansiellt resultat 

Årets resultat 

Kommunen 2019 2020 Prognos 2021 

Fullfonderingsmodell    

Årets resultat, mkr 26 77 33 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 2,7 7,7 3,2 

Blandmodell    

Årets resultat, mkr 16 68 27 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 1,7 6,8 2,6 

Vara kommun redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen för att ge 
en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning, men även den lagstadgade blandmodellen 
redovisas i tabellen ovan. 

Kommunens prognos för helåret enligt fullfonderingsmodellen uppgår till 33 mkr, vilket motsvarar 3,2 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är lägre än genomsnittet för de senaste 2 åren men klart 
över det finansiella målet som är satt till 2 % +/- 1 %. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget 
om 7 mkr. 
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Intäkter och kostnader 

Kommunen 2019 2020 Prognos 2021 

Nettokostnadsutveckling, % 4 2 9 

Skatte- och statsbidragsutveckling, % 4 7 4 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god, det vill säga hur nettokostnaderna utvecklar sig i 
förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag. 

Nettokostnadsutvecklingen hamnar på 9 % enligt prognosen och skatte- och statsbidragsutvecklingen på 
4 %. I vanliga fall så är det alldeles för höga kostnader jämfört med intäkter. Dock är det lite problematiskt 
att jämföra med år 2020 då det var en överkompensation av statsbidrag och delar av verksamheter ställdes 
in så kostnaderna minskade. Skulle jämförelseåret istället vara 2019 så hade både 
nettokostnadsutvecklingen och skatte- och statsbidragsutvecklingen legat på en årstakt på 5,5 %, alltså 
utvecklats i samma takt. 

 

Investeringar 

Kommunen 2019 2020 Prognos 2021 

Årets investeringar, mkr 160 116 227 

Kommunens investeringsprognos för år 2021 är 227 mkr. Det är nästan dubbelt så högt som år 2020 och 
betydligt högre än genomsnittet för de senaste 5 åren som är 120 mkr. Samtidigt är det 81 mkr lägre än 
budget. 

 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

% 2019 2020 Prognos 2021 

Vara kommun 35 98 32 

Västra Götaland, genomsnitt 63 122 - 

Riket, genomsnitt 75 117 - 

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. För att kunna göra relevanta jämförelser med snittet i Västra Götaland och riket 
så är nyckeltalet för Vara omräknat enligt blandmodellen. 

Prognosen för självfinansieringsgraden av investeringarna år 2021 är 32 %, vilket innebär att kommunen 
inte kan skattefinansiera alla av årets investeringar utan måste ta upp nya lån. 

Vara kommun har en låg självfinansieringsgrad av investeringar i jämförelse med genomsnittet av 
kommunerna i Västra Götaland och riket åren 2019/2020. 
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Kapacitet 

Soliditet 

% 2019 2020 Prognos 2021 

Vara kommun 24 27 27 

Västra Götaland, genomsnitt 19 20 - 

Riket, genomsnitt 19 22 - 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, d.v.s. långsiktiga 
motståndskraft. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. 

Prognosen för soliditeten år 2021 är 27 % vilket är en minskning med 0,3 % jämfört med året innan, men 
avrundat till heltal är soliditeten på samma nivå som år 2020. 

Vara kommun har en högre soliditet i jämförelse med genomsnittet av kommunerna i Västra Götaland 
och riket åren 2019/2020. 

Kommunalskatt 

% 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 viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att 
påverka sina inkomstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större handlingsutrymme att generera en 
intäktsökning när ekonomin utsätts för påfrestningar. 

Skattesatsen i Vara kommun år 2021 uppgår till 21,77 % och har varit oförändrad sedan 2017 då den 
höjdes med 0,5 %. 

Den totala skattesatsen i Vara är 0,39 % högre än den genomsnittliga skattesatsen för kommunerna i 
Västra Götaland och 0,98 % högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket. 

 

Risk - Kontroll 

Likviditet 

Kassalikviditet, % 2019 2020 Prognos 2021 

Vara Kommun 47 53 36 

Västra Götaland, genomsnitt 109 103 - 

Riket, genomsnitt 108 116 - 

Kassalikviditeten mäter kortsiktig betalningsförmåga och visar om kommunen kan fullgöra sina 
betalningsåtaganden som t.ex. att betala ut löner. Ett värde om 100 % innebär att de kortsiktiga skulderna 
kan betalas direkt. 

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. 
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Prognosen för kassalikviditeten år 2021 är 36 % vilket är lägre jämfört med de 2 senaste åren. I jämförelse 
med genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland och riket åren 2019/2020 är kommunens 
kassalikviditet låg, men förklaras av att kommunen har en checkkredit i stället för pengar i kassan. 

Långfristig skuld 

Tkr/invånare 2019 2020 Prognos 2021 

Vara kommun 34 32 39 

Västra Götaland, genomsnitt 26 27 - 

Riket, genomsnitt 24 26 - 

Prognosen för långfristiga skulder år 2021 är 39 tkr/invånare vilket innebär en ökning jämfört med året 
innan då skulden var 32 tkr/invånare. Ökningen beror på stort investeringsbehov som delvis kommer att 
finansieras av ökad upplåning. 

I jämförelse med genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland och riket åren 2019/2020 har Vara 
kommun en större skuld per invånare. Det förklaras av koncernbankens införande år 2018 då de 
kommunala bolagens lån övertogs av kommunen och att kommunen har ökat sin skuldbörda de senaste 
åren. 

Pensionsåtagande 

Mkr 2019 2020 Prognos 2021 

Pensioner intjänade före 1998 266 260 255 

Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 45 52 58 

Löneskatt 75 76 76 

Total pensionsskuld 386 388 388 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Återlån 386 388 388 

Prognosen för kommunens pensionsåtagande år 2021 uppgår till 388 mkr. Pensionsåtagandet har minskat 
med ca 2 % årligen sedan 2013 men prognosen för 2021 visar på samma nivå på pensionsåtagandet som 
året innan. Det beror på att det tagits fram nya parametrar över livslängden där framförallt män beräknas 
leva längre, vilket får till följd att den beräknade pensionsskulden ökar. 

I vanliga fall minskar pensionsskulden då pensioner intjänade före 1998 minskar med gjorda utbetalningar 
till de som gått i pension, men för år 2021 så möts minskning av det nya beräkningssättet för livslängden 
och skulden förblir oförändrad från året innan. 

Hela pensionsförpliktelsen har återlånats i sin helhet och det finns ingen återförsäkring och inga medel är 
placerade. 

Avvikelse prognos/budget 

Mkr  

Nämndernas verksamhet -15 

Finansförvaltningens verksamhet -10 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 19 

Finansnetto -1 

Summa avvikelse mot budget -7 

  

Budgeterat resultat 40 

Resultat enligt prognos 33 
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Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Små avvikelser utgör normalt inga större 
problem utan det är stora negativa budgetavvikelser som bör undvikas. 

Nämndernas verksamhet prognosticeras till 15 mkr lägre än budget. Det är främst socialnämnden och 
bildningsnämnden som avviker. 

Finansförvaltningens verksamhet prognosticeras till 10 mkr lägre än budget. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras till 19 mkr högre än budget. 

Finansnettot prognosticeras till 1 mkr lägre än budget. 

Totalt sett innebär detta en negativ avvikelse om 7 mkr mot budget. 

Utförligare beskrivning av avvikelserna finns längre fram i dokumentet under rubriken 
"Driftsredovisning". 

 

Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning, mkr 2019 2020 Prognos 2021 

Årets resultat enligt resultaträkning 26 77 33 

Avgår realisationsvinster -1 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -10 -8 -6 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15 68 27 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 15 68 27 

Balanskravet uppfyllt Ja 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 pensioner intjänade före 1998 avräknas resultatet. 

Vara kommuns prognos enligt balanskravsutredningen är ett överskott om 27 mkr vilket innebär att 
balanskravet blir uppfyllt. 

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. 

 

Förväntad utveckling 

Pandemins påverkan på hela organisationen kommer spegla framtiden och kommande års arbete. 
Troligtvis kommer påverkan ses både i arbetssätt och verksamhet, i dagsläget är det dock osäkert hur och i 
vilken omfattning. Inom såväl socialförvaltningen som bildningsförvaltningen ses tendenser till att den 
psykiska hälsan påverkas negativt av pandemin vilket i förlängningen kan medföra behov av placeringar 
och andra insatser. 

Sett till den samhällsekonomiska utvecklingen bedöms konjunkturen så sakteliga komma att återhämtas. 
Begynnande återhämtning väntas ske under andra halvåret 2021 vilket leder till en skatteunderlagstillväxt. 
Skatteunderlagstillväxten prognostiseras fortgå även kommande tre år, 2022-2024, med högst tillväxttakt 
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under 2022. Vad gäller sysselsättningen beräknas återhämtningen bli långdragen och att arbetslösheten 
ligger kvar runt 8 % på nationell nivå fram till år 2024. Det råder dock en stor prognososäkerhet kring den 
samhällsekonomiska utvecklingen. Avgörande blir utvecklingen av smittspridningen, vaccinationer och 
restriktioner världen över. Då Vara kommuns skatteintäkter till stor del beror på hur skatteunderlaget i 
riket utvecklas har den samhällsekonomiska utvecklingen stor påverkan på kommunens ekonomi. Det 
råder därmed en betydande osäkerhet gällande prognostiserade skatteintäkter för såväl 2021 som för 
kommande år vilket av den anledningen kommer påverka kommunens ekonomiska ställning. 

Framöver kommer ett arbete med att implementera miljöstrategin genomföras vilket är ett sätt att 
åstadkomma en högre måluppfyllelse av kommunens miljömål. Därtill kommer plan för social hållbarhet 
arbetas fram för att på ett liknande sätt nå en högre måluppfyllelse gällande målen inom social hållbarhet. 
Verksamhetsutvecklingen 2022 är på temat miljömässig- och social hållbarhet vilket ämnar skapa kunskap 
om och implementera miljöstrategin och planen för social hållbarhet. Vidare kommer arbetet med den 
etiska kompassen att fortsätta att följas upp. 

Gällande vidareutveckling av kvarteret Sprinten kommer arbetet att löpa utifrån de fördröjande effekter 
som pandemin orsakat projektet. Syftet är alltjämt att i enlighet med intensionsavtalet tillskapa 
förutsättningar för såväl nyetablering av verksamhet, bostäder och fler sysselsättningstillfällen. 

Framtida, och nuvarande, stora frågor är även kompetensförsörjning i offentliga sektorn samt arbetet med 
att skapa fortsatta förutsättningar för en välmående arbetsplats för Vara kommuns medarbetare. Häri finns 
identifierade områden att arbeta med framöver, såsom de höga sjuktalen, heltid som norm och fortsatt 
digitalisering i verksamheten. 
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Räkenskaper 

Driftsredovisning: Prognos 

Mkr Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
budget/prognos 

Kommunstyrelsen -81,8 -104,5 -101,6 2,9 

-varav centralt löneanslag 0 -15,8 -14,9 0,9 

-varav förvaltning för utv. och service -81,8 -79,7 -78,1 1,6 

-varav samhällsbyggnadsförvaltningen - -9,1 -8,7 0,4 

Tekniska nämnden -3,5 -22,7 -23,4 -0,7 

Bildningsnämnden -442,8 -446,4 -452,9 -6,5 

Socialnämnden -375,8 -398,4 -409,1 -10,7 

Miljö- och byggnadsnämnden -4,5 -4,5 -4,5 0,0 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg -11,8 -12,4 -12,2 0,2 

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

Summa nämndsverksamhet -921,4 -990,1 -1 004,9 -14,8 

Finansverksamheten 8,6 22,9 12,5 -10,4 

Summa verksamhet -912,8 -967,2 -992,4 -25,2 

     

Skatteintäkter och generella statsbidrag 999,8 1 016,2 1 035,5 19,3 

Finansnetto -10,4 -9,2 -10 -0,8 

Summa efter finansiering 76,6 39,8 33,1 -6,7 

     

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 

Totalt 76,6 39,8 33,1 -6,7 

Fr.o.m. 2021 finns en ny förvaltning i kommunen; samhällsbyggnadsförvaltningen. Delar av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet ingick tidigare i förvaltning för utveckling och 
service. 

 

Nämnderna 

Årsprognos för Vara kommuns revisorer, räddningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden visar på 
en ekonomi i balans. 

Kommunstyrelsens årsprognos är ett överskott om 2,9 mkr varav 1,6 mkr avser förvaltningen för 
utveckling och service, 0,9 mkr centralt löneanslag och 0,4 mkr samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Överskottet avseende förvaltningen för utveckling och service förklaras huvudsakligen av att budget för 
verksamhetsutveckling inte kommer att användas fullt ut under året. I årsprognosen ingår dock även högre 
beräknade kostnader än avsatt budget avseende personalkostnader och konsultkostnader. För 
samhällsbyggnadsförvaltningen förklaras prognostiserat överskott av intäkter från markförsäljningar. 

Tekniska nämndens prognos pekar på ett underskott om 0,7 mkr. Dock är prognosen mycket osäker där 
nämnden vid årets slut istället kan komma att redovisa ett överskott. Detta förklaras av stora osäkerheter 
vad gäller kapitalkostnader och av försvårande omständigheter vid införande av nytt ekonomisystem. 

Socialnämndens prognos visar på ett underskott med 10,7 mkr. Det befarade underskottet hänförs främst 
till individ- och familjeomsorgen och förklaras av ökat antal familjehemsplaceringar, ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd, en ökning av öppenvårdsinsatser samt placeringar inom missbruk och beroendevård. 

Därtill har socialförvaltningens kostnader för skyddsutrustning, material, personalkostnad vid avgränsning 
och bemanning av egentestmottagning varit höga under årets första fyra månader. Huruvida dessa 
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kostnader kommer fortsätta ligga på en hög nivå framöver samt om kompensation kommer ges råder stor 
osäkerhet kring och är därmed inte medräknat i årsprognosen. 

Bildningsnämndens årsprognos innebär ett underskott om 6,5 mkr vilket huvudsakligen förklaras av högre 
personalkostnader än budget. Därtill har bland annat kostnader för skolskjuts och Komvux ökat under de 
senaste åren vilket  påverkar årsprognosen. 

Finansverksamheten 

Finansverksamhetens prognos visar på ett underskott om 10,4 mkr. Det är främst pensionskostnaderna 
där nya beräkningsgrunder gällande livslängd gör att kostnaderna ökar med 12 mkr. Kompensation av 
sjuklöner från Försäkringskassan efter att nämnderna har blivit kompenserade för coronakodade sjuklöner 
beräknas ge ett överskott till finansverksamheten om 2 mkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkterna prognostiseras öka med 19,6 mkr då ny statistik visar på starkare tillväxt av arbetade 
timmar. Statsbidragen prognostiseras minska med 0,3 mkr. 

Finansnetto 

Finansiella kostnader och intäkter prognostiseras minska med 0,8 mkr, vilket främst beror på lägre 
finansiella intäkter. 

 

Investeringsredovisning: Prognos 

Nämnd, mkr Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
budget/prognos 

Kommunstyrelsen 0 6 3 3 

-varav förvaltning för utv. och service 0 2 0 2 

-varav samhällsbyggnadsförvaltning 0 4 3 1 

Tekniska nämnden 109 293 215 78 

Bildningsnämnden 6 8 8 0 

Socialnämnden 1 1 1 0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 0 

Summa 116 308 227 81 

 

Investeringsredovisning projekt, teknisk nämnd: Prognos 

Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 2021 

Budget 2021 
inkl. omb. 

från 2020 

Prognos 2021 Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Tråvad förskola/skola, ny- och omb 60 48 31 17 

Renov/omb fastighet bin lokaler - 20 24 -4 

Äldreboende/Korttidsboende 36 35 23 12 

Renov/omb fastighet soc lokaler - 18 18 0 

Kvänum förskola etapp 1 30 28 18 10 

Ram gata/park - 12 12 0 

Lagman bygg & anläggningsprogram 12 11 10 1 

Ram vatten och avlopp  - 14 10 4 

Alléhallen 35 17 10 7 
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Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 2021 

Budget 2021 
inkl. omb. 

från 2020 

Prognos 2021 Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Ram tomtområde exploatering gata - 17 10 7 

Alléskolan förnyelse 9 9 9 0 

Familjecentral  15 13 8 5 

Ram exploatering VA - 10 7 3 

Underhåll övriga lokaler - 6 6 0 

Drottninggatan inkl GC-väg 12 4 4 0 

Återvinningscentral 3 3 3 0 

Reservkraft Lagman/Sprinten 2 2 2 0 

Kärl matavfallsinsamling 3 2 2 0 

Förskola Västra skolan 10 1 1 0 

Drottninggatan VA-ledning 6 1 1 0 

Nästegårdsskolan förnyelse 1 1 1 0 

Vattenverk med ledningar 10 10 1 9 

Torggatan, delen Sveag till Teaterg 1 1 0 1 

Kyrkogatan Vedum 4 4 0 4 

Storgatan, delen Sveagatan till Elisgatan 1 1 0 1 

Exploatering kvarteret Ritaren 5 2 0 2 

Västergatan delen Kyrkog-Tingshusg 1 1 0 1 

Övriga projekt 0 2 3 -1 

Summa  293 215 78 

Årsprognosen för investeringarna hamnar på 227 mkr, vilket är 111 mkr högre än förra året men 81 mkr 
lägre än budget. 

Tabellen ovan visar en sammanställning över tekniska nämndens projekt där den största investeringsnivån 
är ny- och ombyggnad av Tråvad förskola/skola om 31 mkr. Andra stora investeringsnivåer är det gällande 
renovering och ombyggnad av bildningsnämndens lokaler om 24 mkr och nytt korttidsboende i Vara om 
23 mkr. 

 

Resultaträkning: Prognos 

Mkr Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 

Verksamhetens intäkter 282 142 275 

Verksamhetens kostnader -1 153 -1 055 -1 222 

- varav jämförelsestörande kostnader -2 0 0 

Avskrivningar -41 -54 -45 

Verksamhetens nettokostnader -912 -967 -992 

Skatteintäkter 694 707 726 

Generella statsbidrag och utjämning 306 309 309 

Verksamhetens resultat 88 49 43 

Finansiella intäkter 7 6 5 

Finansiella kostnader -18 -15 -15 

Resultat efter finansiella poster 77 40 33 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 

Periodens/årets resultat 77 40 33 
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Balansräkning: Prognos 

Mkr Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 1 520 1 700 1 693 

Summa anläggningstillgångar 1 520 1 700 1 693 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd & exploateringsfastigheter 5 5 5 

Kortfristiga fordringar 69 57 69 

Likvida medel 49 10 10 

Summa omsättningstillgångar 123 72 84 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 643 1 772 1 777 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Periodens/årets resultat 77 40 33 

Övrigt eget kapital 369 430 445 

Summa eget kapital 445 470 478 

    

Avsättningar    

Avsättningar pensioner 388 375 388 

Andra avsättningar 75 36 57 

Summa avsättningar 463 411 445 

    

Skulder    

Långfristiga låneskulder 476 621 594 

Övriga långfristiga skulder 37 56 38 

Kortfristiga skulder 222 214 222 

Summa skulder 735 891 854 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 643 1 772 1 777 
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Noter 

NOT 1. Redovisnings- och värderingsprinciper 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. 

Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster har inträffat under delårsperioden. 

Vara kommun följer Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 Delårsrapport vid 
upprättande av delårsrapporten. 

Vara kommun tillämpar efter ett kommunfullmäktigebeslut fr.o.m. 2003 års bokslut 
fullfonderingsmodellen 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. Fullfonderingsmodellen innebär att pensioner 
intjänade före 1998 tas upp som en avsättning i balansräkningen vilket de inte gör i den lagstadgade 
blandmodellen. Resultatprognoserna i delårsrapporten redovisas enligt båda modellerna. 


