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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. Delårsrapport april avser endast kommunens 

redovisning, koncernredovisning innefattande de kommunala bolagen görs i 

samband med årsbokslut. 

Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

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 
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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 och 21 boalgsmål. 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 2022 

uppgår till 47 mkr, vilket motsvarar 4,4 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Resultatmålet bedöms därmed komma att nås vid årets slut. 
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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. 

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. 

Årsprognos 

Årets resultat och balanskravsutredning 

mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Prognos 2022 

FULLFONDERINGSMODELL    

Årets resultat, mkr 77 100 47 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

7,7 9,5 4,4 

BLANDMODELL    

Årets resultat, mkr 68 91 33 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

6,8 8,7 3,1 

    

BALANSKRAVSUTREDNING, mkr    

Resultat enligt resultaträkningen 77 100 47 

Samtliga realisationsvinster 0 -39 -2 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -5 -9 -14 

Årets resultat efter 
balanskravsjustering 

72 52 31 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

0 0 0 

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

0 0 0 

Balanskravsresultat 72 52 31 
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mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Prognos 2022 

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja 

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 uppgår till 47 mkr, vilket motsvarar 4,4 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är lägre än genomsnittet för 

de senaste 2 åren men över det finansiella målet som är satt till 2 % +/- 

1 %. 

Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen innebär att kommunens 

resultat enligt blandmodellen måste överstiga noll kronor. I 

balanskravsutredningen avräknas realisationsvinster och orealiserade vinster 

och förluster i värdepapper från resultatet. 

Prognosen visar på ett överskott på 31 mkr i balanskravsutredningen och 

balanskravet bedöms därmed kunna uppnås. 

Finansiella nyckeltal 

  
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Prognos 

2022 

Nettokostnadsutveckling, % 1 4 2 3 9 

Skatte- och statsbidragsutveckling, % 2 4 7 5 3 

Årets investeringar, mkr 172 160 116 179 273 

Självfinansieringsgrad av investeringar, % 27 35 98 81 33 

Soliditet, % 26 24 27 31 31 

Kassalikviditet, % 36 47 53 38 42 

Långfristig skuld per invånare 20 34 32 32 44 

Pensionsförpliktelse, mkr 393 386 388 388 380 

Ovan redovisas viktiga nyckeltal för att kunna göra en finansiell analys över 

prognosen för helåret. 

Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 9 %, vilket är en hög siffra och 

har sin orsak i en turbulent omvärld med stigande priser som följd. Skatte- 

och statsbidragsutvecklingen hamnar på 3 %, vilket i relation till 

nettokostnadsutvecklingen är en låg siffra och antyder att resultatnivån hålls 

nere. 
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Prognosen för årets investeringar uppgår till 273 mkr, vilket är en väldigt 

hög siffra och innebär att kommunen måste låna pengar externt för att 

kunna finansiera alla investeringarna, vilket återspeglas på nyckeltalet 

långfristig skuld per invånare vilken ökar från 32 till 44 vilket är en ökning 

med 38 %. Nyckeltalet självfinansieringsgrad av investeringar prognosticeras 

till 33 %, vilket innebär att endast 33 % av investeringarna kan finansieras 

med egna medel och resten behöver lånas externt. 

Soliditeten minskar med några decimaler på grund av ökad upplåning men 

ligger kvar på goda 31 % då prognosen för årets resultat visar på 47 mkr i 

överskott. 

Prognosen för kassalikviditeten är 42 %, vilket är i samma nivå som snittet 

under de senaste 5 åren och ligger i linje med kommunens finanspolicy att 

inte ha stora överskott på de likvida medlen. 

Pensionsförpliktelserna minskar från 388 mkr till 380 mkr, vilket främst 

beror på utbetalningar från pensionssystemet som fanns före 1998. 

Diagram - finansiella nyckeltal 

Budgetavvikelse 

mkr 

Budgeterat resultat 34,0 

Nämndernas verksamhet -0,4 

Finansförvaltningens verksamhet 0,9 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 12,9 

Finansnetto 0 

Prognos helårsresultat 47,4 

Avvikelse mot budget 13,4 

Nämndernas verksamhet prognosticeras till -0,4 mkr lägre än budget. 

Kommunstyrelsen och socialnämnden visar på överskott som tillsammans 

tar ut bildningsnämndens underskott. Inga stora avvikelser noteras. 

Finansförvaltningens verksamhet prognosticeras till 0,9 mkr högre än 

budget. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras till 12,9 mkr högre än 

budget. 
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Finansnettot prognosticeras till att hålla budget. 

Totalt sett innebär detta en positiv avvikelse om 13,4 mkr mot budget., 

Utförligare beskrivning av avvikelserna finns längre fram i dokumentet 

under rubriken "Driftsredovisning". 

Förväntad utveckling 

Räkenskaper 

Driftsredovisning 

Mkr Delår 
april 
2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

budget/    
prognos 

Kommunstyrelsen -25,7 -83,6 -108,1 -106,7 1,4 

-varav förvaltning för utv. och service -22,5 -77,0 -98,2 -96,8 1,4 

-varav samhällsbyggnadsförvaltningen -3,2 -6,7 -9,9 -9,9 0,0 

Tekniska nämnden -10,6 -23,6 -27,5 -27,6 -0,1 

Bildningsnämnden -156,0 -459,6 -467,8 -471,4 -3,6 

Socialnämnden -119,1 -398,8 -424,4 -422,7 1,7 

Miljö- och byggnadsnämnden -1,9 -4,7 -5,3 -5,3 0,0 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg -4,3 -12,4 -13,2 -13,0 0,2 

Vara kommuns revisorer -0,3 -1,2 -1,2 -1,2 0,0 

Summa nämndsverksamhet -317,9 -984,0 -1 047,7 -1 048,1 -0,4 

Finansverksamheten -9,1 41,5 18,3 19,2 0,9 

Summa verksamhet -327,0 -942,5 -1 029,4 -1 028,9 0,5 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 364,0 1 052,3 1 072,7 1 085,6 12,9 

Finansiella intäkter/kostnader -5,9 -10,2 -9,3 -9,3 0,0 

Summa efter finansiering 31,1 99,6 34,0 47,4 13,4 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 

Totalt 31,1 99,6 34,0 47,4 13,4 

Nämnderna 

Årsprognoserna för Vara kommuns revisorer och miljö- och 

byggnadsnämnden visar på en ekonomi i balans. Tekniska nämnden och 

Räddningsnämnden västra Skaraborg visar på mycket små avvikelser. 

Kommunstyrelsens årsprognos visar på ett överskott om 1,4 mkr där hela 

överskottet ligger på förvaltningen för utveckling och service. Överskottet 

beror främst på minskade personalkostnader på grund av 

föräldraledighet/vakant tjänst samt att nystartade kontaktcenter inte gör av 
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med hela sin budget. 

Bildningsnämndens årsprognos visar på ett underskott om 3,6 mkr där det 

främst är gymnasieskolan som avviker. Avvikelsen på gymnasieskolan beror 

bland annat på försämrat IKE-netto (köp och sälj av gymnasieplatser), 

verksamheten har inte fullt ut anpassats till tidigare beslut om minskad 

budgetram, ökade stödinsatser till elever med särskilt stöd och ökade 

materialkostnader för yrkesprogrammen. Andra kostnader som bidrar till 

underskottet är ökade livsmedelskostnader och ökade lokalkostnader. 

Socialnämndens prognos visar på ett överskott om 1,7 mkr. Det är stora 

variationer inom socialnämndens verksamheter, bland annat visar 

socialförvaltningen gemensamt ett överskott om 9,4 mkr. Det förklaras 

bland annat att av en politisk prioritering om 3 mkr används till 

underskottet för heltidsresan, tillskott för hyra till nya Rondellen om 4 mkr. 

I prognosen räknas också med färre resor med färdtjänst och att ingen 

ökning av hemtjänsttimmar har skett under tertialet. Individ- och 

familjeomsorgen visar på ett underskott om 9,8 mkr, vilket främst förklaras 

av en ökning av familjehemsplaceringar, placeringar på institution och 

ekonomiskt bistånd. Omsorg kring personer med funktionsnedsättning 

visar på ett överskott om 3,2 mkr, vilket främst beror på att ingen ny 

placering har skett under tertialet. 

Finansverksamheten 

Finansverksamhetens prognos visar på ett överskott om 1 mkr. Det kan 

förklaras av bättre utfall av interna ersättningar från nämnderna gällande 

internränta och lokalkostnader. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkterna prognostiseras öka med 8,9 mkr. Statsbidragen 

prognostiseras öka med 4 mkr. 

Finansnetto 

Finansiella kostnader och intäkter prognosticeras vara i balans med budget. 
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Investeringsredovisning 

Nämnd, mkr Delår 
april 
2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

budget/    
prognos 

Kommunstyrelsen 0 2,4 6,4 6,4 0,0 

-varav förvaltning för utv. och service 0 0 2,4 2,4 0,0 

-varav samhällsbyggnadsförvaltning 0 2,4 4,0 4,0 0,0 

Tekniska nämnden 62,9 169,5 342,5 257,9 84,6 

Bildningsnämnden 0,8 6,7 7,4 7,4 0,0 

Socialnämnden 0 0,6 1,6 1,6 0,0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 

Summa 63,7 179,2 357,9 273,3 84,5 

Investeringsredovisning projekt, teknisk nämnd 

Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

budget/    
prognos 

Äldreboende/Korttidsboende 57 49 40 9 

Återvinningscentral 31 27 27 0 

Renov/omb fastighet bin lokaler - 24 24 0 

Larvs skola ombyggnad 15 13 23 -10 

Alléhallen 46 41 20 21 

Alléskolan förnyelse 34 25 15 10 

Ram vatten och avlopp - 14 14 0 

Kvänum förskola etapp 1 20 23 13 10 

Ram gata/park - 11 11 0 

Nästegårdsskolan förnyelse 22 19 10 9 

Renov/omb fastighet soc lokaler - 10 10 0 

Underhåll övriga lokaler - 8 8 0 

Tråvad förskola/skola, ny- och omb 57 17 7 10 

Ram exploatering VA - 10 7 3 

Ram tomtområde exploatering gata - 14 6 8 

Tingshusgatan trottoar och gata 10 10 5 5 

Kyrkogatan Vedum 4 4 4 0 

Upplagsyta Gata/Park 4 4 3 1 

Familjecentral 15 2 3 -1 

Vara reningsverk kväverening 15 8 2 6 

Reservkraft Lagman/Sprinten 2 2 2 0 

Lagman bygg & anläggningsprogram 12 2 1 1 

Upprustning besiktning broar 2 2 1 1 

Vattenverk med ledningar 2 1 0 1 

Torggatan 1 1 0 1 

Förskola Västra skolan 10 0 0 0 

Storgatan, gata park 0 0 0 0 

Drottninggatan inkl GC-väg 12 0 0 0 
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Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

budget/    
prognos 

Övriga projekt - 2 3 -1 

Summa  342 258 85 

Årsprognosen för investeringarna hamnar på höga 273 mkr, vilket är 

94 mkr mer än förra året. Det är 85 mkr lägre än budget, vilket motsvarar 

76 %. 

Tabellen ovan visar en sammanställning över tekniska nämndens projekt. 

Resultaträkning 

Mkr 
Delår 
april 
2022 

Bokslut  
2021 

Budget  
2022 

Prognos 
2022 

Verksamhetens intäkter 92 285 341 295 

Verksamhetens kostnader -401 -1 174 -1 318 -1 266 

- varav jämförelsestörande poster 0 19 0 0 

Avskrivningar -18 -54 -52 -58 

Verksamhetens nettokostnader -327 -943 -1 029 -1 029 

Skatteintäkter 256 734 753 762 

Generella statsbidrag och utjämning 108 318 319 323 

Verksamhetens resultat 37 109 43 56 

Finansiella intäkter 1 5 6 5 

Finansiella kostnader -7 -14 -15 -14 

Resultat efter finansiella poster 31 100 34 47 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 

Periodens/årets resultat 31 100 34 47 
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Balansräkning 

Mkr 
Delår 
april 
2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 1 226 1 174 1 461 1 392 

Maskiner och inventarier 43 47 47 47 

Finansiella anläggningstillgångar 426 423 423 402 

Summa anläggningstillgångar 1 695 1 644 1 931 1 841 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd & exploateringsfastigheter 5 4 5 4 

Kortfristiga fordringar 70 83 69 83 

Likvida medel 54 1 10 10 

Summa omsättningstillgångar 129 88 84 97 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 824 1 732 2 015 1 938 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

    

Eget kapital     

Periodens/årets resultat 31 100 34 47 

Övrigt eget kapital 544 445 524 545 

Summa eget kapital 575 545 558 592 

     

Avsättningar     

Avsättningar pensioner 387 388 381 380 

Andra avsättningar 66 66 26 43 

Summa avsättningar 453 454 407 423 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 614 513 829 703 

Kortfristiga skulder 182 220 221 220 

Summa skulder 796 733 1 050 923 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 824 1 732 2 015 1 938 
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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. 


