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Inledning 
Delårsrapporten syftar till att redovisa ekonomiskt utfall och resultat samt en bedömning avseende 
beräknad helårsprognos. Rapporten utgör därmed underlag för kommunens ekonomistyrning. 
Helårsprognos görs för drift och investering baserat på det ekonomiska utfallet under perioden. 
Delårsrapporten avser endast kommunens redovisning, koncernredovisning innefattande de kommunala 
bolagen görs i samband med årsbokslut. 

Vara kommun har tillsammans med övriga kommuner inom V6, upphandlat och driftsatt ett gemensamt 
ekonomisystem, Raindance. Ekonomisystemet driftsattes den 1 april 2021. Under våren har saldon 
översatts och lästs in från tidigare ekonomisystem, budget för 2021 har kommit in och de flesta filer från 
kommunernas försystem integreras automatiskt med Raindance. Det som kvarstår är att få in 
anläggningsredovisningen från det gamla systemet. Det omfattande översättningsarbetet pågår men 
internräntor och avskrivningar (kapitalkostnader) har inte kunnat bokföras i det nya systemet. Utfall i 
delårsbokslut och prognos bygger på budgeterade kapitalkostnader. 

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 konjunkturnedgång utifrån pandemins samhällsekonomiska effekter. För 2021 
års första sex månader ses en tydlig återhämtning, starkare än vad som tidigare prognostiserats. Såväl BNP 
som antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. Det innebär att prognosen för helår 2021 
pekar på en stark återhämtning och tillväxt, vilket gynnar utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget.  

Arbetsmarknad 

Arbetslösheten har sjunkit i nästintill samtliga kommuner i landet under de senaste 12 månaderna. I riket 
som helhet uppgick arbetslösheten till 7,7 % augusti 2021, vilket är 1,5 % lägre jämfört med samma period 
föregående år. Trots att arbetslösheten nu sjunker bedöms uppgången för sysselsättningen, efter den djupa 
konjunktursvackan 2020, ske med fördröjning i förhållande till återhämtningen av samhällsekonomin i 
övrigt. 

I Vara uppgick arbetslösheten till 5,1 %, vilket är en minskning med 1 % jämfört med augusti 2020. 
Arbetslösheten i Vara ligger därmed fortsatt under riksnivån samt snittet i Västra Götalands län (7,2 %). 
Utmärkande för utvecklingen i Vara är att arbetslösheten bland utrikesfödda och ungdomar sjunker 
betydligt.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Efter årets första åtta månader kan konstateras att coronapandemin fortsatt påverkar arbetet i kommunen 
på olika sätt i olika verksamheter. Krisledningsarbetet fortgår därför och krisledningsgruppen 
sammanträder regelbundet.  

Ett nytt ekonomisystem inom V6-samarbetet driftsattes i april. 

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

Bostadsbyggnationen på Lassagården i Vara tätort har försenats kraftigt då upphandlingen överklagats. 
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Domstolen har nu beslutat i ärendet vilket gör att bygglovsansökningar skall kunna lämnas in i höst. 
Förseningarna innebär dock dels att det finns en kortsiktig brist på tomter men även lägre intäkter än 
förväntat för året. 

Beslut om att föra över kommunens avfallsverksamhet till kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg fr.o.m. 2022 har tagits. Förbundet kommer vid årsskiftet byta namn till Avfall & Återvinning 
Skaraborg. 

I mars slutfördes försäljningen av seniorboenden på Solgården och Tornumsgården samt hela 
Vidhemsgården till Vara Bostäder AB. Försäljningen resulterade i ett överskott om ca 40 mkr. 

Under året har flera större investeringar och om- och nybyggnationer påbörjats eller slutförts: 

 Nybyggnation av Tråvads skola slutförs under hösten, vilken omfattar förskolans och 
grundskolans lokaler. Investeringen prognostiseras till 48 mkr.  

 Byggnation av nya lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet på Lagmansgymnasiet slutförs till 
årsskiftet. Investeringen prognostiseras till 12 mkr. 

 Om- och tillbyggnad av köket i Kvänums förskola är slutförd. Byggnation av två nya 
förskoleavdelningar påbörjas under hösten. Investering för hela projektet beräknas till ca 30 mkr. 

 Kommunen har köpt Varas utomhusbad och förvaltaransvar ligger nu på kommunens 
fastighetsenhet.  

Styrning & uppföljning av den kommunala verksamheten 

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 av såväl 
nämndsmål som övergripande mål, med 
tillhörande planering framgent, görs i 
delårsrapport augusti samt i årsredovisningen. 

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

Agenda 2030 

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

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. Slutligen görs en finansiell analys 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. 
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Måluppfyllelse 
Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om fyra övergripande mål, vilka presenteras nedan. Till 
varje mål görs en analys huruvida målet vid årets slut bedöms kunna uppfyllas (grönt), delvis uppfyllas 
(gult) eller ej uppfyllas (rött). Måluppfyllelsen grundar sig på nämndernas analys för respektive nämndsmål, 
vilka är kopplade till de övergripande målen. För vidare information hänvisas till bilaga 1 samt respektive 
nämnds delårsrapport. 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).  

 

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. 
Bedömningen är att två av dessa kommer vara uppfyllda vid årets slut och två delvis uppfyllda. 
Sammantaget bedöms därför det övergripande målet komma vara 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 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 2020). Därför är det viktigt att tillväxt ses ur alla hållbarhetsperspektiven (ekonomi, socialt 
och miljö). 

All verksamhet som kommunen bedriver ska bidra till ett hållbart samhälle. När det gäller Vara kommuns 
klimatavtryck så kan konstateras att det finns utmaningar. därför arbetas det nu fram en miljöstrategi med 
tillhörande åtgärdsplaner för att bidra till omställningen. 

Vad gäller företagsklimatet visar den årliga attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv att företagens 
sammanfattande omdöme ökar. Arbetet med att stärka förutsättningarna för en levande småstad och 
fortsatt god service till medborgare och besökare fortlöper enligt plan 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. 

Under 2020 steg arbetslösheten i Vara kommun till följd av lågkonjunktur och pågående pandemi. I år ses 
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hittills istället en sjunkande arbetslöshet såväl nationellt som lokalt. I Vara är arbetslösheten efter augusti 
månad 5,1 %, vilket är betydligt lägre jämfört med riket och regionen (7,7 % respektive 7,2 %). 
Arbetslöshetsnivån i Vara är därmed tillbaka på samma nivå som innan pandemin. 

Viktigt att notera är dock att utbetalning av försörjningsstöd ökat i kommunen. Det 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. 

Under 2021 har ett Bostadsförsörjningsprogram antagits. Framöver gäller att hitta ett brett arbete inom 
kommunen och över förvaltningarna vad gäller bostadsförsörjningsfrågor. Måluppfyllnaden för 
nyproducerade lägenheter ser positivt ut över tid. 

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. Parallellt med det arbetas ett planprogram fram för ytterligare 
ett bostadsområde i sydvästra Vara tätort (Håkan-Månsgården) för att möta framtida efterfrågan på 
villatomter. I dagsläget finns det ingen anledning att öka planberedskapen utöver det som redan är igång. 

Uppkopplingsförutsättningarna i kommunen som helhet är god. Noteras bör dock att även om tillgången 
till bredband överlag är hög är det trots detta en betydande andel som inte anslutit. Utifrån att samhället 
digitaliseras är det viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv att minska risker för digitalt utanförskap. 

Tekniska förvaltningen har hittills under året vidtagit ett antal åtgärder för ett hållbart samhällsliv, såväl ur 
en näringslivssynpunkt som från den enskildes perspektiv, genom upprustning av lekplatser, 
trygghetsförbättringar och skötsel av parker samt förändring av gator och vägar. Exempelvis har 
Drottninggatan i Vara tätort färdigställts och Badhusparken fått ny tillgänglighetsanpassad bangolfbana 
med öppnare utemiljö. 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 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. 
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Måluppfyllelse 

 

Inom ramen för det övergripande målet Verksamhet med god kvalitet, finns nio nämndsmål. Åtta nämndsmål 
bedöms delvis kunna nås vid årets slut, ett nämndsmål bedöms komma nås. Sammantaget innebär det att 
målet i sin helhet delvis kan uppfyllas. Det grundar sig sammanfattningsvis på att det finns 
utvecklingsområden för att stärka förtroendet för kommunens arbete rörande dialog och delaktighet samt 
tillgänglighet av kommunens service och tjänster. Därtill ses en minskning i behörighet till gymnasiet 
avseende 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. 

En öppen och tydlig kommunikation och hög tillgänglighet av kommunens tjänster stärker förtroendet för 
kommunen och bidrar till måluppfyllelse av det övergripande målet. Medborgardialoger och större insikt i 
den demokratiska processen innebär att fler invånare involveras i utvecklings- och förändringsprocesser 
och förtroendet för kommunen ökar. Medborgardialoger har dock på grund av pandemin inte kunnat 
genomföras i samma utsträckning som tidigare men ett mindre antal dialoger har ändå kunnat genomföras 
digitalt. Användandet av kommunens webb och sociala medier ökar vilket är ett tecken på att fler hittar till 
kommunens kommunikationskanaler. Även synpunktshanteringstjänsten Bättre Vara är flitigt använd och 
flera synpunkter i veckan besvaras och publiceras på kommunens webbsida. 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. Under året har flera nya e-
tjänster lanserats, men det är fortfarande en utmaning att få fram tjänster där verksamhetssystem integreras 
och fullt ut blir en effektivisering internt. 

Under hösten 2021 genomför Vara kommun SCB:s medborgarundersökning, en attitydundersökning som 
ger kommunen en bild av hur kommunmedborgarna ser på kommunen och dess verksamheter. Resultatet 
av mätningen kommer att presenteras av SCB i december och användas vid uppföljning vid årsskiftet. 

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. Under året som gått hittills kan konstateras en ökning av 
såväl fortbildad som legitimerad personal inom förskolans verksamheter vilket bidrar positivt till 
verksamhetens måluppfyllelse. 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 hittills i år avseende trygghet, det kommer senare i 
höst. 

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. 
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Socialförvaltningen redovisar även aktiviteter och arbetssätt för att säkerställa en hög 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 en ny 
återvinningscentral projekterats, upphandlats och kommer börja byggas under hösten. 
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 den uppstartade 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 Fairtrade produkter 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 tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande 
organisation, jämlikhet och mångfald. 

Måluppfyllelse 

 

Det övergripande målet Välmående arbetsplats återfinns hos samtliga nämnder i form av nämndsmål. Av 
totalt fem nämnder bedömer en, kommunstyrelsen, (samhällsbyggnadsförvaltningen & förvaltningen för 
utveckling och service) att målet kommer uppnås vid årets slut, resterande fyra gör bedömningen att målet 
delvis kommer att uppnås. Sammantaget görs därmed bedömningen att det övergripande målet 
"Välmående arbetsplats" delvis kommer att nås vid 2021 års slut. Bedömningen grundar sig huvudsakligen 
på utvecklingen av sjukfrånvaron och andel heltidsanställda, men även på indikatorn Hållbart 
medarbetarengagemang, HME. 

Sjukfrånvaron i kommunen har under det första halvåret 2021 minskat jämfört med helårsutfall 2020. År 
2020 uppgick sjukfrånvaron till 9,4 %, efter årets första sex månader är utfallet 9,1 %. Detta kan dock 
jämföras med sjukfrånvaron för år 2019 där motsvarande siffra var 7,6 %. Att sjukfrånvaron ligger på en 
högre nivå har till stor del sin förklaring i coronapandemin. Målet för sjukfrånvaron är därmed inte 
uppnått efter årets första sex månader och bedöms heller ej kunna nås vid årets slut. 

Andelen heltidsanställda i kommunen har ökat de senaste åren, från 68 % år 2019 till 72,2 % år 2020. Efter 
2021 års första sex månader uppgår andelen heltidsanställda till 72,9 %. Årets marginella ökning förklaras 
dels av att bildningsförvaltningen har ökat sin andel heltidsanställda (från ca 77 % till 80 %), samtidigt som 
andelen heltidsanställda i två förvaltningar, tekniska förvaltningen och socialförvaltningen, minskat något. 



Delårsrapport augusti 2021 10(32) 

Samtliga nämnder följer därtill upp Hållbart medarbetarengagemang, HME, som ett led i 
måluppföljningen av "Välmående arbetsplats". Mätning av HME görs dock vartannat år, jämna år. För 
2021 kommer därmed inget resultat finnas att tillgå. Tidigare års mätningar visar dock ihållande höga 
resultat på över 80 %. 

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 delår aug 2021 Mål 2021 

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

 Andel heltidsanställda, %, ska öka 68% 72,2% 72,9%  

 

Hållbar ekonomi 

   

Beskrivning av mål  

I Vara kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk för att möta det utökade 
kommunala ansvaret, demografiska förändringar, 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. Av fem nämnder bedömer tre (socialnämnden, bildningsnämnden & miljö- och 
byggnadsnämnden) att målet inte kommer kunna nås vid årets slut utifrån att budgeten prognostiseras 
komma överskridas. En nämnd, teknisk nämnd, bedömer att målet delvis kommer kunna nås. Slutligen 
bedömer kommunstyrelsen (innefattande två förvaltningar) att målet kommer uppfyllas. Kommunen som 
helhet prognostiseras komma uppfylla det finansiella resultatmålet och sammantaget görs därför 
bedömningen att det övergripande målet ”Hållbar ekonomi” kommer vara uppfyllt vid årets slut. 

Nämnderna har under årets åtta första månader sammantaget förbrukat 97 % av driftsbudgeten för 
perioden vilket är något mer än motsvarande period föregående år (94,5 %). Kommunstyrelsen och 
socialnämnden har förbrukat mindre än budgeterat medan övriga nämnder har förbrukat något mer än 
budgeterade medel. Utfallet per augusti ligger däremot i nivå med utfallet för helåret 2020 (97 %). 

Kommunens resultat i relation till skatter och generella statsbidrag beskriver kommunens förmåga att 
generera ett hållbart överskott, till skillnad från ett resultat uttryckt i kronor och ören. Målsättningen om 
ett resultat kring 2 % bygger på det överskott som erfarenhetsmässigt krävs för att kommunen ska kunna 
göra återinvesteringar utan att ekonomin urholkas, givet en normal investeringsnivå. Utfallet efter åtta 
månader var betydligt högre än normalt (12,8 %) och likaså prognosen för helåret (7,7 %). Det goda 
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resultatet beror dels på en reavinst från försäljning av seniorbostäder till Vara Bostäder AB. Rensat för 
detta väntas utfallet för helåret hamna i nivå med det budgeterade resultatet (3,9 %). Nämnderna 
prognosticerar tillsammans ett underskott om ca 10 mkr och finansverksamheten ett underskott om 
ca 11 mkr till följd av ökade pensionskostnader. Underskottet kompenseras i motsvarande mån av ökade 
intäkter om 21 mkr från skatter och bidrag. 

2021 
Indikatorer (Delår aug & 
kalenderår) 

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall delår aug 2021 Mål 2021 

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

 

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

2,7% 7,7% 12,8% 2% 

 

Sammanfattande utvärdering god ekonomisk hushållning 

I Vara kommun finns fyra övergripande mål, vilka bryts ned till 23 nämndsmål. Av de fyra övergripande 
målen är ett finansiellt och tre verksamhetsmässiga. Till det finansiella målet hör ett resultatmål vilket lyder 
"resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +/- 1 %. Resultatet vid 
delårsrapport augusti 2021 uppgår till 89 mkr, vilket motsvarar 12,9 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag och innebär att resultatmålet är uppnått. Prognostiserat resultat för helår 2021 uppgår till 
79 mkr, vilket motsvarar 7,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet bedöms 
därmed komma att nås vid årets slut. 

För de verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga delvis kunna nås vid årets slut. Sammantaget görs 
därför bedömningen att god ekonomisk hushållning kommer vara uppfyllt ur ett finansiellt perspektiv vid 
årets slut, men endast delvis ur ett verksamhetsperspektiv. 
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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. 

Analysen görs i delårsbokslutet enbart för Vara kommun. 

 

Finansiellt resultat 

Årets resultat 

Kommunen 2019 2020 Prognos 2021 

Fullfonderingsmodell    

Årets resultat, mkr 26 77 79 

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

Blandmodell    

Årets resultat, mkr 16 68 72 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 1,7 6,8 7,0 

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 79 mkr, vilket motsvarar 7,7 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är högre än genomsnittet för de senaste 2 åren och klart 
över det finansiella målet som är satt till 2 % +/- 1 %. Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget 
om 40 mkr. 

Intäkter och kostnader 

Kommunen 2019 2020 Prognos 2021 

Nettokostnadsutveckling, % 4 2 4 

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. 

Både nettokostnadsutvecklingen och skatte- och statsbidragsutvecklingen hamnar på 4 % enligt 
prognosen, vilket innebär att den klart största intäktsposten för kommunen ökar i samma takt som 
nettokostnaderna. 
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Investeringar 

Kommunen 2019 2020 Prognos 2021 

Årets investeringar, mkr 160 116 205 

Kommunens investeringsprognos för år 2021 är 205 mkr. Det är nästan 77 % högre än året innan och 
betydligt högre än genomsnittet för de senaste 5 åren som är 120 mkr. Samtidigt är det 31 mkr lägre än 
budget. 

Självfinansieringsgrad 

% 2019 2020 Prognos 2021 

Vara kommun 35 98 62 

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 62 %, 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. 

 

Kapacitet 

Soliditet 

% 2019 2020 Prognos 2021 

Vara kommun 24 27 30 

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 30 % vilket är ökning med 3 % jämfört med året innan. Ökningen 
beror på det höga resultatet. 

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 



Delårsrapport augusti 2021 14(32) 

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 28 

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. 

Prognosen för kassalikviditeten år 2021 är 28 % 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 34 

Västra Götaland, genomsnitt 26 27  

Riket, genomsnitt 24 26  

Prognosen för långfristiga skulder år 2021 är 34 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 samt att kommunen har ökat sin skuldbörda de senaste 
åren.   
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Pensionsåtagande 

Mkr 2019 2020 Prognos 2021 

Pensioner intjänade före 1998 266 260 254 

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 -10 

Finansförvaltningens verksamhet 27 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 21 

Finansnetto 2 

Summa avvikelse mot budget 40 

  

Budgeterat resultat 40 

Resultat enligt prognos 79 

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 10 mkr lägre än budget. Det är främst socialnämnden och 
bildningsnämnden som avviker. 

Finansförvaltningens verksamhet prognosticeras till 27 mkr högre än budget. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras till 21 mkr högre än budget. 

Finansiella intäkter/kostnader prognosticeras till 2 mkr högre än budget. 

Totalt sett innebär detta en positiv avvikelse om 40 mkr mot budget. 

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

Balanskravsutredning, mkr 2019 2020 Prognos 2021 

Årets resultat enligt resultaträkning 26 77 79 

Avgår realisationsvinster -1 0 -43 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -10 -8 -7 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15 68 29 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 15 68 29 

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. 

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 prognos enligt balanskravsutredningen är ett överskott om 29 mkr vilket innebär att 
balanskravet blir uppfyllt. 

  



Delårsrapport augusti 2021 17(32) 

Förväntad utveckling 

Pandemins påverkan på organisationen kommer spegla framtiden och kommande års arbete. Troligtvis 
kommer påverkan synas både i arbetssätt och i verksamhet. I dagsläget är det dock inte fullt ut känt hur. 
Inom socialförvaltningen noteras att den psykiska hälsan påverkats av pandemin, vilket kan innebära 
behov av placeringar och andra insatser framöver. 

Samhällsekonomin bedöms komma att återhämta sig starkt under resterande del av 2021 avseende såväl 
BNP som arbetade timmar. Det förväntas leda till en skatteunderlagstillväxt på betydligt högre nivå 
jämfört med år 2020. Skatteunderlagsprognosen ligger i linje med genomsnittet de senaste 10 åren. För 
kommande år, 2022-2024, väntas fortsatt tillväxt, men i lägre takt än 2021. Vid slutet av 2023 bedöms 
normalkonjunktur kunna nås. Vad gäller sysselsättningen beräknas återhämtningen bli långdragen och att 
arbetslösheten ligger kvar runt 8 % på nationell nivå fram till år 2024. 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 fortfarande en osäkerhet gällande prognostiserade 
skatteintäkter vilket av den anledningen kan komma att påverka kommunens ekonomiska ställning. 

Framöver är ambitionen att en gemensam systemförvaltarorganisation inom V6 ska skapa förutsättningar 
för utveckling av de olika ekonomiprocesserna. I januari 2022 införs även e-handel inom ramen för 
samarbetet, som fullt utbyggt väntas skapa en kostnadseffektiv inköpsprocess. 

Ett arbete med att implementera miljöstrategin kommer 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. 

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 verksamheterna. 
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Räkenskaper 

Driftsredovisning 

Mkr Delår aug 
2020 

Delår aug 
2021 

Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
budget/    
prognos 

Kommunstyrelsen -52,9 -55,1 -81,8 -95,7 -90,5 5,2 

-varav centralt löneanslag 0 0 0 -6,4 -3,9 2,5 

-varav förvaltning för utv. och service -52,9 -49,5 -81,8 -80,1 -77,4 2,7 

-varav samhällsbyggnadsförvaltningen - -5,5 - -9,2 -9,2 0,0 

Tekniska nämnden 0,1 -16,0 -3,5 -22,8 -23,6 -0,8 

Bildningsnämnden -289,5 -302,5 -442,8 -449,3 -455,6 -6,3 

Socialnämnden -248,6 -253,5 -375,8 -404,0 -411,7 -7,7 

Miljö- och byggnadsnämnden -3,2 -4,1 -4,5 -4,8 -5,1 -0,3 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg -7,7 -8,3 -11,8 -12,5 -12,3 0,2 

Vara kommuns revisorer -0,5 -0,7 -1,2 -1,2 -1,2 0,0 

Summa nämndsverksamhet -602,3 -640,2 -921,4 -990,3 -1 000,0 -9,7 

Finansverksamheten 8,2 43,6 8,6 22,9 49,8 26,9 

Summa verksamhet -594,1 -596,6 -912,8 -967,4 -950,2 17,2 

       

Skatteintäkter och generella statsbidrag 662,1 692,7 999,8 1 016,2 1 037,4 21,2 

Finansiella intäkter/kostnader -11,5 -6,7 -10,4 -9,2 -7,7 1,5 

Summa efter finansiering 56,5 89,4 76,6 39,6 79,5 39,9 

       

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 0 

Totalt 56,5 89,4 76,6 39,6 79,5 39,9 

Nämnderna 

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

Kommunstyrelsens årsprognos visar på ett överskott om 5,2 mkr varav 2,7 mkr avser förvaltningen för 
utveckling och service och 2,5 mkr centralt löneanslag. Överskottet avseende förvaltningen för utveckling 
och service förklaras huvudsakligen av att budget för verksamhetsutveckling inte kommer att användas 
fullt ut under året. Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar budget i balans. 

Tekniska nämndens årsprognos visar på ett underskott om 0,8 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. 

Bildningsnämndens årsprognos visar på ett underskott om 6,3 mkr. Detta förklaras dels av högre 
personalkostnader än budget dels av ökade kostnader för skolskjuts och komvux samt ökade kostnader 
utifrån fler elever på särskola. 

Socialnämndens årsprognos visar på ett underskott om 7,7 mkr. Det befarade underskottet förklaras dels 
av att individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 20 mkr utifrån en ökning av 
familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser, men även ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. I 
socialnämndens prognos ligger även ett överskott utifrån lägre kostnader för färdtjänst och hemtjänst, där 
en minskning setts under året. Härtill hör även att äldreomsorgen haft ett stort antal lediga boendeplatser 
under året. 
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Finansverksamheten 

Finansverksamhetens årsprognos visar på ett överskott om 26,9 mkr. 

Överskottet härrör främst från försäljningarna av seniorboenden till Vara Bostäder AB, där reavinsten 
med avdrag för tillkommande kostnader på fastigheterna ger ett överskott om 40 mkr. Även ersättning för 
sjuklöner som inte delats ut till nämnderna ger ett överskott om 2 mkr. 

Vissa poster visar ett underskott där pensionskostnaderna ser ut att bli 11,5 mkr högre än budget, vilket 
har sin förklaring i ett nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden där störst effekt är 
förväntad ökad livslängd för män. Även internräntan, vilket är den ersättning finansverksamheten erhåller 
från nämnderna vid investeringar, ser ut att bli 5 mkr lägre än budget. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkternas årsprognos visar på ett överskott om 21,5 mkr då återhämtningen i svensk ekonomi har 
gått snabbare än vad som förutspåddes. Statsbidragens årsprognos visar på ett underskott om 0,3 mkr. 

Finansiella intäkter/kostnader 

Finansiella intäkter och kostnaders årsprognos visar på ett överskott om 1,5 mkr, vilket främst beror på 
lägre räntekostnader för lånen och lägre finansiella kostnader för pensionsskulden. 

Investeringsredovisning 

Nämnd, mkr Delår aug 
2021 

Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
budget/    
prognos 

Kommunstyrelsen 1 0 6 4 2 

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

-varav samhällsbyggnadsförvaltning 1 - 4 4 0 

Tekniska nämnden 88 109 220 192 28 

Bildningsnämnden 4 6 8 8 0 

Socialnämnden 0 1 1 1 0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 

Summa 93 116 235 205 30 

Investeringsredovisning projekt, teknisk nämnd 

Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 2021 

Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
budget/    
prognos 

Tråvad förskola/skola, ny- och omb 43 31 48 -17 

Renov/omb fastighet bin lokaler - 20 20 0 

Renov/omb fastighet soc lokaler - 18 18 0 

Kvänum förskola etapp 1 20 18 10 8 

Lagman bygg & anläggningsprogram 11 10 10 0 

Familjecentral  10 8 9 -1 

Alléskolan förnyelse 9 9 9 0 

Ram vatten och avlopp  - 14 9 5 

Ram gata/park - 12 8 4 

Äldreboende/Korttidsboende 24 23 7 16 

Återvinningscentral 3 3 6 -3 

Underhåll övriga lokaler - 6 6 0 

Vara reningsverk kväverening 0 0 5 -5 
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Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 2021 

Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
budget/    
prognos 

Ram tomtområde exploatering gata - 10 5 5 

Ram exploatering VA - 11 4 7 

Drottninggatan inkl GC-väg 12 4 4 0 

Drottninggatan VA-ledning 6 1 3 -2 

Alléhallen 28 10 2 8 

Reservkraft Lagman/Sprinten 2 2 2 0 

Kärl matavfallsinsamling 3 2 2 0 

Nästegårdsskolan förnyelse 1 1 2 -1 

Förskola Västra skolan 10 1 1 0 

Vattenverk med ledningar 1 1 1 0 

Torggatan, delen Sveag till Teaterg 0 0 0 0 

Kyrkogatan Vedum 0 0 0 0 

Storgatan, delen Sveagatan till Elisgatan 0 0 0 0 

Exploatering kvarteret Ritaren 5 2 0 2 

Västergatan delen Kyrkog-Tingshusg 0 0 0 0 

Övriga projekt - 3 1 2 

Summa  220 192 28 

Årsprognosen för investeringarna hamnar på 205 mkr, vilket är 89 mkr högre än förra året men 30 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 48 mkr. Andra stora investeringsnivåer är det gällande 
renovering och ombyggnad av bildningsnämndens lokaler om 20 mkr och renovering och ombyggnad av 
socialnämndens lokaler om 18 mkr. 

  

Resultaträkning 

Mkr 
Delår aug 

2020 
Delår aug 

2021 
Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 

Verksamhetens intäkter 164 218 282 142 290 

Verksamhetens kostnader -731 -779 -1 153 -1 055 -1 186 

- varav jämförelsestörande poster 0 43 -2 0 43 

Avskrivningar -27 -36 -41 -54 -54 

Verksamhetens nettokostnader -594 -597 -912 -967 -950 

Skatteintäkter 465 487 694 707 728 

Generella statsbidrag och utjämning 197 206 306 309 309 

Verksamhetens resultat 68 96 88 49 87 

Finansiella intäkter 2 2 7 6 4 

Finansiella kostnader -13 -9 -18 -15 -12 

Resultat efter finansiella poster 57 89 77 40 79 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 

Periodens/årets resultat 57 89 77 40 79 
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Balansräkning 

Mkr 
Delår aug 

2020 
Delår aug 

2021 
Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 1 451 1 585 1 520 1 700 1 679 

Summa anläggningstillgångar 1 451 1 585 1 520 1 700 1 679 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd & exploateringsfastigheter 5 5 5 5 5 

Kortfristiga fordringar 55 50 69 57 49 

Likvida medel 140 36 49 10 10 

Summa omsättningstillgångar 201 91 123 72 64 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 652 1 676 1 643 1 772 1 743 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Periodens/årets resultat 57 89 77 40 79 

Övrigt eget kapital 368 445 369 430 445 

Summa eget kapital 425 534 445 470 524 

      

Avsättningar      

Avsättningar pensioner 391 394 388 375 388 

Andra avsättningar 56 79 75 36 63 

Summa avsättningar 447 473 463 411 451 

      

Skulder      

Långfristiga låneskulder 539 476 476 621 516 

Övriga långfristiga skulder 56 38 37 56 38 

Kortfristiga skulder 185 155 222 214 214 

Summa skulder 780 669 735 891 768 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 652 1 676 1 643 1 772 1 743 
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Noter 

NOT 1. Redovisnings- och värderingsprinciper 

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

En jämförelsestörande post är med i periodens resultat, vilken består i en reavinst om 43 mkr vid 
försäljning av seniorboenden till Vara Bostäder AB. Inga 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. 
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Måluppföljning, delår augusti 2021 
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.  

    Övergripand
e mål 

Nämnd-/bolagsmål  Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktivt 
Vara med 
livskvalitet 
för alla 

En hållbar tillväxt och 
utveckling 

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

 
 Invånare med bra 

självskattat 
hälsotillstånd, %, ska öka 

66% 66%  

 
 Invånare 0 - 19 år i 

ekonomiskt utsatta 
hushåll, %, ska minska 

7,6%   

 
 Sysselsättningsgrad 

(förvärvsarbetande 
invånare 20 - 64 år), %, ska 
öka 

80,7%   

 
 Företagsklimat, 

sammanfattande omdöme, 
skala 1-6, ska förbättras 

3,83 3,55 3,83 

 
 Planberedskap för nya 

bostäder som kan byggas 
med stöd av alla gällande 
detaljplaner den 31/12, 
antal/1000 invånare, ska 
öka 

19 19  

 
 Nybyggnation av 

lägenheter, ska ske med 60 
st. per år. 

26 108  

 
 Tillgång till bredband 

om minst 100 Mbit/s, % ska 
öka 

64,6 65,3  

 
 Utsläpp till luft av 

växthusgaser, ton C02-
ekv/invånare, ska minska 

   

 
 Andelen som upplever 

Vara kommun som en 
mycket bra eller ganska 
bra plats att bo och leva 
på %, ska öka 

   

Bra offentlig miljö 

Tekniska nämnden 

 

 
 Fler upplever 

utomhusmiljön 
tilltalande, % 

71%   

 
 Ökad upplevd 

trafiksäkerhet på gator och 
vägar i Vara kommun, % 

77%   

 
 Bättre upplevd skötsel 

av lekplatser, % 

38%   

 
 Bättre upplevd skötsel 

av parker, % 

61%   

Förebyggande insatser 
inom samtliga 
verksamhetsområden ska 
öka 

Socialnämnden 

 
 Minst ett område med 

förebyggande insatser, 
samtliga enheter. 

 1 1 

 
 Minst ett exempel på 

samverkan med annan, 

 1 1 
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    Övergripand
e mål 

Nämnd-/bolagsmål  Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

extern eller intern aktör, 
samtliga enheter. 

Verksamheten ska 
främja en god och hållbar 
samhällsutveckling 

Miljö- och 
Byggnadsnämnden 

 

 
 Åtgärdade eller 

kontrollerade små 
avloppsanläggningar, antal 

306 241  

 
 Handlagda bygglov 

inom sju veckor från att 
ansökan är komplett, % 

100% 97%  

 
 Andel genomförda 

kontroller i relation till den 
gällande kontrollplanen för 
livsmedel, % 

100% 100%  

 
 Antal handlagda 

ärenden avseende 
förorenade områden 

5 5  

 
 Tillsyn av lantbruk, 

antal 

   

  

 

 

 

 

 

Verksamhet 
med god 
kvalitet 

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

Förvaltningen för utveckling 
och service 

 
 Användningen av e-

tjänster i Vara kommun, %, 
ska öka 

 2 600  

 
 Svarstider på e-post, %, 

ska förbättras 

82% 84%  

 
 Tillgänglighet på 

telefon, %, ska förbättras 

55% 69%  

 
 Bemötande, 

god/mycket god, %, ska 
förbättras. 

91% 84%  

 
 Andelen som upplever 

att kommunens politiker 
helt och hållet eller till stor 
del arbetar för kommunens 
bästa %, ska öka. 

   

 
 Andelen som upplever 

att kommunens anställda 
helt och hållet eller till stor 
del arbetar för kommunens 
bästa %, ska öka. 

   

 
 Andelen som vid den 

senaste kontakten med en 
tjänsteperson inom 
kommunen blev mycket 
eller ganska bra bemött %, 
ska öka. 

   

 
 Andelen som vid den 

senaste kontakten med en 
politiker blev mycket eller 
ganska bra bemött %, ska 
öka. 

   

Effektiva tjänster 

Tekniska nämnden 

 
 Ökad renoveringstakt 

för kommunens VA-
anläggningar, % 

0,77% 1,05%  

 
 Ökad kvalitet på 

kranvatten, % 

82%   
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    Övergripand
e mål 

Nämnd-/bolagsmål  Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
 Färre störningar i 

vattenförsörjningen, % 

68%   

 
 Ökad nöjdhet vid 

kontakt med Gatu- och 
parkenhet, VA-enhet och 
avfallshantering, % 

46%   

Hållbara tjänster 

Tekniska nämnden 

 

 
 Minskat matsvinn, % 18% 14%  

 
 Ökad nöjdhet för 

hämtning av hushållsavfall 
vid bostad, % 

87%   

 
 Ökad nöjdhet med hur 

det fungerar att lämna 
farligt avfall, % 

74%   

 
 Ökad nöjdhet med hur 

det fungerar att lämna 
förpackningsavfall och 
tidningar, % 

72%   

 
 Ökad andel 

hushållsavfall som samlats 
in för materialåtervinning, 
exklusive biologisk 
återvinning, % 

18,7% 18,6%  

Verksamhet som 
främjar utveckling och 
lärande 

Bildningsnämnden 

 
 Andel elever (%) i åk 6 

som uppnått 
kunskapskraven (betyg A-
E) i svenska. 

96,8% 88,8% 89,6% 

 
 Andel elever (%) i åk 6 

som uppnått 
kunskapskraven (betyg A-
E) i svenska som 
andraspråk. 

  83,33% 

 
 Andel elever (%) i åk 6 

som uppnått 
kunskapskraven (betyg A-
E) i matematik. 

94% 87,5% 88,5% 

 
 Andel elever (%) i åk 6 

som uppnått 
kunskapskraven (betyg A-
E) i engelska. 

88,1% 85,5% 89,1% 

 
 Andel elever (%) i åk 9 

som är behöriga till 
nationellt program på 
gymnasiet - yrkesprogram. 

81,7% 87,7% 82,8% 

 
 Andel elever (%) i åk 9 

som är behöriga till 
nationellt program på 
gymnasiet - estetiskt 
program. 

81,2% 84% 80,9% 

 
 Andel elever (%) i åk 9 

som är behöriga till 
nationellt program på 
gymnasiet - ekonomi-, 
humanistiska-, och 

80,6% 69,1% 80,3% 
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    Övergripand
e mål 

Nämnd-/bolagsmål  Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

samhällsvetenskapsprogra
m 

 
 Andel elever (%) i åk 9 

som är behöriga till 
nationellt program på 
gymnasiet 
- naturvetenskapligt och 
tekniskt program. 

78% 72,8% 76,4% 

 
 Genomsnittligt 

meritvärde, elever i åk 9 

219,1 211,6 220,9 

 
 Medelvärde elever i åk 

5 som upplever att 
skolarbetet stimulerar till 
att lära sig mer. 

6,4   

 
 Medelvärde elever i åk 

9 som upplever att 
skolarbetet stimulerar till 
att lära sig mer. 

5,3   

 
 Medelvärde elever i åk 

5 som upplever att de har 
studiero på lektionerna. 

6,4   

 
 Medelvärde elever i åk 

9 som upplever att de har 
studiero på lektionerna. 

5,1   

 
 Andel elever (%) som 

började på ett nationellt 
program för tre år sedan 
och tog gymnasieexamen 
inom tre år. 

80% 84% 73% 

 
 Antal elever som läser 

ett fjärde år på gymnasiet, 
ska minska. 

3 3 10 

 
 Medelvärde elever i åk 

2 på gymnasiet som 
upplever att skolarbetet 
stimulerar till att lära sig 
mer. 

5,7   

 
 Medelvärde elever i åk 

2 på gymnasiet som 
upplever att de har 
studiero på lektionerna. 

6,6   

 
 Antal besökare till 

badhusen i Vara kommun. 

96 697 71 637 15 743 

 
 Andel (%) av de 

erbjudna platserna på 
simskola som bokas. 

86% 83,6%  

 
 Antal inskrivna elever 

på kulturskolan. 

377 243  

 
 Antal besökare till 

kommunens bibliotek 
- fysiska besök. 

85 365 65 000  
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    Övergripand
e mål 

Nämnd-/bolagsmål  Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
 Antal besökare till 

kommunens bibliotek 
- digitala besök. 

8 200 11 219  

  Antal fysiska utlån i 
genomsnitt  per invånare 
och per år. 

5,3 5,3  

 
 Antal digitala utlån per 

invånare och per år. 

0,3 0,7  

  Antal besökare per år 
på Vara kommuns 
fritidsgårdar. 

 13 953  

 
 Antal offentliga 

arrangemang per år som 
arrangeras av Kultur och 
Fritid 

99 60  

 
 Andel offentliga 

arrangemang som 
genomförs med hjälp av 
ekonomiskt stöd från 
Bildningsnämnden 
(innefattar stöd via 
Aktivitetsstöd 
arrangemang, Stöd enligt 
särskilda avtal och Vara 
Snabb.) 

62% 24%  

 
 Andel elever i åk 1 på 

fritidshemmet som 
upplever att de blir nyfikna 
att lära sig mer. 

91% 91%  

 
 Andel elever i åk 1 på 

fritidshemmet som tycker 
att aktiviteterna på 
fritidshemmet är roliga och 
intressanta. 

98% 98%  

 
 Andel elever i åk 3 på 

fritidshemmet som 
upplever att de blir nyfikna 
att lära sig mer. 

98,8% 98,8%  

 
 Andel elever i åk 3 på 

fritidshemmet som tycker 
att aktiviteterna på 
fritidshemmet är roliga och 
intressanta. 

97,6% 97,6%  

Verksamhet som skapar 
trygghet och trivsel 

Bildningsnämnden 

 
 Andel (%) 

vårdnadshavare som 
upplever att sitt barn är 
tryggt och trivs i förskolan. 

97,6% 97,6%  

 
 Medelvärde elever åk 5 

som upplever att de är 
trygga i skolan. 

7,7   

 
 Medelvärde elever åk 9 

som upplever att de är 
trygga i skolan. 

6,8   

 
 Medelvärde elever i åk 

2 på gymnasiet som 

8,3   
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    Övergripand
e mål 

Nämnd-/bolagsmål  Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

upplever att de är trygga i 
skolan. 

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de är 
trygga vid sitt besök på 
Vara badhus. 

   

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de är 
trygga vid sitt besök på 
Vara fritidsgårdar. 

   

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de är 
trygga vid sitt besök på 
Vara bibliotek. 

   

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de är 
trygga när de är på 
kulturskolan. 

   

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de trivs 
vid sitt besök på Vara 
badhus. 

   

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de trivs 
vid sitt besök på Vara 
fritidsgårdar. 

   

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de trivs 
vid sitt besök på Vara 
bibliotek. 

   

 
 Andel (%) besökare 

som upplever att de trivs 
när de är på kulturskolan. 

   

 
 Andel elever i åk 1 på 

fritidshemmet som 
upplever att de är trygga på 
fritidshemmet. 

94% 94%  

 
 Andel elever i åk 3 på 

fritidshemmet som 
upplever att de är trygga på 
fritidshemmet. 

100% 100%  

Verksamhet som 
främjar tillgänglighet och 
delaktighet 

Bildningsnämnden 

 
 Andel (%) 

vårdnadshavare som 
upplever att förskolans 
information om barnet är 
tydligt. 

88,3% 88,3%  

 
 Andel (%) 

vårdnadshavare som 
upplever att barnet får stöd 
och hjälp. 

95,6% 95,6%  

 
 Medelvärde elever i åk 

5 som upplever att de får 
den hjälp och det stöd de 
behöver i undervisningen. 

8,9   
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 Medelvärde elever i åk 

9 som upplever att de får 
den hjälp och det stöd de 
behöver i undervisningen. 

6,8   

 
 Medelvärde elever i åk 

5 som upplever att de har 
inflytande över 
undervisningens 
utformning. 

6,3   

 
 Medelvärde elever i åk 

9 som upplever att de har 
inflytande över 
undervisningens 
utformning. 

4,2   

 
 Medelvärde elever i åk 

2 på gymnasiet som 
upplever att de får den 
hjälp och det stöd de 
behöver i undervisningen. 

8   

 
 Medelvärde elever i åk 

2 på gymnasiet som 
upplever att de har 
inflytande över 
undervisningens 
utformning. 

5,8   

 
 Antal föreningar som 

ansöker om föreningsstöd. 

101 94  

 
 Andel elever i åk 1 på 

fritidshemmet som 
upplever att de får vara 
med och påverka vad man 
gör på fritidshemmet. 

89% 89%  

 
 Andel elever i åk 3 på 

fritidshemmet som 
upplever att de får vara 
med och påverka vad man 
gör på fritidshemmet. 

97,6% 97,6%  

 
 Minst en av 

kulturskolan arrangerad 
aktivitet per skola och läsår 
(F-9). 

   

Verksamhet som har 
brukaren i centrum 

Socialnämnden 

 
 Medverkan i 

brukarundersökning ska 
öka från föregående 
undersökning, %. 

 33,33
% 

 

 
 Riktvärden från 

brukarundersökning ska 
öka från föregående 
undersökning, %. 

 33,33
% 

 

 
 Minst ett exempel på 

vilket sätt brukarens 
delaktighet har tagits 
tillvara, samtliga enheter. 

1 1 1 

 
 Minst ett exempel från 

verksamheten där 

 1 1 
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välfärdsteknik eller 
digitalisering främjat 
brukarens självständighet, 
samtliga enheter. 

Verksamhet som är 
kvalitetssäkrad 

Socialnämnden 

 
 Minst ett område där 

man arbetar med fokus på 
kvalitet och rättssäkerhet, 
samtliga enheter. 

 1 1 

 
 Antal överprövade 

beslut som avgjorts i 
enlighet med nämndens 
beslut. 

 85%  

 
 Kvalitetsregistren: 

Senior Alert, BPSD, 
Palliativregistret 

 100% 100% 

Verksamheten ska vara 
ett gott stöd för 
kommunens medborgare 
och näringsliv 

Miljö- och 
Byggnadsnämnden 

 

 
 Nöjd-kund-index, NKI, 

avseende miljö- och 
hälsoskydd, ska öka 

59% 76%  

 
 Nöjd-kund-index, NKI, 

avseende bygglov, ska öka 

60% 62%  

 
 Nöjd-kund-index, NKI, 

avseende 
livsmedelskontroll 

84% 82%  

 
 Antal 

informationsinsatser 

15 10  

 
 Inkomna synpunkter i 

"Bättre Vara" avseende 
miljö- och 
byggnadsnämndens 
verksamhet som fått svar 
inom fem arbetsdagar, % 

100% 100%  

  

 

 

 

Välmående 
arbetsplats 

Välmående arbetsplats 

Förvaltningen för utveckling 
och service 

 

 Välmående arbetsplats 

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

 
 Sjukfrånvaro, %, ska 

minska 

Förvaltningen för utveckling 
och service 

6,5% 5,9% 4,8% 

 
 Sjukfrånvaro, %, ska 

minska 

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

  0,7% 

 
 Andel 

heltidsanställda, %, ska 
öka 

Förvaltningen för utveckling 
och service 

81,4% 89,6% 90% 

 
 Andel 

heltidsanställda, %, ska 
öka 

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

  85,7% 

 
 Hållbart 

medarbetarengagemang, 
HME, %, ska förbättras 

82% 82%  
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Förvaltningen för utveckling 
och service 

 
 Hållbart 

medarbetarengagemang, 
HME, %, ska förbättras 

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

   

Välmående arbetsplats 

Tekniska nämnden 

 

 
 Sjukfrånvaro, %, ska 

minska 

7,5% 8% 7% 

 
 Andel 

heltidsanställda, %, ska 
öka 

73,6% 72,5% 72,3% 

 
 Hållbart 

medarbetarengagemang, 
HME, %, ska förbättras 

82% 82%  

Välmående arbetsplats 

Bildningsnämnden 

 

 
 Sjukfrånvaro, %, ska 

minska 

4,8% 6,1% 6,2% 

 
 Andel 

heltidsanställda, %, ska 
öka 

77,7% 77% 80,8% 

 
 Hållbart 

medarbetarengagemang, 
HME, %, ska förbättras 

81% 81%  

Välmående arbetsplats 

Socialnämnden 

 

 
 Sjukfrånvaro, %, ska 

minska 

10,2% 14,4% 12,8% 

 
 Andel 

heltidsanställda, %, ska 
öka 

61% 65% 64,7% 

 
 Hållbart 

medarbetarengagemang, 
HME, %, ska förbättras 

81% 81%  

 
 Kollegialt bemötande    

Välmående arbetsplats 

Miljö- och 
Byggnadsnämnden 

 

 
 Sjukfrånvaro, %, ska 

minska 

22,1% 11,4% 5,7% 

 
 Andel 

heltidsanställda, %, ska 
öka 

100% 100% 100% 

 
 Hållbart 

medarbetarengagemang, 
HME, %, ska förbättras 

70% 70%  

  

 

 

Hållbar 
ekonomi 

Hållbar ekonomi 

Förvaltningen för utveckling 
och service 

 Hållbar ekonomi 

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

 

 
 Resultat inom tilldelad 

ram, % 

Förvaltningen för utveckling 
och service 

 

92% 91% 86% 

 
 Resultat inom tilldelad 

ram, % 

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

 

  90% 
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Hållbar ekonomi 

Tekniska nämnden 

 

 
 Resultat inom tilldelad 

ram, % 

79% 94% 105% 

Hållbar ekonomi 

Bildningsnämnden 

 
 Resultat inom tilldelad 

ram, % 

100,74
% 

101% 101,39
% 

Hållbar ekonomi 

Socialnämnden 

 
 Resultat inom tilldelad 

ram, % 

99,46% 97,75
% 

101,94
% 

Hållbar ekonomi 

Miljö- och 
Byggnadsnämnden 

 

 
 Resultat inom tilldelad 

ram, % 

72% 94% 127% 

 

 


