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Inledning 

Kommunchefen 
När jag skrev ett förord till förra årets delår i augusti 2020 var 

min förhoppning att pandemin skulle klinga av under våren 

2021. Som ni alla vet blev så inte fallet. Pandemin har så här 

långt fortsatt att hålla sitt grepp över världen och under våren 

haft stor påverkan på verksamheterna i Vårgårda kommun. Lju-

set i tunneln har varit tillgången på vaccin och att stora delar av 

den vuxna befolkningen har vaccinerats, vilket kommer att ha en 

positiv påverkan vad gäller smittotal och dödstal. Men med det 

sagt vill jag passa på att belysa skolans mycket utsatta situation 

där smittan under början av hösten ökat markant. Där arbetar nu 

vår personal under stor press för att bedriva en så bra undervis-

ning som möjligt under pandemins fortsatta utbredning. All per-

sonal på våra skolor gör en fantastiskt fin insats. 

Från det första halvåret i förvaltningen väljer jag att lyfta fram 

grundskolan och att eleverna för sjätte året i rad har ett förbättrat resultat i år 6. När det gäller 

år 9 är det för tredje året i rad bättre resultat. Det finns mycket mer att göra men resultaten går 

åt rätt håll vilket är viktigt för alla våra elever. Något annat att lyfta från förvaltningens arbete 

under våren, är att vi förbereder ett nytt chefs- och ledarutvecklingsprogram. Som arbetsgi-

vare är det viktigt att satsa på våra ledare då kontinuitet är en framgångsfaktor för att utveckla 

kvaliteten. Duktiga ledare leder till att vi även kan behålla medarbetare och det leder till bättre 

kvalité för vårgårdaborna. För att vidare både utveckla kvaliteten för vårgårdaborna och för 

att kunna klara av de utmaningar som ligger framför förbereder förvaltningen något som går 

under arbetsnamnet ”Kulturresan”. Detta arbete kommer att handla om att bättre tillvara ta 

våra medarbetares kunskap och engagemang, vi behöver helt enkelt bli bättre på att lyssna på 

dem. Utan våra medarbetare kan vi inte utveckla kvaliteten i vårt arbete. Kan vi dessutom bli 

bättre på att lyssna på dem som vi arbetar för kommer det också att ha betydelse för kvali-

teten. Chefer och medarbetare kommer att bjudas in till arbetsdagar där vi tillsammans ut-

vecklar detta arbete. 

När vi summerar vårens arbete i detta delår vill jag lyfta fram att befolkningsutvecklingen 

fortsatt är stark. Under förra året den 30 juni 2020 var vi 11 882 invånare och nu vid samma 

mätning är vi 12 095 invånare, en ökning med 213 personer. När det gäller kommunens eko-

nomi är prognosen för helåret ett resultat för kommunen på 35,3 miljoner kr. Detta är två 

mycket starka delar i årets delår. Viktigt att kommunen återigen går mot ett starkt resultat då 

framtida mycket stora investeringar planeras. 

Vi kan också konstatera att när nödvändigheten eller krisen kommer så klarade vi att ställa om 

väldigt snabbt till digitala möten. Från att i stort sett aldrig genomfört några möten digitalt var 

alla externa möten väldigt snabbt digitala. En erfarenhet vi naturligtvis tar med oss även fort-

sättningsvis som ett naturligt alternativ när vi anordnar möten. Vi sparar reskostnader och tid 

och det är positivt för miljön. Utmaningen för oss i höst är att hitta nya former för möten, för 

digitala möten i all ära, men visst vill vi också träffas fysiskt. Regeringen har fattat beslut om 

att vi efter den 30 september 2021 återigen ska öppna upp samhället. Här gäller det att hitta en 
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lagom blandning av att fortsatt använda digitala mötesformer med att försiktigt öppna för de 

fysiska mötena som vi verkligen också behöver. 

I detta förord vill jag även denna gång framföra ett stort TACK till alla medarbetare i Vår-

gårda kommun. Ni har gjort ett fantastiskt arbete som alltid, men dessa snart 1,5 år med Co-

vid-19 har varit extra tuffa och ställt extra krav på er, men ni har alla gjort ett mycket gott ar-

bete för Vårgårdaborna. 

Lasse Björkqvist  

Kommunchef  
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Politisk verksamhet 
Även 2021 präglades i början av Covid-19. Alla politiska möten har varit digitala och det har 

påverkat diskussionerna en del. Det informella samtalet över en kopp kaffe uteblir, och det 

ger konsekvenser. Folkhälsomyndighetens restriktioner släpptes något över sommaren och 

kommunfullmäktige som sammanträder i Kulturen kunde för första gången på mycket länge 

sammanträda på plats i augusti då lokalens storlek gjorde detta möjligt. Det verkar också som 

om Covid-19 varit bidragande till en ökad önskan om att bo mer lantligt och på mindre orter. 

Detta har inneburit att Vårgårdas befolkning ökat näst mest i Västra Götaland i procent under 

första halvåret 2021. 

Utvecklande skola 

I början av året tog kommunstyrelsen beslut om mål för folkhälsoarbetet. Nyttan av en ge-

mensam förvaltning kommer här till sin rätt i ett dokument där samarbete mellan utbildning, 

social verksamhet och fritidsverksamhet kan kombineras med tydlig arbetsfördelning. Målen 

med arbetet är bl a att minska droganvändning och utsatthet på internet samt att synliggöra äl-

dres förmågor för de ska värdesättas mer. 

Bygget av förskolan i Fagrabo är igång och beräknas vara klart våren 2022. Ombyggnation av 

mottagningskök i Nårunga pågår och beslut är fattat om trafikåtgärder på Lena skola. Dessu-

tom har kommunstyrelsen tagit beslut om att utreda hur området runt om gamla Kesbergssko-

lan ska användas i framtiden. 

I internkontrollarbetet försöker politiken tillsammans med förvaltningen leta upp de punkter 

som är kommunens svaga områden. Något som inte fungerar fullt ut inom skolan är rutinerna 

runt elevfrånvaro och rutiner om elever med behov av särskilt stöd. 

Under våren beslutades att lägga ned särskolan i gymnasiet och ett samarbetsavtal har skrivits 

med Alingsås kommun. Detta bör gynna de elever som är berörda då de får ett större samman-

hang som kan bemöta speciella behov på ett bättre sätt. 

Hållbar miljö 

Vårgårda kommun har tilldelats medel ur den regionala potten för att bygga GC-väg mellan 

Kullings-Skövde kyrka och Rasta. En tunnel under väg 181 gör passagen säker för cyklister 

och gående, vilket innebär att barn och unga tryggt kan ta sig från norra delen av kommunen 

till centrum. 

Arbetet med VA i Horla går vidare och kommunstyrelsen tog beslut om att inriktningen är att 

bara ordna en avloppsanläggning då det är det som främst efterfrågas av de boende i området. 

Inriktningen är att bygga ett minireningsverk och inte dra rör till Hjultorps reningsverk.  

Rutiner för vattenbrott och vattenbrist bör förbättras och vattenförsörjningen bör öka nu när 

befolkningen växer, men även verksamheter växer och behöver trygg vattenförsörjning. 

Attraktivt boende 

I början av året avvecklades försöket att anlägga en vätgasanläggning i samband med bostäder 

på Klockareboledet. Avvecklingen gjordes i huvudsak av ekonomiska skäl. 
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Arbeten med nya områden fortsätter. Beslut har fattats om att göra en fördjupad översiktsplan 

över Hol då kommunen märker att viljan att bo där ökat sedan motorvägen blev klar 2020. 

Hjultorps kulle är klart för byggnation och arbete med nya detaljplaner pågår på flera platser i 

småstaden och på landsbygden.  

Boende för äldre är också en aktuell fråga och utredningar pågår både om hur framtidens vård 

ska se ut och hur vi ska möta ökad efterfrågan och fler äldre med ett gott särskilt boende eller 

andra boendeformer som efterfrågas. 

Ett attraktivt boende är också annat än själva bostaden. På initiativ från en motion har förvalt-

ningen inlett ett tydligare samarbete med den nystartade motorklubben för att minska störande 

trafik och öka kunskapen om motorfordon. Fritidsförvaltningen har också inlett ett samarbete 

mellan biblioteken i Sjuhärad. 

Konkurrenskraftigt näringsliv 

Kommunstyrelsen tog i april beslut om slopade serveringsavgifter under 2021 för att något 

underlätta tillvaron för restauranger som begränsats på grund av pandemin.  

Detaljplanearbete har startats för Vårgårda Norra och behovet av mark för verksamheter är 

stort. Tillväxten i kommunen har inte bara varit i form av invånare utan också företagsetable-

ringar och befintliga företag som behöver ny mark för att kunna växa. 

Vårgårda kommun slog nytt bästa betygsrekord för mätepunkten ”sammanfattande omdöme” 

i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning. Förra rekordet var från 2019 och var också 

från Vårgårda. 

Förfrågningar om att etablera ett handelsområde har kommit till kommunen och en politisk 

behandling av detta är påbörjad och kommer att fortsätta under året. 

Intern utveckling 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om tilläggsanslag till social verksamhet med anledning 

av ovanligt stora kostnader för placeringar. Goda skatteintäkter balanserar upp resultatet och 

mycket pekar på att kommunen har en god ekonomi. 

Kommunfullmäktiges beredningar 

Näringslivpolitiska beredningens program antogs av kommunfullmäktige i januari. I mars till-

sattes en beredning för att jobba med kommunens politiska organisation och i augusti en de-

mokratiberedning. Under vägledningsdebatten om den politiska organisationen framkom bl a 

att politiken kände att de inte hann sätta sig in i frågorna ordentligt då kommunstyrelsens upp-

drag är stort och att politikerna ville ”komma närmare” förvaltningens arbete. 

Servicenämnden personal/ekonomi 

Inga stora förändringar mer än att ekonomichefen bytts ut. Covid-19 gör även i detta samman-

hang att möten blir digitala och samarbetet fortgår men utvecklas inte mycket. En utvärdering 

av upphandlingen av upphandling ska återigen göras. 
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Förvaltningsberättelse  
Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2021. I koncernredovisningen ingår föru-

tom Vårgårda kommun även det helägda bolaget Vårgårda Bostäder AB samt dess helägda 

dotterbolag Vårgårda Utveckling AB. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Vårgårda kommun har hittills under året haft följande väsentligen händelser: 

• Verksamheterna har påverkats och fortsatt behöva ändra sitt arbete på grund av Covid-

19 

• Vårgårda kommun bygger en ny förskola i Fagrabo 

• Inom grundskolan har ett omfattande analysarbete genomförts i syfte att förbättra kva-

litén i verksamheten och därmed öka elevernas måluppfyllelse 

• Fortsatt arbete kring digitalisering 

• Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2021 togs beslut om att följa 

kommunstyrelsens förslag om att avbryta vätgasprojektert samt att välja varsam reno-

vering av Backgårdsgatan 3 och 9 inklusive ny energilösning 

• Katarina Jordansson tillträdde den 18 februari 2021 som ny VD för Vårgårda Bostäder 

AB 

Den kommunala koncernen 
Förutom Vårgårda kommun består den kommunala koncernen av Räddningstjänstförbundet 

Alingsås och Vårgårda samt Vårgårda Bostäder AB med dotterbolaget Vårgårda Utveckling. 

Vårgårda Bostäder AB 

Vårgårda Bostäder AB är ett kommunalt bostadsföretag 

som äger och förvaltar fastigheter i Vårgårda kommun. 

I Vårgårda Bostäder AB ingår dotterföretaget Vårgårda 

Utveckling AB. 

Mål och måluppfyllelse 

Ändamålet med Vårgårda Bostäder AB:s verksamhet är att i allmännyttigt syfte och med iakt-

tagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall vara ett instrument 

för ägaren att verkställa bostadspolitiska beslut vad gäller att trygga den framtida bostadsför-

sörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet.  
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Nyckeltal Vårgårda Bostäder AB 
Bokslut 
200831 

Bokslut 
210831 

Nettoomsättning, mnkr 36,1 37,5 

Rörelseresultat, mnkr 2,9 6,1 

Årets resultat,mnkr -2,4 2,0 

Nettoinvesteringar, mnkr 68,9 14,9 

    

Antal lägenheter 732 748 

Uthyrningsgraden bostäder % 94,5 94,5 

Antal lokaler 55 49 

Uthyrningsgraden lokaler % 58,0 63,3 

Flyttningsfrekvens % 12,2 12,6 

    

Soliditet % 10,2 6,7 

Antal anställda 13 12 
Tabell 1 Nyckeltal Vårgårda Bostäder AB 

Räddningstjänstförbundet Alingsås och Vårgårda 

Räddningstjänstförbundet styrs av en politiskt vald 

styrelse, kallad direktionen. Ledamöterna i direktionen 

utses av respektive kommuns fullmäktige varje man-

datperiod. Direktionen sammanträder fem gånger per 

år och handlägger övergripande frågor om mål och in-

riktningen för verksamheten. Politikerna fördelar även de ekonomiska resurser som krävs för 

finansiering av förbundet och dess verksamhet. 

Alingsås kommun representeras av fem ledamöter och har alltid ordförandeposten. Vårgårda 

kommun representeras av fyra ledamöter och har posten som vice ordförande. 

Då Vårgårda kommuns andel av Räddningstjänstförbundet är 22 procent ingår inte förbundet i 

de sammanställda räkenskaperna. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Den kommunala koncernen 

Den ekonomiska situationen för Vårgårda Bostäder AB innebär att bolaget behöver inta en 

förvaltande roll där fokus måste vara att öka intäkterna och minska kostnaderna för att kunna 

generera resultat och därmed åter kunna bygga upp ekonomin. Avyttring av fastigheter måste 

också analyseras. Hur detta ska ske behöver beskrivas i en affärsplan med sikte på de närm-

aste åren. 

Många av de stora besluten som togs inom Vårgårda Bostäder AB under 2020 har börjat om-

sättas i praktiken under 2021. Tidigare interim vd Ulf Bengtsson slutade i samband med att ny 

vd Katarina Jordansson tillträdde den 18 februari 2021. Ulf Bengtsson kommer att anlitas på 

konsultbasis vid behov.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2021 togs beslut om att följa kom-

munstyrelsens förslag om att avbryta vätgasprojektert samt att välja varsam renovering av 

Backgårdsgatan 3 och 9 inklusive ny energilösning. 

I april var det sista huset, enligt tidigare borgprincip, på Backgårdsgatan 11 klart. Totalt står 

nu fyra av de 6 husen klara. Projektering och upphandling av Backgårdsgatan 3 och 9 har 

gjorts och under augsti/september drar entreprenaden igång. Förändringar gentemot tidigare 

ombyggnad/tillbyggnad på Backgårdsgatan 1-11 är att ingen tillbyggnad av en tredje våning 

kommer att göras, inte heller kommer det bli en hel ombyggnad utav lägenheterna utan att det 

är delvis en ”varsam renovering” som gäller, allt för att hålla nere hyresnivån samt att hålla 

den budget som är fastlagd. I projektet ingår också att få in all tillverkad solel för att kunna 

distribuera ut till alla 6 husen, det vill säg även till de hus som inte har solceller. Samtliga bat-

terier flyttas också till den gamla panncentralen.  

Under året har hittills utförts en rad underhålls- och investeringsprojekt såsom takbyte på 

Kungsgatan 25-27, fasad och takbyte på Stockholmsvägen 13, delvis byte av tak och hängrän-

nor på Floragatan samt en översyn av fasad och trapphus på Kabelgatan. 

Vårgårda kommun 

2021 har fortsatt präglats av pandemin Covid-19. Vaccinationer pågår i Sverige och syssel-

sättning börjar återhämta sig i långsam takt. Verksamheterna i Sveriges kommuner har fortsatt 

behövt anpassa sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så även i 

Vårgårda. 

Befolkningsutveckling 

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni till 12 095 (11 882) personer vilket är en ök-

ning sedan juni 2020 med 213 personer. Vid årsskiftet 2020 uppgick befolkningen till 11 946 

personer. Under det första halvåret har befolkningsutvecklingen varit positiv, befolkningen i 

kommunen har ökat med totalt 149 personer, varav ett positivt födelsenetto på 8 personer. 
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Arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden börjar återhämta sig efter nedgången under 2020. Enligt Arbetsförmedling-

ens statistik var den sista augusti 343 (378) personer arbetslösa i Vårgårda, vilket innebär 35 

personer färre än vid samma tidpunkt föregående år. Av antalet 34 var 153 (189) personer öp-

pet arbetslösa medan 190 (189) personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Den rå-

dande Covid-19 pandemin har stor betydelse för den relativt höga arbetslösheten under 2021. 

Antalet arbetslösa ungdomar upp till 24 år uppgick vid samma period till 56 (61) personer vil-

ket är en minsknig med 5 personer jämfört med samma tid föregående år. Av antalet 56 var 24 

(32) öppet arbetslösa medan 32 (29) personer omfattades av program med aktivitetsstöd. 

Finansanalys  

Vårgårda kommunkoncern 

Vårgårda kommunkoncern har en total nettoskuld på 724,0 mnkr. Snitträntan de senaste 12 

månaderna var 0,79 procent och räntekostnaderna 5,4 mnkr. I koncernen ingår de två lånta-

garna Vårgårda kommun men andel på 41 procent och Vårgårda Bostäder AB med en andel 

på 59 procent. Långivaren är till största del Kommuninvest. 

 

Diagram 1 Vårgårda kommunkoncerns samlade lån hos Kommuninvest 

Skuldportföljen hos Kommuninvest har under nuvarande år 71 procent andel fast ränta. Den 

genomsnittliga kapitalbindningen är 2,29 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2,78 

år. Av skuldportföljen har 29 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 68 procent 

har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2021 förväntas räntekostnaderna inklusive refi-

nansieringsgraden blir 4,9 mnkr.  

Vårgårda kommun; 
41%

Vårgårda Bostäder 
AB; 59%
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Ränterisken definieras i bolagets finanspolicy samt säkringsdokumentation. Bolaget skall på 

kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bo-

lagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.  

Den ränteriskexponering som Vårgårda Bostäder AB har i sin balans- och resultaträkning och 

som påverkas av ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, be-

stående i huvudsak av förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränte-

riskexponeringar i form av nyinvesteringar, har bolaget valt att löpande hantera med hjälp av 

vanliga standardiserade ränteswapar. Säkringsförhållanden kan ske mot både rörlig och fast 

ränta. Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter 

och ränteswapar.   

En väl avvägd ränterisk i skuldportföljen har uppnåtts genom användandet av ränteswappar. 

Utestående ränteswappar uppgår till 383 mkr (423 per 2020-12-31). Per bokslutsdagen uppgår 

marknadsvärdet i ränteswappavtalen till -2,8 mkr (-8,7 per 2020-12-31). Undervärdet repre-

senterar den kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutas i förtid. Analogt skulle motsva-

rande undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om långa räntebindningar valts istället. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,38 år (6,15 

per 2020-12-31) och den genomsnittliga räntan per 2021-08-31 uppgår till 0,94 % (1,19 per 

2020-12-31). I samband med investering i byggprojekt på Backgårdsgatan 11 har nyupplåning 

om 10 mkr på fördelaktiga räntenivåer gjorts  

Vårgårda kommun 

Vårgårda kommun har en skuldportfölj på 300,0 (330,0) mnkr hos långivaren Kommuninvest. 

Under året har kommunen amorterat ett lån på 30,0 mnkr. Snitträntan de senaste 12 måna-

derna var 0,58 procent och räntekostnaderna var 1,8 mnkr. Skuldportföljen för kommunens 

lån har 83 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,87 år och den 

genomsnittliga räntebindningen är 2,75 år. För 2021 förväntas räntekostnaderna bli 1,8 mnkr. 

  
Räntebindning 
(år) 

Räntebindning 
(mnkr) 

Kapitalbindning 
(år) 

Kapitalbindning 
(mnkr) 

0-1 År 0,42 82,00 0,53 52,00 

1-2 År 1,14 50,00 1,27 80,00 

2-3 År 0,00 0,00 0,00 0,00 

3-4 År 3,40 78,00 3,40 78,00 

4-5 År 0,00 0,00 0,00 0,00 

5-6 År 5,20 90,00 5,20 90,00 

  2,75 300,00 2,87 300,00 
Tabell 2 Vårgårda kommuns skuldportfölj 
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Måluppföljning per den 31 augusti 2021 
Mål- och resultatstyrning är det verktyg som kommunens för-

troendevalda, medborgarnas företrädare, har för att styra 

verksamheten. De mål som politiken antagit i budget och 

verksamhetsplan anger vad som ska levereras i form av tjäns-

ter till Vårgårdaborna.  

Målen utgår från visionens fokusområden och inriktningar.  

Målen är uppföljningsbara genom satta målnivåer. Budget 

och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 2021-2023 inne-

håller sju inriktningsmål till de olika fokusområdena. Inrikt-

ningsmålen är långsiktiga och har i sin tur ett antal delmål 

med tillhörande målvärden. De utförande verksamheterna ar-

betar kontinuerligt med att uppnå de mål som finns och att 

genomföra de uppdrag som angivits. 

 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 

Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. 

De 17 målen är indelade i 169 delmål. Alla mål är viktiga för att skapa en hållbar utveckling. 

Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra. 

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckl-

ing innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet 

att tillfredsställa sina behov. Det innebär att alla måste leva på ett sätt idag som innebär att 

framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter. 

 
De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljö-

mässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen. De 

tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckl-

ing för alla. 
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Fokusområdena som syftar till att nå visionen är inrik-

tade mot hållbarhet i tre dimensioner – ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet.  

Uppföljning och analys 

Förtroendevalda får tre gånger om året en uppföljning 

av om hur de mål som beslutats kommer att uppnås. En 

uppföljning av resultatet i verksamheten sker 30/4, 31/8 

och 31/12. Resultaten sammanställs så att det går att 

identifiera avvikelser, till exempel genom könsuppdelad statistik för att synliggöra flickors, 

pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Förvaltningen analyserar 

resultaten för att söka orsaker till eventuella resultatavvikelser samt föreslår vad som behöver 

genomföras för att förbättra resultaten.  

För att veta hur Vårgårdas resultat står sig i jämförelse med andra är det viktigt att jämföra re-

sultaten med snittet i riket och med liknande kommuner samt att titta på hur utvecklingen ser 

ut över tid. I de fall där resultatet kan delas upp på olika avdelningar/enheter jämförs dessa.  

Detta för att upptäcka skillnader inom verksamheten och identifiera vad som behöver förbätt-

ras var och vad man kan lära av de som lyckats bra. 

 
 

 

 

 

 

Åtgärder 

Utifrån analysen och verifiering eller avfärdande av möj-

liga orsaker till eventuella resultatavvikelser tas åtgärder 

fram för att förbättra resultaten. Orsaker kan bero på ex-

terna omvärldsfaktorer, så som t.ex. demografi, lagstiftning och på interna faktorer så som 

t.ex. arbetssätt, ledarskap och kompetens.  De externa faktorerna kan inte påverkas, det är 

endast de interna faktorerna som går att ha ett direkt inflytande på.  Hur kan arbetssättet för-

ändras för att få ett bättre resultat?   

Utifrån analys av orsaker och slutsatser föreslår förvaltningen åtgärder för att uppnå målen 

och kunna åstadkomma förbättringar och utveckling. 

Könsuppdelad statistik 

I den redovisade måluppföljningen har förvaltningen angett resultaten med könsuppdelad sta-

tistik så långt det är möjligt. På detta sätt synliggörs både likheter och skillnader mellan könen 

och kan på så sätt utgöra underlag för förbättringar. Utfallssymbolen är dock angiven utifrån 

det sammantagna resultatet.   

För att få en mer rättvis bild av måluppfyllelsen hänvisas till tabellen för respektive delmål 

samt tillhörande analyser.  

 

SKR:s styrsnurra visar de olika stegen  

i mål- och resultatstyrning. 
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i Budget och verksamhetsplan 2021-2023 fastställt finansiella mål 

och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.  

Verksamhetens prognos per 31 augusti för utfall helåret 2021 är delvis förenligt med fullmäk-

tiges övergripande mål för verksamheten. Av fullmäktiges beslutade mål för verksamheten är 

12 av 30 delmål uppfyllda. Högst måluppfyllelse finns inom fokusområde Konkurrenskraftigt 

näringsliv och lägst måluppfyllelse finns inom fokusområde Utvecklande skola.  

Utfallssymbolerna ska tolkas enligt följande: 

☺ =  Delmålet bedöms bli uppfyllt under året. 

 =  Delmålet bedöms bli delvis uppfyllt under året.  

 =   Delmålet bedöms inte bli uppfyllt under året 

Delmålet kan inte mätas eller bedömas   
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Fokusområde Attraktivt boende 

Inriktningsmål 

Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer.  

Vårgårda kommun ska öka antalet invånare. 

 

Delmål 1 – Attraktivt boende 
Prognos-
symbol 

Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Ökningen av antalet invånare per år 152 136 100 149 150 

kvinnor 84 68 
  

81 
  

män 68 68 68 

Uppföljning och analys 

Vårgårdas folkmängd uppgick per den 30 juni 2021 till 12 095 personer, 5 928 kvinnor och 6 167  män.  

Ökningen för första halvåret är 149 personer. Första halvåret har 67 barn fötts, 35 flickor och 32 pojkar. Födelseö-

verskottet för perioden är två personer.  

441 personer flyttade in i kommunen (219 kvinnor och 222 män), och 297 flyttade ut (150 kvinnor och 147 män), 

vilket ger ett flyttningsnetto på 144 personer (plus en justering med tre personer).  

 

Att invånarantalet ökar kan ha flera olika anledningar, men det främsta skälet är med största sannolikhet att det har 

byggts många nya bostäder i kommunen och att det är effekten av detta som förvaltningen nu ser i SCB:s statistik. 

Det är värt att notera att antalet invånare på landsbygden också ökar.  
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Åtgärder 

Arbete behöver fortsätta i enlighet med de fyra prioriterade fokusområdena i visionen.  

Förvaltningen gör bedömningen att kommunen lagt en god grund i det arbete som sker. Detta arbete behöver dock 

kontinuerligt utvärderas, justeras och utvecklas. Eftersom det i dagsläget finns en stor efterfrågan på bostäder i 

Vårgårda är det fortsatt viktigt att det satsas för att möta dessa behov.  

Vårgårda Bostäder AB arbetar för att kunna möta kommunens behov av fler hyresrätter. Hur väl kommunen lyckas 

med att leverera byggnadsklar tomtmark samt bevilja bygglov påverkar storleken på ökning av invånarantalet. 

Samarbetet med bostadsmarknadens aktörer är fortsatt viktigt. Genom att arbeta tillsammans stärks Vårgårdas at-

traktionskraft. Implementeringen av visionen ger kraft i detta arbete, likaså arbetet kring kommunens översiktspla-

nering. 

Erforderliga politiska beslut behöver fattas för att tydligt peka ut framtida bostadsområden för att fortsätta arbetet 

med att öka invånarantalet i enlighet med visionen. 
Tabell 3 Attraktivt boende delmål 1 

 

Delmål 2 – Attraktivt boende 
Prognos-
symbol 

Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Antalet nya lägenheter/villor per år 87 65 65 68  80 

Uppföljning och analys 

Under perioden blev sammanlagt 68 bostäder inflyttningsklara i hela kommunen, därav 54 i Vårgårda tätort. Av de 

54 bostäderna byggdes 11 hyreslägenheter, 38 bostadsrätter samt fem enbostadshus.  

Ett fåtal större projekt, som Björkängen med 24 lägenheter, gör att antalet lägenheter och därmed det totala antalet 

lägenheter/villor blir ovanligt stort. Flera större projekt med flerbostadshus har påbörjats och det finns anledning 

att tro att trenden kommer hålla i sig de kommande åren.  

Utanför tätorten har 14 enbostadshus färdigställts. Störst efterfrågan på att bygga utanför tätorten märks i södra 

delen av kommunen, där kommunikationen mot Alingsås är god. 

I diagrammet nedan syns en jämförelse med rikets övriga kommuner för färdigställda bostäder i småhus 2020. 

Snittet i riket är 1,1 per 1000 invånare. Vårgårda placerar sig bland de kommuner som färdigställer flest bostäder 

med 4,9 per 1000 invånare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Åtgärder 

Planberedskapen för bostäder är god på kort sikt. På längre sikt är det viktigt att detaljplaner för det område som 

pekas ut i Planprogram Fagrabo antas och att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning pekar ut ytterligare om-

råden som är lämpliga för bostadsbyggnation. 
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I jämförelse med landets övriga kommuner placerar sig Vårgårda bland de tio bästa i riket vad gäller planbered-

skap. Statistiken är den senast tillgängliga, från 31/12 2019.  

 
Tabell 4 Attraktivt boende delmål 2 

 

Delmål 3 – Attraktivt boende   
Prognos-
symbol 

Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun.   

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall 
31/8-21 

Prognos 
2021 

Antalet tillgängliga byggklara småhustomter som 
kommunen kan förmedla 

0 0 >25 5 0 

Uppföljning och analys 

På Hjultorps kulle finns ett fåtal tomter tillgängliga per 31/8. Ytterligare några tomter har tillgängliggjorts genom 

förhandsbesked. Allt fler tomter köps i spekulativt syfte även av privatpersoner. 

Åtgärder 

Förvaltningen behöver i det fortsatta planarbetet tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infrastruktur och 

service. Dessutom krävs det en aktiv markpolitik och bevakning av försäljning av mark i attraktiva lägen i tätorten 

som en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna komma åt nya potentiella markområde för småhustomter. 

Fortsatt dialog med markägare är nödvändig. 

Kommunen bör se över om det nuvarande systemet med kommunal tomtkö och prissättning utifrån exploaterings-

kostnader ska överges för en mer marknadsstyrd process. 
Tabell 5 Attraktivt boende delmål  
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Fokusområde Hållbar miljö 

Inriktningsmål 

Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och 

ett föredöme i arbetet att skapa det hållbara samhället. 

 

Delmål 1 – Hållbar miljö 
Prognos-
symbol 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt i kronor. 29 31 30 32 32 

Uppföljning och analys 

Trots pandemi och ökade kostnader på livsmedel har kostenheten lyckats klara målet på 30%. Kostenheten märker 

att tillgången minskar på vissa ekologiska varor. Främst gäller det varor som inte kommer från Sverige. Än så 

länge har inte det påverkat det aktiva jobbet för att nå målvärdet. 

Åtgärder 

Kostenheten inväntar en måltidspolitisk utredning där man kan fatta nya beslut om vilken nivå ekologiskt kommu-

nens verksamheter ska ha i framtiden. I Västra Götaland är snittet på 36% ekologiskt idag och det finns ett mål att 

ha 60% ekologiskt 2030 i offentlig matlagning i Sverige. 

 

2021 genomförs en gemensam kostupphandling tillsammans med ett antal andra kommuner*. I den har Vårgårda 

verkat för att fler ekologiska alternativ kommer in på anbudet. Därmed förbättras förhoppningsvis möjligheten att 

öka både andelen ekologiskt och andelen lokalproducerat. Ett mindre tillagningskök i kommunen satsar lite extra 

på ekologiskt för att utreda vad det skulle kosta att till exempel höja andelen ekologiskt till 35 eller 40 %. Försko-

lan i fråga ligger på 34%, och har inte lyckats komma upp i beräknad nivå ännu, men kostenheten ska försöka ge-

nomföra detta sista kvartalet 2021.  

Tyvärr lyckades inte upphandlingen vad gäller närodlad potatis då priset var alldeles för högt. Kostnaden var ca 2 

kr dyrare per kg och kvaliteten anses inte vara värd det högre priset. Grossist-upphandlingen är ännu inte klar.   

*Vårgårda samarbetar kring alla livsmedelsupphandlingar med flera andra kommuner. Den gemensamma upp-

handlingen sköts av Skövde kommun. Utöver Skövde och Vårgårda deltar även följande kommuner: Herrljunga, 

Falköping, Tibro, Hjo, Karlsborg, Tidaholm och Töreboda. 

Kostenheten kommer också att fortsätta jobba med att minska matsvinnet för att kunna öka andelen ekologiska in-

köp. 
Tabell 6 Hållbar miljö delmål 1 
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Delmål 2 – Hållbar miljö 
Prognos-
symbol 

Andelen fossilfria fordon i kommunkoncernen ska öka.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andelen (%) 
 
- gasfordon 
- fossilfria fordon av det totala antalet personbilar 
och lätta lastbilar i förvaltningen och kommunens 
bolag. 

 
55  
61 

 
55 
75 

 
65 
80 

 
54 
79 

 
60 
80 

Uppföljning och analys 

Definition av ”fordon” = personbilar och lätta lastbilar. (Arbetsmaskiner/traktorer och större lastbilar räknas ej.) 

Andelen fossilfria fordon i kommunkoncernen som helhet fortsätter att öka och målet att vid årsskiftet ha 80 % är 

möjligt att nå. Då flera av de nyinförskaffade fordonen under året har varit rena elfordon snarare än endast gasfor-

don blir delmålet att ha 65 % gasfordon sannolikt ej möjligt att nå. 

I jämförelse med riket hamnar Vårgårda bland högt bland de 5 % kommuner med högst andel miljöbilar i kom-

munorganisationen.  

  

Åtgärder 

Positivt är att det sedan i maj har försvunnit fyra rena fossildrivna fordon och att dessa ersatts med gas- eller elfor-

don. Vårgårda Bostäder har totalt sju fordon (personbilar och lätta lastbilar) och av dessa är sex stycken rena elfor-

don och en är en laddhybrid. Sedan i maj har ett elfordon tillkommit. Förvaltningen som helhet har en fordonsflotta 

som består av 56 fordon. Av dessa är 34 stycken gasfordon vilket är en ökning med en jämfört med i maj. När det 

gäller rena elfordon har de ökat i antal med tre stycken under samma period. Antalet laddhybrider (som laddas med 

sladd) och elhybridfordon är samma som i maj, fem respektive tre stycken. Medan minskningen av rena fossil-

drivna fordon är uppdelat på ett bensindrivet och tre dieseldrivna fordon färre. Nu finns endast ett rent bensindrivet 

fordon och nio dieseldrivna fordon i förvaltningen. 
Tabell 7 Hållbar miljö delmål 2 
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Delmål 3 – Hållbar miljö  
Prognos-
symbol 

Minst hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall 
31/8-21 

Prognos 
2021 

Andelen (%) av uppkommet matavfall i kommu-
nen som återvinns genom biologisk behandling. 37 

(43) 
37 

(44) 
50 

39 
(46) 

40 
(47) 

Uppföljning och analys 

Fortfarande hamnar en stor del av uppkommen mängd matavfall i restavfallet (brännbart) och kan ej användas som 

en resurs för att producera biogas. Vid uppföljningen presenteras två olika värden. Huvudvärdet beräknas genom 

att göra avdrag för diverse processförluster (bl.a. rejekt-förluster vid behandlingsanläggningen orsakade av felsor-

tering). En fördel med detta sätt att räkna är att man kan jämföra sig med alla Sveriges kommuner på ett enkelt sätt. 

Den gamla beräkningsmodellen redovisas inom parentes.  

 

Mängderna utsorterat matavfall ökar något jämfört med tidigare år men det är ganska långt kvar till målvärdet. 

Vårgårdas värde för delåret som ligger på 39 procent kan jämföras med medel i Sverige som ligger på 26 procent 

för 2020. 

En positiv utveckling är att mängden restavfall de senaste sex åren minskat från 197 kg/person till 132 kg/person. 

Mängden insamlat matavfall har samtidigt ökat från 0 till 32 kg per person. 

Åtgärder 

Under året pågår en abonnemangskontroll som kontrollerar att alla bostäder har ett avfallsabonnemang. Kontrollen 

leder till nya abonnemang och grundavgifter samt en del inkomna dispenser (uppehåll i avfallshämtning). I sam-

band med denna kontroll informeras även kontaktade abonnenter om det miljömässigt samt ekonomiskt mest 

lämpliga avfallsabonnemanget. 

 

En uppdaterad sorteringsguide kommer att finnas tillgänglig digitalt samt tryckas och delas ut till samtliga hushåll 

hösten 2021. I samband med detta utskick är en av förhoppningarna att informationen leder till att de som redan 

anslutit sig till abonnemang matavfall blir bättre på att sortera ut sitt matavfall. Rekryterings- och informationsin-

satser kan göras på olika sätt och via olika kanaler: dels via utdelande av upptryckt material på olika språk, dels via 

informations- eller rekryteringsmöten, och dels via andra informationsinsatser på t.ex. hemsida och sociala medier. 

Att knyta an till det faktum att Vårgårda kommun tillsammans med det lokala näringslivet (lantbruket) sedan lång 

tid framgångsrikt aktivt arbetat med biogasproduktion och kör både många av kommunens fordon samt t.ex. skol-

skjutsar på biogas är här viktigt att lyfta fram då ju slutprodukten av det insamlade matavfallet är just biogas. 
Tabell 8 Hållbar miljö delmål 3 
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Delmål 4 – Hållbar miljö 
Prognos-
symbol 

Kommunens verksamhetslokaler ska bli mer energieffektiva 

 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Kilowattimmar per kvadratmeter och år (gradtals-
justerat) 157,6 160,1  

Minskning  
3 %  

mot 2020 

Uppgift sak-
nas 

Ej angiven 

Uppföljning och analys 

Några uppgifter om energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler går ej och är ej heller relevant att sam-

manställa förrän efter årsskiftet. Först då går alltså någon analys att göra av hur utvecklingen går. Då årsförbruk-

ningen av energi, särskilt till uppvärmning, också är starkt kopplad till det enskilda årets väder så går det först efter 

flera år att dra säkra slutsatser om trenden och om uppsatta mål nås. Långsiktighet och tålamod krävs alltså i detta 

arbete. 

Åtgärder 

En handlingsplan med prioriteringslista har tagits fram av Fastighetsenheten. I handlingsplanen framgår vad re-

spektive föreslagen åtgärd kostar och hur mycket energi och hur mycket pengar respektive åtgärd sparar in. Gäl-

lande konkreta åtgärder pågår ett kontinuerligt arbete och ett flertal åtgärder har under året genomförts. 

Sedan ett par år arbetas det till exempel löpande med att byta ut gammal belysning mot modern ledbelysning, både 

orsakat av underhållsbehov och som energibesparande åtgärd.  

2021 har hittills flera åtgärder vidtagits i syfte att energieffektivisera olika verksamhetslokaler. Som exempel kan 

nämnas att ventilationsaggregatet i Lena skola i maj åtgärdades. Under hösten kommer åtgärder i Centrumhusets 

bad att genomföras och under jullovet kommer bassängtäckning att installeras, en viktig åtgärd för att minska ener-

gibehovet för uppvärmning av bassängvattnet. Under jullovet kommer även energieffektivseringsåtgärder att vidtas 

i Gullhögsskolans kök. 

Tabell 9 Hållbar miljö delmål 4 
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Fokusområde Utvecklande skola 

Inriktningsmål 

Kunskapsmålen ska vara i centrum så den enskilde eleven når den nivå som är möjlig att 

uppnå utifrån de egna förutsättningarna. 

 

Delmål 1 – Utvecklande skola 
Prognos-
symbol 

Förskolan i Vårgårda ska stimulera barns språkutveckling. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall 
31/8-21 

Prognos 
2021 

Enkät till vårdnadshavare. 
 
Andelen (%) vårdnadshavare som på 
en fyrgradig skala svarat instämmer 
helt och hållet och stämmer ganska 
bra (positiva svar) på frågan 
 
”Förskolan stimulerar mitt barns 
språkutveckling” 

Nytt mål 
2021 

Nytt mål 
2021 

85 95 95 

Uppföljning och analys 

Svarsfrekvensen för enkäten är 44% (dvs 246 svar av 605 möjliga). 95 % av alla vårdnadshavare har svarat det stämmer 

bra/ganska bra. 98 % instämmer i att förskolan stimulerar mitt barns utveckling och lärande och 98% upplever att deras 

barn är trygga inom förskolan.  

Förskolans verksamhet har under flera år arbetat intensivt med språkutvecklande insatser. Dels för att lägga den första och 

därmed viktigaste grunden för barns språk, dels för att behovet är stort, då relativt många barn redan i de yngre åldrarna 

uppvisar olika typer av språkliga svårigheter. Förskolan arbetar med att skapa språkstimulerande miljöer för att väcka lust 

och nyfikenhet för språk och läsning. Alla kommunens förskolor har genomfört Läslyftet (kompetensutveckling via Skol-

verket i språk-, läs-, och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning). Genom stadsbidraget för Språkförbättrande insatser i 

förskolan har verksamheten kunnat genomföra riktade satsningar i språkförbättrande syfte. Kommunens språk-, läs-, och 

skrivutvecklare har fungerat som stöd i förskolan. Detta genom att bland annat beskriva förväntningar kring barnens språk-

nivå i förskoleklass, men även genom att återkoppla resultat av Skolverkets bedömningsstöd i förskoleklass för de barn 

som lämnat förskolan.  

Ovanstående satsningar har lett till goda resultat på individ- och gruppnivå. Insatserna har även bidragit till ökad medveten-

het om språkets betydelse i vardagen.  

Åtgärder 

Gemensamma utvecklingsområden som syftar till att ”höja lägstanivån” och öka likvärdigheten inom kommunens försko-

lor. Fortsatt arbete och förankring av de insatser och satsningar som skett och gett god effekt så att de inte riskerar att glöm-

mas bort.  

Under hösten har logoped anställts på deltid inom förskolan. Denne kommer att handleda personal, utbilda inom TAKK 

(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) samt arbeta med enskilda barn som är i behov av logopedinsat-

ser.   

Samtliga kommunala förskolor sjösätter ett uppdaterat SKA-arbete som syftar till att synliggöra samtliga läroplansmål och 

öka förskolans likvärdighet. Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet ska tydliggöras utifrån vetenskaplig grund, beprö-

vade erfarenheter och kollegialt lärande. Arbetet kommer att involvera all personal inom förskolans verksamhet, där sär-

skilt ansvar kopplas till utvecklingsgrupper för de fem målområdena (värdegrund/hållbar utveckling hälsa och välbefin-

nande/matematik, naturvetenskap och teknik/språk/digitalisering) 

Tabell 10 Utvecklande skola delmål 1 
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Delmål 2 – Utvecklande skola  
Prognos-
symbol 

Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 1.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andelen elever i % i årskurs 1 som kan läsa i enlig-
het med fastställd nivå. 

96 94 100 92 95 

flickor  97  98 
 

97 
 

pojkar  94 90 88 

Uppföljning och analys 

Resultatet efter ht slut 2020 visade att 56% av eleverna i åk.1 i Vårgårda kommun nådde läsmålet. I mars månad steg 

siffran till 84% och vid mätning i juni låg läskunnigheten på 92%. 11 elever i åk.1 nådde inte läsmålet.  

Lärarna har arbetat målinriktat för att eleverna ska kunna utveckla en god läsförmåga. På en av skolenheterna nådde 

28% av eleverna läsmålet under ht. Genom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, samarbete med 

vårdnadshavare och studiehjälp ökade måluppfyllelsen till 92% på samma enhet.  

Resultatet av de insatser som genomförts i åk.1 visar att tidiga och intensiva läsinsatser har god effekt på läsavkodning, 

läshastighet och läsförståelse. Dessa insatser har gett eleverna möjlighet att lära sig att läsa samt bibehålla och utveckla 

sin läsning. Att träna intensivt utifrån en struktur ger de yngre eleverna möjlighet att koppla fonem och grafem, ljud till 

bokstav, känna igen enkla ord, frekventa ord för att sedan automatisera avkodningen och kunna förstå vad de läser.  

Lärarna måste alltid utgå från resultat och behov för varje elev när undervisningen planeras. Frågan varje lärare behöver 

ställa sig är: Hur organiserar jag undervisningen utifrån mina elevers resultat och behov? Hur bör undervisningen ge-

nomföras? Vilka arbetssätt kan användas?  På de olika enheterna har undervisningen planerats olika på grund av de olika 

resultaten. De elever som redan kan läsa har haft möjlighet att utvecklas i sin läsning och de elever som inte har känne-

dom om alla bokstäver och dess ljud och varit i början av sin läsutveckling har utmanats och utvecklats där de befunnit 

sig.  

Språk-läs- och skrivutvecklare har besökt samtliga enheter i förskolan tillsammans med en pedagog och informerat om 

det nationella och obligatoriska kartläggningsmaterialen i F-klass som ingår i Läsa-, skriva-räknagarantin. Förskolans 

personal har fått information om elevers resultat av de nationella obligatoriska kartläggningsmaterialen under läsåret.  

Detta medförde att förskolans personal kunde planera undervisningen utifrån resultat.  

Åtgärder 

Tidiga och intensiva läsinsatser har god effekt på läsavkodning, läshastighet och läsförståelse. Dessa insatser ger ele-

verna möjlighet att lära sig att läsa samt bibehålla och utveckla sin läsning. Fortsatt prioritet på läsmålet, med kontinuer-

liga avstämningar under läsåret. Avstämningarna leder till att pedagoger, arbetslag och ledning reflekterar över undervis-

ningen och analyserar resultaten. Utifrån resultat och behov organiseras undervisningen. Därför fortsätter kommunens 

språk-, läs- och skrivutvecklare att besöka alla elever i åk 1 och göra klassobservationer samt samtala med lärarna efter 

besöket. Språk-, läs- och skrivutvecklare finns behjälplig för handledning och vid behov, i arbetet med att utveckla 

undervisningen. Inför nästa läsår kommer svenska som andraspråk att redovisas som ett eget ämne.  

 

Tabell 11 Utvecklande skola delmål 2 
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Delmål 3 – Utvecklande skola  
Prognos-
symbol 

Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8-21 

Prognos 
2021 

Meritvärdet i grundskolan i årskurs 6. 
222 231 235 231 231 

flickor  249 242     
239    

pojkar  201 220  220 

Uppföljning och analys 

Genomsnittligt meritvärde är 231, varav 239 för flickor och 220 för pojkar.  

Åk 6 består av 140 elever, varav 81 flickor och 59 pojkar. Att det genomsnittliga meritvärdet ligger kvar på 231 poäng 

bygger på en högre andel flickor än pojkar i åk 6. Medianvärde för åk 6 är 240 poäng. Högst måluppfyllelse har ämnena 

bild och hem- och konsumentkunskap med ca 97% måluppfyllelse och lägst meritvärde har ämnena matematik och 

svenska som andraspråk (ca 89%). Trots att dessa ämnen ligger lågt är resultaten bättre än för riket i stort. Två elever har 

ingen måluppfyllelse alls, dvs inget betyg i något av skolans sjutton ämnen. Detta är ovanligt, men befaras vara en oro-

väckande utveckling inom såväl Vårgårda kommun, som i riket i stort.  

Övergripande sker fler individuella insatser idag än tidigare. Exempel på sådana är: extra anpassningar, särskilt stöd, in-

satser av speciallärare/specialpedagog, samarbeten med logopedimottagning, socialtjänst och/eller psykologer inom När-

hälsan/barn- och ungdomspsykiatrin. Vid internkontroll av stödinsatser kan konstateras att stöd fungerar väl till elever 

inom låg- och mellanstadiet.   

Insatser som varit till gagn för kunskapsutvecklingen är bland annat fokuseringen på lärares ledarskap i klassrummet och 

undervisningens övergripande kvalitet. Detta har skett genom exempelvis kompetensutveckling inom kooperativt lärande 

och metodutveckling kring området digitalisering.  

Det är svårt att spekulera i hur stor påverkan, pandemin haft för meritvärdet i åk 6. Även om verksamheten har kunnat 

bedrivas genom närundervisning, signalerar flera barn att perioden varit och fortfarande är extra utmanande. Skolan är en 

viktig friskfaktor för både välmående och kunskapsutveckling.    

Åtgärder 

Fortsatt utvecklingsarbete sker utifrån Plan för ökad måluppfyllelse, innehållande bland annat professionsutveckling, ut-

värdering av undervisningens kvalité och kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsresultat på individ-, grupp-, och 

organisationsnivå. Detta sker bland annat genom resultatdialoger, utvecklingssamtal, mitterminskonferenser och betyg. 

Tidiga insatser gällande stöd och snabba åtgärder vid hög/olovlig frånvaro. Under hösten tillträder operativ utvecklingsle-

dare vars uppgift bland annat blir att följa upp resultat och tillsammans med rektorerna planera för kommande insatser.   

Insatta åtgärder baseras på enhetens uppföljnings- och analysarbete. Därav skiljer sig insatserna åt, mellan de sex olika f-

6 enheterna. Några enheter har ex skapat mindre grupper för att bättre kunna omhänderta olika elevers behov. Andra sats-

ningar är utveckling inom ämnet matematik, med särskilt fokus på problemlösning och uppgifter innehållande omfat-

tande text.  

Gällande elever med ingen eller väldigt låg måluppfyllelse krävs tidiga insatser och tätt samarbete med fler involverade 

runt eleven. Utöver vårdnadshavare kan det ofta handla om ex socialtjänst, psykologer mm. 

Tabell 12 Utvecklande skola delmål 3 
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Delmål 4 – Utvecklande skola  
Prognos-
symbol 

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 ska vara god.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Enkät från Skolinspektionen, elever i årskurs 9 
 
Jag är nöjd med min skola som helhet  
(positiva svar andel i %) 

57 68  >75 64 64 

flickor 
62 

Uppgift 
saknas 

  

72 

  
pojkar 

52 
Uppgift 
saknas 

57 

Uppföljning och analys 

Elevernas syn på undervisningen ska vara god.  

Detta delmål mäts utifrån elevenkätens påstående ”Jag är nöjd med min skola som helhet”. 64 % av eleverna i åk 9 

svarar att de är nöjda med sin skola som helhet. (68 av 106 elever) Efter att resultatet på denna enkät sammanställts 

valde Gullhögskolan att genomföra en kompletterande enkät riktat till alla elever ur åk 9, via det digitala enkätpro-

grammet Forms. Enkäten utformades med hjälp av både poängbedömningar och fritextsvar. Enkätresultaten har 

bidragit till att verksamheten nått god insikt i elevernas upplevelse av skolans styrkor och utvecklingsområden. 

Dock uppdagas att påståendet ” Jag är nöjd med min skola som helhet” för många elever även involverar syn-

punkter kring ex lokaler och kost, vilket gör att bedömning av skolan och undervisningen riskerar att bli missvi-

sande.      

Åtgärder 

Utöver fokusområden i Plan för ökad måluppfyllelse, kommer skolan att arbeta aktivt med resultatmaterialet av 

elevenkäterna. 22 frågor har sammanställts och åtgärder kopplas till både övergripande frågeställningar och en-

skilda fritextsvar. Förbättringsarbetet omfattar såväl organisatorisk som social arbetsmiljö och kommer att genom-

föras och följas upp i samråd med bland annat elevråd för ökat inflytande och delaktighet.    

Tabell 13 Utvecklande skola delmål 4 
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Delmål 5 – Utvecklande skola  
Prognos-
symbol 

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall 
31/8-21 

Prognos 
2021 

Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9. 
210 213 230 215 215 

 
flickor 

222 227 
  

222 
  

pojkar  199 197 208 

Uppföljning och analys 

Årskurs nio består av totalt 125 elever, varav 60 flickor och 65 pojkar. Flickor har högre meritvärde än pojkar, även om 

skillnaden minskar detta år. Detta fenomen återfinns även i statistik för riket. De fem lägsta meritvärdena innehas samt-

liga av flickor. Tre elever har ingen måluppfyllelse alls, dvs inget betyg i något av skolans sjutton ämnen. Musik, slöjd 

och hem- och konsumentkunskap har högst måluppfyllelse, dvs över 95%. Lägst ligger ämnena fysik och kemi med 

måluppfyllelse motsvarande 85%, vilket delvis kan bero på beslut om anpassad studiegång. För en elev som inte når 

målen i vare sig fysik, kemi eller matematik finns möjlighet att anpassa bort enstaka NO-ämnen och fördela tiden till 

extra matematikundervisning för att maximera möjlighet till behörighet.  

Utifrån internkontrollsmomentet stöd och anpassningar konstaterades att stöd inte fungerat fullgott. Åtgärder kopplades 

in sent, men förbättringsarbetet fortlöper. Särskilda satsningar genomfördes i ämnesgrupper under våren. Dessa omfat-

tade främst matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska och beskrivs tydligare under delmål 6.  

Åtgärder 

De särskilda insatser som gällde under våren i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska kommer från 

och med hösten att omfatta alla ämnen och årskurser. Lärarna lägger upp undervisningen utifrån elevgruppens samman-

sättning och kunskapsnivå, utvärderar varje elevs kunskaper utifrån kunskapskraven och upprättar extra anpassningar 

och stöd så fort en elev riskerar att inte nå målen. Ovanstående moment dokumenteras i kommunens digitala lärplatt-

form, SchoolSoft så att skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling finns tillgänglig för både elever och 

vårdnadshavare. Målsättningen är att fler elever ska nå godkända resultat i alla ämnen, men även att fler elever ska 

kunna nå de högre betygen. Rektor ansvarar för att tillsammans med personalen utvärdera undervisningens kvalitet och 

följa upp kunskapsresultaten löpande. Under hösten kommer även en operativ utvecklingsledare att finnas behjälplig 

för uppföljning av kunskapsresultat och utformning av insatser. 

Gällande elever med ingen eller väldigt låg måluppfyllelse krävs tidiga insatser och tätt samarbete med fler involverade 

runt eleven. Utöver vårdnadshavare kan det ofta handla om ex socialtjänst, psykologer mm. Här behöver arbetet inten-

sifieras på flera nivåer för att undanröja hinder agera främjande.  

 
Tabell 14 Utvecklande skola delmål 5 
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Delmål 6 – Utvecklande skola  
Prognos-
symbol 

Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till ett nationellt program på 

gymnasieskolan. 
☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andelen elever (%) i grundskolan som är behöriga till 
ett nationellt program på gymnasieskolan. 

79 81 Ska öka 88 88 

flickor 77 
  

85 
  

89 
  

pojkar 
80 75 88 

Uppföljning och analys 

Av Vårgårdas 125 elever i åk 9 nådde 88% behörighet till nationellt program på gymnasieskolan. Av de 15 elever som inte 

blev behöriga finns sju flickor och åtta pojkar. Behörighet till nationellt program innebär godkänt betyg i svenska/svenska 

som andraspråk, matematik och engelska samt minst fem ytterligare ämnen.  

  

Utifrån höstterminens betygsresultat, då 34 elever inte var behöriga har man inom Gullhögskolan genomfört riktade insat-

ser inom ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Satsningarna har kortfattat inneburit optime-

rad resursanvändning på individnivå. Lärarna har kartlagt och förtydligat vilka kunskapskrav eleven ännu inte nått och där-

efter kopplat insatser utifrån behov. Inom ex matematik har tre ytterligare lärarresurser kunnat användas i undervisning för 

att ge eleverna mer stöd och arbeta riktat med olika förmågor. Liknande arbetssätt har använts inom övriga ämnen och 

bland befintlig personal inom Gullhögskolan. De riktade satsningarna föll väl ut, men bör ej behöva upprepas utifrån åtgär-

der för delmål 5.    

Åtgärder 

Då målsättningen är att fler elever ska nå godkända betyg i alla ämnen samt att fler elever ska kunna nå de högre betygen, 

överensstämmer åtgärder för delmål 5 och 6. Endast i undantagsfall bör intensivperioder i ämnen tillskapas eller beslut om 

anpassad studiegång ske för att premiera behörighet.  

Tabell 15 Utvecklande skola delmål 6 
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Delmål 7 – Utvecklande skola  
Prognos-
symbol 

Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått 

gymnasieexamen ska vara hög. 
 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Andelen elever (%) som påbörjade en utbildning 
på Sundlergymnasiet vilka nått gymnasieexamen 
ska öka. 

(Inom fyra år enl def SKR) 

80 88 Ska öka 70 71–84 

flickor  83  93 
  

78 
  pojkar 

75 82 64 

Uppföljning och analys 

2021 års utfall är väsentligt lägre än tidigare år. Detta har varit känt sedan två år tillbaka och även redovisat till 

Kommunstyrelsen. Bland de grupper som är överrepresenterad bland som inte nått examen märks: 

- Elever som kom som asylsökande till Sverige 2015 

- Elever från andra kommuner som avslutade sina studier efter ett-två år.  

Åtgärder 

På Sundlergymnasiet pågår arbete inom följande områden för att fler ska nå gymnasieexamen:  

- Utveckling av elevhälsoarbetet främst kring elever med hög frånvaro, genom såväl kompetensutvecklingsinsatser 

som utökad samverkan med andra aktörer. 

- Utveckling av samverkan mellan mentorer och elevhälsopersonal. 

- Arbete med digitalisering i undervisningen. 
Tabell 16 Utvecklande skola delmål 7 
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Fokusområde Konkurrenskraftigt näringsliv 

Inriktningsmål 

Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i 

kommunen. 

 

Delmål 1 – Konkurrenskraftigt näringsliv 
Prognos-
symbol 

Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall 
31/8-21 

Prognos 
2021 

Antal nya företagsetableringar per år. 0 2 >2 0 >2 

Uppföljning och analys 

Tidigare har marklov inte kunnat beviljas till intressenter då Länsstyrelsen har hittat fornlämningar inom området 

Flygaren. Dialog har förts kontinuerligt med Länsstyrelsen för att hitta en lösning, vilket nu finns. Därmed möjlig-

görs fortsatt etablering på Flygaren.  

Kommunen har haft två befintliga företag som har utökat sin verksamhet och därmed möjliggjort fler arbetstill-

fällen. Djupedals rör har byggt på Flygaren och Perssons träteknik har kommit igång. Ytterligare fler är på gång, 

men alla dessa är befintliga företag i Vårgårda. 

För att över tid kunna jobba strategiskt och långsiktigt behöver det alltid finnas etableringsmark att sälja. Kommu-

nen behöver också ha goda relationer med de aktörer som redan etablerat sig. Målsättningen är att öka antalet för-

frågningar.  Förvaltningen bör även jobba för att nå ut utanför Västsverige till exempel genom BRB (Business 

Region Borås). 

Åtgärder 

Kommunen behöver ständigt arbeta för att få fler företag att etablera sig i Vårgårda och därmed möjliggöra fler 

arbetstillfällen.  

Etableringar sker i samverkan mellan Center of Innovation och förvaltningen. Förvaltningen jobbar kontinuerligt 

med att hitta etableringar. Arbetet med att hitta nya markområden pågår och prioriteras.  

Fortsatt arbete i etableringsgruppen, aktivt arbete med de befintliga köparna av industrimark så de är fortsatt nöjda 

med servicen samt samordning av intressenter till industrimark med byggföretag, befintliga företag i Vårgårda 

samt andra aktörer som är intresserade. 
Tabell 17 Konkurrenskraftigt näringsliv delmål 1 
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Delmål 2 – Konkurrenskraftigt näringsliv 
Prognos-
symbol 

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Antalet nystartade företag per 1000 invånare. 6,4 8,0 6,5 4,9 >7 

Uppföljning och analys 

Resultatet för detta mål är inte direkt kopplat till den verksamhet som kommunen bedriver och kommunen har rela-

tivt liten möjlighet att påverka resultatet. Det är många faktorer som påverkar resultatet som kommunen inte kan 

styra över. 

Utifrån den statistik som finns tillgänglig i Bisnis Analys med företagsfakta har det registrerats 59 nya företag i 

kommunen för perioden. 37 enskild firma (24 kvinnor och 13 män) samt 22 privata aktiebolag. Sex av de nyregi-

strerade företagen var också registrerade som arbetsgivare.  

Motsvarande statistik för samma tidsperiod tidigare år är 46 st 2020, 43 st 2019, 56 st 2018 samt 70 st 2017) 

Nyföretagandet är av stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, eftersom de nya företagen skapar 

tillväxt, sysselsättning och export. 

Åtgärder 

En viktig faktor är att fortsatt arbeta med att behålla det goda näringslivsklimatet. Anordna drop in-kvällar för före-

tagare samt starta eget-kurser på fler språk. 

Kommunen hanterar många frågor som är direkt avgörande för möjligheten att starta nya företag. Det handlar om 

olika tillstånd, tillsyn och bygglov samt tillgången till mark och lokaler. 

Myndighetsutövningen har en avgörande betydelse för förutsättningarna att starta och utveckla ett företag på en 

ort. För att förbättra företagsklimatet behöver kommunen skapa förutsättningar för myndighetsrollen att utvecklas. 

Ett första steg är att skapa förståelse mellan företagare och myndighetspersonal. Om tjänstepersonerna har ett ar-

betssätt som tar hänsyn till företagarnas vardag och som utgår från muntlig kommunikation och vägledning fören-

klas beslutsprocessen. 

Handläggningstiderna är en av de allra viktigaste frågorna för företagen. Ju snabbare ett företag kan få sitt tillstånd 

beviljat, desto snabbare kan de komma igång med sin verksamhet. En längre tidsperiod utan besked kan innebära 

att en företagare står med kostnader för lokaler och sin egen lön, utan att kunna bedriva verksamhet och få intäkter. 

En insats för att stimulera nyföretagandet i Alingsås, Herrljunga och Vårgårda är att Sparbanksstiftelsen valt att 

finansiera en deltidstjänst som förstärker kommunernas arbete med att stötta nya företagare. 

År 2021 kan slå förra årets nyföretagarrekord, enligt Nyföretagarcentrum. Finansiering är dock en svårknäckt nöt 

för dem som startar eget under pandemin. Ett av tre bankkontor uppger att det blivit svårare att få lån. 

 

Enligt Tillväxtanalys har nyföretagandet ökat med 8 procent i riket för första kvartalet 2021 jämfört med samma 

period 2020. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ser en ökning i Västra Götalands län 

med 16 procent. 
Tabell 18 Konkurrenskraftigt näringsliv delmål 2 
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Delmål 3 – Konkurrenskraftigt näringsliv 
Prognos-
symbol 

Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på företagsklimat. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Placering i Svenskt Näringslivs företagsranking. 4 3 <20 3 <20 

Uppföljning och analys 

Resultatet för Svensk Näringslivs företagsranking presenteras 22 sept 2021. 

Kommunens företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för kommunens välfärd. 

De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner 

sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och 

tjänster. Vårgårda kommun klättrade till tredje plats i Svenskt Näringslivs totala ranking 2020.  

Vad som krävs för ett bra företagsklimat i en kommun är det bara företagarna i respektive kommun som kan svara 

på. Resultatet av enkäten som mäter det lokala företagsklimatet utgör en viktig del i rankingen av alla kommuner 

Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är: summan av de institutioner, attityder, regler 

och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen base-

rats på.  

Vårgårda har i flera år legat stabilt i toppen på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat. Det kräver ett stän-

digt arbete att ligga kvar där, men att det lokala näringslivet har en stark kraft in i kommunen i form av COI är 

starkt bidragande. Center of Innovation har jobbat hårt och målmedvetet med aktiviteter, i syfte att stärka och be-

vara det goda företagsklimatet. Kommunens tjänstepersoner, som skattas i absoluta toppen i Sverige har ett fokus 

där de försöker se lösningar på företagarnas utvecklingstankar. Både politik och förvaltningen är starkt medveten 

om att kommunen är till för medborgarnas service. Att träffas regelbundet, såsom med soppluncherna är också vik-

tigt. 

Det långsiktigt goda samarbetet i Vårgårda grundar sig i att förvaltningen har en mycket bra kommunikation med 

företagen och att man har en stor förståelse för att kommunen har andra villkor än näringslivet för sin verksamhet. 

Åtgärder 

Vårgårdas näringsliv ska växa genom att kommunen fortsatt månar om utvecklingen hos befintliga företag samt 

uppmuntra nya att starta och på så sätt skapa nya arbetstillfällen.  

En kommun kan inte påverka lagstiftningen eller den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. 

Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad.  Det 

kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa – anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till 

högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd – det ska kommunen också göra. 

Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar 

också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild 

skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpoli-

tiker och tjänstepersoner men också i samhället i stort. Kommunens arbete för ett bättre företagsklimat, är en viktig 

pusselbit för att fortsatt ha växande och konkurrenskraftiga företag. 

Fortsätta erbjuda aktiviteter COI och kommunen i samverkan. En utmaning för företagen i Vårgårda är att hitta 

medarbetare med relevant utbildning. 

Kommunen har tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen beslutat att delta i SKR:s servicemätning In-

sikt från och med 2021. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts ser-

vicen för gruppen företagare. En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommu-

nen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 
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livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan 2020 finns även möjlighet att separat mäta området upphand-

ling. Fördelar med undersökningen är att frågorna endast avser faktorer som kommunerna själva har ansvar för och 

kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar. Resultaten 

utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete. Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fat-

tat beslut. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner. 

NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett.  

Det är uppbyggt av tre frågor från enkä-

ten: 

- Hur nöjd var du med hanteringen av ditt 

ärende i sin helhet? 

- Hur väl uppfylldes dina förväntningar 

kring ditt ärende? 

- Tänk dig en perfekt hantering av ditt 

ärende. Hur nära ett sådant ideal kom 

hanteringen av ditt ärende? 

Kvalitetsfaktorer (serviceområden) 

Förutom NKI skapas sammanfattande 

mått för enkätens olika delområden, så 

kallade kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfak-

torerna i denna undersökning är de sex serviceområdena. Dessa mäter hur nöjda kunderna/företagen är med olika 

aspekter av verksamhetens tjänster och service. 

Serviceområdenas betygsindex baseras på respondenternas (företagarnas) bedömning totalt sett av respektive del-

område (serviceområde). 
Tabell 19 Konkurrenskraftigt näringsliv delmål 3 
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Fokusområde Social hållbarhet – omsorg och fritid 

Inriktningsmål 

Alla Vårgårdabor ska ha möjlighet att leva ett gott liv i Vårgårda och utifrån sina behov få 

insatser av god kvalitet. 

 

Delmål 1 – Social hållbarhet – omsorg och fritid 
Prognos-
symbol 

Kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten ska vara god. ☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Antalet medarbetare som brukaren möter under 
en tvåveckorsperiod. 

12 12 12 12–14 12 

Uppföljning och analys 

Målet för 2020 uppnåddes och verksamheten har arbetat under liknande sätt även under 2021. Viss översyn av pla-

neringen startades under våren 2021 och arbetet fortsätter under hösten 2021. Resultatet av utfallet publiceras i 

KKiK i början av oktober 2021. 

 
Vårgårda tillhör de 25 % av kommunerna i Sverige som har bäst personalkontinuitet. 

Åtgärder 

Följa upp kontinuiteten mer regelbundet när planeringssystemets rapporter fungerar tillfredställande för att säker-

ställa målbilden för 2021. 

Tabell 20 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 1 
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Delmål 2 – Social hållbarhet – omsorg och fritid 
Prognos-
symbol 

Brukarna ska alltid bli bemötta på ett bra sätt inom särskilt boende.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andel brukare (i %) som svarar att de alltid bli be-
mötta på ett bra sätt i SKRs brukarenkät. 

98 90 100 
Enkät genom-
förs jan 2022 

 

kvinnor  96 81 
  

Enkät genom-
förs jan 2022 

  
män  100 100 

Enkät genom-
förs jan 2022 

Uppföljning och analys 

Målet är välförankrat hos medarbetarna. Utmaningen är att skapa samsyn gällande vad ett gott bemötande är. Ut-

maningen är också att flytta fokus från ett medarbetarperspektiv till ett brukarperspektiv. För att uppnå det behövs i 

högre utsträckning föras samtal med dem vi är till för.  

Vårgårda har lägst resultat i riket på denna del i brukarbedömningen 2020.  

Förvaltningen tror att detta beror på bristande kommunikation initialt i pandemin samt omorganisationen som ge-

nomfördes på Kullingshemmet.  

 
Verksamheten har identifierat en faktor som kan vara starkt bidragande till känslan av att inte få ett gott bemötande 

och det är bristande språkkunskaper samt otillräckliga kunskaper vad gäller seder, traditioner, intressen som de 

äldre har. Resultatet blir att man inte riktigt vet vad man ska säga i mötet med den äldre. I arbetsgrupperna har man 

påbörjat samtalen kring hur en högre grad av nöjdhet hos brukarna ska kunna uppnås. Den nationella enkätunder-

sökningen kommer genomföras januari – februari 2022 och enkätsvaren kommer publiceras i Kolada i juni 2022. 

Åtgärder 

I arbetsgrupperna har samtal påbörjats kring hur en högre grad av nöjdhet hos brukarna ska kunna uppnås.  

Verksamheten har tillsammans med Komvux tagit fram en kurs i yrkessvenska för medarbetare som har behov av 

den kompetenshöjande åtgärden. Kursen börjar i september 2021.  

Tabell 21 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 2 
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Delmål 3 – Social hållbarhet – omsorg och fritid 
Prognos-
symbol 

Önskemål och åsikter från brukare ska tas tillvara vid omsorgsplaneringen. 

 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andel brukare (i %) som svarar att personalen tar 
hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska 
utföras (SKR:s brukarenkät) 

- SÄBO 
- Hemtjänst 

 
 
 
 

75 
90 

 
 
 
 

69 
93 

 
 
 

80 

 
 
 
 
 

Enkät genom-
förs jan 2022 

 

  

Kvinnor 
- SÄBO 

- Hemtjänst 

 
76 
94 

 
69 
96 

  

Enkät genom-
förs jan 2022 

  
Män 

- SÄBO 
- Hemtjänst 

 
74 
83 

 
69 
89 

Enkät genom-
förs jan 2022 

Uppföljning och analys 

Resultat för hemtjänst och SÄBO 2020 i jämförelse med rikets övriga kommuner.  

 

 
Internkontrollen som är genomförd inom området visar brister i såväl följsamhet till beslutad process som behov av en 

genomgripande kompensutveckling. Bristen av ett digitalt hjälpmedel för att lätt komma åt genomförandeplanen vid 

utförandet av omsorgsinsatsen saknas och kommer upphandlas under hösten 2021. Enheterna har arbetat med inflytande 

på olika sätt och det tror förvaltningen kommer påverka resultaten. 

Haft tätare kontakt med anhöriga. 

Utfört fler enskilda aktiviteter med de brukare som velat, ex promenad, prata gamla minnen, titta på fotografier, bakat. 

Ordnat fler gemensamma aktiviteter på avdelningarna, tex kräftskiva, sommarfest, ”långbordsfika” o dans. 

Haft önskestunder på avdelningarna där brukarna fått önska vad de vill göra under veckan eller till helgen. 
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Åtgärder 

Hemtjänsten kommer tillsamman med biståndshandläggare genomföra en utbildningsinsats inom handläggnings-meto-

den Individens behov i centrum. 

Socialt ansvarig samordnare kommer ta fram ett kunskapsstöd samt en utbildning under 2021 som genomförs under 

våren 2022.  

Upphandling av digitalt hjälpmedel genomför under hösten 2021 
Tabell 22 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 3 

 

Delmål 4 – Social hållbarhet – omsorg och fritid 
Prognos-
symbol 

Brukare som bor i grupp- eller servicebostad ska känna sig trygg med sin personal 

(LSS). 
☺ 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall 
31/8-21 

Prognos 
2021 

Andel brukare (i %) som svarar att de känner sig 
trygga med all sin personal i SKRs brukarenkät. 

 
80 

 
88 75 

Enkät genom-
förs hösten 

2021 

 
>75 

kvinnor  Statistik 
saknas 

Statistik 
saknas 

  

Enkät genom-
förs hösten 

2021   
män  Statistik 

saknas 
Statistik 
saknas 

Enkät genom-
förs hösten 

2021 

Uppföljning och analys 

Enheterna inom funktionsstöd har tagit fram aktiviteter för att nå målet. Under året har samtliga enheter arbetat med 

verksamhetsbeskrivningar. Syftet med verksamhetsbeskrivningar är att konkretisera och förtydliga hur LSS intentioner 

och verksamhetens uppdrag konkret kommer till uttryck på varje enhet. Arbetet har skett tillsammans med medarbetare.    

Verksamhetsbeskrivningarna kommer vara viktiga i introduktion av nya personal och ska även löpande vara viktiga do-

kument för hur verksamheten bedrivs. 

Verksamheterna har under året inventerat och sammanställt medarbetarnas kompetens. Man har också skapat en bank 

med lättillgängliga webbutbildningar. Individuella utvecklingsplaner kommer tas fram för alla medarbetare, inklusive 

timvikarier.  

 

Stödpedagoger och metodhandledare har regelbundna träffar där de bland annat tagit upp anpassad kommunikation och 

metoder för att utveckla detta. Man har också arbetat med att utveckla samverkan mellan olika professioner, bland annat 

med sjuksköterskor.    

 

Våren 2021 har regelbundna samverkansmöten mellan samtliga enheter som har uppdrag inom funktionsstöds-områ-

dena genomförts. Chefer, metodhandledare /stödpedagoger och handläggare har deltagit. Syftet har varit att utveckla en 

god samverkan som i god tid kan planera för framtida behov avseende till exempel boendeformer och kompetensförsörj-

ning. Man har också tagit fram gemensamma rutiner och processer.  Vid en utvärdering som gjordes i juni 2021 var 

samtliga överens om att mötena har varit viktiga och haft positiva effekter.  

 

Något resultat kan inte tas fram förrän i slutet av året då brukarenkäten genomförts. När medarbetare får en ökad kom-

petens inom området kommunikation och en ökad medvetenhet om de bärande principerna i LSS förväntas det leda till 

en ökad trygghet hos brukarna. 

Åtgärder 

Fortsätta arbete enligt aktivitetsplanen som beskriver aktiviteter för att uppnå enhetens mål. 

Tabell 23 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 4 
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Delmål 5 – Social hållbarhet – omsorg och fritid 
Prognos-
symbol 

Utredningsenhetens myndighetsutövning och övriga tjänster ska utövas med re-

spekt för den enskilde och – så långt det är möjligt – ska utredning och val av in-

sats genomföras och utformas tillsammans med Vårgårdabon. 

 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Brukarundersökningen IFO Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

80 
Resultat pub-
liceras hösten 

2021 

 

kvinnor  Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

  

Resultat pub-
liceras hösten 

2021   
män  Uppgift 

saknas 
Uppgift 
saknas 

Resultat pub-
liceras hösten 

2021 

Uppföljning och analys 

Metod för uppföljning:  

Hösten 2021 kommer SKRs nationella brukarundersökning genomföras. Resultatet kommer i november. Utred-

ningsenheten var även med i brukarundersökningen 2020 men hade då väldigt låg svarsfrekvens och några sam-

manställningar eller slutsatser kunde inte göras. Inför årets enkät har åtgärder vidtagits för att öka svars-frekven-

sen. 

 

Enheten följer också måluppfyllelsen via egenkontroller. En granskningsmall har tagits fram som konkretiserar hur 

måluppfyllelsen bör märkas i socialtjänstens dokumentation och utredningsåtgärder. Vid granskningen eftersöks på 

förhand givna indikatorer som påvisar att arbetet bedrivs enligt målformuleringen. Stort fokus i granskningen lig-

ger på den enskildes delaktighet  

Utifrån granskningsmallen kontrollerar enhetschef fem ärenden varje månad, som slumpvis väljs ut.   

 

Resultat av egenkontrollen:  

En gemensamt upprättad utredningsplan upprättas som regel i utredningar som rör barn och unga, mer sällan i 

vuxenärenden Generellt framgår det inte tillräckligt tydligt att det förs dialog om vad den enskilde har för behov 

och vilka förändringar som denne själv skulle vilja se i sitt liv. Valet av insats blir snabbt styrande. Inom samtliga 

målgrupper framgår det sällan i dokumentationen att det varit en dialog om vilken typ av insats som ska väljas. 

Oftast får den enskilde ett förslag som socialtjänsten ger och den enskilde tackar ja eller nej. 

De enskildas sociala nätverk finns oftast beskrivna i utredningarna men det är mindre vanligt att dialoger om hur 

det sociala nätverket kan vara en positiv kraft har förts. Ofta kan det konstateras att det sociala nätverket är litet 

och att socialtjänsten söker väger att kompensera det, utan att ha fört dialog med den enskilde om hur dennes soci-

ala nätverk skulle kunna återaktiveras eller växa.  Anmälningsmöten när det gäller barn och unga genomförs inte 

som regel. Övergripande bedöms att vissa utredningar inom barn- och unga och vuxenärenden har genomförts som 

en social förändringsprocess med hög grad av delaktighet från den enskilde.  

 

Analys av resultatet:   

Utredningsenheten är sedan ett par år tillbaka inne i en förändringsprocess. Synen på uppdraget håller gradvis på 

att förändras från ett mera administrativt myndighetsutövande till ett socialt förändringsarbete med den enskilde i 

fokus. Invanda mönster tar dock tid att förändra och det återstår mycket arbete innan tydliga och konkreta resultat 

kan visas.   

  

Åtgärder 

Övergripande åtgärd 

Flertalet av socialtjänstens medarbetare kommer hösten 2021 att påbörja på en utbildning i förhållningssättet Signs 

of safety. Det är ett internationellt erkänt och rekommenderat arbetssätt som från början utvecklats för målgruppen 

barn och unga och deras familjer. Idag används förhållningssättet inom flera av IFOs områden. Grunden i Signs of 

safety är att socialtjänsten intar ett lösnings- och nätverksfokuserat arbetssätt som innebär att man tillsammans med 

den enskilde och familjen söker lösningar där den enskildes resurser och förmågor tas till vara. Lösningen kan där-

med bli något annat än vad som kan anses vara traditionella socialtjänstinsatser. Förhållningssättet kompromissar 

dock aldrig med socialtjänstens grundläggande skyldigheter, t.ex. sätta barns säkerhet och trygghet i första rum-

met.   

Planeringen för implementeringen av arbetssättet har påbörjats våren 2021. En grund för uppföljandeplanering har 

lagts i syfte att längre fram kunna följa i vilken grad socialtjänsten i Vårgårda lyckas införa arbetssättet.   
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Från aktivitetsplanen: 

Det framgår i aktivitetsplanen att målet flera gånger varit föremål för engagerade diskussioner och reflektioner vil-

ket är positivt. Medarbetare uppfattar målformuleringen som relevant och angelägen  

 

Biståndsgruppen har tagit fram aktiviteter som syftar till att höja kompetensen i gruppen gällande alternativa kom-

munikationssätt samt kunskaper om demenssjukdomar. Arbetet med att dokumentera och följa IBIC-processen har 

också varit i fokus. (IBIC – Individens behov i centrum) 

 

En annan aktivitet som tagits fram är att arbeta enligt en metod som kallas familjehemsvinjetter, vilket är en semi-

strukturerad intervju som genomförs enskilt med varje blivande familjehemsförälder. Huvudkomponenten i inter-

vjun är vinjetterna, det vill säga korta beskrivningar av realistiska situationer. Socialstyrelsen rekommenderar me-

toden 

 

Material som ökar barns delaktighet har beställts i form av en liten bok som heter ”Eli och kanin träffar socialt-

tjänsten” 

 

Ett informationsmaterial har tagits fram gällande LSS och socialpsykiatri 
Tabell 24 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 5 

 

Delmål 6 – Social hållbarhet – omsorg och fritid 
Prognos-
symbol 

Förkorta genomsnittstiden för Vårgårdabor i behov av ekonomiskt bistånd.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andel vuxna biståndstagare (i %) med långvarigt 
ekonomiskt bistånd. 22,1 26,4 20 26,4 26,4 

kvinnor  26,4  28,8 
  

28,8 
  män  18,1 24,2 24,2 

Uppföljning och analys 

Statistik för 2020 har publicerats sommaren 2021, statistik för 2021 kommer således inte förrän sommaren 2022. 

Trots att resultatet är bland de 25 % bästa i landet (grön färg i Kolada) blir resultat i uppföljningen rött utifrån det 

satta målvärdet.  

Pandemin har haft en påverkan på försörjningsstöd nationellt och även lokalt i Vårgårda. Dock ej så stor som initi-

alt kunde befaras. En viss dominoeffekt kan märkas på så sätt att de nytillkomna grupper och personer som har 

svårt att klara sin försörjning till följd av pandemin gör att det blir ännu svårare för de grupper som redan innan 

pandemin hade svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet nyanlända.   

Överlag syns ingen ökning av utbetalning av försörjningsstöd.    

Uppföljning av aktiviteter för att nå målet: Enheten har tagit fram aktiviteter som syftar till att nå målet. Fokus 

har varit att arbeta med individuellt inriktade arbetsmarbetsmarknadsplaner samt att styra verksamheten till att 

komma närmare arbetsmarknaden. I klartext handlar det om att arbeta bort sysselsättningar och aktiviteter som kan 

ha en inlåsningseffekt och saknar förankring mot hur den ordinarie arbetsmarknaden ser ut avseende krav och be-

hov. Enheten försöker använda den lilla kommunens fördelar som innebär att man på individnivå kan skräddarsy 

åtgärder istället för att skapa olika spår som syftar till att passa olika grupper.  

Analys av resultatet 

Enheten har fått positiva effekter i sitt arbete och har en tydlig strategi för att nå målet. Dock är försörjningsstöd 

känsligt för vad som sker i omvärlden och på arbetsmarknaden, vilket snabbt kan få en påverkan på resultaten.  
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Åtgärder 

Fortsätta arbeta enligt aktivitetsplanen. Det är viktigt att bibehålla och utveckla det individorienterade arbetet och 

att tro på de enskildas förmågor. En kombination av olika arbetsmarknadsinsatser är också viktig. 

Tabell 25 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 6 

 

Delmål 7 – Social hållbarhet – omsorg och fritid 
Prognos-
symbol 

Fler barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid. 

 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, per in-
vånare barn och ungdomar 7–20 år 19 20 25 

Utfall sak-
nas 

 

flickor  14 15 
  

Utfall sak-
nas 

  pojkar  24 24 
Utfall sak-

nas 

Uppföljning och analys 

Uppgift för delåret saknas. När förvaltningen analyserat tidigare års inrapporterade statistik har man funnit flera 

förklaringar till varför målvärdet försämrats på senare år. Analysen av den inrapporterade statistiken visar också att 

mätvärdets resultat inte speglar antalet deltagartillfällen i verkligheten. 

Bland annat kan konstateras att några föreningar som bedriver idrottsverksamhet där många flickor deltar, inte rap-

porterar detta till Idrott Onlines Vårgårdastatistik. 
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Åtgärder 

Förvaltningen arbetar med en rad åtgärder för att öka antalet deltagartillfällen bland annat genom prova på-aktivi-

teter, samverkansprojekt och genom att vara en pilotkommun i generation Peps nya kommunsatsning. Förvalt-

ningen kommer senare under hösten att presentera sin analys med förklaringar till varför det rapporterade målvär-

det inte speglar verklighetens antal deltagartillfällen. 

Tabell 26 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 7 
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Fokusområde Social hållbarhet - organisation 

Inriktningsmål 

Kommunen ska uppnå god kvalitet, ökad effektivitet och ökat värdeskapande för Vårgårda-

borna.  

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där aktivt jämställdhetsarbete ska genomsyra 

kommunens verksamheter. 

 

Delmål 1 – Social hållbarhet – organisation 
Prognos-
symbol 

Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka.  

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Andelen heltidsanställda månadsavlönade i %. 
70 87 100 91 94 

Kvinnor 
  

66 86 

  

91 

  
Män 

  
89 91 92 

Uppföljning och analys 

Andel heltidsanställda har 

ökat med 6,1 procentenheter 

jämfört med motsvarande pe-

riod föregående år och har 

ökat både bland kvinnor och 

bland män.  

 

Andelen heltidsanställda vari-

erar mellan kommunens olika 

verksamheter.  

 

  

Åtgärder 

Fortsatt arbete i enlighet med politiska beslut, riktlinjer och överenskommelser.   
Tabell 27 Social hållbarhet – organisation delmål 1 
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Delmål 2 – Social hållbarhet – organisation 
Prognos-
symbol 

Sjukfrånvaron ska vara låg.    

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Sjukfrånvaro i % av arbetstid. 
6,3 7,2 <5 

7,1 
6,8 

kvinnor 
  

6,7 7,7 
  

7,7 

  
män  4,7 5,1 4,6 

Uppföljning och analys 

Med anledning av Covid-19 är siffrorna svåra att analysera. Då majoriteten av kommunens anställda inte kan arbeta hemi-

från så har givetvis uppmaningen att stanna hemma vid minsta symptom påverkat sjukfrånvaron. Då förvaltningen fortsät-

ter följa alla rekommendationer från andra myndigheter är bedömningen att detta kommer att fortsatt påverka sjukfrånva-

ron framgent.  

 

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,1% vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period 

föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män men har minskat jämfört med föregående år bland 

båda könen. En osäkerhet råder kring hur kommande månader och höst kommer att utvecklas med pandemin.  

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 35,8% av långtidssjukfrånvaro, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter mot fö-

regående år. Långtidssjukfrånvaron har minskat bland män men ökat bland kvinnor. Högst sjukfrånvaro ses inom yrkesom-

råden i hemtjänst, äldreboenden, grundskola, förskola och lokalvård.  

Åtgärder 

Nuvarande omständigheter med Covid-19 försvårar arbetet med sänkt sjukfrånvaro i kommunen, men arbetet fortsätter 

enligt plan och utifrån rekommendationer från andra myndigheter.   

Tabell 28 Social hållbarhet – organisation delmål 2 
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Delmål 3 – Social hållbarhet – organisation 
Prognos-
symbol 

Hållbart medarbetarengagemang för kommunens medarbetare ska öka. 
 

Mätmetod 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
31/8–21 

Prognos 
2021 

Sammanvägt index för frågorna kring hållbart medar-
betarengagemang (HME) i medarbetarenkäten 78 83 85 

Enkät genom-
förs  

okt 2021 
 

kvinnor  Insamling per 
kön ej genom-

förd 

Insamling per 
kön ej genom-

förd 
  

Enkät genom-
förs okt 2021 

  
män  Insamling per 

kön ej genom-
förd 

Insamling per 
kön ej genom-

förd 

Enkät genom-
förs  

okt 2021 

Uppföljning och analys 

SKR och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) lägger stor vikt vid att utvärdera verksamheterna i kommuner 

och regioner utifrån resultat och kvalitet. Medarbetarnas bidrag är i högsta grad kopplat till detta och därmed också den ar-

betsgivarpolitik som bedrivs på arbetsplatsen. Därför erbjuds ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken 

med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Det görs genom en enkät – HME-enkäten – innehållande nio fråge-

ställningar, i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. Syftet är dels att skapa ett un-

derlag för analys av den egna organisation, dels att skapa ett jämförelsematerial tillsammans med andra organisationer, men 

också att skapa analysmöjligheter för kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi. Anled-

ningen till att enkäten fokuserar på medarbetarengagemang är att det bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en 

organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter är detta särskilt tydligt.  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är uppdelat på tre delindex Motivation, Ledarskap och Styrning. Dessa har på olika 

sätt och i olika utsträckning bäring på nivån på-, förutsättningarna för- och förmågan att ta tillvara på medarbetarengage-

manget. Vid studier av framgångsfaktorer för verksamheter i kommuner och regioner har dessa områden också framstått som 

särskilt viktiga.  

Medarbetarenkäten i Vårgårda innehåller bland annat de nio HME-frågorna. Fram tills 2020 har enkäten genomförts vartan-

nat år, men från och med 2020 genomförs den årligen.  För 2020 saknas uppgifter om resultatet fördelat på kön, detta kom-

mer att åtgärdas vid nästa medarbetarenkät. Inga stora förändringar mellan åren 2015-2020. Det man kan se är att 2017 (redo-

visar 2018) var över lag högst resultat. 2017 var ett intensivt år inom personalfrågor. Både sjukfrånvaro- som heltidsprojektet 

startade detta år samt att beslut togs sent 2016 om ett gediget utbildningsprogram för chefer under 2017. 

Delfrågor Hållbart medarbetarengagemang Delindex 2020 

Motivation 83 

1a. Mitt arbete känns meningsfullt 91 

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 79 

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 78 

Ledarskap 81 

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 78 

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 83 

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt ar-

bete 
81 

Styrning 81 

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 85 

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 72 

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 86 

Det sammantagna resultatet av samtliga frågeställningar utgör totalindex hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet 

hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte primärt fokuserar på själva 

nivån på engagemanget utan snarare på chefernas och organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på 

detta engagemang. 

Åtgärder 

Analys av enheternas resultat samt framtagande av förbättringsåtgärder behöver ske på respektive enhet tillsammans med 

medarbetarna. 
Tabell 29 Social hållbarhet – organisation delmål 3 
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Fokusområde Hållbar ekonomi och finansiering 

Inriktningsmål 

I Vårgårda kommun är innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 

att: 

- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta 

innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 

Delmål 1– Hållbar ekonomi och finansiering 
Prognos-
symbol 

Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
☺ 

Mätmetod Utfall  
2019 

Utfall  
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
31/8-21 

Prognos  
2021 

Resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 

0,0 3,3 2,3 9,3 4,7 

Uppföljning och analys 

Prognosen visar att det ekonomiska resultatet för det innevarande året överstiger målet om 2,5 % i förhållande till skat-

teintäkter och generella statsbidrag. Sett ur ett femårsperspektiv klarar Vårgårda kommun att nå upp till resultatmålet, i 

snitt blir nyckeltalet 2,7 %. I år har statliga ersättningar, i form av extra generella bidrag på grund av Corona-effektens 

nedgång i ekonomin, i hög grad påverkat resultatnivån positivt. 

Strategi för att nå delmålet 

För att Vårgårda kommun ska kunna uppnå målet behöver framförallt förvaltningens kostnader hålls inom budgeterad 

nivå. Strategin är att löpande uppföljningar sker under året, samt att snabba åtgärder sätts in vid avvikelser som påverkar 

nyckeltalet negativt. 
Tabell 30 Hållbar ekonomi och finansiering delmål 1 

Delmål 2 – Hållbar ekonomi och finansiering 
Prognos-
symbol 

Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst uppgå till 40 

%. 
☺ 

Mätmetod Utfall  
2019 

Utfall  
2020 

Målvärde  
2021 

Utfall  
31/8-21 

Prognos  
2021 

Eget kapital (%) i förhållande till balansomslut-
ning. 

39,4 37,2 42,3 43,6 44,2 

Uppföljning och analys 

Prognosen visar att soliditeten är högre än det budgeterade målvärdet. Enligt prognosen för 2021 är därmed målet upp-

fyllt. 

Strategi för att nå delmålet 

De senaste åren har soliditetsmåttet gått ner i Vårgårda kommun. Orsaken till det är framförallt att kommunen valt att 

hålla en hög investeringsnivå i förhållande till resultatnivå tillsammans med avskrivningar. Målet är att kommunen inte 

understiger nivån 40 % i soliditet. För att nå upp till målsättningen behöver kommunens egna kapital öka i samma eller i 

högre takt än balansomslutningen. Det innebär att budgeterade resultat behöver hållas, samt att investeringsnivåerna hålls 

nere 
Tabell 31 Hållbar ekonomi och finansiering delmål 2 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Kommunkoncernens resultat – utfall per den 31 augusti 

Kommunkoncernens resultat per augusti 2021 blev 48,5 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre jäm-

fört mot samma period föregående år. Den positiva förbättringen beror både på Vårgårda Bo-

städer ABs förbättrade resultat på grund av minskade underhålls- och administrationskostna-

der och på Vårgårda kommuns förbättrade resultat. 

För delåret augusti 2021 har Vårgårda Bostäder AB ett resultat före bokslutsdispositioner och 

skatt på 2,0 (-2,4) mnkr. Ökningen beror på minskade underhålls- och administrationskostna-

der. Omsättningen ökade under perioden till 37,5 (36,1) mnkr på grund av färdigställande av 

renovering och tillförande av Backgårdsgatan 11. Höga hyresbortfall och hyresrabatter forts-

ätter på Backgårdsgatan där ombyggnation och renoveringar pågår. Soliditeten var vid peri-

odens slut 6,7 (10,2) procent. Soliditeten har ökat jämfört med per 201231 (6,3 %). Räntekost-

naderna för 2021 har minskat 4,1 (4,6) mnkr. En ny upplåning om 10,0 mnkr gjorts till följd 

av investeringarna i Backgårdsgatan. Kostnaden för planerat underhåll uppgår till 2,2 (3,1) 

mnkr. 

Under året har del av fastigheten Ringblomman 2 (mark) sålts. Försäljningen gav bokförings-

mässig vinst på 218 tkr. 

Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti 

Kommunen redovisar för årets åtta första månader ett resultat som uppgår till 46,5 mnkr vilket 

jämfört med delårsbokslutet 2020 är en förbättring med 1,3 mnkr. Förbättringen beror på ök-

ningen av skatteintäkter och generella bidrag med 14,5 mnkr. Prognosen för 2021 är 35,3 

mnkr. 

Verksamhetens intäkter har minskat sedan samma period förra året med totalt 2,8 mnkr. Bi-

dragen från Migrationsverket har minskat med 8,2 mnkr och från Försäkringskassan med 2,8 

mnkr. Även försäljning av verksamhet har minskat mellan åren med 1,1 mnkr och det är 

främst försäljning till andra kommuner som har minskat. Försäljningsintäkter och realisations-

vinster har ökat med 3,5 mnkr medan taxor och avgifter har ökat med 0,3 mnkr. Staten har be-

talat ut bidrag för ökade sjuklönekostnader i samband med Covid-19, vilket genererat bidrag 

på 2,8 mnkr.  

Verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år med 6,8 mnkr. Förändringen beror 

på högre kostnader för köp av huvudverksamhet med 4,9 mnkr samt ökade kostnader med 1,9 

mnkr för lämnade bidrag. Löner och pensionskostnaderna har ökat mellan åren med 5,2 mnkr. 

Lönekostnaderna har ökat med 2,5 mnkr, vilket motsvarar en löneökning med 0,7 procent mot 

föregående års kostnader. Ersättning för sjuklönekostnader på 2,8 mnkr återfinns som bidrag 

på intäktssidan. Övriga kostnader och tjänster har minskat med 4,9 mnkr jämfört mot föregå-

ende år vilket bland annat beror på lägre kostnader för reparation och underhåll, konsulttjäns-

ter och övriga riskkostnader. De prognostiserade kostnaderna för 2021 uppgår till 864,3 mnkr, 

vilket är en ökning från budget med 5,6 mnkr.  
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Avskrivningar 

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 21,1 mnkr (18,8 mnkr) vilket är 2,3 

mnkr högre än vid motsvarande period föregående år. Ökningen består i aktiveringar som 

gjorts på de stora projekten Lindbladskolan, ombyggnation Centrumhuset och Tillagningskök 

Lena skola som nu fått effekt från årets början. Jämfört med periodens budgeterade avskriv-

ningar är det en positiv avvikelse med 1,1 mnkr, vilket beror på investeringar som ännu inte 

aktiverats. Prognos för 2021 är 33,8 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budgeterat utfall. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 498,7 mnkr vilket är en positiv 

avvikelse mot budget med 9,3 mnkr. Prognosen för 2021 är 12,7 mnkr högre än budgeterade 

siffror. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades från SKR 2021-08-26. För-

klaringen till den positiva prognosen är att konjunkturen ser bättre ut än befarat. Befolknings-

utfallet är även nio fler än vad som budgeterats. 

Finansnetto 

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter 

för det kommunala bolaget, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från 

kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 1,3 mnkr (2,6 mnkr) och prognosen pe-

kar på att de finansiella intäkterna kommer att hamna på budgeterade 2,0 mnkr. Den negativa 

förändringen mellan åren beror på förändrad indexering för E20. 

De finansiella kostnaderna som utgörs av bankkostnader och lånekostnader uppgår till 1,5 

mnkr, vilket är samma som föregående år. De finansiella kostnaderna prognostiseras att bli 

0,2 mnkr lägre än budget. 

Balanskravsresultat 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och 

landsting. Balanskravet är definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga 

resultatet ska vara positivt. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna 

ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen 

återställas under de närmaste tre åren.  

Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos, vilket inne-

bär ett positivt resultat på 35,3 mnkr (förväntad reavinst 2,3 mnkr), kommer Vårgårda kom-

mun att uppnå balanskravet
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Balanskravsutredning, mnkr 2019 2020 
Prognos 

2021 
Årets resultat enligt resultaträkningen 0,2 23,6 35,3 

Samtliga realisationsvinster - -1,3 -2,3 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0,2 22,2 33,0 

     

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - 

Årets balanskravsresultat 0,2 22,2 33,0 

Tabell 32 Vårgårda kommuns balanskravsutredning 

Väsentliga personalförhållanden  
Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet 

verkställs. Genom att lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få 

en fingervisning om personalsituationen i organisationen. 

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/12 2020 —30/6 2021 och jämförs med motsva-

rande period föregående år.  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.  

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i 
procent  

Jun 2020 Jun 2021 

Total sjukfrånvaro 7,3 7,1 

Total sjukfrånvarotid     

   för kvinnor 7,8 7,7 

   för män 5,2 4,6 

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 36,0 35,8 

Total sjukfrånvarotid     

   för kvinnor 35,3 36,6 

   för män 40,3 30,8 
Tabell 33 Sjukfrånvaro i Vårgårda kommun i förhållande till ordinarie arbetstid 

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,1 procent vilket är en minskning med 0,2 procenten-

heter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron minskar för båda könen 

men är totalt sett är högre bland kvinnor än män. I jämförelse med delåret 2019 (6,4 procent) 

ligger sjukfrånvaron fortfarande på en hög nivå. Den ökade sjukfrånvaron ses fortfarande till 

största del bero på Covid-19. 

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 35,8 procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en minsk-

ning med 0,2 procentenheter mot föregående år. Långtidssjukfrånvaron har minskat bland 

män men ökat bland kvinnor. Högst sjukfrånvaro ses inom yrkesområden i hemtjänst, äldre-

boenden, grundskola, förskola och lokalvård.  
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Diagram 2 Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2019 och juni 2021. 

 

Vid delåret 2021 har samtliga verksamheter, utom Utbildning F-9 och Gymnasiet, sänkt sin 

sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Covid-19 har stor påverkan på totala sjukfrånvaron 

men skillnader ses bland enheterna inom de olika verksamheterna. Enheter där möjlighet att 

arbeta på distans funnits har sjukfrånvaron i vissa fall minskat. 

Högst sjukfrånvaro ses under Vård och Omsorg som har haft stor påverkan av Covid-19, både 

gällande restriktioner och bekräftade utbrott. Långtidssjukfrånvaron totalt sett för kommunen 

är relativt oförändrad men inom verksamheterna skiljer det sig åt. Störst långtidssjukfrånvaro 

redovisas under Gymnasiet, där få personer har stor påverkan på utfallet. 

 
Diagram 3 Vårgårda kommuns totala sjukfrånvaro i procent 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2021 7,32 7,59 7,9 7,72 6,46 5,15

2020 6,18 6,71 10,16 8,09 7,1 5,93 4,7 5,35 8,64 7,31 9,36 7,47

2019 7,34 7,71 6,96 6,19 5,56 4,63 4,48 5,49 6,15 6,78 7,08 6,51
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Diagram 4 Långtidssjukfrånvaron i Vårgårda kommun 

Arbetad tid 

Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer 

av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala 

arbetstiden redovisas som årsarbeten (åa). Inom kommunen motsvarar en årsarbetare 165 tim-

mar per månad dvs 1980 timmar per år. 

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare 
Jun 

2020 
Jun 

2021 
Månadsavlönade nettoarbetstid 838,6 828,9 

Fyllnadstid 4,3 2,9 

Övertid 3,5 3,9 
Tabell 34 Total arbetad tid i Vårgårda kommun 

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare per juni uppgår 828,9 åa vilket är en minskning 

med 9,7 åa i förhållande till motsvarande period föregående år. Minskningen av antal årsarbe-

tare ses främst under Utbildning där antal bidragsanställda har minskat. Att fyllnadstid mins-

kar är en naturlig utveckling av att antal heltidsanställda har ökat under året. 

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda 

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent 
Jun 

2020 
Jun 

2021 
 

Andel heltidsanställda 84,7 90,8  

   varav kvinnor 83,2 90,5  

   varav män 91,9 92,0  
Tabell 35 Andel heltidsanställda tillsvidareanställda i Vårgårda kommun 

Verksamheterna följer och arbetar utifrån politiskt beslut och handlingsplan för införandet av 

heltid som norm fram till och med mars 2021. Från och med 1 januari 2020 annonseras alla 

tjänster över sex månader på heltid och från och med 1 december 2020 ska alla deltidsanställ-

ningar över sex månader ändras till heltidsanställning vilket innebär att heltidsanställning är 

norm. 
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Andel heltidsanställda har ökat med 6,1 procentenheter jämfört med motsvarande period före-

gående år och har ökat både bland kvinnor och bland män. Störst ökning för perioden ses un-

der Socialtjänsten och Samhällsbyggnad, där man erbjudit heltidsanställning till medarbetare 

med deltidsanställning samt att alla nyanställningar sker på heltid. Möjlighet för medarbetare 

att söka tjänstledighet upp till ett år i taget finns och har nyttjats av ett flertal medarbetare. 

 
Diagram 5 Andel heltidsanställda tillsvidareanställda per verksamhet inom Vårgårda kommun 

Rehabiliteringsärenden / sjukfall  

Aktuella Rehabärenden jun 2021 Kvinnor Män Totalt 

Antal pågående rehabärenden över 2 mån 42 5 47 

Antal avslutade rehabärenden över 2 mån 39 4 43 

Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen 233 24 257 
Tabell 48 Aktuella rehabärenden i juni 2020 i Vårgårda kommun 

Orsak till sjukskrivning bland  
pågående ärenden jun 2021 

Kvinnor Män Totalt 

Muskel/ skelett 7 1 8 

Hjärta, kärl, tumörer 2 1 3 

Psykiskt 23 2 25 

Övriga 10 1 11 

Totalt 42 5 47 
Tabell 36 Orsak till sjukskrivningen bland pågående ärenden i Vårgårda kommun 

Från och med 2020 redovisar Vårgårda kommun antal aktuella rehabärenden redan efter två 

månader, istället för som tidigare tre månader. Detta då kommunen som arbetsgivare har skyl-

dighet att ta fram en plan för återgång till arbete om en medarbetare antas vara sjuk i mer än 

60 dagar. Försäkringskassan har även rätt att, vid behov, kräva in dessa planer.  

Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen det senaste året uppgår till 257 stycken, 

vilket är 38 stycken fler än motsvarande period föregående år. Vård och omsorg samt Utbild-

ning F-9 står för största andelen av dessa. Störst enskild orsak till ökningen beror på Covid-

19. För att fånga upp medarbetare med upprepade sjukfrånvarotillfällen arbetar respektive 

verksamhet bland annat med att i första hand initiera samtal med medarbetaren.  
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Pågående rehabärenden uppgår till 47 stycken, vilket är 7 fler än motsvarande period föregå-

ende år. Fler kvinnor än män har pågående rehabärenden och störst andel av dessa ses under 

Vård och Omsorg. Psykiska besvär står för den största orsaken till sjukskrivning både bland 

kvinnor och män. Arbetet med arbetsplatsförlagda insatser har försvårats av Covid-19 och för-

senats eller skjutits på framtiden.  

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

    Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 
Utfall 

202008 
Utfall 

202108 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Utfall 

202008 
Utfall 

202108 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Verksamhetens intäkter 4 138,0 135,2 177,0 186,8 169,7 168,4 227,2 237,0 

Verksamhetens  

kostnader 
5,6 -559,3 -566,1 -858,7 -864,3 -580,4 -584,9 -888,2 -894,3 

Avskrivningar/ 

Nedskrivningar 
11,12 -18,8 -21,1 -35,3 -33,8 -27,1 -29,4 -48,6 -46,7 

Verksamhetens  

nettokostnader 
  -440,0 -452,0 -716,9 -711,2 -437,9 -445,9 -709,6 -703,9 

Skatteintäkter 6 346,5 361,9 527,8 541,7 346,5 361,9 527,9 541,7 

Gen statsbidrag  

och utjämn 
6 137,7 136,8 206,3 205,1 137,7 136,8 199,7 205,1 

Verksamhetens resultat   44,2 46,6 17,2 35,6 46,3 52,7 17,9 42,9 

Finansiella intäkter 7 2,6 1,3 2,0 2,0 1,3 0,4 0,5 0,5 

Finansiella kostnader 8 -1,5 -1,5 -2,5 -2,3 -4,8 -4,6 -1,0 -7,3 

Resultat efter  

finansiella poster 
  45,2 46,5 16,7 35,3 42,7 48,5 17,4 36,2 

Extraordinära poster 9 - - - - - -  - - 

Årets resultat 10 45,2 46,5 16,7 35,3 42,7 48,5 17,4 36,2 

Tabell 37 Vårgårda kommuns resultaträkning 
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Kassaflödesanalys 

      Kommunen 

(mnkr) Not   
Utfall 

202008 
Utfall 

202108 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Löpande verksamhet        
Inbetalningar från kunder   70,4 83,4 108,0 100,0 

Inbetaln av skatter, gen bid,  

moms mm 
  491,8 481,0 717,0 696,0 

Inbetalningar av bidrag   66,8 63,7 113,0 118,0 

Övriga inbetalningar   0,6 0,0 - - 

Utbetalningar till leverantörer   -179,8 -185,7 -257,6 -304,0 

Utbetalningar till anställda   -382,0 -395,1 -582,0 -581,0 

Utbetalningar av bidrag   -15,6 -18,3 -20,0 -16,0 

Övriga utbetalningar   - - - - 

Ränteinbetalningar   2,6 1,3 2,0 2,0 

Ränteutbetalningar   -1,3 -1,4 -2,5 -2,3 

Förändring avsättning   -0,8 -0,7 -4,9 0,6 

Summa Löpande verksamhet 25   52,6 28,2 74,6 13,3 

        

Investeringsverksamhet      
  

Invest i materiella anläggn.tillg.   -27,1 -47,0 -76,0 -46,1 

Försäljn av materiella anläggn.tillg.   1,0 4,0 - - 

Invest i immat. anläggn.tillg.   - - - - 

Försäljn av immat. anläggn.tillg.   - - - - 

Invest i finansiella anläggn.tillg.   1,0 0,0 1,4 -0,1 

Förvärv av dotterföretag   - - - - 

Bidrag till statlig infrastruktur   - - - - 

Summa Investeringsverksamhet 25   -25,0 -43,0 -74,6 -46,1 

        

Finansieringsverksamhet      
  

Upptagande av lån   73,0 -30,0 - -30,0 

Amortering av lån   - - - - 

Summa Finansieringsverksamhet 25   73,0 -30,0 - -30,0 

Förändring av likvida medel   100,5 -44,8 - -62,8 

        

Likvida medel vid årets början   -7,6 97,8 20,0 97,8 

Likvida medel vid årets slut   93,0 53,0 18,6 35,0 

Förändring av likvida medel     100,5 -44,8 -1,6 -62,8 

Tabell 38 Vårgårda kommuns kassaflödesanalys 
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Balansräkning 

    Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 
Utfall 

202008 

Ut-
fall 

2020 
Utfall 

202108 
Budget 

2021 

Pro-
gnos 
2021 

Utfall 
202008 

Utfall 
2020 

Utfall 
202108 

Tillgångar                  

Anläggningstillgångar                  

Immateriella anläggningstill-

gångar 
11 0,1 0,4 0,3 - 0,3 0,6 0,9 0,7 

Materiella anläggningstillgångar 12,13 712,7 716,7 741,0 762,5 729,1 1 175,4 1 119,1 1 150,0 

   varav mark, byggnader och tek-

niska anläggningar 
  650,4 658,1 658,2    1 107,9 976,2 1 080,2 

   varav maskiner och inventarier   25,6 25,3 33,1    30,8 30,4 33,1 

   varav övriga materiella anlägg-

ningstillgångar 
  36,7 33,4 49,7    36,7 112,5 49,7 

Finansiella anläggningstillgångar 14 34,6 34,1 34,2 31,7 34,2 33,5 32,1 32,1 

Summa anläggningstillgångar   747,4 751,2 775,5 794,3 763,5 1 209,5 1 152,0 1 182,9 

                   

Bidrag till statlig infrastruktur 15 5,2 - - 3,6 - 6,4 - - 

                   

Omsättningstillgångar                  

Förråd/exploatering 16 2,7 2,7 2,7 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

Fordringar 17 67,1 77,7 68,2 60,0 60,0 68,1 85,4 69,2 

Kortfristiga placeringar 18 - - - - - - - - 

Kassa och bank 19 93,0 97,8 53,0 18,4 35,0 129,8 109,0 64,1 

Summa omsättningstillgångar   162,7 178,2 123,9 80,7 97,7 200,6 197,0 135,9 

                   

Summa Tillgångar   915,3 929,4 899,3 878,5 861,2 1 416,4 1 349,0 1 318,8 

                   

Eget kapital, avsättningar och 

skulder 
                 

Eget kapital                  

Årets resultat   45,2 23,6 46,5 16,7 35,3 42,7 -33,2 48,5 

Resultatutjämningsreserv   - - - - - - - - 

Övrigt eget kapital   322,1 322,1 345,6 354,5 345,6 371,5 371,2 338,0 

Summa eget kapital 20 367,3 345,6 392,1 371,2 380,9 414,2 338,0 386,5 

                   

Avsättningar 21                

Avsättningar för pension  

och likn förplikt 
  8,6 8,4 9,1 8,3 9,0 8,6 8,4 9,1 

Andra avsättningar   51,7 55,9 54,2 40,0 54,1 56,0 48,8 47,1 

Summa avsättningar   60,3 64,3 63,4 48,3 63,1 64,6 57,1 56,2 

                   

Skulder                  

Långfristiga skulder 22 343,1 343,4 314,1 330,0 300,0 757,1 757,4 738,1 

Kortfristiga skulder 23 144,6 176,1 129,8 129,1 117,2 180,5 196,6 138,1 

Summa skulder   487,7 519,4 443,8 459,1 417,2 937,6 954,0 876,1 

                   

Summa eget kapital, 

avsättn och skulder 
  915,3 929,4 899,3 878,6 861,2 1 416,4 1 349,0 1 318,8 

                   

Panter och ansvarsförbindelse 24                

Borgensåtagande   383,1 380,9 383,8    19,1 17,0 9,8 

Pensionsförpliktelser inkl särskild 

löneskatt 
  213,9 211,2 214,0    213,9 211,2 214,0 

Åtagande ishall   2,4 - -    2,4 - - 

Förvaltade fonder   0,1 0,1 0,1    0,1 0,1 0,1 

Tabell 39 Vårgårda kommuns balansräkning 
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Noter  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Vårgårda kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen 

(Lag 2018:597) men även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovis-

ning (RKR). Dessa rekommendationer tillämpas även i möjligaste mån på VA-redovisningen. 

Samma redovisningsprinciper tillämpas i delårsbokslut samt årsbokslut. 

Sammanställda räkenskaper 

Enligt RKR R16 har kommunen skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper om sär-

skild ekonomisk betydelse föreligger, om den kommunala koncernens omsättning av företa-

gets omsättning eller omslutning överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och gene-

rella bidrag. I Vårgårda kommuns sammanställda räkenskaper ingår förutom Vårgårda kom-

mun även det helägda bolaget Vårgårda Bostäder AB och dess dotterbolag.  

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell ko-

noslidering. Bokslutet baseras på Vårgårda kommuns värderings-och avskrivningsprinciper. 

Interna transaktioner har eliminerats. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med 

avskrivningar. För att aktiveras som investering måste den materiella anläggningstillgången 

vara avsedd för stadigvarande bruk, ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde 

över 1 prisbasbelopp. Avskrivningar och internränta bokförs den månad investeringen aktive-

ras. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med avskrivningstid en-

ligt nedan tabell. 

Avskrivningstider 
Datorer och servrar 3-5 år 

Övriga maskiner och inventarier 5-20 år 

Fordon 5-10 år 

Verksamhetsfastigheter 10-33 år 

Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år 

Markanläggningar 20-50 år 

Mark Ingen avskr 

Immateriella tillgångar 5 år 

Tabell 40 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar 

Engångslicens för GIS har bokförts som en immateriell anläggningstillgång i enlighet med 

RKR R3. Avskrivningstiden uppgår till 5 år vilket innebär att RKR R3 följs. 

Komponentuppdelning tillämpas från 2014 och samtliga gamla anläggningar har gjorts om till 

komponenter. Detta innebär att RKR R4 följs. 
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Redovisning av intäkter 

Skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2.  

Verksamhet gällande flyktingar finansieras av statliga medel från Migrationsverket. Intäkter 

och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt års över- respektive un-

derskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår 

som målgruppen kommit till Vårgårda kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott 

för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare 

två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett 

underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret.. Redovisningen 

av statliga medel från Migrationsverket avviker mot RKR R2. 

Leasing 

Leasingavtal ska enligt RKR R5 klassificeras och redovisas som operationellt och finansiellt 

avtal, varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen. De avtal kommu-

nen har klassificeras som operationella. Vårgårda kommun gör avsteg i hyra av lokal som inte 

redovisas som finansiell leasing. Avtalet löper ut 2021-05-31 och har därmed inte anpassats 

till nytt regelverk. Vårgårda kommun gör avsteg i leasing av bilar då dessa avtal ska redovisas 

som finansiell leasing. Vårgårda kommun redovisar leasing av bilar som operationell leasing 

vilket innebär att RKR R5 inte följs. 

Redovisning av lånekostnader 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar därmed resultatet för den 

period de gäller 

Bidrag statlig infrastruktur 

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 16,8 mnkr till utbyggnaden av E20. 

Summan har tagits upp som en tillgång som årligen upplöses med 1/11 enligt beslut i Kom-

munfullmäktige i mars 2015. Medlen är ännu ej utbetalda och en avsättning är därför gjord i 

balansräkningen. Första utbetalning kommer att ske 2021. Vid bokslutet användes underlag 

från Boråsregionen för värdering av avsättningen. Enligt beslut i KF 2020-12-09 §149 ändras 

redovisningsprincipen genom att i bokslut år 2020 lösa upp det återstående bidraget till E20 

med 4,8 mnkr. Detta innebär att Vårgårda kommun gör avsteg från RKR R9. 

Not 2 Räkenskapsrevision 

Kostnader för räkenskapsrevision redovisas inte i delårsbokslutet utan vid helåret 

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag 

Koncernintern fakturering har skett med 5,4 mnkr (5,7 mnkr), vilket har eliminerats i koncer-

nens resultaträkning.
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202008 Utfall 202108 

Not 4 Verksamhetens intäkter    

Bidrag 67,8 63,0 

Exploateringsintäkter 0,0 - 

Försäljning av verksamhet 18,6 17,5 

Försäljningsintäkter 7,2 9,5 

Hyror och arrenden 11,3 10,7 

Realisationsvinster 1,0 2,3 

Taxor och avgifter 32,0 32,4 

Övriga intäkter - - 

Summa verksamhetens intäkter 138,0 135,2 

    

Not 5 Verksamhetens kostnader    

Inköp av anl.tillg o underhåll -2,5 -2,6 

Köp av huvudvsh -78,2 -83,1 

Lokal- o markhyror -8,8 -8,6 

Lämnade bidrag -16,6 -18,4 

Lön o soc avg -346,2 -348,7 

Pensionskostn -23,0 -25,7 

Realisationsförluster - - 

Skattekostnad - - 

Övriga kostnader -43,0 -39,5 

Övriga tjänster -41,0 -39,6 

Summa verksamhetens kostnader -559,3 -566,1 

    

Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning    

Preliminär skatteintäkt 351,9 353,6 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2,9 6,0 

Slutavräkningsdifferens föregående år -2,5 2,3 

Summa kommunalskatteintäkter 346,5 361,9 

    

Generella statsbidrag & utjämning    

Generella bidrag från staten* 23,3 - 

Inkomstutjämningsbidrag 92,1 96,3 

Kommunal fastighetsavgift 17,1 18,0 

Kostnadsutjämning 1,6 3,9 

LSS-utjämning -4,5 -5,0 

Regleringsbidrag 8,1 23,6 

Strukturbidrag - - 

Summa generella statsbidrag och utjämning 137,7 136,8 

* Posten generella statsbidrag från staten består 202008 av statsbidraget för flyktingar på 1,9 mnkr, extra 

välfärdsmiljarder om 6,0 mnkr och statsbidrag på grund av COVID-19 på 15,4 mnkr. 

Tabell 41 Vårgårda kommuns not till resultaträkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202008 Utfall 202108 

Not 7 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter 0,2 0,2 

Borgensavgift VBAB 1,3 1,0 

Utdelning på aktier och andelar 0,3 0,1 

Övriga finansiella intäkter 0,7 0,0 

Summa Finansiella intäkter 2,6 1,3 

    

Not 8 Finansiella kostnader    

Räntekostn. långfristiga lån -1,3  -1,2 

Indexering avsättning E20 - - 

Övriga finansiella kostnader -0,3  -0,2 

Summa Finansiella kostnader -1,5 -1,5 

    

Summa finansnetto 1,0 -0,1 

    

Not 9 Extraordinära poster    

Bokslutsdispositioner - - 

Skattekostnad - - 

Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster - - 

    

Not 10 Jämförelsestörande poster, Covid-19    

Ersättning för sjuklönekostnader 4,3 2,8 

Tillfälliga statsbirag på grund av Covid-19 15,4  - 

Återsökta Covid-19 kostnader 1,9 - 

Sjuklönekostnader exkl PO -4,3  -2,8 

Köp av lab material, läkemedel och sjukvårdsartiklar -1,4 -1,3 

Övriga kostnader -0,5 0,0 

Summa Påverkan Covid-19 15,4 -1,2 
Tabell 42 Vårgårda kommuns not till resultaträkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202012 Utfall 202108 
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar    

Licenser    

Ack anskaffningsvärden 0,3 0,7 

Nyanskaffningar 0,3 - 

Investeringsbidrag -  - 

Försäljningar -  - 

Utrangeringar -  - 

Korrigeringar -  - 

UB ack. Anskaffningsvärden 0,7 0,7 

Ack. Avskrivningar -0,3 -0,3 

Årets avskrivningar -0,0 -0,1 

Försäljningar -  - 

Utrangeringar -  - 

Korrigeringar -  - 

UB ack. avskrivningar -0,3 -0,4 

Summa utgående bokfört värde 0,4 0,3 

Nyttjandeperiod 4,4 7,0 

    

Not 12 Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och anläggningar    

Ack anskaffningsvärden 897,6 1 105,5 

Förvärv av dotterföretag - - 

Nyanskaffningar 339,2 22,1 

Investeringsbidrag -0,6  - 

Försäljningar -0,0 -2,3 

Omklassificering annan typ -  - 

Korrigeringar -128,7 -2,5 

Flyttningar 0,0  - 

Utrangeringar -2,0 -4,4 

UB ack. anskaffningsvärden 1 105,5 1 118,4 

Ack. avskrivningar -423,7 -447,37 

Årets avskrivningar -24,4 -17,8 

Upplösning investeringsbidrag -  - 

Försäljningar - 0,5 

Omklassificering annan typ -  - 

Korrigeringar -  - 

Utrangeringar 0,7 4,4 

UB ack. Avskrivningar -447,4 -460,2 

Summa utgående bokfört värde 658,1 658,2 

- varav markreserv 13,9 13,9 

- varav verksamhetsfastigheter 405,1 399,8 

- varav affärsfastigheter 58,4 63,7 

- varav publik fastighet 61,9 66,4 

- varav övriga fastigheter 118,8 114,4 

    

Pågående arbeten 33,4 49,7 
Tabell 43 Vårgårda kommuns not till balansräkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202012 Utfall 202108 

Maskiner, fordon och inventarier    

Ack anskaffningsvärden 70,3 82,2 

Nyanskaffningar 11,9 11,1 

Försäljningar -  - 

Omklassificering annan typ - - 

Utrangeringar - -26,2 

UB ack. anskaffningsvärden 82,2 67,1 

Ack. avskrivningar -52,2 -56,9 

Årets avskrivningar -4,7 -3,3 

Omklassificering annan typ - - 

Utrangeringar/korrigeringar - 26,2 

UB ack. avskrivningar -56,9 -34,0 

Summa utgående bokfört värde 25,3 33,1 

- varav maskiner 6,1 5,5 

- IT-utrustning 0,9 11,5 

- varav inventarier 15,3 13,5 

- varav fordon 3,0 2,6 

    

UB ack. anskaffningsvärden 1 221,0 1 235,2 

UB ack. avskrivningar -504,3 -494,2 

Summa utgående bokfört värde 716,7 741,0 

    

Not 13 Genomsnittlig nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar   

Anläggningstyp  

Nyttjande- 

period 

Fastighet affärsverksamhet 34,4 34,4 

Fastighet annan verksamhet 33,8 33,8 

Publika fastigheter 26,7 26,7 

Verksamhetsfastighet 23,7 23,7 

Bilar/Transportmedel 5,9 5,9 

Maskiner 10,0 10,0 

Inventarier 7,8 7,8 

IT-utrustning 4,7 4,7 

Tabell 44 Vårgårda kommuns not till balansräkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202012 Utfall 202108 
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier och andelar    

Kommunförbundet Sjuhärad 0,5 0,5 

Kommuninvest 11,5 11,5 

Vårgårda bostäder AB 4,1 4,1 

Övriga 0,3 0,3 

Summa aktier och andelar 16,4 16,4 

    

Långfristiga fordringar    

Herrljunga Kommun 16,6 16,5 

Vårgårda Bostäder AB 0,7 0,7 

Övriga 0,4 0,6 

Summa långfristiga fordringar 17,7 17,8 

    

Summa finansiella anläggningstillgångar 34,1 34,2 

    

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur    

Bidrag utbyggnad av E20 16,8 16,8 

Bidrag från Sparbanksstiftelsen -3,3 -3,3 

Ackumulerad upplösning, bidrag E20 -13,5 -13,5 

Summa bidrag till statlig infrastruktur - - 

    

Not 16 Förråd/exploateringar    

Exploatering Algutstorp 0,0 0,0 

Exploatering mark Västra Degrabo 1,2 1,2 

Exploatering Fagrabo 1,4 1,4 

Exploatering övrigt - - 

Summa exploatering 2,7 2,7 

    

Lager, övrigt - - 

Summa förråd/exploateringar 2,7 2,7 

    

Not 17 Fordringar    

Kundfordringar 8,3 4,2 

Div kortfristiga fordringar 38,0 33,0 

Förutb kostn o upplup intäkter 31,4 31,1 

Summa fordringar 77,7 68,2 

    

Not 18 Kortfristiga placeringar    

Kortfristiga placeringar - - 

Summa kortfristiga placeringar - - 

    

Not 19 Kassa och bank    

Kassa 0,0 0,0 

Bank 97,8 53,0 

Summa kassa och bank 97,8 53,0 

Tabell 45 Vårgårda kommuns not till balansräkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202012 Utfall 202108 

Not 20 Eget kapital    

Ingående eget kapital 322,1 345,6 

Årets resultat 23,6 46,5 

Utgående eget kapital 345,6 392,1 

    

Varav     

Resultatutjämningsreserv - - 

Övrigt eget kapital 345,6 392,1 

Utgående eget kapital 345,6 392,1 

    

Not 21 Avsättningar    

Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 8,5 8,4 

Nyintjänad pension varav: -0,4 -0,2 

Förmånsbestämd ålderspension -0,4 -0,2 

Särskild avtalspension -0,0 - 

Efterlevandepension - - 

Övrigt - - 

Årets utbetalningar -0,4 -0,3 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,1 

Ändring av försäkringstekniska grunder -0,0 0,4 

Övrig post 0,6 0,6 

Byte av tryggande - - 

Förändring av löneskatt -0,0 0,1 

Utgående balans pensioner och löneskatt 8,4 9,1 

Övriga avsättningar    

Avsättning Tumberg, sluttäckning 33,2 33,0 

Avsättning E20 18,4 16,9 

Avsättning övrigt* 4,3 4,3 

Uppskjutna skatter - - 

Summa övriga avsättningar 55,9 54,2 

    

Summa avsättningar 64,3 63,4 

*För 2020 tog Kommunfullmäktige ett beslut, KF §149, om att göra en avsättning till GC-väg Östad-

kulle-Lena på 4,3 mnkr. 

Tabell 46 Vårgårda kommuns not till balansräkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202012 Utfall 202108 

Not 22 Långfristiga skulder    

Låneskuld    

Ingående låneskuld 257,0 330,0 

Nyupplåning under året 73,0 - 

Omklassifiering till långfristig skuld - - 

Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld - -30,0 

Utgående balans låneskuld 330,0 300,0 

Övriga långfristiga skulder    

Anslutningsavgifter 9,7 10,4 

Investeringsbidrag 3,7 3,7 

Summa övriga långfristiga skulder 13,4 14,1 

    

Summa långfristiga skulder 343,4 314,1 

    

Kreditgivare    

Kommuninvest 330,0 300,0 

Sparbanken Alingsås - - 

Handelsbanken - - 

Leasingföretag - - 

Summa Lånegivare 330,0 300,0 

    

Låneskuldens struktur 1 (kapitalbindning)*    

Lån som förfaller inom 2 år 40% 44% 

Lån som förfaller inom 5 år 60% 56% 

Lån som förfaller inom 6 år eller längre 0% 0% 

    

Låneskuldens struktur 2 (räntebindning)*    

Andel rörliga lån 7% 7% 

Andel lån på 1-5 år 66% 66% 

Andel lån på 6-10 år 27% 27% 

Andel lån på 11 år eller längre 0% 0% 

    

Övriga uppgifter kring låneskulden*    

Genomsnittsränta, % 0,6 0,6 

Snitträntebindningstid, år 3,0 2,9 

Utlandslån mnkr - - 

    

* Gäller samtliga externa lån under året.    

Tabell 47 Vårgårda kommuns not till balansräkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202012 Utfall 202108 

Not 23 Kortfristiga skulder    

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 1,0 -2,0 

Leverantörsskulder 38,3 30,0 

Moms och punktskatter - - 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 20,8 20,1 

Övriga kortfristiga skulder 0,1 0,1 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 115,9 81,5 

Summa kortfristiga skulder 176,1 129,8 

    

Not 24 Ansvarsförbindelse    

Kommunägda företag    

Vårgårda Bostäder AB 364,0 374,0 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 1,9 1,9 

Summa 365,9 375,9 

    

Föreningar 13,0 5,9 

Övriga borgensåtaganden 2,0 2,0 

Summa 15,0 7,9 

    

Summa totala borgensåtaganden 380,9 383,8 

    

Pensionsförpliktelser    

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 213,9 211,2 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,2 2,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder -0,8 3,9 

Nyintjänad pension -0,1 -0,1 

Årets utbetalningar -9,5 -6,2 

Övrig post 3,2 0,6 

Byte av tryggande - - 

Förändring av löneskatten -0,5 0,2 

Summa pensionsförpliktelser 211,2 212,2 

    

Förvaltade fonder    

Makarna Hulténs Musikfond 0,1 0,1 

Summa förvaltade fonder 0,1 0,1 
Tabell 48 Vårgårda kommuns not till balansräkningen 
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  Kommunen 

(mnkr) Utfall 202008 Utfall 202108 

Not 25 Kassaflödesanalys    

Den löpande verksamheten    

Not 4 Verksamhetens intäkter 137,7 134,5 

Not 5 Verksamhetens kostnader -559,2 -567,6 

Not 6 Skatteintäkter  346,5 361,9 

Not 6 Generella statsbidrag & utjämning 137,7 136,8 

Not 7 Finansiella intäkter 2,6 1,3 

Not 8 Finansiella kostnader -1,5 -1,5 

Not 16 Förråd/exploateringar -0,4 - 

Not 17 Fordringar 9,7 9,4 

Not 21 Avsättningar  -1,0 -0,9 

Not 22 Långfristiga skulder 2,0 0,7 

Not 23 Kortfristiga skulder -21,5 -46,3 

Summa löpande verksamheten 52,6 28,2 

    

Investeringsverksamheten    

Not 4 Verksamhetens intäkter 1,0 2,3 

Not 5 Verksamhetens kostnader -0,8 - 

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,1 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar -8,3 -24,2 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1 

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur 0,8 - 

Not 17 Fordringar 1,1 0,1 

Avskrivningar -18,8 -21,1 

Summa investeringsverksamheten -25,0 -43,0 

    

Finansieringsverksamheten    

Not 22 Långfristiga skulder 73,0 -30,0 

Summa finansieringsverksamheten 73,0 -30,0 

    

Förändring av likvida medel 100,5 -44,8 

Tabell 49 Vårgårda kommuns not till Kassaflödesanalys 

 

  



 

65 

 

  Kommunen 
Not 26 Uppgifter om koncernbolag    

Namn Orgnr Ägd Andel 

Vårgårda bostäder 556518-0378 100,0% 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 222000-2535 22,0% 
      

Vårgårda kommun har i februari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommunin-

vest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner 

som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande bor-

gensförbindelser. 

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som regle-

rar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de me-

del som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på med-

lemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vårgårda kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-

gensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktel-

ser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Vårgårda kommuns 

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 776 930 902 kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 797 353 653 kronor. 

Tabell 50 Vårgårda kommuns not till balansräkningen 
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Ekonomiska nyckeltal 
q  Kommunen     

(procent där ej annat anges) 
Utfall 

202008 
Utfall 

202108 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Resultat – Kapacitet         

Verksamhetens nettokost exkl. avskr/  

skatteintäkt och statsbidrag 87,0 86,4 92,9 90,7 

Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag 3,9 4,2 4,8 4,5 

Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag -0,2 0,0 0,1 0,0 

Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag 90,7 90,7 97,7 95,3 

          

Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag 9,3 9,3 2,3 4,7 

          

Årets resultat/ eget kapital 12,3 11,9 4,5 9,3 

          

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 253,5 146,8 41,8 62,7 

          

Investeringsvolym/nettokostnader mkr 6,0 10,7 18,2 16,3 

Avskrivningar / nettoinvesteringar 74,4 45,9 28,4 30,7 

          

Soliditet 40,1 43,6 42,3 44,2 

Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt 16,8 19,8   

          

Total skuld- och avsättningsgrad 59,9 56,4 57,6 55,8 

varav avsättningsgrad 6,6 7,0 5,5 7,3 

varav kortfristig skuldsättningsgrad 15,8 14,4 14,7 13,6 

varav långfristig skuldsättningsgrad 37,5 34,9 37,6 34,8 

          

Risk och kontroll         

Kassalikvidtet 110,7 93,4 60,7 81,1 

Tabell 51 Vårgårda kommuns nyckeltal 
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Driftsredovisning 

  Utfall 202108 Budget 202108 
Budgetavvikelse 

202108 
Prognosavvikelse 

2021 

Belopp i tkr Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto 
Bud-
get 

Pro-
gnos 

Avvi-
kelse 

Politisk verksamhet -0,0 3,7 3,7 - 5,6 5,6 0,0 1,9 1,9 8,4 8,4 - 

Summa Politisk verksamhet -0,0 3,7 3,7 - 5,6 5,6 0,0 1,9 1,9 8,4 8,4 - 

Kommunövergripande -0,5 20,9 20,3 0,6 18,8 19,4 1,1 -2,1 -1,0 29,1 30,3 -1,2 

Summa   

Kommunövergripande -0,5 20,9 20,3 0,6 18,8 19,4 1,1 -2,1 -1,0 29,1 30,3 -1,2 

Personal/Ekonomi -6,2 15,4 9,2 -7,5 17,0 9,5 -1,3 1,7 0,3 15,0 14,9 0,2 

Strategisk planering o utveckl -1,7 8,4 6,7 -1,7 8,2 6,5 0,0 -0,2 -0,2 10,0 10,0 - 

Summa Stödfunktioner -7,8 23,7 15,9 -9,1 25,2 16,1 -1,3 1,5 0,2 25,0 24,9 0,2 

Förskola/Grundskola -29,5 195,4 165,8 -21,2 191,9 170,7 8,3 -3,4 4,9 261,4 259,7 1,7 

Gymnasie/Musikskola -10,1 44,5 34,4 -9,9 45,6 35,7 0,2 1,1 1,3 55,2 55,2 - 

Kultur och Fritid -2,0 13,7 11,7 -2,1 14,1 12,0 -0,1 0,4 0,3 18,3 18,3 - 

Samhällsbyggnad -98,4 131,1 32,7 -99,9 133,2 33,3 -1,5 2,1 0,6 53,5 53,5 -0,0 

Socialtjänst -40,6 119,5 78,9 -27,1 106,9 79,9 13,5 -12,6 0,9 122,4 124,6 -2,2 

Vård och omsorg -42,9 126,4 83,5 -41,7 130,5 88,8 1,2 4,1 5,3 135,3 132,3 3,0 

Summa Kärnverksamhet -223,5 630,5 407,0 -201,8 622,3 420,5 21,7 -8,2 13,4 646,2 643,7 2,5 

Lönepotten - - - - 0,6 0,6 - 0,6 0,6 0,6 0,6 - 

Kapitalkostnadspotten - - - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 2,6 1,1 1,5 

Nettokostnad -231,9 678,8 446,9 -210,4 673,6 463,2 21,5 -5,3 16,2 711,8 708,9 3,0 

              

Exploatering/markförsäljning -2,1 - -2,1 - - - 2,1 - 2,1 - -2,1 2,1 

Sjuklöneersättning Covid-19 - - - - - - - - - - -0,4 0,4 

Medfinansiering E20 - - - - 0,8 0,8 - 0,8 0,8 1,2 - 1,2 

Extra lönesatsning - - - - - - - - - - - - 

Semesterlöneskuld och upp-

lupna löner - 3,2 3,2 - 1,0 1,0 - -2,2 -2,2 1,5 1,5 - 

Personalomkostnader - 9,7 9,7 - 7,5 7,5 - -2,2 -2,2 11,2 12,1 -0,9 

Övrigt -0,5 0,3 -0,2 - 0,1 0,1 0,5 -0,2 0,3 0,1 0,1 - 

Summa finansverksamheten -2,6 13,1 10,6 - 9,3 9,3 2,6 -3,8 -1,2 14,0 11,3 2,7 

             

Återföring kapitalkostnad - -26,6 -26,6 - -27,8 -27,8 - -1,2 -1,2 -44,1 -42,6 -1,5 

Återföring fin post bokförda 
på vsh - -0,0 -0,0 - - - - 0,0 0,0 - - - 

Resultat före avskrivningar -234,4 665,3 430,9 -210,4 655,1 444,7 24,1 -10,3 13,8 681,7 677,5 4,2 

             

Avskrivningar - 21,1 21,1 - 22,2 22,2 - 1,1 1,1 35,3 33,8 1,5 

Verksamhetens  

nettokostnad -234,4 686,5 452,0 -210,4 677,3 466,9 24,1 -9,2 14,9 716,9 711,2 5,7 

Tabell 52 Vårgårda kommuns driftsredovisning 

När perioden januari-augusti 2021 summeras redovisar kommunens verksamheter en positiv 

nettokostnadsavvikelse på 16,2 mnkr. Detta beror framförallt på överskott för För-

skola/Grundskola och för Vård och omsorg. Den totala verksamhetens nettokostnader har en 

positiv avvikelse på 14,9 mnkr mot budget. Detta på grund utav att kommunens gemensamma 

kostnader har ett negativt resultat i förhållande till budgeten. Prognosen för helåret är att verk-

samhetens nettokostnader har en positiv avvikelse mot budget med 5,7 mnkr. Detta på grund 

av att framförallt vård och omsorg och kommunens gemensamma kostnader prognostiseras en 

positiv avvikelse mot vad som budgeterats.  
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Kommunövergripande  

Kommunövergripande redovisar ett underskott om 1,0 mnkr per den 31 augusti. Underskottet 

härrör främst till ökade licens-, och konsultkostnader under IT. Prognosen per helår är ett un-

derskott om 1,2 mnkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 0,2 mnkr. 

IT-enheten prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Ökade kostnader mot budget progno-

stiseras om totalt 1,6 mnkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och 

konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostill-

fället är en besparing om 0,4 mnkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av 

Internetkommunikation och besparing IT-material. 

Kommunövergripande redovisar ett överskott om 0,9 mnkr per den 31 augusti. Överskottet 

beror på ej ännu nyttjade utvecklingsmedel. Prognosen per helår är en budget i balans. 

Servicenämnd Ekonomi/Personal 

Servicenämnd Ekonomi och Personal redovisar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr per den 

31 augusti. Prognosen per helår är överskott motsvarande 0,2 mnkr.  

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 

0,1 mnkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av att personalbudgeten inte har 

nyttjats fullt ut samt lägre konsultkostnader. Prognosen visar ett överskott om 0,1 mnkr för 

helåret till följd av lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst. 

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 

0,2 mnkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av lägre personalkostnader samt att 

friskvårdsbidraget inte nyttjats enligt budget. Prognosen visar ett överskott om 0,1 mnkr för 

helåret med minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och tjänstledighet bland 

medarbetare.  

Servicenämndens totala resultat redovisas även i en separat delårsrapport. 

Strategisk planering och utveckling 

Strategisk planering och utveckling (SPU) redovisar ett underskott om 0,2 mnkr per den 31 

augusti. Underskottet härrör främst överförmynderi/gode män där kostnader för arvode tende-

rar att vara högre under första delen av året. Prognosen per helår är en budget i balans.  

Kultur och Fritid  

Kultur och Fritid redovisar en ett positivt resultat på 0,3mnkr per den 31 augusti, prognosen 

för helåret är ett noll resultat med en budget i balans. 

Budgeterade medel för ej genomförd cykelfest beräknas kompensera ökade kostnader för nytt 

avtal avseende Tånga Camping. Badet har varit stängt en längre tid till följd av både Covid-19 

och byte av ventilation vilket leder till ett prognostiserat underskott för verksamheten på 0,3 

mnkr på helåret. Prognosen för folkhälsa är att nå ett helårsresultat på plus 0,3 mnkr vilket 

dels beror på att en tjänst varit vakant under våren.  
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Förskola/grundskola  

Förskola/Grundskola redovisar ett överskott på 4,9 mnkr per den 31 augusti. Prognosen för 

helåret visar på ett överskott om 1,7 mnkr, vilket innebär att utbildning vid årsskiftet har för 

avseende att reglera föregående års skuld.  

Verksamhetsområdets resultat har förbättrats med 4,2 mnkr jämfört med resultatet i maj. Lö-

nekostnadernas utfall mot budget har förbättrats med 2,7 mnkr sedan i maj, vilket beror på att 

de flesta anställda under sommaren tagit ut en stor del av sin årliga semester och därmed har 

semesterskulden minskat. Även intäkterna har ökat 1,8 mnkr i form av utbetalda bidrag, ex-

empelvis ersättning för sjuklönekostnad, läxhjälp och riktade satsningar för att möta utma-

ningen som Covid-19-pandemin medfört. De riktade bidragen kommer att förbrukas under 

året.  Några enheter visar också positiva delårsresultat, men utifrån bemanningsplan beräknas 

dessa minska under hösten.  

Förskola 

Antal barn i förskolan ligger på en nivå i likhet med föregående år och beräknas totalt sett bli 

enligt erhållen budget. Inom tätorten sker en minskning som är större än tidigare år och inne-

bär bland annat att alla förskolor inte har full beläggning under hösten.  

Grundskola 

I jämförelse med budget finns 25 elever ytterligare inom skolan. För fritidshemmen är mot-

svarande siffra 20 fler. Erhållet statsbidrag på helår 1,2 mnkr – den så kallade ”skolmiljarden” 

– avser att hjälpa kommunerna att hantera de konsekvenser som uppkommit i samband med 

pandemin. Insatserna som gjorts är bland annat satsning på digitala läromedel viket möjliggör 

att ta del av läroböckerna hemifrån via nätet. Även extra skolskjutsar har sats in för att inte för 

många barn ska färdas tillsammans.  

Grundsärskola 

En förändrad resursfördelningsmodell inför 2021 har förbättrat de ekonomiska förutsättning-

arna för verksamheten. Dock finns stora behov av förstärkta insatser under året som innebär 

risk för budgetunderskott. En omorganisation sker höstterminen-21 då det tillsätts en rektor 

som kommer att ansvara för särskolans elever samt elevhälsan, vilket ska göra uppdragen tyd-

ligare.  

Gymnasieskola/musikskola  

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott med 1,3 mnkr per den 31 augusti. Prognosen för 

helåret är ett nollresultat. Orsaken till prognos beror på lägre interkommunala intäkter under 

hösten. Alla läromedel och förbrukningsmaterial är ej ännu ej beställda för höstterminen, mot-

svarande kostnad 700 tkr. 

Budgeterade och sökta bidrag på 250 tkr för introduktionsprogrammet betalas inte ut på grund 

av att bidraget har avskaffats. 
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Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad redovisar per delåret ett överskott mot budget. Inom verksamhetsområdet 

finns dock stora avvikelser, både positiva och negativa. Prognosen per helår är en budget i ba-

lans. Under året har samhällsbyggnad tilldelats budget både för lönerevision med 262 tkr samt 

kapitalkostnader med 227 tkr. 

Avvikelsen per augusti mot budget beror delvis på ojämna kostnader och intäkter under året. 

Bygg och miljö har ett större negativt utfall medan fastighetsenheten redovisar positiva siff-

ror. Under hösten kommer intäkter att balansera upp bygg- och miljöenhetens underskott och 

fastighetsenheten har ett antal kostnader på ingång. 

Ett antal större bostadsanpassningar under året gör att budgeten för denna verksamhet redan är 

helt förbrukad. För att balansera upp det underskottet har ett krav på överskott lagts på sam-

hällsbyggnad övergripande samt fastighetsenheten. 

Lokalvården har under året fått i uppdrag att utföra extra lokalvård, framför allt inom skolan 

för att förhindra smittspridning av Covid -19. Detta resulterar i ett underskott på delåret. Pro-

gnos enligt budget utifrån att kostnadstäckning fås för extratimmarna. 

Renhållningen redovisar ett positivt utfall per delåret och har även en positiv prognos för 

helåret på 500 tkr. Förlikning med en leverantör är största orsaken till överskottet. 

VA-verksamheten har budgeterat för ett överskott på 400 tkr på helåret. För delåret redovisas 

ett underskott. Orsaken är framför allt större arbeten med läckor på VA-ledningar som belas-

tar både drift och investeringsbudget. Det har också framställts regresskrav både till och från 

VA-verksamheten. Beroende på utfallet av kraven kan resultatet påverkas både positivt och 

negativt. Prognosen försämras därför till ett nollresultat, dvs ett underskott mot det budgete-

rade överskottet. 

Socialtjänst  

Socialtjänsten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr per den 31 augusti. Prognosen per helår är 

ett underskott på 2,2 mnkr. Prognosen för Socialtjänsten är ett underskott på 2,2 mnkr, vilket 

är en förbättring med 5 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på 

det tilläggsanslag om 4,6 mnkr som tilldelades Socialtjänsten i augusti för ökade kostnader 

avseende boende med särskild service samt personlig assistans enligt LSS. De flyktingmedel 

som slutredovisas i årets bokslut beräknas dessutom ge ett överskott på 2 mnkr, vilket är en 

förbättring om 1 mnkr jämfört med föregående prognos. 

Största delen av underskottet, 7,7 mnkr, beror på kostnaderna för IFO-placeringar. Trots att 

antalet placerade dygn har minskat, ökar vårdtyngden och därmed dygnskostnaden. Detta är 

en försämring om 1 mnkr jämfört med förgående prognos.  

Bidragen från Migrationsverket för brukare utan svenskt medborgarskap är justerad ned till 2,8 

mnkr. Det innebär en minskning 0,3 mnkr för 2021 och med 1,7 mnkr jämfört med föregående 

år. 

Att resultatet vid delåret är bättre än förväntat helårsresultat beror på ej fakturerade återställ-

ningskostnader avseende EKB-boende samt att de bidrag som inkommer från Migrationsverket 

minskar under andra halvåret. 
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Vård och omsorg  

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 5,3 mnkr per den 31 augusti. Helårsprognosen för 

Vård och omsorg är ett överskott på 3 mnkr, vilket är en förbättring med 1 mnkr jämfört med 

föregående prognos. Överskottet beror på en lägre konsumtion av hemtjänsttimmar och boen-

deplatser under första halvåret än budgeterat, men motverkas av att framförallt hemtjänsten i 

egen regi har fortsatta problem med att hålla budget. 

Att resultatet vid delåret är bättre än förväntat helårsresultat beror på ett tillkommande kom-

plext och omfattande SOL-ärende samt att konsumtionen av hemtjänsttimmar och boendeplat-

ser förväntas öka under årets resterande månader. 

Finansverksamheten 

Under finansverksamheten finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Här finns 

budgeterat kostnader för medfinansiering av E20, kostnader för semesterlöneskulden och upp-

lupna löner och personalomkostnader. Finansverksamheten har en negativ avvikelse mot bud-

get på 1,2 mnkr. De främst orsakerna till den negativa avvikelsen är högre kostnader för se-

mesterlöneskulden och personalomkostnader än vad som budgeterats för perioden. Semester-

löneskulden väntas krympa under perioden september till december och prognosen för helåret 

väntas bli enligt budget. 

Personalomkostnaderna har en negativ avvikelse på 2,2 mnkr mot budgeten. Dels beror detta 

på högre pensionsutbetalningar inklusive löneskatt än vad som budgeterats. Det beror också 

på kostnader till följd av ett nytt livslängdsantagande i RIPS som genererar en kostnad för 

uppräkningen av pensionsskulden. Personalomkostnadspålägget som läggs på lönen ut till 

verksamheterna och som genererar en intäkt för bland annat arbetsgivaravgifter, särskild lö-

neskatt, avgifter för förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension mot verkliga kostna-

der har under perioden ett underskott på 0,9 mnkr. Detta på grund av högre kostnader för för-

månsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension inklusive löneskatt. Detta vägs upp av över-

skott för arbetsgivaravgifter som förklaras med att omkostnadspålägget är desamma för all 

personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika åldersgrupper. Där överskottet väntas 

överstiga de högre kostnaderna för förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension på 

grund av att arbetsgivaravgifterna även sänkts för året för de som är födda 1998-2002. Pro-

gnosen för helåret är 0,9 mnkr sämre än vad som budgeterats. 

Positiva avvikelser mot budgeten är intäkter för exploatering/markförsäljning och uteblivna 

kostnader för E20 i och med beslutet att upplösa resterande bidrag 2020. På grund av Covid-

19 kommer kommunen att få ersättning för sjuklönekostnader för januari-september. Sam-

manlagt prognostiseras dessa poster en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr. 
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Investeringsredovisning 

(mnkr) 

Urspr 
budget  

År 

Om-
budget 

År 
Budget  

År 
Utfall  
2108 

Av- 
vikelse 

2108 
Prognos 

År 

Av- 
vikelse 

År 

Investering < 3 mkr 24,9 6,9 31,9 10,7 21,1 28,0 3,8 

Ombyggnad mottagningskök Hol - 0,0 0,0 1,5 -1,6 0,0 - 

Utökning platser Vårgården - 10,8 10,8 0,0 10,8 1,0 9,8 

Lindbladsskolan - - - 0,3 -0,3 -0,3 0,3 

Tennishallen - 2,1 2,1 0,7 1,3 1,0 1,1 

Musikskolan utredning 1,0 -0,2 0,8 0,1 0,7 0,8 - 

Ombyggn Nårunga mottagnkök - 4,0 4,0 - 4,0 4,0 - 

Trafikåtgärder vid Lena skola - 2,8 2,8 2,5 0,2 2,8 - 

Sporthall återinvestering 3,0 - 3,0 0,6 2,4 2,0 1,0 

Förskola Fagrabo 40,1 2,2 42,3 19,5 22,8 40,3 2,0 

Investering < 3 mkr 44,1 21,5 65,6 25,2 40,4 51,5 14,1 

Vattenverk, utökning - - - 1,0 -1,0 - - 

Inkommande renssil, reningsverk - - - 0,0 0,0 - - 

Hjultorps ARV reningsv. utökn. - - - 0,1 -0,1 - - 

Omlastningsstation Tumberg - 4,7 4,7 - 4,7 4,7 - 

Ny återvinningscentral - 7,5 7,5 - 7,5 7,5 - 

Invent och maskiner VA - - - 0,2 -0,2 - - 

VA renov, anl o ledn nät 4,0 1,0 5,0 0,1 4,9 6,8 -1,8 

Läcksökningsutrustning (VAnät) - - - 0,1 -0,1 - - 

Ventil-projekt, utbyte trasiga - - - 1,2 -1,2 - - 

Hobvergsv, lagning S-ledn - - - 1,1 -1,1 - - 

Flödesmätarbrunn - - - 0,2 -0,2 - - 

VA-verk o pumpstationer - - - 0,6 -0,6 - - 

Reningsverk, MBBR-bärare - - - 0,0 0,0 - - 

Avgiftsfin invest 4,0 13,2 17,2 4,7 12,5 19,0 -1,8 

Exploatering Flygaren - - - -0,2 0,2 - - 

Hjultorps kulle gata - 0,6 0,6 3,4 -2,8 3,3 -2,7 

Expl Centrala Vårgårda 1,0 - 1,0 -0,8 1,8 1,0 - 

Expl Fagrabo 1,0 2,5 3,5 0,2 3,3 3,5 - 

Exploateringar 2,0 3,1 5,1 2,6 2,6 7,8 -2,7 

VA Nyansl Hobergs gränd - - - 0,0 0,0 - - 

VA Nyanslutningar - - - 0,4 -0,4 - - 

Hjultorps kulle VA - 1,8 1,8 3,1 -1,2 3,0 -1,2 

Kommunalt VA Hol 1,0 0,4 1,4 0,0 1,4 0,7 0,7 

Kommunalt VA Horla - 1,3 1,3 - 1,3 - 1,3 

Anslutningsavgifter VA - - - -1,0 1,0 - - 

VA till Rasta - - - 0,4 -0,4 - - 

Anslutningsavg VA 1,0 3,5 4,5 2,8 1,7 3,8 0,8 

Summa investeringar 76,0 48,3 124,4 46,1 78,3 110,1 14,2 

Tabell 53 Vårgårda kommuns investeringsredovisning 
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Investeringar 

Under årets åtta första månader har kommunens investeringsutgifter uppgått till 46,1 mnkr in-

klusive anslutningsavgifter. Årsbudgeten uppgår till 124,4 mnkr inklusive ombudgeteringar 

från tidigare år. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga in-

vesteringsutgifter. Kommunen prognostiserar investeringar på 110,1 mnkr under 2021. 

Den nya IT-plattformen Catepillar har aktiverats. Den totala investeringsutgiften för projektet 

blev 7,2 mnkr vilket innebär att man överskred budgeten med 0,7 mnkr. 

Investeringar <3 mnkr 

Budgeten för sprinkler Kullingshemmet kommer troligen inte förbrukas under året. Ett mindre 

överskott på lokalanpassningar prognostiseras också. Övriga investeringar enligt budget. 

Investeringar> 3 mnkr 

Prognosen för större investeringar visar på ett överskott beroende på Tennishallen som för-

väntas kosta mindre än budgeterat. Utökning av platser Vårgården förväntas startas upp under 

året men kommer inte förbruka hela budgeten under året. Sporthallens renovering beräknas 

kosta mindre än budgeterat, delvis på grund av att egen personal gör en del av renoveringen i 

hallen. Resterande del kommer förbrukas under 2022. Fagrabo förskola kommer stå färdig un-

der våren 2022, en mindre del av budgeten kommer förbrukas under 2022. 

Avgiftsfinansierade investeringar 

Investeringar utöver budget på ca 1,8 mnkr beräknas för året inom VA. Investering inom ren-

hållningen kommer att påbörjas under året. 

Exploateringsinvesteringar 

Exploateringen Hjultorps kulle är nu klar och har överskridit budget med 4,1 mnkr, varav VA 

står för 1,2 av dessa. Tilläggsbudget för exploatering Fagrabo har beslutats av KF med 2,5 

mnkr för år 2021. 

Anslutningsavg VA (Investeringar som ska täckas av anslutningsavgifter) 

Kommunalt VA Hol och Horla påbörjas men hela budgeten kommer inte förbrukas under 

året. 

Fleråriga investeringar 

Nedan redovisas kommunens större investeringar med total budget och total prognos för pro-

jektet som helhet, utan hänsyn till årliga budgetar och utfall.
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Investeringar >3 mnkr Tot budget Totalt utfall Kvar Prognos Avvikelse 

Belopp netto (tkr) projekt 
tom aug 

2021 av budget projekt 
Budget-pro-

gnos 

Byggnation inom ÄO 900 345 555 900 0 
Utökning platser Vårgården 11 000 223 10 777 11 000 0 
Tennishallen 7 100 5 766 1 334 6 100 1 000 
Musikskolan utredning 1 000 446 554 1 000 0 
Sporthall återinvestering 6 000 614 5 386 5 000 1 000 
Förskola Fagrabo 42 600 19 770 22 830 42 600 0 

Summa investeringar  67 700 26 819 40 881 65 700 2 000 
Tabell 54 Vårgårda kommuns Investeringar > 3 mnkr 

 

 

Pågående Exploateringar Tot budg Totalt utfall Kvar Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) projekt tom aug 2021 av budget projekt Budget-prognos 

Hjultorps kulle gata 3 000 5 818 -2 818 5 700 -2 700 
Hjultorps kulle VA 3 000 4 247 -1 247 4 200 -1 200 
Expl. Fagrabo 9 500 151 9 349 9 500 0 

Summa exploateringar 15 500 10 216 5 284 19 400 -3 900 
Tabell 55 Vårgårda kommuns pågående exploateringar 

 

Exploateringen Hjultorps kulle är nu klar och har överskridit budget med 4,1 mnkr, varav VA 

står för 1,2 av dessa. Fagrabo har tilldelats ytterligare 2,5 mnkr i tilläggsbudget, därmed är 

budgeten 3,5 mnkr för 2021 och 6 mnkr budgeterat 2022.  
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Avgiftsfinansierad verksamhet 
Nedan redovisas Vatten- och avloppsverksamheten. Renhållningsverksamhetens resultat sär-

redovisas i helårsbokslutet.  

För delåret redovisas ett underskott. Orsaken är framför allt större arbeten med läckor på VA-

ledningar som belastar både drift och investeringsbudget. Det har också framställts regress-

krav både till och från VA-verksamheten. Beroende på utfallet av kraven kan resultatet påver-

kas både positivt och negativt. Prognosen försämras därför till ett nollresultat, dvs ett under-

skott mot det budgeterade överskottet. 

Resultaträkning 

(mnkr) 
Utfall 

202008 
Utfall 

202108 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Verksamhetens intäkter 11,3 -12,8 18,1 18,1 

Verksamhetens kostnader -9,5 -10,8 -14,6 -14,6 

Avskrivningar/Nedskrivningar -1,7 -1,7 -2,6 -2,6 

Verksamhetens nettokostnader 0,1 0,3 0,9 0,9 

Finansiella intäkter - - - - 

Finansiella kostnader -0,5 -0,4 -0,9 -0,9 

Resultat före avsättning -0,3 0,3 0,0 0,0 

Tillskott från resultatfond 0,3 0,0 - - 

Justerat årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabell 56 Vatten- och avloppsverksamhetens resultaträkning 

Balansräkning 

  
Utfall 

202008 Utfall 2020 
Utfall 

202108 
Tillgångar     

Anläggningstillgångar 35,4 39,9 43,9 

Summa anläggningstillgångar 35,4 39,9 43,9 

Omsättningstillgångar 1,7 4,5 3,0 

Summa omsättningstillgångar 1,7 4,5 3,0 

Summa tillgångar 37,1 44,4 46,9 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Ingående eget kapital 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 

Summa eget kapital   0 0 

Långfristiga skulder 31,7 34,6 36,5 

Kortfristiga skulder 3,7 9,8 10,4 

Summa skulder 35,4 44,4 46,9 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 35,4 44,4 46,9 

Tabell 57 Vatten- och avloppsverksamhetens balansräkning 
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Övrigt  

Begreppsförklaringar 

Anläggningstillgång  

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.  

Ansvarsförbindelse  

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.  

Avskrivning 

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.  

Avsättningar 

Förpliktelse som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 

infriandetidpunkt.  

Balanskrav  

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.  

Balansräkning  

Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade 

vid bokslutstillfället.  

COI 

Center of Innonvation Vårgårda är ideell förening som jobbar med näringslivsfrågor på upp-

drag av kommunen och Vårgårdas näringsliv. 

Driftsredovisning 

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.  

Eget kapital 

Kommunens samlade överskott och underskott 

Exploateringsverksamhet 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder el-

ler industrier. 

Kapitalkostnad  

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital.  
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Kassaflödesanalys  

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansie-

ring och därmed likviditetsförändringen.  

Kassalikviditet   

Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga 

skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar.  

Kommunbidrag  

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.  

Komponentavskrivning 

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förburkningen av en materiell anläggnings-

tillgångs betydande delar är väsentlig. Respektive kompontent skrivs av separat. 

Likviditet 

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsredskap på kort sikt. 

Långfristiga fordningar och skulder 

Skulder och fordningar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen. 

Nettokostnadsandel  

Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera 

verksamhetens nettokostnader och finansiella poster.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadig-

varande bruk.  

RKR 

Rådet för kommunal Redovisning som har i sin roll som normgivande organ i att utveckla god 

redovisningssed enlig lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

Rörelsekapital  

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett mått på kommunens 

kortsiktiga betalningsberedskap.  

Skattefinansieringsgrad av investeringar  

Beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäk-

ter när den löpande driften är finansierad.  

SKR 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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Ränteswapp 

Är en överenskommelse mellan två aktörer om att under en bestämd tidsperiod utbyta ränte-

flöden 

Självfinansieringsgrad  

Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel. (Avskrivningar 

+ periodens resultat)/Nettoinvesteringar  

Skuldsättningsgrad  

Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital. 

Motsatsen till soliditet.  

Soliditet  

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betal-

ningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.  
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