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Inledning 

Delårsrapporten redovisar kommunens ekonomiska resultat för perioden 

samt en bedömning avseende helårsprognos. Delårsrapporten avser endast 

kommunens redovisning, koncernredovisning med sammanställda 

räkenskaper görs i årsredovisningen. 

För utvärdering av god ekonomisk hushållning för hela kommunkoncernen, 

utifrån gällande riktlinjer, görs dock en sammanvägd bedömning i 

delårsrapporten av de mål kommunfullmäktige antagit där såväl nämnders 

som kommunala bolags målanalyser är utgångspunkten. Därtill redovisas 

delårsresultat samt helårsprognos för respektive bolag, vilka tillsammans 

med kommunens redovisning även detta utgör underlag för utvärdering av 

god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattning delårsresultat & 

årsprognos 

 

Delårsresultat 

Resultatet för perioden januari-augusti 2022 för kommunen uppgår till 

82,3 mkr. Motsvarande resultat 2021 var 89,4 mkr. 

För de kommunala bolagen uppgår delårsresultatet (resultat efter finansiella 

poster) till: 

 Vara Koncern AB -0,1 mkr 

 Vara Bostäder AB +4,8 mkr 

 Vara Industrifastigheter AB +0,7 mkr 

 Vara Konserthus AB +1,0 mkr 

 VaraNet AB +0,8 mkr 

Helårsprognos 

Prognostiserat helårsresultat för kommunen uppgår till 67 mkr, vilket 

motsvarar 6,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Helårsprognosen kan jämföras med budgeterat resultat för året, vilket 
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uppgår till 34 mkr. Prognosen för kommunen förklaras dels av att 

nämnderna prognostiserar ett överskott om 10,5 mkr dels av högre 

skatteintäkter och generella statsbidrag om ca 23 mkr jämfört med budget. 

För de kommunala bolagen uppgår helårsprognosen (resultat efter 

finansiella poster) till: 

 Vara Koncern AB -0,2 mkr 

 Vara Bostäder AB + 1,4 mkr 

 Vara Industrifastigheter AB +0,5 mkr 

 Vara Konserthus AB +0,1 mkr 

 VaraNet AB +0,5 mkr 

Förvaltningsberättelse 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

Den samhällsekonomiska utvecklingen 2022 präglas av mycket hög 

inflation, stigande räntor och en inbromsning av ekonomin och tillväxten. 

För sysselsättningen är bedömningen fortsatt att den utvecklas starkt 2022, 

framförallt beroende på stor efterfrågan på arbetskraft. Detta innebär 

sammantaget att under året förväntas skatteunderlaget fortsatt utvecklas 

positivt, och något starkare än tidigare bedömningar. Utifrån rådande läge 

med stigande priser innebär det ändå, trots stark skatteunderlagstillväxt i år, 

att kommunernas köpkraft minskar i reala termer. Detta är en utveckling 

som förväntas fortsätta 2023 med allt större påverkan. 

Hur påverkas Vara kommun? 

Inflation 

De stigande priserna har under årets första åtta månader inneburit märkbar 

påverkan i kommunens olika verksamheter, om än i varierande omfattning. 

Livsmedelspriserna har under året ökat i genomsnitt med ca 20 %, och 

förutspås fortsätta öka under resterande del av året. De ökade 

livsmedelspriserna har dock inte inneburit en ökning av kostnaderna om 20 
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%. Kostnaderna har hållits nere dels till följd av en lägre beläggning under 

första halvåret p.g.a. pandemin, dels till följd av minskade kostnader för 

semestervikarier under sommaren då verksamheter inom 

bildningsförvaltningen varit stängda. Dessutom har en översyn av menyer 

genomförts vilket påverkat kostnaderna.  

Ökningen av bygg- och materialpriser har på vissa enheter en viss påverkan 

på driftbudgeten men framför allt märks det i upphandlingsläget av 

investeringsprojekt. Det har blivit svårare att förutse anbud och spridningen 

har ökat då det även finns en ökad riskosäkerhet hos anbudslämnare.  

Vad gäller elpriserna har kommunen ett upphandlat avtal på elleverans. 

Detta är fyraårigt och sträcker sig till utgången av 2023. För varje nytt 

kalenderår kommer ett nytt elpris som baserar sig på de upphandlade 

prisvolymerna som leverantören har gjort under en period på drygt ett år 

innan den nya prisperioden träder i kraft. För 2022 har kommunen ett fast 

elpris på cirka 55 öre/kWh. Av den anledningen blir det ingen 

omvärldspåverkan utifrån stigande priser under innevarande år. Senare i 

höst kommer 2023 års pris meddelas. Vilket detta nya pris blir är 

svårbedömt, men med stor sannolikhet är en markant prishöjning att vänta. 

Räntekostnader 

Till följd av extremt snabba prisökningar världen över har centralbankerna i 

rask takt börjat höja sina styrräntor och även aviserat fortsatta höjningar 

framöver. Det medför att räntemarknadens aktörer förväntar sig högre 

framtida räntor och de långa marknadsräntorna har därför stigit markant 

under 2022. 

Vara kommun har en finansieringspolicy som stipulerar att sprida 

ränterisken i kommunens låneportfölj i syfte att motverka hastiga 

kostnadsökningar. Tack vare riskspridningen och en bättre likviditet till följd 

av lägre utfall av investeringar samt ökade skatteintäkter så väntas 

kommunens räntekostnader uppgå till ca 1,5 mkr vilket är 0,4 mkr lägre än 

budgeterat. De kommunala bolagens (Vara Bostäder AB) räntekostnader 

uppgår till 3,0 mkr, vilket är en ökning gentemot budget med 1,0 mkr.  
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För kommunkoncernen som helhet innebär det att räntekostnaderna uppgår 

till 4,5 mkr, vilket är en ökning med 0,6 mkr.  

Under 2023 väntas snitträntan öka ytterligare i kommunkoncernens portfölj 

i takt med att räntor på rörliga lån stiger och nya lån kommer att tas upp. 

Räntekostnaden 2023 väntas totalt uppgå till ca 15 mkr för koncernen varav 

de kommunala bolagens kostnader uppgår till 10 mkr och 5 mkr avser 

kommunen. Kostnadsökningen är inräknad i beslutad budget 2023.  

Sysselsättning 

Senaste skatteunderlagsprognos (augusti 2022) visar på högre skatteintäkter 

än budgeterat, en avvikelse om ca 23 mkr. Budgetavvikelsen och den 

positiva utvecklingen 2022 för Vara kommun förklaras av en starkare 

utveckling av skatteunderlaget än beräknat, precis som för riket som helhet. 

Arbetsmarknad 

Arbetslösheten har sjunkit i nästintill samtliga kommuner i landet under de 

senaste 12 månaderna. I riket som helhet uppgick arbetslösheten till 6,6 % 

augusti 2022, vilket är 1,1 % lägre jämfört med samma period föregående år. 

I Vara uppgick arbetslösheten i augusti till 4,6 %, vilket är en minskning 

med 0,5 % jämfört med augusti 2021 och samma nivå som i december 

2021. Arbetslösheten i Vara ligger därmed fortsatt under riksnivån samt 

snittet i Västra Götalands län (5,9 %). Tydlig förändring är att 

långtidsarbetslösheten minskat i Vara kommun, men samtidigt har 

ungdomsarbetslösheten istället ökat. Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år 

uppgick i augusti 2022 till 7,5 % i Vara, jämfört med 7,0 % december 2021. 

Motsvarande statistik för hela Västra Götalands län var i augusti 

2022 7,3 %, där en minskning syns sedan 2021. 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Året hittills har präglats av det pågående kriget i Ukraina och de 

följder det får för kommunens verksamheter. Bland annat har en 

beredskapsgrupp startats upp som har till uppgift att planera för 

samordning och mottagandet av flyktingar från Ukraina. Regeringen 

har gett Migrationsverket i uppdrag att åstadkomma en jämn 
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fördelning mellan kommuner för boenden för skyddsbehövande 

enligt massflyktingsdirektivet. Från första juli gäller en ny 

bosättningslag där Vara kommun fått ett anvisningstal om 56 

massflyktingar som kan anvisas. Hittills har ca 30 personer anvisats 

och fått boende i de två iordningställda bostäderna på 

Nordhemsgatan och Odengården i Vara tätort. Bedömning är att 

anvisningstakten bromsat något men att kommunen sannolikt 

kommer att behöva fler bostäder under hösten. 

 Beslut har tagits i kommunfullmäktige att inrätta en 

säkerhetssamordnarfunktion under kommunstyrelsen från och med 

1 januari 2023. Därtill har det beslutats att ge uppdrag att teckna 

samverkansavtal med Essunga och Grästorps kommuner i syfte att 

tillhandahålla säkerhetssamordnare och 

informationssäkerhetssamordnare gemensamt för kommunerna 

Essunga, Grästorp och Vara. Detta utifrån att nuvarande 

organisation behöver utvecklas vad gäller det kommunala 

säkerhetsarbetet inom flera områden för att möta invånarnas behov 

av trygghetsskapande åtgärder. Krisberedskap, civilt försvar, 

säkerhetsskydd och informationssäkerhet utgör områden som 

kommer alltmer i fokus i säkerhetsarbetet.  

 Kommunfullmäktige har under året beslutat att ansöka om 

medlemskap från 1 januari 2023 i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS. Ett medlemskap i RÖS 

ämnar skapa förbättrade förutsättningar att möta tilltagande och 

förändrade behov och krav i verksamheten. Därtill görs 

bedömningen att ett medlemskap i kommunalförbundet bidrar till 

en mer återhållsam kostnadsutveckling över tid, jämfört med om 

nuvarande organisering skulle bestå.   

 Familjecentralen, Familjehuset Ängen, invigdes i slutet av augusti. 

Verksamhetens syfte och långsiktiga målsättning är att samordna 

och stärka det hälsofrämjande arbetet och utgöra ett förebyggande 

stöd till familjer i Vara. Verksamheten verkar för att öka och stärka 

samverkan mellan olika professioner såsom barnavårdscentral, 

mödravårdscentral, ungdomsmottagning, socialtjänst, öppen 
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förskola och skola.  

 Beslut för en etablering av ett kontaktcenter fattades av 

kommunfullmäktige i februari. Under våren har en upphandling 

gjorts av externt konsultstöd. Projektorganisationen är nu på plats 

och arbetet i full gång. Enhetschefen på 

kommunikationsavdelningen är intern projektledare. Tjänsten som 

Samordnande kommunvägledare ska rekryteras under hösten för att 

så snart som möjligt kunna börja jobba i växeln och i projektet. 

 Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla Vara Koncern AB. 

Eftersom bolaget under sin verksamhetstid gått med förlust 

kommer det uppstå en negativ resultatpåverkan på Vara kommun 

om ca 1,4 mkr 2022 efter likvidationen.  

 En samverkansöverenskommelse för Vara kommun och 

Lokalpolisområde Västra Skaraborg har tecknats gällande långsiktigt 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

 Under året har planering och genomförande av det allmänna valet 

(riksdag, kommun & region) ägt rum.   

Under året har flera större investeringar och om- och nybyggnationer 

påbörjats eller slutförts: 

 Byggnation av nya korttidsboendet Rondellen i Vara tätort har 

påbörjats och beräknas vara klart för inflyttning våren 2023.  

 Första steget avseende ombyggnation av Alléskolan har slutförts i 

form av kök och matsal. Byggnation fortsätter nu för lokalerna till 

de praktiskt-estetiska ämnena.  

 Ombyggnation av Alléhallen har påbörjats.  

 Ombyggnation av Larv skola pågår med beräknad inflyttning 

höst/vinter 2022.  

 Familjecentralen på Vara Vårdcentrum har färdigställts.  
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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 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. 

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen och respektive 

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

beslut år 2019 (KF § 64) ska såväl övergripande mål som nämndsmål gälla 
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och ligga fast för perioden 2020-2023. Vad gäller indikatorer ska det finnas 

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

bolagen beslutas årligen en affärsplan (verksamhetsplan), där mål preciseras, 

vilka ska ha tydlig förankring till de övergripande målen. 

Agenda 2030 

Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer 

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

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

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Begreppet hållbar utveckling är viktigt för Vara kommuns långsiktiga 

planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av 

varandra; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

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

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

Denna inkludering görs genom att varje övergripande mål kopplas till ett 

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

globala mål som huvudsakligen kan kopplas till Vara kommuns verksamhet. 

Styrprocess 

Styrprocessen syftar ytterst till att knyta samman övergripande mål, nämnds- 

och bolagsmål med resurstilldelning och uppföljning. Styrprocessen 

omfattar två huvudprocesser; en planeringsprocess (budgetprocess) och en 

uppföljningsprocess. 

Planeringsprocessen startar med en investeringsberedning och en 

omvärldsanalys, vilken tar fasta på möjligheter och utmaningar såväl i ett 

nuläge som för de närmaste kommande åren. Underlagen utmynnar i ett 

inriktningsbeslut i kommunstyrelsen för nämndernas drift- och 

investeringsramar kommande budget- samt planeringsår. Inriktningsbeslutet 

fungerar som ”stafettpinne” vilken kommunstyrelsen överlämnar till 

nämnderna, att ha som utgångspunkt för nämndens arbete med budget. 

Utifrån inriktningsbeslutet arbetar nämnderna fram budgetförslag vilket 

överlämnas till budgetberedningen. Även de kommunala bolagen inkommer 
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med budgetförslag. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om strategisk 

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

respektive nämnd samt bolag fram sin detaljbudget. 

Uppföljningsprocessen syftar till att göra mål, resurser och resultat 

transparenta. Delårsrapport april omfattar ekonomisk uppföljning för 

samtliga nämnder. Helårsutfall för drift och investering prognostiseras 

baserat på det ekonomiska utfallet under perioden januari till april. 

Delårsrapport augusti innefattar, utöver nämndernas uppföljning med 

prognos för helåret, även bolagens resultat och prognos samt 

måluppföljning. 

Årsredovisningen innehåller uppföljning av verksamhet, ekonomi och 

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

ett dokument från vilket kommunfullmäktige kan utkräva ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser för det gångna året. 

 

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. 
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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 
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skuldsättning därmed förhindras. Varje generation ska således bära 

kostnaderna för den service som den konsumerar. 

Verksamhetsperspektiv  

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning i 

Vara kommun att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt 

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

mellan budgeterade resurser, mål och resultat. 

Måluppfyllelse 

Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om fyra övergripande 

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

bedöms komma vara uppfyllt (grönt), delvis uppfyllt (gult) eller ej uppfyllt 

(rött) vid årets slut. Måluppfyllelsen grundar sig på nämndernas och 

bolagens målanalyser för respektive nämnds- och bolagsmål, vilka är 

kopplade till de övergripande målen. För vidare information hänvisas till 

respektive nämnds och bolags rapport. 

Till grund för analys av måluppfyllelse finns även kommunövergripande 

indikatorer till två av de övergripande målen. För indikatorernas redovisning 

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

99 % = gult (delvis uppfyllt) och 0-84 % = rött (ej uppfyllt). 

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 
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företagsklimat, goda förutsättningar för tillväxt och utveckling samt 

möjlighet för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt. 

Måluppfyllelse 

 

Inom ramen för det övergripande målet Attraktivt Vara med livskvalitet för alla 

finns fyra nämndsmål och fem bolagsmål. Vid delår augusti bedöms fyra 

mål bli uppfyllda vid årets slut och fem mål delvis uppfyllda. Sammantaget 

bedöms därför det övergripande målet komma vara delvis uppfyllt vid årets 

slut. Analysen grundar sig på nedanstående. 

Det övergripande målet bedöms delvis komma att uppfyllas vid årets slut 

avseende områdena gott företagsklimat, goda förutsättningar för tillväxt och 

utveckling samt möjlighet för medborgare och näringsliv att agera 

miljövänligt. Denna slutsats grundar sig på följande: 

 Företagens sammanfattande omdöme i den årliga 

attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv ligger marginellt lägre 

än föregående år. Från 2020 till 2021 ökade antalet företagsstarter 

med 23 procent, sammantaget från 2019 till 2021 syns en ökning 

med 51 procent. Även om attityder och faktiska upplevelser är 

positiva och att merparten av branscherna i Vara kommun utvecklas 

positivt trots oroligt omvärldsläge med många osäkerheter så har 

besöksnäringen inklusive kultursektorn fortsatt utmaningar, inte 

minst gällande ökade kostnader och kompetensbrist.  

 Planberedskapen är alltjämt god både i ett Varaperspektiv och i ett 

Skaraborgsperspektiv. Gällande villatomter är efterfrågan i Vara 

tätort högre än utbudet vilket kommer stabilisera sig dels i samband 

med att det nya bostadsområdet i nordöstra Vara tätort 

(Lassagården) släpps till försäljning och att ett planprogram för 

ytterligare ett bostadsområde i sydvästra Vara tätort (Håkan-

Månsgården) tar form. Olika intressen kring markanvändning i 

kombination med ett begränsat utbud av mark för bostadsändamål 

gör det angeläget att tillgodose en effektiv planering av den 

bebyggelse som tillskapas. Planberedskapen kommer att ökas när 
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Håkan-Månsgården börjar detaljplaneras. Även i andra tätorter i 

kommunen finns detaljplanerad mark.  

 År 2020 skulle utsläppen i Sverige ha minskat med 40 procent 

jämfört med 1990 och år 2045 ska Sverige inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har 

minskat med 29 procent sedan år 1990 (baserat på mätvärden år 

2019). Motsvarande siffra för Vara kommun är att 

växthusgasutsläppen minskat med 18 procent sedan 1990 (baserat 

på mätvärden år 2018). Jordbruk och transporter är de sektorer som 

står för de största utsläppen i Vara kommun. Utsläppen per 

invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Åtgärder 

för att minska utsläppen är flera inom i allt från detaljplanering av 

nya bostadsområden till infrastruktur för hållbara bränslen. Ett 

inriktningsbeslut för hållbara drivmedel är antaget under 2021 och 

ett aktivt arbete pågår både för etablering av lokal biogasproduktion 

samt för en tankstation. Vara kommun är också aktiva i den 

delregionala dialogen som sker angående ökad användning av vätgas 

bland annat längs Kinnekullebanan. En del i Vara kommuns 

hållbarhetslöfte som beslutades 2021 är även att arbeta fram en 

strategi för laddinfrastruktur.  

 Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde pågår ett 

antal strategiska insatsområden för att främja en god och hållbar 

samhällsutveckling. Det handlar bland annat om arbete i projekt 

såsom Lokalt naturvårdsbidrag för framtagande av 

naturvårdsprogram, lokalt vattenbidrag för att förbättra 

vattenkvalitén främst utifrån ett övergödningsperspektiv samt 

framtagande av ett kulturmiljövårdsprogram. 

Det övergripande målet bedöms delvis komma att uppfyllas vid årets slut 

avseende områdena ett samhälle som skapar goda förutsättningar att styra 

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

nätverk. Denna slutsats grundar sig på följande: 

 Uppkopplingsförutsättningarna i kommunen som helhet är god men 

sett till att samhället digitaliseras så är det viktigt både ur ett socialt 
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hållbarhetsperspektiv och ur ett etableringsperspektiv att 

förutsättningarna för uppkoppling också blir uppkoppling i 

realiteten. 

 Mobilitetslösningar (tåg, bil, buss, cykel, säkra 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. 

 Måluppfyllnaden för nyproducerade lägenheter ser delvis osäker ut 

då ett antal planerade projekt skjutits fram. För att stärka 

förutsättningarna för att kunna realisera Vara kommuns riktlinjer för 

bostadsförsörjning i kommunen har en operativ och 

förvaltningsöverskridande grupp bildats där även privata 

fastighetsägare finns representerade. Detta för att stärka den sociala 

hållbarheten genom att på olika sätt tillgodose bostad till alla utifrån 

olika förutsättningar. 

 Mätning vad gäller upplevelsen av den offentliga miljön visar på 

goda resultat i senaste undersökning. Kommunens fastighetsenhet 

och gatu- och parkenhet arbetar kontinuerligt med upprustning av 

lekplatser, trygghetsförbättringar och skötsel av parker samt 

förändring av gator och vägar i syfte att öka trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter.  

 Inom socialnämndens verksamhetsområde ökar de förebyggande 

insatserna. Exempelvis kan nämnas socialnämndens träffpunkter 

och mötesplatser där målsättningen är tidiga insatser för att 

bibehålla god hälsa för de äldre som inte tidigare haft regelbunden 

och nära kontakt med vård och omsorg. Därutöver kan även 

nämnas familjecentralens nyöppnade verksamhet, samverkan mellan 

socialförvaltningens vuxenenhet och arbetsmarknadsenheten för att 

invånare som är i behov av ekonomiskt bistånd ska få en snabbare 

väg till sysselsättning samt att Vara familjeteam erbjuder 

kommunens invånare föräldrautbildningar, råd och stöd. 
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 Fortsatt påverkan av coronapandemin syns inom Vara Konserthus 

AB verksamhet. Hösten 2022 är den första säsongen på över två år 

som kan inledas utan begränsande restriktioner. Utbudet är enormt 

då programmen är fyllda av framflyttade produktioner, vilket dock 

skapar en mättad marknad. Hela branschen vittnar om att publiken 

ännu inte återvänt i samma utsträckning som innan pandemin. 

Köpbeteendet är förändrat, kunden planerar inte länge på förhand 

utan köper sin biljett så nära evenemanget som möjligt. 

Sammantaget ser bolaget att publiktillströmning ändå ökar även om 

det sker långsamt och från låga nivåer.  

Verksamhet med god kvalitet 

      

Beskrivning av mål  

Vara kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och 

näringsliv i kommunen. Kommunens uppdrag är att leverera service och 

tjänster av hög kvalitet, med så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljö- och 

klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet.  

 

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

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

skapar engagemang kring kommunens verksamheter, ger kunskap och 

förståelse för kommunens uppdrag och stärker förtroendet för kommunens 

arbete. 

Måluppfyllelse 

 

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

nämndsmål och fyra bolagsmål. Sju nämndsmål bedöms komma vara delvis 

uppfyllda vid årets slut och två prognostiseras vara uppfyllda. För bolagen 

prognostiseras samtliga mål vara uppfyllda vid årets utgång. Sammantaget 

innebär det att målet i sin helhet delvis kommer uppfyllas. Jämfört med 

tidigare års målanalyser syns en positiv utveckling avseende det 

övergripande målets uppfyllelse. 
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Det övergripande målet bedöms komma att uppfyllas vid årets slut avseende 

delområdena öppenhet, hög tillgänglighet, gott bemötande samt dialog och 

delaktighet. Denna slutsats grundar sig på följande: 

Dialog och kommunikation är viktiga byggstenar för att skapa förtroende 

för kommunens verksamhet och därigenom uppnå målet. Arbetet med att 

utveckla kommunens arbete med medborgardialog har resulterat i riktlinjer 

för vägledning i arbetet. I samband med att restriktionerna relaterat till 

coronapandemin lättat kan fler medborgardialoger genomföras. 

I februari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om en etablering av 

kontaktcenter, projektet för ett införande har nu startat. Syftet är att kunna 

öka tillgänglighet, förbättra servicen och leverera bästa möjliga bemötande. 

Projektet beräknas ta ett år att genomföra och uppstarten av kontaktcentret 

planeras till september 2023. 

Användningen av kommunens sociala medier har ökat och även 

synpunktshanteringen "Bättre Vara" har fått hantera fler ärenden från 

kommunens invånare, vilket tyder på ett stort engagemang för kommunens 

verksamheter. Behovet av e-tjänster fortsätter öka och allt fler verksamheter 

ser värdet av att se över sina processer för effektivare hantering. En 

utmaning är dock fortfarande att få kommuninvånarna att upptäcka och 

använda de e-tjänster som finns. 

Inom tekniska förvaltningen sker kontinuerligt arbete för ökad 

kundnöjdhet. Exempelvis har informationsfilmer tagits fram riktat till 

medborgarna om gatu- parkenhetens arbete. Filmerna har publicerats i 

sociala medier. Under Jordgubbens dag deltog även enheten i kommuntältet 

och informerade om arbetet med övergång till fossilfri fordonspark, 

omställning från gräsmattor till ängsmark och digital felanmälan. 

För bildningsförvaltningens del sker arbete mot att nå mål om ökad 

tillgänglighet och delaktighet inom verksamhetsområdet. I förskolan sker en 

anpassning av lärmiljöer till varje barngrupps behov utefter regelbundna 

kartläggningar. För grundskolan och högstadiet har eleverna upplevt en 

närhet och tillgänglighet till elevhälsans personal, något som sannolikt 

påverkar elevens upplevelse av stöd i skolan positivt. Under pandemin har 
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dock sjukskrivningar och frånvaro av ordinarie personal gjort det svårare att 

variera lektioner och arbetsformer i undervisningen, vilket påverkar 

upplevelsen av graden av inflytande hos eleverna. På gymnasiet har man 

infört programvisa träffar med elevråden för att få eleverna att både bli mer 

och känna sig mer delaktiga, vilket medför att fler elever blir delaktiga i 

dialogen och känner att de får möjlighet att komma till tals och bli lyssnade 

på. Skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla klass- och elevråden med 

syfte att öka inflytandet för eleverna genom dessa forum. 

Nöjd-Kund-Index inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

visar på förbättrade resultat och en positiv trend de senaste åren. Att 

verksamheten präglas av god kvalitet, tillgänglighet, information, 

kompetens, rättssäkerhet och effektivitet är av största vikt varmed fortsatt 

arbete sker utifrån kundperspektivet. 

För Vara Konserthus AB har det stora behovet av kommunikationsinsatser 

kring restriktioner under pandemin i form av direktkontakt med kunder 

inför besök, information på hemsidan etc. på ett positivt sätt utvecklat och 

utökat kontakten med kunderna inför deras respektive besök på 

konserthuset. 

Det övergripande målet bedöms delvis komma uppfyllas vid årets slut 

avseende kommunens uppdrag att leverera service och tjänster av hög 

kvalitet, med så liten miljöpåverkan som möjligt. Denna slutsats grundar sig 

på följande: 

 För att uppnå ökad kvalitet på kranvatten görs en ombyggnad av 

Jungs vattenverk för att öka uttaget och byta ut gamla filter mot nya. 

För färre störningar i vattenförsörjningen arbetar VA-enheten med 

löpande underhåll och ökat fokus på läcksökningar och åtgärder i 

ledningsnätet. En översyn av reservkraftförsörjningen har gjorts 

under året. Detta för att trygga dricksvattenleverans vid 

strömavbrott. Reningsverket i Vara har försetts med ett nytt 

kvävereningssteg i syfte att förbättra kvaliteten i det utsläppta 

avloppsvattnet. 

 Byggnation av en ny återvinningscentral i Vara pågår och beräknas 



20 

 

 

öppna upp 1 januari 2023. Tekniska förvaltningen arbetar 

tillsammans med verksamheterna i att möjliggöra en effektiv 

avfallssortering. Det långsiktiga målet är att alla fastigheter ska ha 

bra system för detta. 

 Utbyte av kommunens fordon till fossilfria pågår. Däri pågår ett 

arbete för omställning till eldrift genom installation av laddplatser 

vid kommunens fastigheter. Därtill införs fossilfria maskiner inom 

gatu- och parkenheten. Sedan tidigare används inte 

bekämpningsmedel i verksamheten. Konsekvensen är, som i andra 

kommuner, att det i normalläget behöver finnas en större acceptans 

för ogräs än vad som var fallet förr. 

 Miljöbelastningen har minskat i Afsån efter att två nya kvävesteg 

driftsatts. Dessa är belägna i Varas respektive Håkantorps 

reningsverk.  

 Kostenheten respektive lokalvårdsenheten arbetar kontinuerligt med 

målen kring miljö- och klimatpåverkan genom minskat matsvinn, 

minskad användning av engångsmaterial och minimering av 

kemikalieanvändningen. 

 Inom bildningsförvaltningen arbetar verksamheterna mot att främja 

utveckling och lärande samt att skapa trygghet och trivsel för att på 

så sätt bidra till måluppfyllelse av det övergripande målet 

"verksamhet med god kvalitet".  Avseende trygghet och trivsel visar 

senaste mätningar på goda resultat i såväl förskola, grundskola och 

gymnasieskolan. I förvaltningen pågår ett gott arbete för att skapa 

bra, trygga och trivsamma miljöer med regelbundet fokus på 

värdegrundsfrågor och bemötande. För måluppfyllelse att främja 

utveckling och lärande ses en förbättring jämfört med föregående år 

gällande andelen elever i åk 6 med godkända betyg i svenska, 

matematik och engelska. Men förbättringen är marginell varför 

några generella slutsatser inte kan dras. Analys av de nationella 

proven åk 6 visar att majoriteten klarar sig väl i svenska, engelska 

och matematik, men att läsförmågan hos eleverna behöver stärkas 

inom samtliga ämnen. Andel elever i åk 9 behöriga till 

gymnasieprogram har minskat detta läsår. Bland de elever som gick 
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ut åk 9 i år fanns många elever i behov av särskilt stöd, som redan 

när de började i åk 7 saknade godkända betyg i flera ämnen efter att 

de hade lämnat åk 6. Vid analys av den progression dessa elever 

gjort över tid blir det tydligt att flera av dem klarade behörighet till 

gymnasiet och framför allt hade en individuell utveckling som 

medförde fler betyg än i åk 6.  

 I socialförvaltningen bedöms verksamheten som kvalitetssäkrad 

utifrån resultat från genomförda ärendegranskningar. Samtliga 

enheter arbetar med avvikelserapportering som en del i 

ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Här kan även 

nämnas det nationella Palliativregistret vilket visar palliativa vårdens 

kvalitet utifrån vissa parametrar. Vara kommun har här ett mycket 

gott resultat. 

  

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. Till det övergripande målet hör även tre stycken 

bolagsmål. För nämnderna bedömer två att målet kommer uppnås vid årets 

slut och fyra att målet delvis kommer uppnås. För bolagen bedöms samtliga 

mål komma uppnås. Sammantaget görs bedömningen att det övergripande 

målet delvis kommer var uppfyllt vid årets slut. 
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På kommunens arbetsplatser bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete där 

medarbetarens delaktighet är viktig för upplevelsen av en välmående 

arbetsplats. På arbetsplatsträffar ska arbetsmiljöfrågor diskuteras enligt ett 

årshjul. Material finns framtaget och är tillgängligt att använda för att arbeta 

med arbetsmiljöområdets frågor, vilket skapar förutsättningar för en 

välmående arbetsplats. Ledarskapet är en viktig faktor för hur medarbetaren 

och arbetsgruppen upplever arbetsplatsen. Därför påminns och utvecklas 

kommunens ledare kontinuerligt med kunskap, metoder och verktyg för att 

kunna leda tillitsbaserat och coachande för genomförande av uppgifter och 

framtagna planer. 

När det gäller sjukfrånvaron i kommunen uppgår den till 10,7 % för 

perioden januari till juni 2022, vilket är en ökning jämfört med samma 

period 2021 (9,1 %). Det höga sjuktalet kan dels förklaras av hög 

korttidsfrånvaro som inledde året, till följd av Covid-19, men även 

långtidssjukskrivningarna har ökat, framförallt inom socialförvaltningen. 

Sjukfrånvaron skiljer sig åt och varierar kraftigt mellan förvaltningar, 

verksamheter och enheter. Ökningar har skett inom nämnda 

socialförvaltningen men även inom förvaltningen för utveckling och service, 

medan bildningsförvaltningen, tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

har minskad sjukfrånvaro. Inom socialförvaltningens verksamhetsområde 

äldreomsorg visar statistik att så mycket som var femte medarbetare är 

frånvarande på grund av sjukdom. Äldreomsorgen är en verksamhet vars 

medarbetare har arbetat hårt under hela pandemin och där det samtidigt 

ofta varit svårt att bemanna. Det är en trolig förklaring till de höga sjuktalen. 

Ett arbete i verksamheten med stöd från HR-avdelningen med att 

identifiera orsaker samt skapa en utökad verktygslåda för chefer att arbeta 

med sjukfrånvaron har nyligen påbörjats. 

2022 Indikatorer (Jämna år) Utfall 2018 Utfall 2020 Utfall 2022 Mål 2022 

 
Hållbart medarbetarengagemang, 
HME, %, ska förbättras 

82% 81%  84% 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts vartannat år och genomförs under hösten 2022. Därav avsaknad av mätresultat i 
delårsuppföljningen. 

2022 
Indikatorer (Delår aug & 
kalenderår) 

Utfall 2020 Utfall 2021 
Utfall aug 

2022 
Mål 2022 

 Sjukfrånvaro, %, ska minska 9,4% 9,1% 10,7% 6,4% 
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2022 
Indikatorer (Delår aug & 
kalenderår) 

Utfall 2020 Utfall 2021 
Utfall aug 

2022 
Mål 2022 

 Andel heltidsanställda, %, ska öka 72,2% 74,4% 75,3%  

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. Till det övergripande målet hör även sju 

stycken bolagsmål. Utifrån att kommunen vid delåret uppfyllt det finansiella 

resultatmålet om 2 % +/- 1 %, att helårsprognosen visar detsamma samt att 

de kommunala bolagen på totalen prognostiserar ett överskott vid årets slut 

görs sammantaget bedömningen att det övergripande målet ”Hållbar 

ekonomi” kommer att vara uppnått vid årets slut. Viktigt att notera är dock 

att kommande år 2023-2024 med stor risk kommer innebära ekonomiska 

utmaningar för kommunen och hela kommunkoncernen utifrån den 

samhällsekonomiska utvecklingen. Målet hållbar ekonomi bedöms komma 

uppfyllas 2022, men det finns risk att så inte blir fallet framöver. 
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Utöver ovanstående grundar sig målanalysen på följande: 

Av fem nämnder bedömer fyra (socialnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, tekniska nämnden & kommunstyrelsen, med dess två 

förvaltningar) att målet kommer uppnås vi årets slut utifrån att aktuella 

nämnder prognostiserar ett överskott gentemot tilldelad budget. En nämnd, 

bildningsnämnden, bedömer att målet delvis kommer vara uppnått vid årets 

slut utifrån att ett mindre underskott prognostiseras. 

Av samtliga sju bolagsmål bedöms fem vara uppfyllda vid årets slut och två 

delvis uppfyllda. Målen uppfylls utifrån bedömning om hållbar nivå på 

hyressättningen och att bolagens soliditet överlag antingen stärks eller 

bibehålls på ungefär samma nivå som 2021. För de delvis uppfyllda avser ett 

Vara Konserthus AB och rör egenfinansieringen. Coronapandemin har 

påverkat bolagets ekonomi med kraftigt sänkta egenintäkter som följd och 

målet har de senaste två åren ej varit möjligt att nå. Bolagets 

egenfinansieringsgrad ligger under normala omständigheter på strax över 

30 %. Egenfinansieringsgraden för 2021 landade liksom första pandemiåret 

2020 på 15%. Prognosen är betydligt bättre för 2022 och gör gällande att 

egenfinansieringsgraden för 2022 förväntas vara tillbaka på 29%, vilket 

betyder en kraftig ökning jämför med pandemiåren och sålunda bedömer 

bolaget att målet delvis uppfyllts. Vara Koncern AB redovisar att mål om 

ökad samordning för finanser och riskanalys delvis kommer att nås 2022 

samt att Vara Koncern AB kommer att avvecklas och arbetet framöver sker 

i ordinarie styrprocess. 

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

även två indikatorer på kommunövergripande nivå: 

1. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

ska uppgå till 2 % +/- 1 %. 

Kommunens resultat i relation till skatter och generella statsbidrag beskriver 

kommunens förmåga att generera ett hållbart överskott. Målsättningen om 

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

för att kommunen ska kunna göra återinvesteringar utan att ekonomin 

urholkas, givet en normal investeringsnivå. Kommunen redovisar i delår 
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augusti 2022 ett överskott om ca 11 %. Det innebär således att Vara 

kommun når resultatmålet. För helåret prognostiseras ett resultat om 

67 mkr, vilket motsvarar 6,1 % överskott och att resultatmålet förväntas 

komma nås även vid årets slut. 

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

Nämnderna har under januari-augusti 2022 förbrukat ca 95 % av 

periodiserad budgetram (avseende samma period), vilket innebär att 

indikatorns målsättning om maximalt 100 % nyttjande uppfyllts. 

2022 
Indikatorer (Delår aug & 
kalenderår) 

Utfall 2020 Utfall 2021 
Utfall aug 

2022 
Mål 2022 

 Resultat inom tilldelad ram, % 97% 99% 94,8% 100% 

 

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

7,7% 9,5% 11,3% 2% 
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Sammanställning övergripande mål & nämnds-bolagsmål 

Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

Attraktivt Vara med livskvalitet för alla  

                

 

En hållbar tillväxt och utveckling  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Bra offentlig miljö  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Förebyggande insatser inom samtliga verksamhetsområden ska öka  

 

Socialnämnden 

 
 

Verksamheten ska främja en god och hållbar samhällsutveckling  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

 
 

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

 

Vara Bostäder AB 

 
 

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

 

Vara Industrifastigheter AB 
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Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

 
 

Vara Konserthus ska öka sin beläggningsgrad.  

 

Vara Konserthus AB 

 
 

Andel hushåll med tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten - utanför 
tätort och småort: 2019 99%, 2020  85%, Mål 2021 87%, Mål 2022 89%  

 

VaraNet AB 

 
 

Andel hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)- utanför tätort 
och småort: 2019 71%, 2020 70%, Mål 2021 73%,Mål 2022 75%  

 

VaraNet AB 

 
 

Verksamhet med god kvalitet  

      

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

 

Förvaltningen för utveckling och service 

 
 

Effektiva tjänster  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Hållbara tjänster  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Verksamhet som främjar utveckling och lärande  
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Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

 

Bildningsnämnden 

 
 

Verksamhet som skapar trygghet och trivsel  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Verksamhet som främjar tillgänglighet och delaktighet  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Verksamhet som har brukaren i centrum  

 

Socialnämnden 

 
 

Verksamhet som är kvalitetssäkrad  

 

Socialnämnden 

 
 

Verksamheten ska vara ett gott stöd för kommunens medborgare och näringsliv  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

 
 

Bolaget ska verka för aktiv ägarstyrning för att nå kommunfullmäktiges mål.  

 

Vara Koncern AB 
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Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

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

 

Vara Bostäder AB 

 
 

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

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

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

 

Vara Konserthus AB 

 
 

Välmående arbetsplats  

    

Välmående arbetsplats  

 

Förvaltningen för utveckling och service 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Välmående arbetsplats  
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Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

Bildningsnämnden 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

Socialnämnden 

 
 

Välmående arbetsplats  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

 
 

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

 

Vara Bostäder AB 

 
 

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

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

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

 

Vara Konserthus AB 

 
 

Hållbar ekonomi  

   

Hållbar ekonomi  

 

Förvaltningen för utveckling och service 
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Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

Tekniska nämnden 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

Bildningsnämnden 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

Socialnämnden 

 
 

Hållbar ekonomi  

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

 
 

Bolaget ska verka för: ökad samordning för finanser och riskanalys, minskad sårbarhet vad gäller 
personal och övriga resurser, kompetensutveckling och ökad insyn och öppenhet.  

 

Vara Koncern AB 

 
 

Bolaget ska driva verksamheten på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.  

 

Vara Koncern AB 
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Övergripande mål Nämnd-/bolagsmål 

 
 

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

 

Vara Bostäder AB 

 
 

Rättvisande och hållbar hyressättning  

 

Vara Bostäder AB 

 
 

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

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

Rättvisande och hållbar hyressättning  

 

Vara Industrifastigheter AB 

 
 

Vara Konserthus ska öka sin egenfinansiering.  

 

Vara Konserthus AB 
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Sammanfattande utvärdering god ekonomisk hushållning 

 

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

nämndsmål och 19 bolagsmål. Av de fyra övergripande målen är ett 

finansiellt och tre verksamhetsmässiga. Till det finansiella målet hör ett 

resultatmål för kommunen, vilket lyder "resultat i förhållande till 

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

Resultatet för delår augusti 2022 uppgår till 82,3 mkr för kommunen, vilket 

motsvarar ca 11 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 66,7 mkr, vilket motsvarar 6,1 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet bedöms 

därmed komma att nås. Därtill prognostiserar samtliga kommunala bolag ett 

överskott vid årets slut. Sammantaget görs därför bedömningen att god 

ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv uppfylls vid årets slut för 

hela kommunkoncernen. 

För de verksamhetsmässiga målen bedöms samtliga tre delvis kunna nås vid 

årets slut. Av den anledningen görs därför bedömningen att god ekonomisk 

hushållning ur ett verksamhetsperspektiv endast delvis kommer uppfyllas. 

Finansiell analys 

Den finansiella analysen i delårsrapporten innefattar kommunens 

redovisning, resultat och prognos. I samband med årsredovisningen 

innefattas de kommunala bolagen i analysen och en koncernanalys 

upprättas. 

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 
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finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling 

inom de fyra perspektiven. 

Finansiellt resultat 

Årets resultat 

Kommunen 2020 2021 
Prognos 

2022 

Fullfonderingsmodell    

Årets resultat, mkr 77 100 67 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 7,7 9,5 6,1 

Blandmodell    

Årets resultat, mkr 68 91 52 

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 6,8 8,7 4,8 

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 

67 mkr, vilket motsvarar 6,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Det är lägre än genomsnittet för de senaste 2 åren, men är klart över det 

finansiella målet som är satt till 2 % +/- 1 %. Prognosen innebär en positiv 

avvikelse mot budget om 33 mkr. 

Intäkter och kostnader 

Kommunen 2020 2021 
Prognos 

2022 

Nettokostnadsutveckling, % 2 3 8 

Skatte- och statsbidragsutveckling, % 7 5 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. 

Skatte- och statsbidragsutvecklingen hamnar på 4 % enligt prognosen, 

medan nettokostnadsutvecklingen prognostiseras till 8 %. Det innebär att 

den klart största intäktsposten för kommunen inte ökar i samma takt som 

nettokostnaderna. 
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Under perioden 2017 till 2021 ökade nettokostnaderna totalt med 10 

procentenheter medan skatte- och statsbidragsutvecklingen haft en större 

ökning med 20 procentenheter under samma period. Detta har medfört en 

positiv påverkan på tidigare års resultat, framför allt för åren 2020 och 2021.  

Prognosen är att utvecklingen av nettokostnaden ökar i högre takt under 

2022 och det beror bland annat på den höga inflationen som har varit under 

året. Att prognosen för nettokostnadsutvecklingen är högre än skatte- och 

statsbidragsutvecklingen medför att prognosen för resultatet blir lägre för 

2022 jämfört med 2021. 

Investeringar 

Kommunen 2020 2021 
Prognos 

2022 

Årets investeringar, mkr 116 179 239 

Kommunens investeringsprognos för år 2022 är 239 mkr. Det är nästan 

34 % högre än året innan och betydligt högre än genomsnittet för de 

senaste 5 åren som är 145 mkr. Samtidigt är det 109 mkr lägre än budget. 

Självfinansieringsgrad 

% 2020 2021 
Prognos 

2022 

Vara kommun 98 81 46 

Västra Götaland, genomsnitt 115 145 - 

Riket, genomsnitt 111 148 - 

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 2022 är 46 %, 

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 
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2020/2021. Att självfinansieringsgraden är låg, trots ett högt prognostiserat 

resultat, beror på den höga investeringsnivån. En självfinansieringsgrad 

under 100 % innebär en minskad likviditet och/eller en ökad upplåning. 

Kapacitet 

Soliditet 

% 2020 2021 
Prognos 

2022 

Vara kommun 27 31 32 

Västra Götaland, genomsnitt 22 26 - 

Riket, genomsnitt 22 31 - 

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 2022 är 32 % vilket är en ökning med 1 % 

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, samt för riket under året 2021. 

Kommunalskatt 

% 
Vara 

kommun 
Västra 

Götaland 
Riket 

Kommunens skattesats 21,77 21,37 20,67 

Regionens skattesats 11,48 11,48 11,56 

Total skattesats 33,25 32,85 32,23 

En del av bedömningen av kommunens finansiella kapacitet rör den 

kommunala skattesatsen, där en jämförelsevis låg skattesats innebär en 

potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. 

Den kommunala skattesatsen i Vara kommun år 2022 uppgick till 21,77 % 

och har varit oförändrad sen 2017 då den höjdes med 50 öre.  

Den totala skattesatsen i Vara är 40 öre högre än Västra Götaland och en 

krona och två öre högre än riket. 
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Risk - Kontroll 

Likviditet 

Kassalikviditet, % 2020 2021 
Prognos 

2022 

Vara Kommun 53 38 36 

Västra Götaland, genomsnitt 117 132 - 

Riket, genomsnitt 117 138 - 

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 2022 är 36 % vilket är lägre jämfört med 

de två senaste åren. I jämförelse med genomsnittet för kommunerna i 

Västra Götaland och riket åren 2020/2021 är kommunens kassalikviditet 

låg, men förklaras av att kommunen har en checkkredit i stället för pengar i 

kassan. 

Långfristig skuld 

Tkr/invånare 2020 2021 
Prognos 

2022 

Vara kommun 32 32 38 

Västra Götaland, genomsnitt 27 31 - 

Riket, genomsnitt 26 29 - 

Prognosen för långfristiga skulder år 2022 är 38 tkr/invånare vilket innebär 

en ökning jämfört med året innan då skulden var 32 tkr/invånare. Ökningen 

beror på stort investeringsbehov som har finansieras av ökad upplåning. 

I jämförelse med genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland och riket 

åren 2020/2021 har Vara kommun en större skuld per invånare. Det 

förklaras av koncernbankens införande år 2018 då de kommunala bolagens 
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lån övertogs av kommunen samt att kommunen har ökat sin skuldbörda de 

senaste åren. Kommunens andel av den långfristiga låneskulden är 14 

tkr/invånare. 

Prognosen för låneskulden innebär en ökning med 100 mkr till 576 mkr för 

koncernen som helhet och hela ökningen ligger hos kommunen vars skuld 

uppgår till ca 200 mkr. Bolagens skulder är oförändrade. 

Fördelning låneskuld 
inom koncernbanken mkr 

2018 2019 2020 2021 Prognos 2022 

Vara kommun -10 118 108 95 195 

Vara Bostäder AB 260 358 358 379 379 

Vara Industrifastigheter AB 8 6 4 0 0 

Vara konserthus AB 0 0 0 0 0 

VaraNet AB 4 4 3 2 2 

Total låneskuld 263 486 476 476 576 

 Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i portföljen är f.n. 2,8 år och 

räntebindningstiden f.n. 2,3 år. 

Kapitalbindning och räntebindning vid omsättning och upplåning fördelas 

inom intervall i en normalportfölj. Aktuell spridning ligger f.n. inom angivna 

intervall för samtliga löptider. 

Löptid 
räntebindning 

Normal Min Max Aktuell andel 

< 1 år 40% 30% 50% 30% 

1 < 3 år 40% 30% 50% 35% 

3 < 5 år 20% 10% 30% 26% 

5 år < 0% 0% 20% 9% 

 

Löptid 
räntebindning 

Normal Min Max Aktuell andel 

< 1 år 40% 30% 50% 13% 

1 < 3 år 40% 30% 50% 35% 

3 < 5 år 20% 10% 30% 43% 

5 år < 0% 0% 20% 9% 

  

Pensionsåtagande 

Mkr 2020 2021 
Prognos 

2022 

Pensioner intjänade före 1998 260 253 241 

Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 52 59 65 

Löneskatt 76 76 74 

Total pensionsskuld 388 388 380 
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Finansiella placeringar 0 0 0 

Återlån 388 388 380 

Prognosen för kommunens pensionsåtagande år 2022 uppgår till 380 mkr. 

Pensionsskulden prognostiseras att minska under året 2022 med 8 mkr. Det 

är eftersom pensioner intjänade före 1998 minskar i takt med gjorda 

pensionsutbetalningar. 

Hela pensionsförpliktelsen har återlånats i sin helhet och det finns ingen 

återförsäkring och inga medel är placerade. 

Avvikelse prognos/budget 

Mkr  

Nämndernas verksamhet 11 

Finansförvaltningens verksamhet 0 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 23 

Finansnetto -1 

Summa avvikelse mot budget 33 

  

Budgeterat resultat 34 

Resultat enligt prognos 67 

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 en positiv avvikelse mot budget 

på 10,5 mkr. Främst är det kommunstyrelsen som avviker. 

Finansförvaltningens verksamhet prognosticeras till att följa budget. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras till 23 mkr högre än 

budget. 

Finansiella intäkter/kostnader prognosticeras till 1 mkr lägre än budget. 

Totalt sett innebär detta en positiv avvikelse om 33 mkr mot budget. 

Utförligare beskrivning av avvikelserna finns längre fram i dokumentet 

under rubriken "Driftsredovisning". 
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Känslighetsanalys 

Händelseförändring, Mkr Kostnad/intäkt 

Ränteförändring med 1 % * 6 

Löneförändring med 1 % ** 8 

Verksamhetens kostnader - förändring med 1 % ** 5 

Förändring försörjningsstöd med 10 % 3 

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning med 10 % 22 

Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning med 10 % 1 

10 heltidstjänster (30 000 kr/månad) 5 

Förändring i elpriset 100 öre/kWh 12 

* Ränteförändring är beräknad på hela koncernens låneskuld. 
**Avser prognos för kostnader 2022. 

Kommunen har ett ansvar att ha beredskap att hantera oförutsedda 

händelser som är utanför dess egen kontroll. Känslighetsanalysen ovan visar 

hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella ställning och 

resultat. 

Inkomstutjämningen baseras på kommunernas skattekraft och garanterar att 

varje kommun får minst 115 procent av Sveriges gemensamma skattekraft. 

Medan kostnadsutjämningen utjämnar kostnadsskillnader som beror på 

åldersstruktur, socioekonomiska förhållanden och geografi. 

Vara kommun har en elförbrukning som ligger på cirka 12 GWh per år. Det 

betyder att en ökning i elpriset med 100 öre/kWh skulle innebära en 

kostnadsökning med 12 mkr. Under året 2022 har Vara kommun ett avtal 

med fast elpris på 55 öre/kWh. Det innebär att förändringar i elpriset inte 

kommer att påverka kostnaderna eller prognosen för året, men det kommer 

att påverka nästkommande år. Snittpriset för elpriset under augusti 2022 var 

223 öre/kWh och prognosen för vintern är att elpriset kommer att fortsätta 

att ligga på en hög nivå. Även om ingen tydlig prognos om elpriset finns för 

2023, så är ett fortsatt högt elpris att vänta, som kommer påverka 

kostnaderna för 2023. 
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Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning, mkr 2020 2021 
Prognos 

2022 

Årets resultat enligt resultaträkning 77 100 67 

Avgår realisationsvinster 0 -39 -2 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

Pensioner enl. fullfonderingsmodellen -8 -9 -15 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 69 52 50 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 69 52 50 

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 

50 mkr vilket innebär att balanskravet blir uppfyllt. 

Förväntad utveckling 

Rysslands invadering av Ukraina påverkar hela organisationen på många 

olika sätt och framåt kommer troligen energiförsörjningen bli en viktig fråga 

att hantera. Av den anledningen kommer en nulägesbild över aktörer, risker 

och effekter av ett eventuellt effektbortfall samt en handlingsplan och 

kommunikationsplan för hur detta ska kunna hanteras tas fram. 

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och omvärlden till följd av kriget i 

Ukraina kommer fortsatt även påverka kommunens ekonomi. Den 

samhällsekonomiska utvecklingen med hög inflation och höjda räntor 

präglar de ekonomiska utmaningarna framöver. Högre räntekostnader och 

högre kostnader generellt är därför att vänta för kommunen, vilket 
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inkluderar kostnader för drivmedel, energi och livsmedel. Men, inflationen 

påverkar i synnerhet kommunens pensionskostnader. Pensionskostnaderna 

kommer öka markant 2023 och preliminärt även 2024 eftersom de beräknas 

på pris- och inkomstbasbelopp vilket i sin tur har sin grund i inflationens 

utveckling under innevarande år. Skatteunderlaget beräknas dock fortsatt 

utvecklas relativt starkt. Senaste prognos för kommunens del visar på högre 

tillväxt av skatteunderlaget kommande år än vad som tidigare beräknats. I 

reala termer är ändå skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. 

För utvecklingen på arbetsmarknaden bedöms arbetslösheten komma att 

öka nästa år sett till riket som helhet, om än marginellt. Detta gör att 

kommunens arbetsmarknadsenhet räknar med ett ökat behov av 

arbetsmarknadsinsatser 2023. 

Ekonomistyrningen kommer bli av än större vikt för hela organisationen 

framöver utifrån de kommande årens ekonomiska förutsättningar. En del av 

detta arbete är en reviderad investeringsbudgetprocess, där en 

investeringsberedning kommer äga rum hösten 2022 inför framtagande av 

budget 2024. 

Inom ramen för V6-samarbetet kommer en ny organisation för 

upphandling och inköp att implementeras under 2023 där en väsentlig del är 

införandet av en inköpssamordnarfunktion i respektive kommun. 

Ekonomicheferna har även fått i uppdrag att utreda möjligheten att 

samordna redovisningsarbetet i en gemensam redovisningsenhet. Därtill 

pågår en förstudie inför gemensam upphandling av personal- och 

lönesystem med planerad driftstart 2025. Parallellt pågår en utredning att 

inrätta en gemensam löneenhet. 

Framtida stora frågor är även personal- och kompetensförsörjning i 

kommunen. Arbetet med heltid som norm förväntas identifieras under 

kommande år, en nulägesanslys och utvärdering av den pilot som finns 

pågår. Strategier och strukturer behöver utvecklas för detta, främst inom 

vård och omsorgsarbete. Ett än viktigare arbete framöver är hur Vara 

kommun som arbetsgivare lyckas behålla och utveckla redan befintliga 

medarbetare men även attrahera och rekrytera nya. Vikten av hur 

kommunen upplevs som arbetsgivare kommer bli än mer central för att 
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kunna genomföra samhällsuppdraget. Däri ligger att arbeta såväl strategiskt 

som operativt med de höga sjuktalen. 

Flera nya bestämmelser har införts både i Socialtjänstlagen, Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). En av de nya bestämmelserna är 

bland annat att undersköterska kommer att bli en skyddad yrkestitel och att 

det kommer att krävas bevis från Socialstyrelsen för att kunna kalla sig för 

undersköterska. En ytterligare ändring innebär att enbart den som innehar 

titeln undersköterska kommer att kunna utses som fast omsorgskontakt 

inom hemtjänsten, vilket är något som ska erbjudas samtliga individer med 

insatsen hemtjänst. På vilket sätt de nya bestämmelserna kommer att 

påverka en redan svårbemannad grupp är svårt att förutspå. 

Övergångsbestämmelser finns och dessa kommer att underlätta övergången 

till den nya lagstiftningen. 

Den nya säkerhetsorganisationen kommer att kunna stärka kommunens 

arbete med säkerhetsskyddsarbete, krisledning och civilt försvar. 

Resursförstärkningen kommer att innebära såväl mer fokus på 

förebyggande strategiskt arbete som operativt insatsarbete. 

Arbetet med att implementera miljöstrategin kommer att genomföras vilket 

är ett sätt att åstadkomma 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. 
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Räkenskaper 

Driftsredovisning 

Mkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Kommunstyrelsen -55,1 -51,6 -83,6 -94,2 -85,8 8,4 

-varav förvaltning för utv. och service -49,5 -47,1 -77,0 -84,1 -76,5 7,6 

-varav samhällsbyggnadsförvaltningen -5,5 -4,5 -6,7 -10,1 -9,3 0,8 

Överförmyndarnämnden  -1,5  -2,1 -2,1 0,0 

Valnämnden  0,4  -0,4 -0,5 -0,1 

Tekniska nämnden -16,0 -15,5 -23,6 -27,7 -26,7 1,0 

Bildningsnämnden -302,5 -314,1 -459,6 -473,9 -474,9 -1,0 

Socialnämnden -253,5 -267,1 -398,8 -429,5 -428,0 1,5 

Miljö- och byggnadsnämnden -4,1 -3,6 -4,7 -5,5 -5,1 0,4 

Räddningsnämnden Västra 
Skaraborg 

-8,3 -8,7 -12,4 -13,2 -12,8 0,4 

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

Summa nämndsverksamhet -640,2 -662,2 -984,0 -1 047,7 -1 037,1 10,5 

Finansverksamheten 43,6 19,6 41,5 18,3 18,1 -0,2 

Summa verksamhet -596,6 -642,6 -942,5 -1 029,4 -1 019,0 10,3 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

692,7 732,8 1 052,3 1 072,7 1 095,8 23,1 

Finansiella intäkter/kostnader -6,7 -7,9 -10,2 -9,3 -10,2 -0,9 

Summa efter finansiering 89,4 82,3 99,6 34,0 66,6 32,5 

Extraordinära poster (netto)       

Totalt 89,4 82,3 99,6 34,0 66,6 32,5 

Överförmyndarnämnden och valnämnden ingick t.o.m. 2021 i kommunstyrelsens budget. 

Nämnderna 

Sammantaget prognostiserar nämnderna för ett budgetöverskott om 

10,5 mkr 2022. Överskottet hänförs mestadels till kommunstyrelsen och 

förvaltningen för utveckling och service (7,6 mkr) och förklaras 

huvudsakligen av kvarvarande budgeterade medel avseende lönepotten och 

lägre personalkostnader beroende på vakanser och sjukskrivningar. Övriga 

nämnder prognostiserar på det stora hela en budget i balans vid årets 

utgång. Socialnämndens och tekniska nämndens prognoser visar på ett, i 

förhållande till budgetens storlek, mindre överskott om 1,5 mkr respektive 

1 mkr. Bildningsnämnden å sin sida förutspår ett mindre underskott. 

Viktigt att poängtera är dock att i prognosen för såväl bildningsnämnden 

som socialnämnden förekommer verksamheter som prognostiserar större 

underskott. Inom bildningsnämnden prognostiserar förskoleverksamheten 
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ett underskott om ca 5,9 mkr. För socialnämndens del förutspås underskott 

inom verksamheten individ- och familjeomsorg om ca 13 mkr. 

Underskottet beror på en ökning av familjehemsplaceringar och placeringar 

på institution när det gäller vuxna, barn och unga. Därtill finns budgetposter 

inom socialnämnden (hyreskostnader för nya korttidsboendet Rondellen 

om 3,9 mkr) där motsvarande kostnader ännu ej realiserats. Skulle dessa 

kostnader infallit och allt annat lika hade det därmed inneburit att 

socialnämnden prognostiserat ett budgetunderskott. 

Finansverksamheten 

Prognos är budget i balans. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Intäkter från skatter och generella statsbidrag beräknas bli 23,1 mkr högre 

än budgeterat, vilket är en ökning med ca 10,3 mkr jämfört med föregående 

prognos i delårsrapport april. Förklaring ligger i starkare utveckling av 

skatteunderlaget i form av hög sysselsättning och medföljande utveckling av 

lönesumman än vad som förutsågs för 2022 och även i tidigare prognos 

under våren. 

Finansiella intäkter/kostnader 

De finansiella nettokostnaderna väntas bli 0,9 mkr än budgeterat. Vara 

kommunkoncern har en koncernbank vilket bl.a. innebär att kommunen 

sköter all upplåning centralt och lånar ut pengar till de kommunala bolagen. 

Till följd av ökade marknadsräntor prognostiseras kommunkoncernens 

räntekostnader bli 0,6 mkr högre en budgeterat. Samtidigt ökar 

ränteintäkterna med 0,6 mkr jämfört med budget för den utlåning som görs 

till bolagen. Likvidering av Vara Koncern AB innebär en finansiell kostnad 

som beräknas uppgå till 1,4 mkr. De finansiella kostnaderna för pensionerna 

beräknas bli högre jämfört med föregående år, men prognosen är ändå att 

kostnaderna kommer vara 1,0 mkr lägre än budgeterat.  Sammantaget ger 

det ett underskott om 0.4 mkr. Resterande del av underskottet hänförs till 

olika mindre budgetposter. 
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Investeringsredovisning 

Mkr Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

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

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

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

Tekniska nämnden 119,4 169,5 332,5 228,0 104,5 

Bildningsnämnden 2,8 6,7 7,4 7,4 0,0 

Socialnämnden 0,2 0,6 1,6 1,6 0,0 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 122,4 179,2 347,9 239,0 108,8 

Investeringsredovisning, teknisk nämnd 

Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Underhåll övriga lokaler - 8,0 8,9 -0,9 

Renov/omb fastighet bin lokaler - 23,9 23,2 0,7 

Renov/omb fastighet soc lokaler - 10,0 10,5 -0,5 

Alléhallen 46,0 41,2 10,0 31,2 

Familjecentral 15,0 1,6 4,3 -2,7 

Larvs skola ombyggnad 15,0 13,5 23,0 -9,5 

Tråvad förskola/skola, ny- och omb 57,0 17,4 8,0 9,4 

Kvänum förskola etapp 1 20,0 12,8 2,0 10,8 

Förskola Västra skolan 10,0 0,1 0,0 0,1 

Äldreboende/Korttidsboende 57,0 49,4 32,0 17,4 

Reservkraft Lagman/Sprinten 2,0 1,5 1,5 0,0 

Alléskolan förnyelse 34,0 25,3 23,0 2,3 

Nästegårdsskolan förnyelse 22,0 19,1 1,0 18,1 

Lagman bygg & anläggningsprogram 12,0 2,0 1,4 0,6 

Ram gata/park - 11,0 10,5 0,5 

Ram tomtområde exploatering gata - 13,9 8,3 5,6 

Kyrkogatan Vedum 3,9 3,6 1,1 2,5 

Drottninggatan inkl GC-väg 12,0 0,0 -0,1 0,1 

Torggatan 0,5 0,5 0,3 0,2 

Storgatan, gata park 0,3 0,3 0,0 0,3 

Vattenverk med ledningar 2,0 1,0 0,2 0,8 

Ram vatten och avlopp - 14,0 14,2 -0,2 

Ram exploatering VA - 9,8 6,0 3,8 

Återvinningscentral 31,0 27,5 27,0 0,5 

Vara reningsverk kväverening 15,0 8,0 1,2 6,8 

Upprustning besiktning broar 2,0 1,8 1,0 0,8 

Upplagsyta Gata/Park 4,0 4,0 3,5 0,5 

Tingshusgatan trottoar och gata 10,0 9,6 0,3 9,3 

Elljusspår Nedervara   3,8 -3,8 
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Projekt, mkr Budget 
t.o.m. 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Övriga projekt  1,8 2,2 -0,3 

Summa  332,5 228,0 104,5 

Årsprognosen för investeringarna hamnar på 239 mkr, vilket är 59,8 mkr 

högre än förra året men 108,8 mkr lägre än budget. 

Tabellen ovan visar en sammanställning över tekniska nämndens projekt där 

de största investeringsprojekten är byggnation av Alléhallen om 41,2 mkr, 

byggnation om nytt korttidsboende om 49,4 mkr, byggnation av 

återvinningscentral om 27,5 mkr samt förnyelse av Alléskolan om 25,3 mkr. 

Projektet Tråvads skola och förskola med om- och nybyggnation är 

färdigställd. 

Avvikelsen mellan budget och prognos beror på att Alléhallen 

budgetförstärktes under innevarande år och produktion startat först efter 

sommaren, att bygglovet på Kvänums förskola blivit överklagat samt att 

Nästegårdsprojektet blivit försenat, framför allt utifrån 

evakueringsproblematik. 

Resultaträkning 

Mkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut  
2021 

Budget  
2022 

Prognos 
2022 

Verksamhetens intäkter 218,6 162,8 284,4 340,6 390,0 

Verksamhetens kostnader -779,4 -767,8 -1 173,4 -1 317,6 -1 351,2 

- varav jämförelsestörande poster 43  19   

Avskrivningar -35,8 -37,6 -53,6 -52,3 -57,9 

Verksamhetens nettokostnader -596,6 -642,6 -942,6 -1 029,3 -1 019,1 

Skatteintäkter 486,6 516,9 734,0 753,4 772,6 

Generella statsbidrag och utjämning 206,1 215,9 318,3 319,3 323,3 

Verksamhetens resultat 96,1 90,2 109,7 43,4 76,8 

Finansiella intäkter 2,6 2,9 4,5 5,6 4,8 

Finansiella kostnader -9,3 -10,8 -14,6 -15,0 -15,0 

Resultat efter finansiella poster 89,4 82,3 99,6 34,0 66,6 

Extraordinära poster (netto)      

Periodens/årets resultat 89,4 82,3 99,6 34,0 66,6 
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Balansräkning 

Mkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningstillgångar 

1 116,3 1 265,1 1 174,5 1 459,0 1 359,7 

Maskiner och inventarier 43,1 43,2 46,9 48,0 45,0 

Finansiella anläggningstillgångar 425,7 426,3 422,7 424,0 424,1 

Summa anläggningstillgångar 1 585,1 1 734,6 1 644,1 1 931,0 1 828,8 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd & exploateringsfastigheter 5,3 5,8 4,1 5,0 5,8 

Kortfristiga fordringar 48,1 94,5 82,9 69,0 94,5 

Likvida medel 36,0 37,0 0,6 10,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 89,4 137,3 87,6 84,0 100,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 674,5 1 871,9 1 731,7 2 015,0 1 929,1 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

     

Eget kapital      

Periodens/årets resultat 89,3 82,3 99,6 34,0 66,6 

Övrigt eget kapital 445,0 544,5 445,0 524,0 544,5 

Summa eget kapital 534,3 626,8 544,6 558,0 611,1 

      

Avsättningar      

Avsättningar pensioner 394,0 386,1 387,7 381,0 380,1 

Andra avsättningar 78,6 63,9 66,0 26,1 63,9 

Summa avsättningar 472,6 450,0 453,7 407,1 444,0 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 513,3 613,5 513,4 828,9 613,5 

Kortfristiga skulder 154,3 181,6 220,0 221,0 260,5 

Summa skulder 667,6 795,1 733,4 1 049,9 874,0 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

1 674,5 1 871,9 1 731,7 2 015,0 1 929,1 
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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. 

NOT 2. Påverkan på resultat- och balansräkning pga. 

mellanhavanden inom kommunkoncernen 

Kommunens delårsrapport augusti innefattar inte sammanställda 

räkenskaper till skillnad från årsredovisningen där redovisning av hela 

kommunkoncernen görs, vilket innefattar de kommunala bolagen. 

Bedömning har gjorts att sammanställda räkenskaper inte krävs i 

delårsrapporten för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för 

utvärdering av god ekonomisk hushållning. I enlighet med rekommendation 

R17 från Rådet för kommunal redovisning innehåller kommunens 

delårsrapport augusti delårsresultat samt helårsprognos för respektive bolag. 
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Nämnder 

Överförmyndarnämnden 

Driftredovisning 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -1529 -1 466 -1 978 -2 138 -2 138 0 

Varav personalkostnader -918 -804 -1 054 -1 237 -1 218 19 

Nettokostnader -1529 -1 466 -1 978 -2 138 -2 138 0 

       

Budgetanslag 1413 1 425 2 119 2 138   

Över-/underskott -116 -41 141 0 -2 138 0 

Valnämnden 

Driftredovisning 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 0 479 0 380 479 99 

Kostnader 0 -79 0 -780 -1 000 -220 

Varav personalkostnader 0 -32 0 -608 -904 -296 

Nettokostnader 0 400 0 -400 -521 -121 

       

Budgetanslag 0 267 0 400 400  

Över-/underskott 0 667 0 0 -121 -121 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningen för utveckling och service 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 9118 6 982 13 691 7 809 9 136 1 327 

Kostnader -58646 -54 093 -90 648 -91 923 -85 633 6 290 

Varav personalkostnader -27280 -26 288 -40 354 -45 542 -40 528 5 014 

Nettokostnader -49528 -47 111 -76 957 -84 114 -76 497 7 617 

       

Budgetanslag 57676 56 076 82 608 84 114 84 114  

Över-/underskott 8148 8 965 5 651 0 7 617 7 617 
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Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

       

Kommunfullmäktige 2 469 930 3 380 1 427 1 462 -35 

Kommunstyrelse 12 359 12 465 18 588 19 018 18 911 107 

-varav bidrag kommunala bolag 10 089 10 291 15 133 15 435 15 435 0 

       

Stab 10 756 10 216 19 023 18 477 17 701 776 

Kansliavdelning 3 940 3 878 5 996 6 214 6 378 -164 

Ekonomiavdelning 5 368 5 424 8 195 8 687 8 299 388 

HR-avdelning 11 328 10 782 17 082 19 515 17 980 1 535 

Kommunikationsavdelning 3 308 3 416 4 693 7 540 5 766 1 774 

Summa exkl. löneanslag 49 528 47 111 76 957 80 878 76 497 4 381 

Centralt löneanslag 0 0 0 3 236 0 3 236 

Summa inkl. löneanslag 49 528 47 111 76 957 84 114 76 497 7 617 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 1449 2 525 4 706 1 586 2 585 999 

Kostnader -6984 -7 064 -11 393 -11 670 -11 893 -223 

Varav personalkostnader -3048 -3 233 -4 703 -5 532 -4 866 666 

Nettokostnader -5535 -4 539 -6 687 -10 084 -9 308 776 

       

Budgetanslag 6155 6 723 9 233 10 084 10 084  

Över-/underskott 620 2 184 2 546 0 776 776 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Plan 1 989 1 239 2 087 4 701 3 844 857 

Tillväxt 3 546 3 300 4 600 5 383 5 464 -81 

Summa 5 535 4 539 6 687 10 084 9 308 776 
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Tekniska nämnden 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 159 022 157 994 243 677 232 792 237 267 4 475 

Kostnader -175 019 -173 457 -267 295 -260 470 -263 967 -3 497 

Varav personalkostnader -46 774 -48 137 -70 620 -74 615 -73 654 961 

Nettokostnader -15997 -15 463 -23 618 -27 678 -26 700 978 

       

Budgetanslag 15 227 18 452 22 841 27 678 27 678  

Över-/underskott -770 2 989 -777 0 978 978 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Teknisk nämnd 90 109 261 272 272 0 

Teknisk förvaltning 238 -87 0 0 0 0 

Markförvaltning 178 274 1 452 2 271 1 528 743 

Fastighetsenhet -894 -552 -1 540 1 000 -448 1 448 

VA-enhet 1 453 1 668 0 0 0 0 

Gatu- och parkenhet 17 577 16 079 24 364 24 135 25 327 -1 192 

Kostenhet -1 316 -1 684 -372 0 131 -131 

Lokalvårdsenhet -414 -344 -547 0 -110 110 

Avfallsverksamhet -915 0 0 0 0 0 

Summa 15 997 15 463 23 618 27 678 26 700 978 

Bildningsnämnden 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 45 445 45 986 77 257 69 900 74 515 4 615 

Kostnader -347 993 -360 098 -536 877 -543 768 -549 364 -5 596 

Varav personalkostnader -184 732 -193 026 -278 813 -283 223 -287 817 -4 594 

Nettokostnader -302548 -314 112 -459 620 -473 868 -474 849 -981 

       

Budgetanslag 299 528 318 077 453 135 473 868 473 868  

Över-/underskott -3020 3 965 -6 485 0 -981 -981 
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Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Nämnd 683 709 1 056 1 189 1 079 110 

Förskola 61 934 61 864 91 158 87 866 93 785 -5 919 

Grundskola, förskoleklass och 
fritids 

138 439 147 155 212 349 220 717 219 469 1 248 

Gymnasiet 53 477 52 740 81 259 79 348 79 642 -294 

Särskolan, grund och gymnasie 
samt all vuxenutbildning 

20 130 21 832 28 476 37 388 34 284 3 104 

Bad, idrott, fritid 17 367 16 114 25 208 24 746 24 607 139 

Kultur 7 121 8 502 15 058 15 217 13 671 1 546 

Verksamhetsövergripande 3 397 5 196 5 056 7 396 8 311 -915 

Summa 302 548 314 112 459 620 473 867 474 848 -981 

Socialnämnden 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 63 950 54 706 80 413 59 974 59 934 -40 

Kostnader -317 485 -321 800 -479 230 -489 426 -487 939 1 487 

Varav personalkostnader -228 930 -235 623 -346 641 -355 300 -349 835 5 465 

Nettokostnader -253535 -267 094 -398 817 -429 452 -428 005 1 447 

       

Budgetanslag 269 294 286 301 403 985 429 452 429 452  

Över-/underskott 15759 19 207 5 168 0 1 447 1 447 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikels
e 

budget/    
prognos 

Nämnd och förvaltning 7 542 6 978 10 725 12 289 11 232 1 057 

Gemensamt Socialförvaltningen -13 873 -6 828 -7 899 18 363 6 463 11 900 

IFO 59 671 58 854 91 144 78 334 91 376 -13 042 

OF 66 065 69 409 101 152 108 645 107 377 1 268 

ÄO 126 108 130 593 191 742 199 563 199 023 540 

Kost 8 022 8 088 11 953 12 258 12 534 -276 

       

Summa 253 535 267 094 398 817 429 452 428 005 1 447 
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Miljö- och Byggnadsnämnden 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 3802 4 125 7 352 6 786 6 085 -701 

Kostnader -7866 -7 772 -12 042 -12 278 -11 208 1 070 

Varav personalkostnader -6490 -6 554 -9 445 -10 780 -9 636 1 144 

Nettokostnader -4064 -3 647 -4 690 -5 492 -5 123 369 

       

Budgetanslag 3193 3 661 4 797 5 492 5 492  

Över-/underskott -871 14 107 0 369 369 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Nämnd 252 255 381 438 438 0 

Ledning och övrig 
myndighetsutövning 

640 990 1 239 1 305 1 389 -84 

Bygg- och kartverksamhet 1 036 308 589 1 230 729 501 

Miljö- och 
hälsoskyddsverksamhet 

2 136 2 094 2 481 2 519 2 567 -48 

Summa 4 064 3 647 4 690 5 492 5 123 369 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -8264 -8 718 -12 418 -13 248 -12 803 445 

Varav personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnader -8264 -8 718 -12 418 -13 248 -12 803 445 

       

Budgetanslag 8309 8 832 12 464 13 248 13 248  

Över-/underskott 45 114 46 0 445 445 
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Revisionen 

 

Belopp i tkr Delår 
aug 
2021 

Delår 
aug 

2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
budget/    
prognos 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -672 -513 -1 247 -1 227 -1 227 0 

Varav personalkostnader -218 -254 -382 -480 -480 0 

Nettokostnader -672 -513 -1 247 -1 227 -1 227 0 

       

Budgetanslag 798 818 1 204 1 227 1 227  

Över-/underskott 126 305 -43 0 0 0 

 

Kommunala bolag 

Vara Koncern AB 

Resultaträkning 

Tkr 
Bokslut 

2021 

Delår 
aug 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Rörelseintäkter     

Nettoomsättning 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 

Summa rörelseintäkter 0 0 0 0 

     

Rörelsekostnader     

Övriga externa kostnader -94 -81 -94 -98 

Personalkostnader -82 -44 -79 -70 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Summa rörelsekostnader -176 -125 -173 -168 

Rörelseresultat -176 -125 -173 -168 

     

Finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 

Summa finansiella poster 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -176 -125 -173 -168 

     

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 

Resultat före skatt -176 -125 -173 -168 

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Årets resultat -176 -125 -173 -168 
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Nyckeltal 

Tkr 
Delår 

aug 
2022 

Bokslut 
2021 

Prognos 
2022 

Balansomslutning, tkr 22 354 22 484 22 312 

Soliditet, % 100 100 100 

Vara Bostäder AB 

Resultaträkning 

Tkr 
Bokslut 

2021 

Delår 
aug 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Rörelseintäkter     

Nettoomsättning 46 157 33 041 47 400 48 627 

Övriga rörelseintäkter 1 456 55 500 58 

Summa rörelseintäkter 47 613 33 096 47 900 48 685 

     

Rörelsekostnader     

Övriga externa kostnader -19 599 -12 315 -19 800 -22 710 

Personalkostnader -6 482 -4 404 -7 400 -6 570 

Avskrivningar -12 487 -8 604 -12 500 -12 844 

Summa rörelsekostnader -38 568 -25 323 -39 700 -42 124 

Rörelseresultat 9 045 7 773 8 200 6 561 

     

Finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 22 15 0 25 

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 008 -2 962 -4 800 -5 197 

Summa finansiella poster -3 986 -2 947 -4 800 -5 172 

Resultat efter finansiella poster 5 059 4 826 3 400 1 389 

     

Bokslutsdispositioner -831  0 0 

Resultat före skatt 4 228 4 826 3 400 1 389 

Skatt på årets resultat -896    

Årets resultat 3 332 4 826 3 400 1 389 

  

Nyckeltal 

Tkr 
Delår 

aug 
2022 

Bokslut 
2021 

Prognos 
2022 

Balansomslutning, tkr 481 376 480 407 481 376 

Soliditet, % 15,8 15,6 15,8 



57 

 

 

Vara Industrifastigheter AB 

Resultaträkning 

Tkr 
Bokslut 

2021 

Delår 
aug 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Rörelseintäkter     

Nettoomsättning 3 385 1 827 2 800 2 639 

Övriga rörelseintäkter 3 452 0 100 0 

Summa rörelseintäkter 6 837 1 827 2 900 2 639 

     

Rörelsekostnader     

Övriga externa kostnader -1 590 -880 -1 500 -1 729 

Personalkostnader -31 -4 -20 -18 

Avskrivningar -529 -258 -450 -387 

Summa rörelsekostnader -2 150 -1 142 -1 970 -2 134 

Rörelseresultat 4 687 685 930 505 

     

Finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -33 0 0 0 

Summa finansiella poster -33 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster 4 654 685 930 505 

     

Bokslutsdispositioner    0 

Resultat före skatt 4 654 685 930 505 

Skatt på årets resultat     

Årets resultat 4 654 685 930 505 

Nyckeltal 

Tkr 
Delår 

aug 
2022 

Bokslut 
2021 

Prognos 
2022 

Balansomslutning, tkr 16 811 16 381 16 811 

Soliditet, % 92,0 90,2 92,0 
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Vara Konserthus AB 

Resultaträkning 

Tkr 
Bokslut 

2021 

Delår 
aug 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Rörelseintäkter     

Nettoomsättning 7 784 8 876 22 260 19 431 

Övriga rörelseintäkter 47 793 30 898 46 764 48 413 

Summa rörelseintäkter 55 577 39 774 69 024 67 844 

     

Rörelsekostnader     

Övriga externa kostnader -25 764 -18 109 -37 804 -35 823 

Personalkostnader -25 565 -19 306 -30 217 -29 765 

Avskrivningar -2 271 -1 387 -2 253 -2 137 

Summa rörelsekostnader -53 600 -38 802 -70 274 -67 725 

Rörelseresultat 1 977 972 -1 250 119 

     

Finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -2 0 -1 

Summa finansiella poster 0 -2 0 -1 

Resultat efter finansiella poster 1 977 970 -1 250 118 

     

Bokslutsdispositioner -1 966 157  157 

Resultat före skatt 11 1 127 -1 250 275 

Skatt på årets resultat -11    

Årets resultat 0 1 127 -1 250 275 

Nyckeltal 

Tkr 
Delår 

aug 
2022 

Bokslut 
2021 

Prognos 
2022 

Balansomslutning, tkr 28 782 28 964 32 847 

Soliditet, % 29,0 % 26,5 % 25,8 % 
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VaraNet AB 

Resultaträkning 

Tkr 
Bokslut 

2021 

Delår 
aug 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Rörelseintäkter     

Nettoomsättning 3 438 2 295 3 455 3 455 

Övriga rörelseintäkter 0 0 60 60 

Summa rörelseintäkter 3 438 2 295 3 515 3 515 

     

Rörelsekostnader     

Övriga externa kostnader -1 334 -758 -1 441 -1 441 

Personalkostnader -530 -309 -765 -765 

Avskrivningar -652 -452 -750 -750 

Summa rörelsekostnader -2 516 -1 519 -2 956 -2 956 

Rörelseresultat 922 776 559 559 

     

Finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -25 -11 -60 -60 

Summa finansiella poster -25 -11 -60 -60 

Resultat efter finansiella poster 897 765 499 499 

     

Bokslutsdispositioner -888    

Resultat före skatt 9 765 499 499 

Skatt på årets resultat -5    

Årets resultat 4 765 499 499 

Nyckeltal 

Tkr 
Delår 

aug 
2022 

Bokslut 
2021 

Prognos 
2022 

Balansomslutning, tkr 11 996 12 850 12 900 

Soliditet, % 75 70,6 72 

 

 

 


