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Vårgårda fortsätter att växa i snabb takt, trots att befolkningstill-

växten nu är den lägsta på 15 år i Sverige. Procentuellt växer Vår-

gårda snabbast i Sjuhärad, och på fjärde plats i Västra Götalands 

län. De senaste 10 åren har kommunen växt med över 1000 invå-

nare.  

Extra roligt är att hela kommunen växer i alla delar. Av de 65 bo-

städer som byggdes var 25 på landsbygd. Historiskt är 65 nya bo-

städer en mycket hög siffra även om den är lägre än de senaste 

åren. Vår bygg- och miljöavdelning fortsätter ändå i denna höga 

takt att leverera och bedömdes även i år som Sverigebäst i Svenskt 

Näringslivs kommunranking över företagsklimat. Totalplaceringen 

detta år blev plats 3, vilket återigen är den högsta placering Vår-

gårda har haft.  

Under året påbörjades arbetet med en ny förskola i Fagrabo med 6 avdelningar för att ersätta 

de moduler vi har idag samt ge något fler avdelningar. De närmaste åren beräknas inte antalet 

barn i åldersgruppen för förskola öka så mycket, men istället har nu de stora årskullarna börjat 

komma upp i skolåldern. Inom en snar framtid måste ytterligare en F-6 klass kunna få plats i 

Vårgårda. 

2020 har ju präglats av Coronapandemin och alla dess följder. Nedstängningar av verksam-

heter, digital undervisning i skolan och digitala möten. Inställda evenemang, besöksnäring i 

kris med ökad arbetslöshet som följd även om Vårgårda i stort har klarat sig bra. Mycket 

verksamhet stannar upp i utveckling när vi inte kan ses och diskutera hur vi ska fortsätta 

framåt, för att inte tala om hur detta påverkat människor i vardagen. I skrivande stund har vac-

cineringen kommit igång, och jag hoppas verkligen att vi snart kan träffas på riktigt igen. Att 

barn och barnbarn kan hälsa på, att cykeltävlingen kan köras och att föreningslivet kan 

komma igång igen. 

Äntligen så är det möjligt att bygga på Flygaren igen och planeringen och arbetet med byggen 

har kommit igång. Värre blev det med Vårgårda Bostäders vätgasprojekt som har avbrutits 

och att bolaget fick ta en stor nedskrivning på de bostäder som byggts. Detta har starkt påver-

kat VBAB:s soliditet som i princip halverades och kraften att utveckla är begränsad för ett tag 

framöver.  

Men det finns andra glädjeämnen. Returgården, ett initiativ av vår arbetsmarknadsenhet, reno-

verar kommunala möbler och annan inredning och har på det sättet sparat en halv miljon i in-

köp och dessutom minskat vårt klimatavtryck. Förvaltningen har också förbättrat vår hante-

ring av synpunkter så att vi blir bättre på att svara på våra medborgares frågor.  

Årets resultat är det högsta Vårgårda kommun någonsin gjort. Mycket tack vare engångssats-

ningar från staten i samband med Coronapandemin, men förvaltningen har också hållit sig 

ganska nära noll. Ett par saker som påverkat negativt var en investering i IT och att vi 
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fortfarande har en problematik runt placeringar på sociala sidan. Där har dock gjorts stora 

framsteg jämfört med tidigare och stora underskott har hämtats in. 

Till sist vill jag tacka alla som arbetar för Vårgårda för att ni alla hjälper till att forma en så 

attraktiv och bra kommun med medborgarnas bästa i fokus. Och tack till mina politiska kolle-

gor i samarbete och motstånd för gott bidrag till en utveckling för Vårgårdas bästa! 

Bengt Hilmersson 

Kommunstyrelsens ordförande 



Inledning/Kommunchefen 

3 

Vi har i samband med detta dokument lagt år 2020 till handlingarna. 

Ett mycket annorlunda år som vi för all framtid kommer att minnas. 

Jag tänker naturligtvis på att detta var året då vi drabbades av en pan-

demi, under namnet Covid-19. Att mötas av något okänt, ställde 

enormt stora krav på våra medarbetare. Inledningsvis var det stor osä-

kerhet, press och ständigt förändrade riktlinjer om hur vi skulle arbeta. 

Det fanns också en stor rädsla för vad detta skulle innebära, det gällde 

att både skydda sig själv och alla de vi mötte i vårt arbete. Redan här 

vill jag passa på att tacka alla våra medarbetare, ni har under 2020 varit 

utsatta för en enorm press, men ni har verkligen gjort ett fantastiskt ar-

bete, tack! 

Utöver det fina arbete som skett i förvaltningen kring hanteringen av Covid-19 så har mycket 

annat hänt naturligtvis. Utvecklingsarbetet inom socialtjänst och LSS har fortsatt under året 

och inom vård och omsorg har ett förändringsarbete startats upp. Under hösten anställdes en 

ny personalchef och en ny vård- och omsorgschef. 

Vi kan konstatera att det är viktigt att våra duktiga chefer vill stanna kvar hos oss och att de 

uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Jag tror att detta även är viktigt för våra 

medarbetare, då en duktig chef leder till en attraktiv arbetsplats.  

Under hösten har Vårgårda och Herrljunga kommuner utarbetat ett nytt chefs- och ledarut-

vecklingsprogram för chefer. Då vi har noterat en hög omsättning bland våra medarbetare och 

chefer är detta en utav åtgärderna för att kunna behålla dem.  

I förvaltningen har diskussionen kring digitala arbetssätt pågått under flera år och visst har vi 

kommit igång. Först ut var socialtjänsten för något år sedan med att digitalisera processen 

kring försörjningsstöd. Vidare har förvaltningen tillskapat ett antal e-tjänster men arbetet har 

inte fått någon större fart. Om det hänt något på området har det varit på initiativ från enskilda 

chefer och medarbetare. År 2020 blev året då digitaliseringen blev nödvändig, pandemin 

gjorde att vi inte längre kunde träffas fysiskt på våra möten. Under en relativt kort period 

lyckades hela förvaltningen ställa om till digitala möten och det blev ganska snabbt ett etable-

rat arbetssätt. Den omställningen har kommit för att stanna då det digitala arbetssättet både 

sparar tid och pengar. Jag ser dock framför mig att vi efter Covid-19 kommer att arbeta i en 

ny verklighet som består av både digitala och fysiska möten.  

Glädjande är att Vårgårda kommun fortsätter att växa enligt vår vision, i slutet av år 2020 har 

kommunen 11 946 invånare. Tillväxten fortsätter både på landsbygd och i tätort. I tätorten var 

det främst entreprenörer och Vårgårda Bostäder AB som gjorde tillväxten möjlig då kommu-

nen inte har fått fram några nya villatomter under året.   

Till sist, år 2020 har verkligen varit ett mycket speciellt år där vi tvingats fokusera väldigt 

mycket kring hanteringen av Covid-19. Trots en mycket allvarlig smitta som ibland lett till 

långa sjukskrivningsperioder samt till att medmänniskor avlidit, så har Vårgårda kommuns 

alla medarbetare gjort en enastående insats. Ni har upprätthållit de kommunala världsfärds-

tjänsterna under exceptionellt svåra förhållanden, TACK! 

Lars Björkqvist 

Kommunchef 
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Bild 1 Den kommunala organisationen 

FörutomVårgårda kommun består den kommunala koncernen av Räddningstjänstförbundet 

Alingsås och Vårgårda samt Vårgårda Bostäder AB med dotterbolag Vårgårda Utveckling 

AB. Vårgårda kommun är medlemmar i Tolkförmedling Väst, Sjuhärads kommunalförbund, 

Inera, Netwest, Coompagnion och Kommuninvest. 

Vårgårda Bostäder AB är ett kommunalt bostadsföretag 

som äger och förvaltar fastigheter i Vårgårda kommun. 

I Vårgårda Bostäder AB ingår dotterföretaget Vårgårda 

Utveckling AB. Vårgårda Bostäder AB ägs till 100 pro-

cent av Vårgårda kommun. 

Ändamålet med Vårgårda Bostäder AB:s verksamhet är 

att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 

bostadsförsörjningen i kommunen. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga princi-

per. Bolaget ska vara ett instrument för ägaren att verkställa bostadspolitiska beslut vad gäller 
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att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och in-

flytande i boendet. 

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 ordförandposten. Vårgårda 

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

Då Vårgårda kommuns andel av Räddningstjänstförbundet är 19 procent ingår inte förbundet i 

de sammanställda räkenskaperna. 

Kommunens grunduppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster samt att utveckla 

orten. Kommunens verksamhet bedrivs till största delen på uppdrag av staten och regleras via 

olika lagar och förordningar.  

Kommunfullmäktige är Vårgårda kom-

muns högsta beslutande organ. Fullmäk-

tige tar initiativ till samhällsutvecklingen 

bland annat genom att belysa frågor i full-

mäktigeberedningar. Kommunfullmäktige 

följer årligen upp de beslut som fattats uti-

från förslag från fullmäktigeberedningar. 

Kommunens revisorer är tillsatta av och 

rapporterar direkt till fullmäktige. 

Fullmäktige utser kommunstyrelsen vilken 

är den politiska grupp som ska ha hand om 

den dagliga verksamheten. Styrelser och 

nämnder är ansvariga för de områden som kommunfullmäktige beslutar och de uppgifter som 

ålagts dem enligt lag. Förutom kommunstyrelsen måste en kommun ha en valnämnd, en revis-

ion samt en överförmyndare/överförmyndarnämnd. Det är politikerna som tar beslut i kom-

munen. Tjänstemännen förbereder frågor och utför det politikerna beslutat. Revisorerna kon-

trollerar att allt gjorts på bästa vis. Under kommunstyrelsen lyder kommunens olika verksam-

heter där anställd personal/tjänstepersoner verkställer politikernas beslut och driver de olika 

verksamheterna. 
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Ledamöter i fullmäktige, antal per parti 2018 

Socialdemokraterna 10 

Centerpartiet 9 

Moderaterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Sverigedemokraterna 5 

Miljöpartiet 2 

Vänsterpartiet 2 

Liberalerna 2 

Övriga partier 0 

Totalt 41 

Tabell 1 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 

Vårgårda kommunkoncern har under de senaste fem åren haft utveckling som pekar på mins-

kad soliditet och ökade investeringsvolymer. För verksamhetsåret 2020 redovisade den kom-

munala koncernen ett resultat på -33,2 mnkr. Vårgårda kommun står för 81 procent av kon-

cernens totala omsättning, detta efter koncernelimineringar.  

Koncernen Vårgårda kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter, mnkr 256 275 271 257 260 

Verksamhetens kostnader, mnkr -823 -857 -885 -908 -1 001

Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr 586 612 629 656 713

Årets resultat 13 43 9 0 -33

Soliditet, procent 37 39 35 30 25

Investeringar, mnkr 72 87 128 134 124 

Långfristiga skulder, mnkr 268 222 377 622 757 

Antal årsarbetare 811 816 828 817 823 

Vårgårda kommun 

Antal invånare 11 295 11 490 11 658 11 810 11 946 

- varav 0-6 år 978 1 026 1 045 1 083 1 101 

- varav 7-17 år 1 490 1 533 1 559 1 584 1 603 

- varav 18-64 år 6 518 6 557 6 611 6 674 6 732 

- varav 65- år 2 309 2 374 2 443 2 469 2 506 

Kommunalskatt, kr 21,21 21,21 21,21 21,21 21,61 

Landstingsskatt, kr 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 

Årets resultat efter finansiella poster 11 23 7 0 24 

Soliditet, procent 51,8 48,2 42,5 39,4 37,2 

Självfinansieringsgrad av invest, procent 51,3 56,3 25,2 27,4 129,6 

Resultat/skatteintäkter + Statsbidrag, procent 1,9 3,8 1,1 0,0 3,3 

Antal helårsarbetare* 800 805 816 804 811 

*Arbetad tid omräknad till årsarebetare,. Även beräkat på 1980 timmar per år.

Tabell 2 Översikt över Vårgårda kommuns utveckling 2016-2020 
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År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren och senare 

delen av hösten en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige 

som i omvärlden. Verksamheten i Sveriges kommuner fick ställa om i rekordfart, så även i 

Vårgårda.  

Sveriges kommuner visar starka resultat i år, till följd av stora tillfälliga och pandemirelate-

rade tillskott. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommun-

sektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Totalt har Vårgårda kommun fått stat-

liga coronarelaterade ersättningar om 24,9 mnkr under året. Viss kostnadsökning har skett uti-

från omställningar och inköp av utrustning i verksamheterna, men inte i motsvarande del som 

de tillfälliga coronarelaterade intäkterna. Skatteintäkterna har, trots de minskade antalet arbe-

tade timmar under året, dessutom kunnat upprätthållas genom att statliga åtgärder satts in 

såsom korttidspermitteringar och förstärkta arbetslöshetsersättningar.  

Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på 

ekonomi och bemanning framöver. Det blir en utmaning i att både effektivisera verksamheten 

och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka eko-

nomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som kommunen inte har möjlighet att upp-

fylla på längre sikt.   

Vårgårda kommun är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av be-

folkningen. Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så 

pendlar många till Vårgårda kommun från andra kommuner. För att stimulera till ökad inflytt-

ning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva boenemiljöer både i tätorten men även på 

landsbygden. Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2020 till 11 946 vilket är en 

ökning med 136 personer jämfört med föregående år. Vårgårda kommun har under de senaste 

fem åren haft en befolkningsökning på 651 personer. Invånarnas medelålder är 41,4 år, jäm-

fört med 41,3 år i riket.  

Diagram 1 Åldersstruktur 2020 i Vårgårda kommun 

0-6 år; 9%

7-17 år; 13%

18-64 år; 56%

65- år; 21%

ÅLDERSSTRUKTUR 2020
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Vårgårda kommun hade 2020-12-31 totalt 151 personer som var öppet arbetslösa. Motsvarade 

siffra 2019 var 140 personer vilket innebär att arbetslösheten har ökat med 11 personer. Om 

ökningen beror på pandemin är svårt att säga. Arbetslösheten motsvarar 3,5 (3,2) procent av 

den registerbaserade arbetskraften. Vårgårda har haft en betydligt lägre andel öppet arbetslös-

het av registrerad arbetskraft än riket och länet under 2020-12-31. För Riket låg arbetslös-

heten på 4,1 procent av registrerad arbetskraft och för Västra Götaland på 4,5 procent. Perso-

ner i program med aktivitetsstöd uppgick 2020-12-31 till 207 (182) stycken. Bland ungdomar 

(18-24 år) var 12 personer öppet arbetslösa 2020-12-31. 

Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar 

många idag till Vårgårda från andra kommuner. Ett större utbud av bra boendeformer skulle 

kunna innebära en ökad inflyttning från denna grupp. Boendet och livsmiljön får en allt större 

betydelse i människors liv. Det är inte längre tillgången till arbete som primärt styr var vi väl-

jer att bosätta oss. Goda och varierande boendemiljöer har blivit en mycket viktigt konkur-

rensfördel för kommunerna i hela landet.  

Kommunens försäljning av villatomter har minskat i början av året eftersom tillgången på 

tomter varit låg. Exploateringsarbetet med 

Hjultorps kulle det vill säga byggnation av gata 

och VA, har påbörjats under perioden och över 

hälften av de tillgängliga tomterna är reserve-

rade i god tid innan tomterna faktiskt kan säl-

jas.  

Arbetet med fördjupad översiktsplan för tätor-

ten har pågått under året. Arbetet syftar till att 

långsiktigt peka ut framtida användning av 

mark i och kring tätorten. Arbetet fortsätter un-

der kommande perioder och förhoppningen är att resultatet ska underlätta för arbetet med 

kommande detaljplaner. 

Vårgårda Bostäder AB är sedan 2010 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Under året har re-

vision genomförts. 

Under 2020 har ett antal åtgärder genomförts i kommunorganisationen för att nå de politiskt 

antagna målen. Inom kostverksamheten fortsatte till exempel arbetet med att minska matsvin-

net, energieffektiviseringsåtgärder har genomförts i kommunens lokaler och flera konkreta na-

turvårdsåtgärder har genomförts, bland annat har ett par hundra fågelholkar i parkerna i tätor-

ten satts upp. Ytterligare en konkret åtgärd har varit det kommuninterna återbrukssystemet för 

möbler och andra inventarier, ”Returgården” som Arbetsmarknadsenheten med hjälp av delta-

gare på Viaduct med stor framgång. Efter att vid årsskiftet ha varit i bruk i åtta månader hade 

systemet sparat motsvarande hela 560 tkr kr och motsvarande cirka 14 ton koldioxid jämfört 

med om man istället hade köpt nya möbler eller prylar.  
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Arbetet med miljöstrategiska frågor i den kommunala verksamheten i Vårgårda kommer un-

der de kommande åren i första hand handla om att utifrån visionen och miljöstrategin fortsatt 

utveckla, strukturera, kvalitetssäkra och följa upp kommunens samlade miljöarbete. Arbetet 

innebär i första hand att samordna, leda och stötta förvaltningen i arbetet med att genomföra 

åtgärder utifrån miljöstrategin. Då många av de åtgärder som behöver genomföras för att 

kommunala, regionala och nationella mål inom miljö- och klimatområdet ska gå att nå, ej är 

lagstadgade utan bygger på principiella åtaganden, kommunalt självbestämmande och frivil-

lighet är det viktigt att fortlöpande dialog och förankring om ambitionsnivå, mål, tolkningar, 

prioriteringar och åtgärder med verksamheter som berörs görs. Exempel på åtgärder som be-

höver vidtas under kommande år är bland annat energieffektiviseringsåtgärder i kommunens 

verksamheter, ett fortsatt arbete med att byta fordon från fossildrivna till fossilfria, utbyggnad 

av solceller och laddinfrastruktur och ett fortsatt arbete med att minska kostens miljö- och kli-

matpåverkan. Kommunens miljöstrategi behöver under 2021 följas upp, utvärderas och upp-

dateras, samt kopplas ihop med exempelvis både målen i Agenda 2030 och de åtaganden 

kommunen gjort inom ramen för det regionala klimatarbetet i Klimat 2030. 

Koldioxidbudget 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019 ska en förenklad koldioxidbudget för Vårgårda kom-

mun redovisas. Beräkningsmodellen som används i den koldioxidbudget som Västra Göta-

landsregionen har tagit fram kan även användas för kommuner. Denna koldioxidbudget siktar 

på att uppfylla målet för maximalt två graders uppvärmning utifrån Parisavtalet. Observera att 

beräkningsmodellen och det resultat som visas i diagramform har ett globalt rättviseperspektiv 

och därmed bygger på antagandet att samtliga människor i världen har en lika stor utsläpps-

budget från 2021 och framåt. 

De kommunala utsläppsdata som matas in i kalkylen kommer från den nationella emissions-

databasen (RUS). Resultatet för Vårgårda ses i figuren nedan och visar tre olika scenarier för 

utvecklingen från 2021 och framåt. I det första fallet genomförs direkt åtgärder som leder till 

en årlig minskning av koldioxidutsläpp på 16 procent. Denna minskningstakt fortsätter sedan 

tills utsläppen är nära noll. I ett andra scenario minskar utsläppen inte alls de tre första åren 

(2021-23), utan först 2024. Detta uppskjutande av åtgärder innebär att man då dock blir 

tvungen att från 2023 minska ännu snabbare, med hela 30 procent per år, för att uppnå samma 

totala utsläppsminskning som i det första fallet. I det tredje fallet vidtas inga åtgärder. Då är 

det totala utsläppsutrymmet helt slut efter 6-7 år. 

Utsläppen av koldioxid i Vårgårda behöver enligt denna budget och sagda rättviseperspektiv 

således minska med 16 procent per år. Trots coronapandemins effekt av minskade utsläpp un-

der 2020 så är det inte realistiskt att tro att det under de närmaste åren kommer att gå att ge-

nomföra den typen av minskning utan att det istället kommer att bli en långsammare minsk-

ning av koldioxidutsläppen. Dock måste alla koldioxidutsläpp så småningom fasas ut helt och 

oavsett hastighet på omställningen så är det en stor utmaning som väntar. Omställningsarbetet 

kommer att kräva en bred samverkan där alla i samhället behöver involveras. Kommun, kom-

muninvånare, företag och civilsamhället. Dessutom behövs samverkan mellan stat och kom-

mun, mellan region och kommun, och mellan kommuner. Goda kommunala exempel behöver 

spridas och skalas upp. Här har små kommuner som Vårgårda en viktig roll att spela. Genom 

att gå före med satsningar på biogasfordon visar man för andra att det är möjligt att ha en fun-

gerande välfärd och kommun utan att de kommunala fordonen går på fossila drivmedel. 
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Diagram 2 Vårgårda kommuns koldioxidbudget, figuren visar vad olika minskningstakt inom ramen för Parisavtalets 2-gra-

dersmål innebär för Vårgårda. 

Utsläppsdata för Vårgårda kommun för 1990-2018 från RUS (Nationella emissionsdatabasen). 2098 och 2020 

är skattningar (samma som 2018). Utsläppsdata är uppskattade utsläpp av CO2 för hela den geografiska kom-

munen Vårgårda, inklusive utsläpp från passerande fordon på t.ex. E20. Konsumtionsrelaterade utsläpp – dvs 

utsläpp orsakade i annat land vid produktion av sånt som konsumeras av kommun, företag eller privatpersoner - 

räknas dock ej in i dessa utsläpp. Det gör heller inte utsläpp som uppkommer vid flygresor eller med bil eller 

liknande på semester eller tjänsteresa utanför kommunen. 

I Vårgårda kommun jämför vi oss med andra kommuner med liknande förutsättningar för att 

kunna utvärdera resultat och kvalité på våra tjänster. Liknande kommuner utgår från Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR) kommungrupp C7, vilket innebär pendlingskommun nära 

mindre stad/tätort.  

Man kan se att Vårgårda kommun har en lägre skattesats än motsvarande kommuner men har 

en högre skattekraft. Kommunen ligger på tredje plats i Svensk Näringslivs kommunranking, 

vilket är resultatet av ett aktivt samarbete mellan kommunens tjänstemän, Center of Innovat-

ion och företagen i kommunen 

Nyckeltal 
Vårgårda 

kommun 

Liknande 

kommuner 

Befolkningsförändring under senaste femårsperioden procent 6,5 3 

Svensk Närlingslivs kommunranking 2020 3 138* 

Skattesats 2020, % 21,61 21,99 

Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, taxeringsår 2020 89,3 87,2 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj) läsår 2019/2020 kommunal huvudman 12 11 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2019 kommunal regi, antal 5,7 5,2 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor 2020 % 80,5 80,4 

Betyg åk. 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samtliga huvudmän, 2020 (inkl nyanlända) 213,2 210,4 

Andel personer 65+ i ordinärt boende med hemtjänst i enskild regi 2019, % 7,3 2,5 

Invånare 65+ i särskild boendeformer 2019, % 3,8 3,7 

*Genomsnittlig  placering kommunranking kommuner i grupp C7 2020

Tabell 3 Vårgårda kommun i jämförelse med liknande kommuner. 
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Volym – och nyckeltal 

Volymtal Utfall Utfall Budget 

2019 2020 2020 

Förskola 

Antal folkbokförda 1-5 år *)  808 770 780 

Andel placerade 1-5 år *) 88% 94% 91% 

(K/M) (47/53%) (45/55%) 

Antal barn med annan huvudman 141 146 140 

Fritidshem 

Antal folkbokförda 6-12 år*) (KF demografimodell) 1 018 1 062 1 053 

Andel placerade 6-12 år *) 55% 52% 55% 

(K/M)  (47/53%) (44/56%) 

Grundskola 

Antal folkbokförda 6-15 år*) (KF demografimodell) 1 462 1519 1 516 

Antal elever i egen regi 6-15 år **) 1 376 1 424 1 426 

(K/M) (49/51%) (48/52%) 

Antal elever med annan huvudman 6-15 år **) 80 81 90 

Gymnasieskolan 

Antal folkbokförda elever 16-18 *) 387 400 421 

Antal elever i egen regi 16-18  248 245 226 

(K/M) (51/49%) (51/49%) 

Antal elever med annan huvudman 16-18 år **) 183 184 195 

Antal elever från annan kommun **) 108 103 105 

(K/M)  (57/43%)  (56/44%) 

*) Budget antal folkbokförda och andel placerade enligt demografimodell 

*) Utfall antal folkbokförda SCB per 1 nov 

**) Utfall enligt genomsnitt för året.   

Tabell 4 Volym - och nyckeltal för skolan 2019-2020 

Antal placerade förskolebarn har under året uppgått till 725 barn vilket är 15 fler än kommun-

bidragets demografimodell och en ökning med 14 barn jmf med 2019. SCB-prognos januari 

2020 visar på en fortsatt stabil nivå av barn åren 2021-2023. För fritidsverksamheten kan no-

teras en minskad andel placerade barn jmf med föregående år.  

Inom grundskolan följer utfallet av folkbokförda elever den prognos som ligger till grund för 

budget. För gymnasieskolan har dock en minskning skett jmf med budget. Detta har delvis pa-

rerats med ett mindre kommunbidrag än vad demografimodellen genererade. 
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Nyckeltal Utfall Utfall Riket 

2018 2019 2019 

Förskola 

Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad -6,70% -5,20% - 

Nettokostnad kr/invånare 6 758 7 649 6 892 

Fritidshem 

Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad 0,70% 19,20% 

Nettokostnad kr/invånare 1 464 1 831 1 499 

Grundskola 

Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad -3,60% -6,30%

Nettokostnad kr/invånare 11 516 11 760 11 892 

Gymnasieskolan 

Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad -6,50% -8,80%

Nettokostnad kr/invånare 4 090 4 060 4 057 

Tabell 5 Volym- och nyckeltal för skolan 

I statens kostnadsutjämningssystem beräknas en standardkostnad som beskriver en förväntad 

kostnad för att bedriva kommunala verksamheter. För de olika verksamheterna tas hänsyn till 

olika faktorer där främst ålderssammansättningen är en viktig del. 

En nettokostnadsavvikelse med negativ procentavvikelse visar att kostnadsnivån för verksam-

heten är lägre än vad som förväntas utifrån kommunens strukturella behovsskillnader. För 

verksamheterna ovan är förändringen jmf med 2018 störst mellan fritidshem och grundskola. 

Orsaken är främst annan beräkning av internpriset för kosten där fritidshem fick en större an-

del av kostnaden än tidigare. 

I jämförelse med liknande kommuner är avvikelsen för förskolan mer följsam än för övriga 

verksamheter. 
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Volymtal Utfall Utfall Budget 

2019 2020 2020 

Äldreomsorg 

Antal folkbokförda 65+ 2 476 2 528 2 523 

Antal folkbokförda 80+ 620 618 594 

Antal säboplatser 96 93 101 

(K/M) (59/41%) (57/43%) 

Antal korttidsplatser 13 14 11 

Antal hemtjänsttimmar 107 069 96 624 96 330 

LSS 

Antal personer med pers. ass SFB 24 24 24 

(K/M) (5/50%) (54/46%) 

Antal personer med pers. ass LSS 10 11 8 

(K/M) (60/40%) (55/45%) 

Individ- och familjeomsorg 

Antal dygn placeringar barn 8 522 7 560 5 169 

(K/M) (52/48%) (50/50%) 

Antal dygn placeringar vuxna 2 633 1 996 2 885 

(K/M) (65/35%) (44/56%) 

Tabell 6 Volym- och nyckeltal för äldreomsorg, LSS, Individ- och familjeomsorg 2019-2020 

Antalet äldre har ökat mer än befolkningsprognoserna under den senaste treårsperioden, fram-

förallt i gruppen 80 år och äldre. Detta märks tydligast i en kraftigare ökning av hemtjänsttim-

marna än budgeterat. Hemtjänsttimmarna har dock minskat kraftigt under 2020, vilket främst 

tycks bero på en minskad benägenhet att söka bistånd under pandemin. Även efterfrågan på 

särskilt boende har minskat, framförallt under andra halvåret. 

I likhet med utvecklingen i riket har antalet ärenden med kommunalt beviljad personlig assi-

stans ökat under de senaste åren. 

Under flera års tid har kommunen upplevt en ökning antalet placeringsdygn inom individ- och 

familjeomsorgen vilket kulminerade under 2018. En nedgång började dock under 2019, vilket 

har fortsatt under 2020. 



Förvaltningsberättelse/Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

14 

Nyckeltal Utfall Utfall Riket 
2018 2019 2019 

Äldreomsorg 

Andel Inv 80+ i särskilda boenden 13,2 11,4 11,6 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+ 133 916 138 805 139 782 

Andel inv 80+ med  hemtjänst i ordinärt boende 24,2 25,1 22,3 

Kostn hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+ 101 564 105 378 84 587 

Kostnad äldreomsorg kr/inv 13 345 14 294 15 523 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg % 11,7 17,5 - 

LSS 

Andel invånare med insats enligt LSS 0,69 0,66 0,75 

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv 5 652 6 046 6 568 

Nettokostnadsavvikelse LSS % -16,5 -9,7 - 

Individ- och familjeomsorg 

Kostnad IFO kr/inv 4 421 3 884 4 533 

varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv 1 934 2 136 2 295 

varav kostnad missbruksvård kr/inv 1 384 887 667 

varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv 957 704 1 227 

Nettokostnadsavvikelse IFO % 32,9 7,8 - 

Tabell 7 Volym- och nyckeltal för äldreomsorg, LSS, individ- och familjeomsorg 2019-2020 

En högre andel av den äldre befolkningen i kommunen jämfört med riket har insatser inom 

äldreomsorgen, både i form av särskilt boende och hemtjänst. Då kommunen haft ett oföränd-

rat antal boendeplatser är kostnadsutvecklingen för särskilt boende mer måttlig jämfört med 

riket. Kostnaderna för hemtjänsten har däremot ökat kraftigare. Nettokostnadsavvikelsen har 

ökat något vilket indikerar att kostnadsutvecklingen är större än vad befolkningsförändring-

arna motiverar. 

Kommunen har en lägre andel av befolkningen med insatser enligt LSS jämfört med riket, vil-

ket också avspeglar sig i en lägre kostnad än riket. Den låga nettokostnadsavvikelsen beror 

främst på ersättningar från Migrationsverket för brukare utan svenskt medborgarskap. 
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Kommunen har ett aktivt samarbete med ortens företag via nätverket Center of Innovation 

(COI), som bildades 1994. COI har en tjänsteperson anställd och driver näringslivsfrågor i 

kommunen. 

Vårgårda kommun har ett gott näringslivsklimat vilket återspeglas i Svenskt Näringslivs ran-

king avseende näringslivsklimatet. 2020 placerade sig Vårgårda kommun på en 3:e plats av 

landets 290 kommuner. Kommunens tjänstemän har under långt tid frått ett väldigt gott betyg 

från kommunens företagare i bemötande, service och hur kommunen jobbar med upphand-

ling. Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångs-

rika företag. 

Antalet nyföretagande i Vårgårda kommun har trots panedmin ökat med 33 procent, 61 ny-

startade företag 2020. Nyföretagandet är av stor betydelse för den samhällsekonomiska ut-

vecklingen, eftersom de nya företagen skapar tillväxt, sysselsättning och export. 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. 

2020 var det 2 310 personer som pendlar till och 2 774 personer som pendlar från Vårgårda. 3 

324 personer bor och arbetar i kommunen. Under de senaste fem åren har inpendlingen ökat 

med 17 procent. 

Kommunen tillämpar den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionsskuld. Detta 

innebär att den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelse utan-

för balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar för-

säkrad och skulden är beräknad inklusive särskild löneskatt. 

Pensionsåtagande 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Pensionsförpliktelser 

Avsättning inkl. särskild löneskatt 8,5 8,4 

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 213,9 211,2 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring* 11,6 16,9 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse - - 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse) 234,0 236,5 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 

Totalt pensionsförsäkringskapital 18,2 22,5 

varav överskottsmedel 0,3 0,4 

Totalt kapital pensionsstiftelse - - 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 

(egen förvaltning) - - 

Summa förvaltade pensionsmedel 18,2 22,5 

Finansiering 

Återlånade medel 214,0 

Konsolideringsgrad (procent) 9,5 

* Uppgifterna 2019 är inte fullständiga

Tabell 8 Vårgårda kommuns pensionsåtagande 2019-2020 
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Vårgårda kommunkoncerns totala nettoskuld i bokslut 2020 var 694 mnkr med motparten 

Kommuninvest. I koncernen ingår de två låntagarna Vårgårda Bostäder AB med en andel på 

52 procent motsvarande 364 mnkr och Vårgårda kommun med andel på 48 procent motsva-

rande 330 mnkr. Snitträntan de senaste 12 månaderna var 0,9 procent och räntekostnaderna 

var 2,7 mnkr. 

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2 år och den genomsnittliga räntebind-

ningen är 3 år. Av portföljen har 26 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 40 

procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. En förändring av räntan på 1 procent skulle 

leda till 1,8 mnkr ökande räntekostnader under 2021. 

Diagram 3 Vårgårda kommunkoncerns samlade låneskuld hos Kommuninvest 

Ränterisken för Vårgårda Bostäder AB definieras i bolagets finanspolicy samt säkringsdoku-

mentation. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomiskt utveckling 

med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.  

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsrän-

torna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, så kal-

lade ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full 

flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och 

bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fast-

lagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.  

Per bokslutsdagen 2020 fanns derivatavtal som totalt uppgår till 423 mnkr (283) varav 70 

mnkr (0) är forwardswapar. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldport-

följen uppgår till 6,15 år (4,66) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,19 pro-

cent (1,31). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -8,7 mnkr (-5,9). Marknadsvärdet 

representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. 

Vårgårda kommun hade under 2019 höga investeringsutgifter och visade på bokslutsdagen 

2019 en kassa med negativt saldo. Detta bidrog till att nya lån tecknades tidigt 2020. Under 

Vårgårda kommun; 
47,4%; 

Vårgårda Bostäder 
AB; 52,3%; 

Andra; 0,3%



Förvaltningsberättelse/Händelser av väsentlig betydelse 

17 

2020 tecknades 73 mnkr i nya lån. Under året har inga amorteringar på befintlig skuld gjorts 

och slutet av 2020 hade Vårgårda Kommun en god likviditet.  

I februari kallades säkerhetssamordnare till samverkanskonferens med Länsstyrelsen med an-

ledning av att det första fallet av Covid-19 upptäckts i Sverige. Vårgårda kommun gick upp i 

en anpassad stab i början av mars och sedan dess har fokus varit på att hantera pandemin. Sä-

kerhetsfunktionen har arbetat som stabschef, omvärldsbevakat, stöttat verksamheter, deltagit i 

möten, samverkanskonferenser, haft logistikuppdrag, mediakontakt och kommunikation. 

Kommunikationsarbetet dock har påverkats av pandemin vilket har inneburit att arbetet med 

samverkan, omvärldsbevakning och framtagande av relevant information utifrån förutsätt-

ningar ständigt varierat. Mycket av det planerade kommunikationsarbetet handlar om att an-

passa arbetet till nya förutsättningar med digitala kanaler och distansarbete. 

Coronapandemin har påverkan kommunens verksamheter i stor utsträckning. De öppna verk-

samheterna har under delen av året varit stängda på grund av rådande restriktioner. Ett aktivt 

arbete har skett för att hitta alternativa och digitala lösningar för att tillgängliggöra verksam-

heternas utbud. Extra viktigt är stödet till föreningarnas verksamhet som påverkats negativt av 

coronapandemin. Vårgårda kommun ska fortsätta arbetet med att stötta och motivera dagens 

och morgondagens ungdomsledare i kommunen. 

Ett stort arbete har utförts under 2020 på grund av uppkommen pandemi. Många olika åtgär-

der har genomförts i verksamheterna med syfte att skydda de mest sjuka och äldre inom äldre-

omsorgen, där medarbetarna haft en stor betydelse i att brukarna inom äldreomsorgen inte 

haft stora utbrott av Covid-19. Personalen har varit mycket noga med att arbeta utifrån de ba-

sala hygienrutiner som finns i verksamheten.  

Under året har kommunen vidtagit åtgärder, upprättat säkerhetsskyddsanalys och implemente-

rat en signalskyddsorganisation med rutiner, instruktioner, utbildning för att hantera signal-

skyddsdator (SIGNE). Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats och kommunen har idag 

ett nätverk med de största företagen i Vårgårda samt ett femtontal inrapportörer från förvalt-

ningens egna verksamheter. TiB-organisationen (Tjänsteman i Beredskap) har nu varit igång i 

drygt ett år och har fortsatt att hantera akut uppkomna händelser dygnet runt, alla dagar om 

året. Det systematiska brandskyddsarbetet har pågått och nu har kommunen en ny webbaserat 

utbildning för att under hösten fortsätta utveckla och implementera en praktisk del.  

Ett större arbete har påbörjats 2020 utifrån att beslut har tagits av kommunstyrelsen om att be-

vilja 500 tkr för att skapa en ny webbplats för Vårgårda kommun. Medlen ska framför allt an-

vändas till att upphandla en extern leverantör för att bygga och skapa grunderna i det publice-

ringsverktyg som projektet bedömer vara lämpligast. I och med det säkerställer förvaltningen 

att webbplatsen uppfyller de tekniska och lagliga krav som finns samt kan erbjuda en webb-

plats med hög kvalitet och tillgänglighet.  

Inom funktionsstödsverksamheten LSS har ett dialogbaserat utvecklingsarbete påbörjats och 

genomförts i stort sett enligt tidsplan, men fått anpassas efter rådande läge utifrån pandemin. 

Ett stort antal medarbetare från olika enheter, myndighetsutövning och utförare, har varit del-

aktiga i inledningsskedet och nu skall arbetet under hösten in i en ytterligare dialogfas där pri-

oriterade utvecklingsområden ska tas fram och arbetsgrupper utses för att ta fram förslag 
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kring dessa. För att få en mer hållbar organisation har enhetschefstjänsterna omorganiserats 

för att möjliggöra mer samarbete över enhetsgränserna. 

Inom socialtjänsten fortsätter man att strategiskt och operativt utveckla kvaliteten. Exempel 

på detta är ökad samverkan mellan skola - socialtjänst - fritid, ökad samverkan internt inom 

verksamheten, utformning av insatser efter behov samt tydlig planering, ledning och styrning. 

Arbetet har gett goda resultat i form av minskat antal placeringar och ökad tillit i verksam-

heten. Det fokuserade utvecklingsarbete som inleddes 2018 blir nu en del av det löpande kva-

litetsarbetet. Försörjningsstöd och AME (Arbetsmarknadsenheten) har arbetat med att sätta 

rutiner och utveckla arbetssätt. Hittills har försörjningsstödet följt budget, det är dock oklart 

hur pandemin kommer påverka utfallet framöver. Effekterna av pandemin på arbetsmarknad 

följs noga och komvux och AME har upparbetat god samverkan kring dessa frågor.  

Under år 2020 har kommunstyrelsens och Myndighetsnämnden lärande och omsorgs regle-

menten reviderats. Vidare har styrdokumentet Kommunstyrelsens arbetsordning för distans-

sammanträden tagits fram då behovet uppenbarades i och med det rådande läget med Covid-

19.  

I såväl servicemätningarna i samband med KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) som i upp-

följning av den interna kontrollen har tidigare konstaterats att kommunens synpunktshantering 

behövt utvecklas. I samband med ny registrator har nya rutiner tagits fram och kansliet ser en 

avsevärd förbättring av svarsfrekvensen.  

Ett positivt beslut från Datainspektionen rörande övervakningskameror i kommunhusets entré 

kommer förhoppningsvis att stävja den skadegörelse som pågått under tid. 

Utbildning Förskola och F-9 övergripande mål är att ge alla barn och elever bästa möjliga för-

utsättningar inför fortsatta studier/arbete och ett gott liv. För att åstadkomma detta krävs 

skickliga pedagoger och ledare samt en organisation som präglas av stabilitet och profession-

alism. Förvaltningen har därför genomfört flera organisationsförändringar som bland annat 

inneburit nyrekryteringar, justeringar inom ansvarsområden och delade enheter. Prioritering 

på grunduppdraget, genom plan för ökad måluppfyllelse samt ökad samverkan har lett till för-

bättrade kunskapsresultat. Ett fortsatt strukturerat förbättringsarbete ska årligen leda till ökad 

måluppfyllelse.   

Digitala satsningar genomförs från och med hösten 2020 vilket innebär Schoolsoft som lär-

plattform för förskolan samt en till en dator för alla elever inom åk 6. Alla skolenheter kom-

mer även som komplement till Schoolsoft att arbeta med G-suite för education för att erbjuda 

eleverna effektiva samarbets- och kommunikationsmöjligheter och nya arbetssätt.   

Kontinuerlig samverkan sker med flera aktörer. Dels inom kommunen där socialtjänst och 

kultur- och fritid är viktiga samarbetspartners, dels genom olika projekt med bland annat före-

tagare och näringsliv. Exempel på dessa är programmeringsprojektet som är inne på sitt andra 

år. Målgrupp är åk 6-9 och projektet genomförs av Tänknikhuset i samverkan med Sparbanks-

stiftelsen i Alingsås. Lindbladskolan har beviljats projektpengar från SPSM för främjande/för-

byggande insatser för elevnärvaro, ett projekt som löper över läsåret 20/21. För målgruppen 

barn 4 mån till åk 3 finns ytterligare ett beviljat projekt via Kulturrådet, som benämns Lust att 

läsa och genomförs i samverkan med Vårgårda bibliotek och Solrosens familjestöd. 
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Sedan flera år tillbaka har det skett en systematisk satsning på skolans elevhälsoarbete för att 

nå den politiska målsättningen kring fullföljda studier. Det senaste året har arbetet i hög ut-

sträckning fokuserats kring elevhälsans samverkan med andra instanser, främst socialtjänst 

och vård. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta även framgent. 

Den 17 februari 2020 beslutade styrelsen för Vårgårda 

Bostäder AB att entlediga VD:n från sitt uppdrag. Till 

tillförordnad VD utsågs Mikaela Engström tillika sty-

relseordförande. Den 14 april tillträde Ulf Bengtsson 

som interim vd och Mikaela kvarstod som ordförande. 

Med anledning av att det förelåg ett besked från läns-

styrelsen om att energiprojektet på Klockarebolet skulle kunna komma att klassas som farlig 

verksamhet erhölls också beskedet från byggnadsnämnden att bygglov inte skulle kunna 

komma att lämnas för vätgaslager i det gamla pannrummet såsom det framställts av Vårgårda 

Bostäder AB. Arbetet med att hitta andra lokaliseringar för vätgaslager tog fart samtidigt som 

projektekonomin och bolagets ekonomi granskades. 

Vårgårda Bostäder AB utförde tidigt en riskbedömning av situationen med Covid-19 vilken 

medförde att endast akuta åtgärder i lägenheter utfördes. Vidare slopades personalens medver-

kan vid visningar av lägenheter. I trapphus och gemensamma lokaler avtorkades beröringsytor 

dagligen. Inom kommunkoncernen har den personal som inte behöver vara på kontoret för att 

utföra sina arbetsuppgifter arbetat hemifrån. 

För det pågående projektet Klockarebolet 5, 7 och 8 har det genomförts en extern värdering i 

vilken ett nedskrivningsbehov uppstod på 67,5 mnkr. Det gjordes även uppskrivningar på fas-

tigheter motsvarande 40 mnkr. Uppskrivningar inklusive skatt har eliminerats i de samman-

ställda räkenskaperna. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktiges an-

svar är de strategiska frågorna. Vad avser den årliga verksamhetsplanen beslutar fullmäktige 

om mål och riktlinjer för verksamheten, samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frå-

gor. Kommunfullmäktige tar initiativ till samhällsutveckling bland annat genom att belysa 

frågor i fullmäktigeberedningar, som bereds av kommunfullmäktiges presidium Kommunfull-

mäktige utser och tillsätter ledamöterna i Kommunstyrelsen samt bolagets styrelse.  

Kommunstyrelsen ska led och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska 

också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i helägda bolag och kommunalför-

bund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har beredningsansvar för kommunfull-

mäktige. 

Kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd i Vårgårda kommun och svarar därmed för all 

verksamhet och för förvaltningens personal. Kommunstyrelsen styr och följer upp verksam-

heten med hjälp av mål och resultatuppföljning. Förutom genom redovisningar i uppfölj-

ningar, har kommunstyrelsen en inter kontrollplan där uppföljning görs.  
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Det är kommunstyrelsen som anstäl-

ler kommunchefen, vilken är kom-

munens ledande tjänsteman och chef 

för hela förvaltningsorganisationen. 

Kommunchefen har sex verksam-

hetschefer som ansvarar för sina 

verksamheter, samt två stödfunkt-

ionschefer. 

Vårgårda och Herrljunga kommuner 

har infört två gemensamma service-

nämnder med verksamhetsstödjande funktioner. Vårgårda kommun är värdkommun för ser-

vicenämnd ekonomi/personal och Herrljunga kommun är värdkommun för servicenämnd 

IT/växel/telefoni. Det ävergripande målet för servicenämnderna är att de gemensamma verk-

samheterna utvecklas på ett positivt sätt och att samverkansarbetet sammantaget ska ge bra 

service till låg kostnad i båda kommunerna.  

Vårgårda kommun bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Bolaget har samma över-

gripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, nämligen att skapa nytta 

för Vårgårda kommun och dess medborgare. 

Kommunens bolag Vårgårda Bostäder AB ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergri-

pande lagar, dels kommunallagen (KL) och dels aktiebolagslagen (ABL). Det innebär att bo-

laget har en sammansatt uppgift där det ska råda balans mellan anllmännyttan (nytta för med-

borgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Det ska finans en ak-

tiv dialog och kommunikation mellan kommunen och dotterbolaget. Verksamheten regleras, 

förutom genom lag och författning, även genom bolagsordning, företagspolicy, ägardirektiv 

samt avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget. 

Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige och anmäls på bolagsstämman. Bolagets 

styrelse svarar för bolagets organsiation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrel-

sen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs enligt med vad som 

har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 

på ett betryggande sätt. Styrelsen utser verkställande direktör.  
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I sammanställd redovisning ges en bild av kommunens åtagande oavsett juridisk form. Kon-

cernens resultat visar -33,2 mnkr, vilket är 33,2 mnkr sämre än föregående år. Den negativa 

resultatförändringen beror på en nedskrivning på 67,5 mnkr som Vårgårda Bostäder AB gör 

på fastigheterna Klockarebolet 5,7 och 8. I koncernens resultat har koncerninterna elimine-

ringar gjorts med 9,4 mnkr. 

Intäkter 

Intäkterna för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 259,7 (257,0) mnkr. Ökningen av intäk-

terna beror på ersättningar utbetalda till kommunen för Covid-19. Hyresintäkterna ökade med 

2,4 mnkr netto för Vårgårda Bostäder AB och det är den årliga hyreshöjningen och färdig-

ställd nybyggnation av nya lägenheter som utgör ökningen. 

Kostnader 

Kostnaderna för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 1 000,5 (907,9) mnkr. Kostnadsök-

ningen under 2020 beror på en nedskrivning inom Vårgårda Bostäder AB om 67,5 mnkr samt 

kommunens ökade personalkostnader och ökade kostnader för administrativa tjänster och 

konsulttjänster. 

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad 

Årets nettoinvesteringar för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 123,5 mnkr vilket är 1,1 

mnkr lägre än föregående år. Vårgårda Bostäder AB står för den största andelen av nettoinve-

steringar med 82,9 mnkr. Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 62 procent. Detta är 

en förbättring under året med 20,4 procentenheter vilket beror på Vårgårda kommuns för-

bätttrade självfinansieringsgrad. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan inom Vårgårda kommun och dess 

koncern. Den visar hur stor del av kommunkoncernens tillgånger som själv finansierats, det 

vill säga det egna kapitalet i förhållande till det bokförda värdet av tillgångarna. Faktorer som 

påverkar soliditetet är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring. För 

2020 har kommunkoncernen en soliditet på 25,1 procent vilket är en minskning under året 

med 4,5 procentenhet. Minskningen beror på en större ökning av tillgångarna i förhållande till 

ökningen av det egna kapitalet.   

Enligt ägardirektiv ska Vårgårda Bostäder AB ha en soliditet på minst 12 procent. För 2020 

uppfyller bolaget inte målet då soliditeten blev 6,2 procent. Den låga soliditeten beror på en 

ökningen av tillgångssidan på grund nyinvesteringar på Klockarboledet tillsammans med ett 

svagt resultat bidrar till en rejäl minskning av nyckeltalet. 
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Diagram 4 Vårgårda kommunkoncerns soliditet åren 2016-2020 

Skuldsättningsgrad 

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgång-

arna som finansierats med främmande kapital. För 2020 har Vårgårda kommunkoncern en 

skuldsättningsgrad på 74,9 procent vilket är en försämring med 4,5 procentenheter. Föränd-

ringen beror på den ökade långfristiga skuldsättningsgraden. Kommunkoncernens långfristiga 

skulder uppgår till 757,4 mnkr vilket kan jämföras med 622 mnkr föregående år. De långfris-

tiga lånen ökade med 133 mnkr i lån hos Kommuninvest.  

Vårgårda kommun har ett finansiellt mål att resultatet under en treårsperiod ska uppgå till 

minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet för 2020 uppgår 

till 23,6 mnkr jämfört med budgeterade 13,8 mnkr. Jämfört med föregående år är årets resultat 

en förbättring med 23,4 mnkr. I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag upp-

går årets resultat till 3,3 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 

procent har infriats. Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 1,6 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är lägre än kommunens finansiella 

resultatmål.  

För 2020 redovisar kommunens förvaltningarna ett överskott på 0,3 mnkr (0,6 mnkr) inklu-

sive kapitalkostnader. Kommunövergripande, Vård och omsorg, Förskola/Grundskola, Social-

tjänst visar på negativa resultat. Resterande verksamheter inklusive finansen har positiva ut-

fall för året. 

Årets av och nedskrivningskostnader uppgår till 29,0 mnkr (24,8 mnkr). Den under året ökade 

avskrivningskostnaden beror på aktivering av stora investeringar, bland annat Lindbladssko-

lan och nya inventarier till skolan. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till totalt 713,0 (656,1) mnkr vilket överstiger 

budget med 23,3 mnkr. I siffran ingår de extra bidragen för Covid-19 med 24,9 mnkr. 
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Intäkter 

Vårgårda kommuns intäkter består av skatteintäkter och generella 713,0 (656,1) mnkr men 

även intäkter från verksamheterna som uppgår till totalt 213,5 (213,3) mnkr. Av intäkterna 

kommer 77 procent från skatteintäkter och generella statsbidrag. Av resterande kommer 

främst intäkterna från bidrag riktade till verksamheterna. Ökningen för bidrag till verksamhet-

erna under 2020 beror till stor del på grund av ersättningar för Covid-19 om 9,4 mnkr.  

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgift för 

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

kundfaktureringen. För året har kommun inte mottagit lika stor utdelning från Kommuninvest 

som 2019 men däremot har högre borgensavgift fakturerats till Vårgårda Bostäder AB. 

Diagram 5 Fördelning mellan kommunens intäktsslag 2020 

Kostnader 

För 2020 uppgick verksamheternas kostnader till 873,8 (844,7) mnkr. Av kommunens kostna-

der utgör 65 procent arbetskraftskostnader, vilket har ökat under året med 11,6 mnkr. Kost-

nadsökningen beror bland annat på lönerevisionen 2020 samt ökade sjuklönekostnader på 

grund av Covid-19. De ökade kostnaderna beror även på ökad kostnad för lämnade bidrag då 

Kommunfullmäktige tog beslut att ändra redovisningsprincipen för bidrag till statlig infra-

struktur genom att i bokslut år 2020 lösa upp det återstående bidraget till E20 med 4,8 mnkr. 

Även kostnaderna för reparation och underhåll av fastigheter har ökat under 2020, vilket 

bland annat beror på arbete med de röda modulerna.  

Årets av och nedskrivningskostnader uppgår till 29,0 (24,8) mnkr. Den under året ökade kost-

naden beror på aktivering av fleråriga projekt som Lindbladskolan. Med stora investeringsbe-

hov kommer denna kostnad att öka kommande år, vilket ger mindre utrymme till verksamhet-

ens övriga behov. 

De finansiella kostnaderna utgörs främst av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och var 

något högre än kostnaderna 2019. Det är räntekostnaderna på långfristiga lån som står för den 

ökade kostnaden. 
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Diagram 6 Fördelning mellan kommunens kostnadsslag 2020

Skatteintäkter och generella bidrag 

Skatteintäkterna och generella statsbidrag redovisar för året intäkter på totalt 713,0 (656,1) 

mnkr vilket är en ökning mot föregående år med 56,9 mnkr. Ökningen  beror på en befolk-

ningsökning men också på de tillfälliga bidrag om 15,4 mnkr som kommunen mottagit på 

grund utav Covid-19. Av totala skatteintäkter och statsbidrag uppgår skatteintäkter från Vår-

gårda kommuns eget skatteunderlag till 516,6 (506,6) mnkr. Resterande 196,4 (149,5) mnkr 

består av generella bidrag för inkomst- och kostnadsutjämning, regleringsbidrag och fastig-

hetsskatt/-avgift. I beloppet finns också följande generella bidrag: 

• Statsbidrag avseende flyktingmottagande (”Välfärdsmiljarderna”): 2,8 mnkr.

• Extra välfärdsmiljarder: 6,7 mnkr.

• Tillfälligt statsbidrag på grund av Covid-19: 15,4 mnkr.

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad 

Vårgårda kommun har ett finansiellt mål att investeringarna ska självfinansieras under bud-

getperioden. Årets nettoinvesteringar uppgår till 40,7 mnkr vilket understeg budget med 78,4 

mnkr. Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 129,6 procent vilket är en förbättring 

mot föregående år med 111,0 pro-

centenheter. Detta beror på den 

lägre investeringsnivån samt ett 

högt positivt resultat för 2020. Un-

der perioden 2018-2020 har inve-

steringsutgifterna uppgått till 302,3 

mnkr. Under samma period har 

kommunens resultat genererat egna 

medel som uppgått till 33,4 mnkr. 

Självfinansieringsgraden har upp-

gått till 58 procent, vilket innebär 

att det långsiktiga målet om full 

självfinansiering inte har infriats. 

Diagram 7 Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad 2016-2020
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Soliditet 

Ett av Vårgårda kommuns finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent. 

För 2020 uppfylls inte målet då soliditet uppgår till 37,2 procent. Soliditeten har försämrats 

med 2,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att kommu-

nen behövt låna 73 mnkr till finansiering av investeringar. Detta vägs dock delvis upp av det-

positiva resultatet på 23,6 mnkr, vilket gör att försämringen av soliditeten inte blir större un-

der 2020. 

Diagram 8 Förändring av soliditeten mellan åren 2016-2020

Skuldsättningsgrad 

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgång-

arna som finansierats med främ-

mande kapital. För Vårgårda 

kommun har den totala skuld- 

och avsättningsgraden ökat till 

62,8 procent, vilket är en ökning 

med 2,2 procenheter jämfört med 

föregående år. Skuldsättningsgra-

den gällande avsättningar och 

kortfristig skuldsättningsgrad har 

minskat mellan åren med 1,9 pro-

centenheter men däremot har den 

långfristiga skuldsättningsgraden 

ökat med 4,2 procentenheter.
Diagram 9 Fördelning av total skuld- och avsättningsgrad 2020
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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 2020-2022 inne-

höll 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 ge-

nom könsuppdelad statistik för att synliggöra flickors, pojkars, kvinnors och mäns förutsätt-

ningar, livsvillkor och behov. Förvaltningen analyserar resultaten för att söka orsaker till 

eventuella resultatavvikelser samt föreslår vad som behöver genomföras för att förbättra resul-

taten.  

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 möjliga orsaker till eventuella resultatav-

vikelser tas åtgärder fram för att förbättra resultaten. Orsaker kan bero på externa omvärlds-

faktorer, 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 förändras 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. 

SKR:s styrsnurra visar de olika stegen 

i mål- och resultatstyrning. 
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Könsuppdelad statistik 

I den redovisade måluppföljningen har förvaltningen angett resultaten med könsuppdelad 

statistik 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.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i Budget och verksamhetsplan 2020-2022 fastställt finansiella mål 

och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.  

Verksamhetens utfall 2020 är delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verk-

samheten. Av fullmäktiges beslutade mål för verksamheten är 15 av 27 delmål uppfyllda. 

Högst måluppfyllelse finns inom fokusområde konkurrenskraftigt näringsliv och lägst 

måluppfyllelse finns inom fokusområde social hållbarhet – organisation och hållbar ekonomi 

och finansiering.. 

Utfallssymbolerna ska tolkas enligt följande: 

☺ = Delmålet är uppfyllt under året. 

 = Delmålet är delvis uppfyllt under året. 

 = Delmålet är inte 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

Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Ökningen av antalet invånare per år 168 152 150 136 


kvinnor 54 84 68 

män 114 68 68 

Uppföljning och analys 

Vårgårdas folkmängd uppgick per den 31 dec 2020 till 11 946 personer (11 810 personer), 5847 kvinnor och 

6099 män. Ökningen för helåret 2020 är 136 (152) personer. 2020 har 128 (127) barn fötts, 64 flickor och 64 

pojkar. Födelseöverskottet för perioden är 17 (11) personer. 750 (675) personer flyttade in i kommunen (366 

kvinnor och 384 män), och 641 (542) flyttade ut varav 316 kvinnor och 325 män. Detta ger ett flyttningsnetto 

på 109 (133) personer, plus justering med tio 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.  

I riket var detta enligt SCB den minsta folkökningen sedan 2005 och nästan en halvering jämfört med folkök-

ningen året före. Att folkökningen var lägre än tidigare berodde både på en minskad naturlig folkökning och 

på att invandringsnettot var lägre. Antalet invandrare i riket 2020 var det lägsta sedan år 2005, samtidigt som 

något fler utvandrade än året före. 

Åtgärder 

Arbete behöver fortsätta i enlighet med de fyra prioriterade fokusområdena i visionen. Förvaltningen gör be-

dömningen 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.  

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 attraktionskraft. Implementeringen av visionen ger kraft i detta arbete, likaså 

arbetet kring kommunens översiktsplanering. 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 9 Attraktivt boende delmål 1 
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Delmål 2 – Attraktivt boende

Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Antalet nya lägenheter/villor per år 99 87 65 65 
☺

Uppföljning och analys 

Under perioden blev sammanlagt 65 bostäder inflyttningsklara i hela kommunen, därav 40 i Vårgårda tätort. 

Av de 40 bostäderna byggdes 14 hyreslägenheter samt 17 småhus i bostadsrättsform. Utanför tätorten har 

flera enbostadshus färdigställts. Störst efterfrågan på att bygga utanför tätorten märks i södra delen av kom-

munen, där kommunikationen mot Alingsås är god. 

Åtgärder 

Planberedskapen för byggnation av lägenheter i centrala lägen är god på längre sikt. Hyvlaren, Fagrabo ängar 

och Johannedal är färdigplanerade, medan Hallaberget, och Flaskeberget är under planering. Även i den första 

detaljplanen för Fagrabo planeras för flerbostadshus. Efterfrågan på småhustomter i tätorten har blivit större 

de senaste åren. Exploateringen av Hjultorps kulle har påbörjats och så även detaljplan för Tånga gränd. För-

valtningen har även tagit initiativ till inventering av potentiella områden för avstyckning av småhustomter i 

utkanten av Vårgårda tätort. 

Tabell 10 Attraktivt boende delmål 2 

Delmål 3 – Attraktivt boende 

Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Antalet tillgängliga byggklara småhustomter 

som kommunen kan förmedla 

0 0 >25 0 


Uppföljning och analys 

Den kommunala tomtkön överstiger planerade byggklara tomter under året och därför är utfallet fortsatt låg. 

Försäljningen av tomter har överträffat det förvaltningen haft beredskap för. Efter den långa period av svag 

tomtförsäljning, då Algutstorpsområdet varit kommunens stora och trygga tomtresurs, har efterfrågan ökat 

mycket snabbt. Förmågan att leverera nya planer för avstyckning av villatomter har inte räckt till. Under 

samma period har olika intressenter efterfrågat planer i centrala lägen för uppförande av bostadsrätter. 

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. 

I riktlinjerna för bostadsförsörjning lyfts ett flertal mindre områden i tätorten som tänkbara områden för ex-

ploatering och i flera av dessa områden har detaljplaner påbörjats. Arbete med detaljplaner för Fagrabo pågår 

som syftar till att säkerställa tillgång på småhustomter på lång sikt. I detta arbete bevakas så att eventuella 

etappindelningar möter en förväntad fördelning mellan villatomter och annan typ av lägenhetsbyggnation. To-

talt innehåller planprogrammet för Fagrabo cirka 1140 bostäder. 

Tabell 11 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 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt i kro-

nor. 

26 29 30 31 
☺

Uppföljning och analys 

Andelen ekologiskt har stadigt legat runt 29 procent de senaste två åren. Vid uppföljningen för helåret 2020 

kan konstateras att målet är uppnått! Målet kunde uppnås genom en riktad insats under hösten där kostenheten 

fokuserade på att köpa nya produkter med EKO-märkning för cirka 150 tkr då enheten lyckats hålla bra i kost-

naderna under de tre första kvartalen av året. 

Åtgärder 

2021 kommer en gemensam kostupphandling att genomföras tillsammans med ett antal andra kommuner*. I 

den kommer Vårgårda att verka för att fler ekologiska alternativ kommer in på anbudet. Därmed förbättras 

förhoppningsvis möjligheten att öka både andelen ekologiskt och andelen lokalproducerat. Dessutom kommer 

ett mindre tillagningskök i kommunen att satsa lite extra på ekologiskt för att utreda vad det skulle kosta att 

t.ex. höja andelen ekologiskt till 35 eller 40 procent.

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

upphandlingen sköts av Skövde kommun. Utöver Skövde och Vårgårda deltar även följande kommuner: Herr-

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

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

giska inköp.

Tabell 12 Hållbar miljö delmål 1 
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Delmål 2 – Hållbar miljö 

Andelen fossiloberoende fordon i kommunkoncernen ska öka. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen (%) 

- gasfordon

- fossiloberoende fordon* )

av det totala antalet personbilar och lätta last-

bilar i förvaltningen och kommunens bolag.

*) avser laddhybrider, biogas-, vätgas- och el-

fordon)

49 

56 

55 

61 

60 

80 

55 

75 

 

Uppföljning och analys 

När det gäller andel gasfordon är andelen på samma nivå 2020 som 2019 (55 procent). När det gäller andelen 

fossiloberoende fordon har utvecklingen gått åt rätt håll och avsevärt ökat jämfört med 2019 och målet på 80 

procent fossiloberoende fordon är nära att nås. 75 procent fossiloberoende fordon för kommunkoncernen som 

helhet är dock en hög andel om man jämför med andra kommuner i både Boråsregionen och i regionen som 

helhet. En bidragande orsak till att kommunkoncernen som helhet har en så hög andel fossiloberoende fordon 

är att Vårgårda Bostäder har ett flertal rena elfordon. 

Åtgärder 

För fordonsmarknaden som helhet går utvecklingen nu i snabb takt mot allt fler elfordon på och under 2021 

och 2022 kommer samtliga större fordonstillverkare med ett antal rena elbilsmodeller. Utbudet ökar och pri-

serna för elfordon kommer att sjunka. Under 2020 har rutinerna för vilka fordon som ska prioriteras vid be-

ställning av nytt fordon förtydligats och det har därmed säkerställts att rena gasfordon och elfordon kommer 

att vara prioriterade vid kommande upphandlingar. Under våren 2021 kommer flera av förvaltningens fordon 

som är bensin- eller dieseldrivna att bytas mot gasfordon eller rena elfordon. Prognosen för att både målet på 

80 procent fossiloberoende fordon i koncernen som helhet och 60 procent gasfordon därmed ska nås redan till 

halvårsskiftet är därför god. 

Tabell 13 Hållbar miljö delmål 2 
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Delmål 3 – Hållbar miljö

Minst hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen (%) av uppkommet matavfall i kom-

munen som återvinns genom biologisk be-

handling. 

35 

(42) 

37 

(43) 

50 37 

(44) 


Uppföljning och analys 

Under 2020 har beräkningsmetoden för delmålet förändrats. Det nya sättet att räkna gör exempelvis avdrag 

för rejekt-förluster (bland annat felsortering) vid rötningsanläggningen. En fördel med det nya sättet att räkna 

är att det nu går att jämföra Vårgårda med alla Sveriges övriga kommuner i avfallsbranschens nationella sta-

tistiksystem, Avfall Web. Resultaten från den gamla beräkningsmodellen redovisas inom parentes. Tyvärr 

ökar inte utsorteringen av matavfall i den takt som önskas sedan starten 2016. Även kommuner som haft 

matavfallsinsamling under väldigt många år såsom Borås och Alingsås når ännu inte upp till målet på 50 pro-

cent som är ganska högt satt. Medel i Sverige för 2019 är 31 procent vilket kan jämföras med Vårgårdas 37 

procent. 

En positiv utveckling är att mängden restavfall (grönt avfallskärl) under de senaste fem åren minskat från 185 

till 132 kg per person. Den totala mängden insamlat mat- och restavfall har under samma period minskat från 

187 till 165 kg per person.  

Åtgärder 

Det är en relativt låg andel matavfall som samlas in även om den är bättre än medlet i Sverige. Mycket matav-

fall hamnar i brännbart och kan då alltså ej användas som råvara för att producera biogas. Förbättring krävs 

och insatser behöver göras. Framförallt kan man dela in insatserna i två delar. Första delen är att få fler abon-

nenter att välja abonnemang matavfall. Det uppnås genom informationsinsatser med även den ganska kraftigt 

styrande miljötaxan. Den andra delen är att få de som valt abonnemang matavfall också skall bli bättre på att 

sortera ut mer av sitt matavfall. Det uppnås främst genom olika informationsinsatser såsom presentation av 

resultat och miljönytta. 

Tabell 14 Hållbar miljö delmål 3 
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Delmål 4 – Hållbar miljö 

Kommunens verksamhetslokaler ska bli mer energieffektiva 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Kilowattimmar per kvadratmeter och år (grad-

talsjusterat) 

166,5* 157,6* Minsk-

ning 

3 % 

mot 2019 

160,1 


Uppföljning och analys 

* I måluppföljningen per 30 augusti 2020 redovisades andra siffror för 2018 och 2019. Fastighetsenheten har sedan dess

räknat om siffrorna.

Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ökade med 1,6 procent 2020 jämfört med 2019 och 

målet för året uppfylldes därmed ej. En tänkbar orsak är att coronapandemin har lett till förlängda dagliga 

drifttider för ventilationsaggregaten i till exempel många skolor, vilket har inneburit ökad elförbrukning.  

Detta mål kräver dock långsiktighet och tålamod och längre mätserier behövs för att med säkerhet kunna se åt 

vilket håll utvecklingen går. Prognosen för kommande år är att de nya och mer energieffektiva byggnader som 

tagits i drift (Lindbladskolan) och planeras under kommande år (Fagrabo förskola) på sikt kommer att ge ett 

tydligt utslag avseende minskad total energiförbrukning i kommunens fastigheter tillsammans med det lång-

siktiga arbete som pågår med att till exempel byta ut gamla ventilationsaggregat och belysning till modern och 

mindre energiförbrukande teknik. 

Åtgärder 

En handlingsplan med prioriteringslista har nu tagits fram av Fastighetsenheten. I handlingsplanen framgår 

vad respektive föreslagen åtgärd kostar och hur mycket energi och hur mycket pengar respektive åtgärd sparar 

in. Gällande 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. Bland annat har kvicksilverlampor i ytter-

belysningen på Asklanda, Hol, Lena och Kesbergs förskolor bytts ut. Detsamma gäller i både Vårgårda Sport-

hall och Nårunga sporthall. På samma sätt genomförs löpande renovering av ventilationsaggregat där åtgärder 

som att byta elmotor eller filter kan ge stor energibesparing. Även löpande underhåll av kyl/frysaggregat och 

kyl/värmepumpar leder också till minskad energiförbrukning, liksom rengöring av fläkttrummor och andra 

kanalsystem. 

2021 planeras en rad energibesparande åtgärder. Bland annat byte av ventilationsaggregat och montering av 

bassängtäckning i simhallen. Under året kommer det också att genomföras åtgärder för att få ventilation med 

värmeåtervinning, bland annat i Gullhögskolan och eventuellt Kullingshemmet. Möjligheten till bergvärme på 

Västerbo kommer att utredas, idag sker uppvärmningen där med direktverkande el. I en del lokaler kommer 

det även att bytas fönster till mer energieffektiva och i andra lokaler kan det bli aktuellt att stötta med luftvär-

mepump som komplement till fjärrvärmen. 

Tabell 15 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 

Förskolan i Vårgårda ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en 

trygg omsorg. 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Enkät till vårdnadshavare. Andelen (%) vård-

nadshavare som på en fyrgradig skala svarat 

instämmer helt och hållet och stämmer 

ganska bra (positiva svar) på frågan ”Mitt 

barn känner sig trygg i förskolan” 

97 93 Ska öka 99 
☺

Uppföljning och analys 

Förskolorna har inte sett trygghet som ett separat mål, utan som en grundförutsättning som ska genomsyra 

all verksamhet. Förvaltningens analys av de höga resultaten är att detta synsätt varit lyckosamt och något 

som även fortsättningsvis ska mantras.    

Åtgärder 

Då måluppfyllelsen är hög anser förvaltningen att detta mål skulle kunna bytas ut. 

Tabell 16 Utvecklande skola delmål 1 

Delmål 2 – Utvecklande skola 

Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 1. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen elever i % i årskurs 1 som kan läsa i 

enlighet med fastställd nivå. 

86 96 100 94 


flickor 95 97 98 

pojkar 79 94 90 

Uppföljning och analys 

Resultaten som samlades in under höstterminens slut 2019 visade att 62 procent av eleverna nådde läsmålet. 

I mars 2020 steg siffran till 86 procent och vid mätning i juni låg resultatet på 94 procent. Detta innebär att 

det var åtta elever som inte nådde läsmålet. Lärarna har arbetat målinriktat för att elevernas ska kunna ut-

veckla en god läsförmåga. På två av skolenheterna var det fler än hälften av eleverna som inte nådde läsmå-

let under höstterminen. Genom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, samarbete med 

vårdnadshavare och studiehjälp ökade måluppfyllelsen till 90 procent respektive 94 procent på dessa enheter 

Åtgärder 
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Fortsatt prioritet på läsmålet med kontinuerliga avstämningar under året. Avstämningarna leder till att sko-

lan reflekterar över undervisningen och analyserar resultaten. Utifrån resultat och behov organiseras under-

visningen. Kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare kommer att finnas behjälplig för handledning samt 

finnas med i arbetet att utveckla undervisningen om behov finns.  

Tabell 17 Utvecklande skola delmål 2 

Delmål 3 – Utvecklande skola 

Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Meritvärdet i grundskolan i årskurs 6. 221 222 225 231 
☺

flickor 232 249 242 

pojkar 208 201 220 

Uppföljning och analys 

Måluppfyllelsen har höjts med drygt åtta steg, från att föregående vårtermin legat på 222,3 till att detta år 

uppgå till 230,7. De förbättrade resultaten har fått till följd att måluppfyllelsen, det vill säga hur många ele-

ver som har betyg i alla ämnen ökat från 76,8 procent till 86,6 procent. Fler rektorsbeslut om svenska som 

andraspråk har gett en högre måluppfyllelse och förvaltningen ser även att riktade insatser utifrån betyg från 

höstterminen gett positiv effekt då fler elever når målen i fler ämnen. 

Åtgärder 

Fortsatt målinriktat arbete grundat på plan för ökad måluppfyllelse. Det vill säga bland annat genom profess-

ionsutveckling, insatser för att öka elevnärvaro, erbjuda anpassningar och stöd samt ökat elevinflytande. Fo-

kus på grunduppdraget och organisatorisk styrning utifrån elevernas/gruppens behov och resultat. Nära sam-

arbete med involverade (ex vårdnadshavare, fritidshem, socialtjänst med flera) 

Tabell 18 Utvecklande skola delmål 3 
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Delmål 4 – Utvecklande skola 

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

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Enkät från Skolinspektionen. 

Genomsnitt av andelen elever (%) som på en 

fyrgradig skala svarat instämmer helt och 

hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) 

på de gemensamma enkätfrågorna om elever-

nas syn på skolan och undervisningen. 

62 57 >75 68 


flickor Uppgift 

saknas 

62 Uppgift 

saknas 

pojkar Uppgift 

saknas 

52 Uppgift 

saknas 

Uppföljning och analys 

Resultatet är lägre för 2019 än föregående år. Generellt kan konstateras att pojkar är mer kritiska i sin syn på 

skolan och undervisningen än flickorna. Pojkar har också lägre betyg än flickor. För att öka såväl pojkars 

som flickors resultat behöver skolan arbeta mer med elevers delaktighet och inflytande. Nedan finns resultat 

kring varje påstående: 

Påstående Alla åk 9 Flickor Pojkar 

I min skola känner jag mig trygg 81 89 74 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 26 31 22 

I min skola får jag hjälp när jag behöver det 67 69 65 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika äm-

nena 

56 69 44 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 78 80 76 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 63 67 59 

I min skola är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska ar-

beta med olika skoluppgifter 

28 29 26 

Åtgärder 

Ambitionen är att alla elever ska uppfatta att de få en god undervisning. För att åstadkomma detta krävs för-

bättrade resultat inom samtliga målområden. Skolan behöver ta till sig av elevernas upplevelser och möta 

upp deras önskemål. Detta kommer att ske genom ökad dialog i samband med undervisningen, men även i 

forum som elevråd och klassråd. Ökat elevinflytande och delaktighet är ett av förvaltningens målområden 

för 2020. För att öka motivationen kommer skolan att arbeta för att koppla undervisningen till verkliga sam-

manhang, så att arbetet inte enbart utförs för bedömning. Intern plan kring hur arbetet ska fortlöpa för att öka 

samtliga ovanstående målområden upprättas inom Gullhögskolan. Inför 2021 planerar förvaltningen att ut-

öka enkäterna till att även omfatta vårdnadshavare. 

Tabell 19 Utvecklande skola delmål 4 
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Delmål 5 – Utvecklande skola 

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9. 204 211 225 212 


flickor 240 225 225 

pojkar 179 196 197 

Uppföljning och analys 

Resultaten för åk 9 har ökat utifrån både meritvärde och behörighet. Som kan utläsas ovan härrör de något 

förbättrade resultaten till gruppen pojkar, samt att andelen flickor är fler än föregående år. Gällande gruppen 

flickor ser förvaltningen en tydlig förbättring av behörighet, vilket innebär att fler elever når betyg inom fler 

ämnen, även om det sker på bekostnad av de högre betygen. Även om meritvärdet ökat något, ligger merit-

värdet i kommunen lägre än för riket i stort för åk 9.    

Åtgärder 

Fortsatt målinriktat arbete grundat på plan för ökad måluppfyllelse. Fokus på grunduppdraget och organisa-

torisk styrning utifrån elevernas/gruppens behov och resultat. Nära samarbete med involverade (ex vårdnads-

havare, fritidshem, socialtjänst med flera). Under höstterminen 20 har ett övergripande analysarbete inletts 

vilket involverar perspektiven omvärld, elever, förvaltning samt enhet. I arbetet ingår även intervjuer samt 

att följa upp och analysera elevernas tidigare resultat. 

Tabell 20 Utvecklande skola delmål 5 

Delmål 6 – Utvecklande skola 

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

gymnasieskolan. 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen elever (%) i grundskolan som är be-

höriga till ett nationellt program på gymna-

sieskolan. 

77 82 Ska öka 86 
☺

flickor 80 80 87 

pojkar 75 83 84 

Uppföljning och analys 

Behörigheten har ökat för både gruppen pojkar och flickor. Sammanlagt 18 elever är ej behöriga till gymna-

siet, varav nio pojkar och nio flickor. Att behörigheten är högre för flickor är direkt kopplat till att även 

måluppfyllelsen är högre för flickor än för pojkar. De elever som inte är behöriga till gymnasiet har en be-

tydligt högre frånvaro än de flesta elever inom Gullhögskolan. Fem av de 18 eleverna har antagits till yrkes-

program trots avsaknad av ett godkänt betyg i kärnämnena. (yrkesintroduktion) En handfull elever är nyan-

lända och har därmed inte haft rimlig tid att nå godkända betyg.  

Åtgärder 

Då behörighet och måluppfyllelse går hand i hand blir åtgärderna till stor del desamma som beskrivits för att 

höja meritvärdet. Till detta verkar enheterna för att inte genomföra individuella anpassningar som begränsar 

möjligheten för en elev att nå gymnasiebehörighet. I analysarbetet som beskrevs under åtgärder för delmål 5 

ingår även att undersöka anledning till att eleverna ej nått behörighet. Dvs, är det sviktande resultat inom ma, 

sv/svA och/eller engelska som är den största orsaken? Finns det mönster över tid? 

Tabell 21 Utvecklande skola delmål 6 



Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

39 

Delmål 7 – Utvecklande skola 

Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått gymna-

sieexamen ska vara hög. 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen elever (%) som påbörjade en utbild-

ning på Sundlergymnasiet vilka nått gymna-

sieexamen ska öka. 

(Inom fyra år enl def SKR) 

79 80 Ska öka 88 
☺

flickor 83 83 93 

pojkar 71 75 82 

Uppföljning och analys 

Målet nås med god marginal 2020, men måluppfyllelsen kommer att bli betydligt sämre 2021. Detta beror i 

första hand på att skolan tog emot fler IMPRO-elever (elever som saknade betyg i grundskolans engelska 

eller matematik, men som ges möjlighet att påbörja ett yrkesprogram) höstterminen 2017.   

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 kompetensutveckl-

ingsinsatser som utökad samverkan med andra aktörer.

- Utveckling av samverkan mellan mentorer och elevhälsopersonal.

- Arbete med digitalisering i undervisningen.

Utfallen för 2021 ligger inom ett intervall mellan 61-79 %.

Tabell 22 Utvecklande skola delmål 7 

Fokusområde Konkurrenskraftigt näringsliv 

Inriktningsmål 

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

kommunen. 

Delmål 1 – Konkurrenskraftigt näringsliv

Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Antal nya företagsetableringar per år. 2 0 >2 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 möjliggörs fortsatt etablering på Flygaren.  

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

Kommunen behöver också ha goda relationer med de aktörer som redan etablerat sig. Målsättningen är att 

öka antalet förfrågningar. Förvaltningen bör även jobba för att nå ut utanför Västsverige till exempel genom 

BRB (Business Region Borås). 
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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. Förvalt-

ningen jobbar kontinu-erligt 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, befint-

liga företag i Vårgårda samt andra aktörer som är intresserade. 

Tabell 32 Konkurrenskraftigt näringsliv delmål 1 

Delmål 2 – Konkurrenskraftigt näringsliv

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Antalet nystartade företag per 1000 invånare. 7,2 6,4 6,5 8,0 
☺

Uppföljning och analys 

2020 blev, kanske något otippat, ett rekordår för nyföretagandet i hela landet. Nyföretagarcentrum, som föl-

jer utvecklingen, har inte noterat en liknande totalsiffra sedan man började redovisa företagsstarter 1991. 

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

har relativt liten möjlighet att påverka resultatet. Det är många faktorer som påverkar resultatet som kommu-

nen inte kan styra över. 

Utifrån den statistik som finns tillgänglig i Bisnis Analys med företagsfakta har det registrerats 95 (75 st 

2019) nya företag i kommunen 2020. 57 (47 st 2019) enskild firma (24 kvinnor och 33 män), ett enkelt bolag 

samt 37 (26 st 2019) privata aktiebolag. Femton av de nyregistrerade företagen var också registrerade som 

arbetsgivare, att jämföra med tolv förra året.  

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 företagare samt starta eget-kurser på fler språk. Kommunen hanterar många frågor som är direkt avgö-

rande för möjligheten att starta nya företag. Det handlar om olika tillstånd, tillsyn och bygglov samt till-

gången 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 tjänsteperso-

nerna har ett arbetssätt som tar hänsyn till företagarnas vardag och som utgår från muntlig kommunikation 

och vägledning förenklas 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 verk-

samhet 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 svår-

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

lån. 

Tabell 33 Konkurrenskraftigt näringsliv delmål 2 
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Delmål 3 – Konkurrenskraftigt näringsliv

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

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Placering i Svenskt Näringslivs företagsran-

king. 

9 4 <20 3 
☺

Uppföljning och analys 

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, importer, 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 ran-

king 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 enkät-

undersökningen baserats på.  

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

ständigt 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 bevara det goda företagsklimatet. Kommunens tjänstemän, som skattas i absoluta toppen i Sve-

rige har ett fokus där de försöker se lösningar på företagarnas utvecklingstankar. Både politik och förvalt-

ningen är starkt medveten om att kommunen är till för medborgarnas service. Att träffas regelbundet, såsom 

med soppluncherna är också viktigt. Det långsiktigt goda samarbetet i Vårgårda grundar sig i att förvalt-

ningen 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.  

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. 

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

hitta medarbetare med relevant utbildning. 

En kommun kan inte påverka lagstiftningen eller den enskilda företagarens beslut om att exportera eller im-

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

högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehante-

ring. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verk-

samheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till 

företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Kommunens arbete för ett 

bättre företagsklimat, är en viktig pusselbit för att fortsatt ha växande och konkurrenskraftiga företag. 

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

ning Insikt från och med 2021. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första 

hand mäts servicen för gruppen företagare. En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighets-

ärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, 

miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan år 2020 finns även möjlighet att 

separat mäta området upphandling. 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 
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ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut. Undersökningen möjliggör jämförelser över 

tid och med andra kommuner. 

Tabell 34 Konkurrenskraftigt näringsliv delmål 3 

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

Kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten ska vara god. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Antalet medarbetare som brukaren möter un-

der en tvåveckorsperiod. 

15 12 14 12 
☺

Uppföljning och analys 

Metoden mäter antal personer i brukarens hem under en tvåveckorsperiod hos brukare som har besök vid 

minst två tillfällen per dag. Det gäller inte matdistribution och trygghetslarm. Chefer och medarbetare inom 

hemtjänsten har arbetat mycket intensivt med att sänka antalet som besöker en brukare i hemmet genom 

noggrann och medveten personalplanering. Resultatet visar ingen skillnad för män eller kvinnor. 

Åtgärder 

Arbetsgivaren strävar efter att en högre andel medarbetare arbetar heltid i syfte att minska arbetad tid som 

utförs av timvikarie. Medarbetarnas heltidsanställningar inom äldreomsorgen har förändrats mellan åren. 

2020-12-31 hade 95,4 procent av medarbetarna heltidsanställningar, 2019 var siffran 44,5 procent och 2018 

var siffran 35,9 procent.  

Tabell 35 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 1 

Delmål 2 – Social hållbarhet – omsorg och fritid

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

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andel brukare (i %) som svarar att de alltid 

bli bemötta på ett bra sätt i SKRs brukaren-

kät. 

93 98 100 90 


kvinnor 93 96 81 

män 94 100 100 

Uppföljning och analys 

Resultatet kommer från SKRs brukarenkät som genomfördes våren 2020. Utfallet visar att detta är ett ut-

vecklingsområde som måste utredas vidare. Brukarbedömningen visar även att när andelen brukare svarar på 

om de är ”mycket nöjda” med bemötandet på SÄBO så sjunker resultatet från 57 procent 2019 till 39 pro-

cent 2020. 

Åtgärder 
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Ett utvecklingsarbete påbörjas under 2021 där brukaren kommer att vara delaktig i vad verksamheten behö-

ver förbättra för brukaren. Utvecklingsmedel är avsatta för detta uppdrag. Även utbudet av aktiviteter kom-

mer att utökas genom att göra brukaren delaktig och att tillvarata brukarens egna intressen och kunskaper. 

Förslag på konkreta åtgärder behöver tas fram och med dessa åtgärder skapa möjlighet att brukaren ska få en 
mer positiv upplevelse av SÄBO. Pandemin har hittills inte tillåtit personlig kontakt mellan utvecklare och 

brukare men efter vaccination av berörda bör en förändring kunna genomföras. 

Äldreomsorgslyftet påbörjades november 2020 och ska pågå tom 2023. Genom detta projekt ges kommunen 

ett statsbidrag vilket kommer innebära att outbildade medarbetare ska genomgå en utbildning till 

undersköterska vilket ska medföra en kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. Under 2020 och 2021 är 12 

medarbetare från Vårgårda anmälda till utbildningen som kommer att arrangeras av regionen BrVux i Borås. 

Tabell 36 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 2 

Delmål 3 – Social hållbarhet – omsorg och fritid

Brukare som bor i grupp- eller servicebostad eller har personlig assistans skall 

känna sig trygg med sin personal (LSS). 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andel brukare (i %) som svarar att de känner 

sig trygga med all sin personal i SKRs bru-

karenkät. 

Uppgift 

saknas 

80 75 88 
☺

kvinnor Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

män Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Uppföljning och analys 

Brukarenkät genomfördes hösten 2020 och svarsfrekvensen har varit lägre än tidigare år. En analys av den 

låga svarsfrekvensen är att enkäten kan introduceras på ett bättre sätt för de som svarar och även återkopplas, 

för att öka förståelsen för varför man ska svara på enkäten och vad svaren ska användas till.  Ett omfattande 

utvecklingsarbete som omfattar hela funktionsstödet inom LSS inleddes våren 2020 och återkoppling, priori-

tering samt konkret arbete med utvecklingsområden sker under hela 2020, ett berömvärt arbete som skett 

trots belastningarna från pandemin på verksamheten. Trygghet är en faktor som analyseras ur flera aspekter 

– inte minst vikten av stabilitet i personalgruppen, motiverad och engagerade medarbetare och kompetens

hos medarbetare är viktiga aspekter för att de boende ska känna sig trygga med personalen. Det är också en

del i det utvecklingsarbete som pågår.

Åtgärder 

Tydliggöra roller och uppdrag i personalgrupper, vilka mandat har olika roller.  Detta arbete pågår. Arbeta 

med grunduppdrag och verksamhetsbeskrivningar på enheterna, arbetet pågår. Planering för kompetens för 

att möta kommande komplexa behov. Planering för en effektiv bemanning som utgår ifrån behoven för att 

skapa stabilitet. 

Tabell 37 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 3 
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Delmål 4 – Social hållbarhet – omsorg och fritid

Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommer tillbaka ett år efter avslu-

tad insats ska öka. 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen (%) ej återaktualiserade personer 

med försörjningsstöd ett år efter avslutat för-

sörjningsstöd. 

70 71 75 73 
☺

kvinnor 57 77 69 

män 77 67 75 

Uppföljning och analys 

AME har på individnivå analyserat underlaget till målet. Orsakerna handlar till övervägande del om orsaker 

som verksamheten kan påverka i liten utsträckning, som till exempel föräldraledighet, utlandsvistelse med 

mera. AME arbetar med att utveckla grundutredningen och arbetsmarknadsutredningar för att dessa ska hålla 

en högre kvalitet och ha ett tydligt arbetsmarknadsfokus. Man har under året arbetat med att analysera vilka 

insatser som skulle kunna utvecklas och ser att språk är en tydlig faktor där man kan utveckla arbetet med 

språkträning på AME. År 2020 ses inte effekter av pandemin på utfallet av försörjningsstödet, det återstår att 

se hur situationen utvecklar sig det kommande året. Värt att notera är att i Koladas statistik placerar sig 

nyckeltalet numer bland de 50 procent kommuner som är i mitten av skalan, de gula värdena, istället för de 

25 procent sämsta kommunerna och närmar sig sakta men säkert jämförbara kommuner som ligger på 78 

procent 

Åtgärder 

AME arbetar under hösten med vidareutveckling av insatser. Man kommer att utveckla arbetet med språkträ-

ning mer systematiskt och även med den tydliga inriktningen att använda arbetsträning för att undanröja hin-

der för arbete, snarare än som ett arbete i sig. Ett projekt har startats i samverkan med komvux i syfte att 

främja etablering för nyanlända kortutbildade på arbetsmarknaden, där SFI-elever på kurs 1A får utökad 

samhällsorientering och praktik på Viaduct. Detta projekt pågår fram t o m juni 2021. 

Tabell 38 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 4 

Delmål 5 – Social hållbarhet – omsorg och fritid

Andelen barn 0–12 år som inte kommer tillbaka efter avslutad utredning eller insats 

ska öka 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen (%) ej återaktualiserade barn 

0-12 år ett år efter avslutad utredning eller in-

sats.

70 78 75 75 
☺

flickor 67 85 73 

pojkar 71 71 80 

Uppföljning och analys 

Värt att notera är att underlaget för statistiken är generellt litet, en person kan göra att utfallet förändras i stor 

procentuell omfattning.  Enhetschef på utredningsenheten tillsammans med barn- och ungagruppen arbetat 

med åtgärder. Det handlar om att arbeta mer motiverande och stödjande gentemot familjer, som socialsekre-

terare bevilja sig själv som råd och stöd samt att söka individanpassade lösningar. Utredare kopplas tidigt in 

i förhandsbedömningsprocessen. Verksamheten har implementerat arbetssättet att insatser utgår ifrån Vår-

gårda och de allra flesta lösningar inbegriper att möjliggöra för barnet att finnas i sitt sammanhang i Vår-

gårda och ta hjälp av nätverket kring barnet. Nära samverkan mellan behandlare och socialsekreterare har 
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främjats, både kring individer men även strukturerats upp mellan chefer och medarbetare inom resursenhet 

och utredningsenhet. Siffrorna i mätningen är lokalt framtagna men om de appliceras på riket ligger Vår-

gårda någonstans i mitten av kommunerna totalt med denna siffra. 

Åtgärder 

De åtgärder som är vidtagna innebär en utveckling i arbetssätt inom barn/ungagruppen. Under nästkom-

mande år kommer socialtjänsten implementera ett förändrat arbetssätt genom metoden Signs of Safety, som 

fokuserar på delaktighet och tydlighet i utredningsarbetet, där man kartlägger risk och skyddsfaktorer för 

familjer.   

Tabell 39 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 5 

Delmål 6 – Social hållbarhet – omsorg och fritid

Utredningstiden för barn och unga 0–20 år ska minska. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad ut-

redning till avslutad utredning inom barn och 

ungdom 0-20 år. 

113 73 90 115 


flickor 107 78 127 

pojkar 118 71 100 

Uppföljning och analys 

Utredningsenheten har brutit ner målet och omsatt det i flera konkreta åtgärder för att höja kvaliteten på ut-

redningar. För att problematisera i analysen i förhållande till målet kan man se att ett arbetssätt där man fo-

kuserar mer på att skapa relation med Vårgårdabon, snarare än att skynda på utredningsprocessen, leder till 

att vissa utredningar behöver hålla på längre. Socialsekreterarna har även påbörjat ett arbete där man beviljar 

sig själv som råd och stöd utifrån att man byggt ett förtroende med familjen under utredningstiden. Vissa ut-

redningar ska däremot avslutas snabbt, utifrån den professionella avvägningen. I arbetet med målet kan verk-

samheten se att målet tenderar att sätta fokus på tiden snarare än kvaliteten i utredningsarbetet. Här har ut-

redningsenheten inte lyckats nå målet för året. Det innebär dock inte att kvalitén på utredningarna i förhål-

lande till individen blir sämre, men det är viktigt att sträva efter att utredningstiden inte ska vara längre än 

nödvändigt. 

Åtgärder 

Utredningsenheten fortsätter arbeta med att planera arbetet för att utredningstiden inte ska vara längre än 

nödvändigt. Enhetschef kommer fortsätta ha fokus på frågan - även i förhållande till effektivitet kopplad till 

bemanning och personalsituationen på enheten. 

Tabell 40 Social hållbarhet – omsorg och fritid delmål 6 
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Delmål 7 – Social hållbarhet – omsorg och fritid

Andelen vuxna över 21 år som inte kommer tillbaka efter avslutad insats eller utred-

ning ska öka. 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Andelen ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 

utredning eller insats. 

67 60 75 76 
☺

kvinnor 60 Uppgift 

saknas 

73 

män 70 Uppgift 

saknas 

80 

Uppföljning och analys 

Värt att notera är att underlaget för statistiken är generellt litet, en person kan göra att utfallet förändras i stor 

procentuell omfattning. Verksamheten har arbetat med att fortsätta utveckla insatser på hemmaplan. Det 

fanns långt gången planering för en sysselsättningsverksamhet för vuxna med missbruksproblematik i sam-

verkan med kyrkorna, men detta arbete har på grund av pandemin fått avvecklas. Däremot har kommunikat-

ion och samverkan med polisen utvecklats under året. Arbetssättet kring målgruppen vuxna med missbruks-

/beroendeproblematik har utvecklats de senaste åren och socialsekreterare arbetar nära tillsammans med be-

roendestöd och behandlare i god samverkan. Verksamheten ser att det är till nytta för de Vårgårdabor som är 

aktuella för socialtjänst och att verksamheten har blivit bättre på att möta Vårgårdabon. Det som är en tydlig 

utmaning för verksamheten och som är svårt att påverka i relation till målet är samverkan med psykiatrin. 

Psykiatrin bedömer ibland att man inte kan arbeta med personer så länge ett missbruk pågår, vilket leder till 

att en del personer kommer tillbaka. Det finns inte längre tillgänglighet till öppenpsykiatri lokalt, vilket för-

svårar samverkan. Siffrorna i mätningen är lokalt framtagna men om de appliceras på riket ligger Vårgårda 

någonstans i mitten av kommunerna totalt med denna siffra. 

Åtgärder 

Utöka samtal och dialog med psykiatrin kring vad som står i överenskommelser och hur det faktiska arbetet 

påverkas av dessa. Närvårdssamverkan är ett forum där dialoger kan föras och avvikelser kan diskuteras. In-

för 2021 har uppdragen tydliggjorts till närvårdssamverkans arbetsgrupper. 

Tabell 41 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

Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-sym-
bol 

Andelen heltidsanställda månadsavlönade i 

%. 65 70 90 87 


kvinnor 
60 66 86 

män 
87 89 91 

Uppföljning och analys 

Andelen heltidsanställda ökar stadigt och kommer sannolikt passera 90 procent under 2021. 

Åtgärder 

Fortsatt arbete i enlighet med politiska beslut, riktlinjer och överenskommelser. 

Tabell 42 Social hållbarhet – organisation delmål 1 

Delmål 2 – Social hållbarhet – organisation

Sjukfrånvaron ska vara låg.  

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-sym-
bol 

Sjukfrånvaro i % av arbetstid. 
6,3 

6,3 <5 7,2 


kvinnor 
6,8 6,7 7,7 

män 
4,2 4,7 5,1 

Uppföljning och analys 

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

arbeta hemifrån så har givetvis uppmaningen att stanna hemma vid minsta symptom påverkat sjukfrånvaron. 

Då förvaltningen fortsätter följa alla rekommendationer från andra myndigheter är bedömningen att detta 

kommer att fortsatt påverka sjukfrånvaron framgent.  

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 43 Social hållbarhet – organisation delmål 2 
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Delmål 3 – Social hållbarhet – organisation

Hållbart medarbetarengagemang för kommunens medarbetare ska öka. 

Mätmetod Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-sym-
bol 

Sammanvägt index för frågorna kring håll-

bart medarbetarengagemang (HME)  i med-

arbetarenkäten 

83 

Enkät ej 

genom-

förd 

80 82 
☺ 

kvinnor 
Uppgift 

saknas 

Enkät ej 

genom-

förd 

Uppgift 

saknas 

män 
Uppgift 

saknas 

Enkät ej 

genom-

förd 

Uppgift 

saknas 

Uppföljning och analys 

SKR och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) lägger stor vikt vid att utvärdera verksamhet-

erna i kommuner och regioner utifrån resultat och kvalitet. Medarbetarnas bidrag är i högsta grad kopplat till 

detta och därmed också den arbetsgivarpolitik 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 frågeställningar, i form av påståenden, som mäter 

förutsättningarna för medarbetarengagemang. Syftet är dels att skapa ett underlag för analys av den egna or-

ganisation, dels att skapa ett jämförelsematerial tillsammans med andra organisationer, men också att skapa 

analysmöjligheter för kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi. 

Anledningen 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 verk-

samheter 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 medarbetarengagemanget. 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 medarbetar-

enkäten genomförts vartannat år, men kommer från och med 2020 att genomföras årligen.   

För 2020 saknas uppgifter om resultatet fördelat på kön, detta kommer att åtgärdas vid nästa medarbetaren-

kät. Inga stora förändringar mellan åren 2015-2020. Det man kan se är att 2017 (redovisar 2018) var över lag 

högst resultat. 2017 var ett intensivt år inom personalfrågor. Både sjukfrånvaro- som heltidsprojektet star-

tade 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 arbetsinsat-

ser 
78 

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbe-

tare 
83 

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

mitt arbete 
81 

Styrning 81 
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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 till-

sammans med medarbetarna. 

Tabell 44 Social hållbarhet – organisation delmål 3 

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

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

skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter 

och generella statsbidrag. 1,5 0,0 2,0 3,3 
☺

Uppföljning och analys 

Det enskilda året 2020 ger ett utfall på 3,3 procent. Kommunen har under den senaste femårsperioden har 

resultat som i snitt uppgått till 2 procent vilket är i nivår med kommunens långsiktiga målsättning.  

Åtgärder 

För att långsiktigt klara den finansiella målsättningen måste kommunen strategiskt jobba med att förbättrea 

budgetföljsamheten i verksamheterna samtidigt som höga driftspåverkansposter så som kapitalkostnader 

hålls nere. För att lyckas med att nå ett resultat som långsiktigt når mins 2,0 procent gäller det att förvalt-

ningarna ständigt tittar på effektiviseringsmöjligheter samt har en långsiktigt strategi i att få ner höga kostna-

der i placeringar etc. 

Tabell 45 Hållbar ekonomi och finansiering delmål 1 
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Delmål 2– Hållbar ekonomi och finansiering

De skattefinansierade nettoinvesteringarna ska under budgetperioden i snitt finan-

sieras med egna medel (Självfinansieringsgraden ska vara god). 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Resultat + avskrivningar (%) i förhållande till 

skattefinansierade investeringsutgifter. 
27,4 32,8 100 139,2 

Uppföljning och analys 

Årets skattefinansierade nettoinvsteringar uppgår till 37,8 (134,9) mnkr vilket understeg budgeten inklusive 

ombudgeteringar med  59,4 mnkr. Investeringsutgifter har egenfinansierats till 139,2 (18,5) procent, vilket är 

bättre än målvärdet för 2020. Under budgetperiodens tre år har självfinansieringsgraden uppgått till 61,8 pro-

cent, vilket innebär att Kommunfullmäktiges mål om självfinansiering under budgetperioden inte har upp-

nåtts. Den höga investeringsbudgeten för perioden tillsammans med det relativt genomsnittligt låga resultatet 

+ avskrivningar gör att kommunen inte kan uppnå självfinansiering och lån har behövt tas för att klara av de

höga investeringsutgifterna

Åtgärder 

Om det finansiella målet om full självfinansiering ska kunna infrias bör årliga investeringsutgifter inte över-

stiga summan av avskrivningskostander + årets resultat. 

Tabell 46 Hållbar ekonomi och finansiering delmål 2 

Delmål 3 – Hållbar ekonomi och finansiering

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

%. 
Mätmetod Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall-
symbol 

Eget kapital (%) i förhållande till balansom-

slutning. 42,8 39,4 40 37,2 


Uppföljning och analys 

Solditeten påverkas av hur stor andel av tillgångarnas värde som finansierats av eget kapital. Kommunfull-

mäktiges mål om att soliditeten ska uppgår till minst budgeterad nivå 40 procent uppnås inte för 2020.  

Åtgärder 

För att stärka soliditeten är det väsentligt att det egna kapitalet ökar med ett årligt resultat om mins 2 procent 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vidare är det viktigt att investeringsnivån inte överstiger vad 

kommunen kan självfinansiera. 

Tabell 47 Hållbar ekonomi och finansiering delmål 3 
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Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning och en del i detta är 

att styra verksamheten så att årets totala intäkter är större än de totala kostnaderna. Om detta 

inte uppnås och ett underskott uppstår måste en kompensation ske med positiva resultat inom 

kommande treårsperiod. Detta för att neutralisera det negativa resultatet och återställa balan-

sen i det egna kapitalet. 

Vårgårda kommun har sedan tidigare inget negativt balanskrav att återställa. Årets balans-

kravsresultat är positivt och uppgår till 22,2 mnkr (0,2 mnkr) vilket innebär att kommunen 

uppfyller lagens krav. Det positiva balanskravet beror främst på de generella bidragen som 

kommunen fått gå grund av rådande pandemi.  

Balanskravsutredning, mnkr 2018 2019 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 9,6 0,2 23,6 

- Samtliga realisationsvinster -0,6 0,0 -1,3

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - 

=   Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9,0 0,2 22,2 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - 

=    Balanskravsresultat 9,0 0,2 22,2 

Tabell 48 Vårgårda kommuns balanskravsutredning 2020 



Förvaltningsberättelse/Väsentliga personalförhållanden 

52 

Siffror för Vårgårda kommunkoncern kommer inte att redovisas då dessa kan härledas till en-

skilda individer. I detta avsnitt redovisas bara Vårgårda kommuns väsentliga personalförhål-

landen.  

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har arbetat med per-

sonalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens personalpolitiska program samt Ser-

vicenämndens beskrivna uppdrag och mål för stödfunktionen Personalavdelningen. 

Under 2020 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska målen – att sänka sjukfrånvaron och 

att öka andel heltidsanställningar. 

De politiska målen 2020 anger: 

• Minska personalens sjukfrånvaro

• Öka andel anställda på heltid

Alla anställda i kommunen är samlade inom 

en förvaltning – Kommunförvaltningen. 

Förvaltningen är uppdelad i olika verksam-

heter: Utbildning F-9, Utbildning Gymna-

sieskola, Samhällsbyggnad, Vård och Om-

sorg, Socialtjänst, Kultur och Fritid, Kom-

munövergripande (KÖ) Strategisk planering 

och utveckling (SPU) samt servicenämn-

dens verksamheter (Personal och Ekonomi). 

Per 2020-11-30 uppgick det totala antalet månadsavlönade till 1089 vilket är en ökning med 5 

personer jämfört med 2019. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på en relativt 

oförändrad nivå som tidigare år, där andelen män har ökat med 1 procentenhet jämfört med 

2019. Att antal heltidsanställda har ökat följer projekt heltids vision om fler heltidsarbetare. 

Ett av kommunens mål är att andelen hel-

tidsanställda ska öka. Under 2020 har ande-

len heltidstjänster ökat med 17 procent mot 

föregående år. Den skillnad mellan könen 

som sågs 2019 har jämnats ut under 2020.  

Ökningen ses inom samtliga verksamheter 

förutom under Utbildning gymnasieskola. 

Störst ökning redovisas under Vård och 

Omsorg där det erbjudits heltidsanställning 

till medarbetare med deltidsanställning. Möjlighet för medarbetare att söka tjänstledighet upp 

till ett år i taget finns och har nyttjats av ett flertal medarbetare. Störst skillnad mellan män 

och kvinnor i andel heltidsanställningar redovisas under Kultur och Fritid. 

Månadsavlönad personal 2019 2020 

Antal månadsavlönade 1084 1089 

Antal omräknade heltider 1006 1036 

Andel kvinnor i procent 82 81 

Andel män i procent 18 19 

Heltid/deltid tillsvidare-
anställda i procent 

2019 2020 

Andel heltidsanställda 70 87 

varav kvinnor 66 86 

varav män 88 92 
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Nettoarbetstid är den del av överenskom-

men arbetstid som utförts efter avdrag för 

olika typer av frånvaro och utgör tillsam-

mans med övertid och fyllnadstid totalt 

arbetad tid. Den totala arbetstiden redovi-

sas som årsarbeten. 1,0 årsarbete motsva-

rar 1980 timmar per år. 

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 

2020 uppgår till 811 årsarbetare vilket är 

en ökning med 7 årsarbetare i förhållande 

till 2019. Det är nettoarbetstiden som har 

ökat medan fyllnadstid och även till viss 

del övertid minskar. Att fyllnadstid och övertid minskar är en följd av ett ökat antal heltidsar-

betare men trots det ses ingen minskning av timavlönade. 

Ökningen av antal årsarbetare ses främst under Utbildning F-9 och Samhällsbyggnad. Inom 

Utbildning F-9 har en ökad volym samt ett ökat behov bland barn och elever lett till fler årsar-

betare. Under Samhällsbyggnad är förklaringen att tidigare vakanta tjänster tillsatts samt en 

utökad verksamhet. Under Vård och Omsorg redovisas störst minskning av fyllnads- och 

övertid.  

Uttag av föräldrapenning skiljer sig åt 

mellan könen och skillnaden ökar un-

der 2020 jämfört med 2019. Under 

2020 har uttag av föräldrapenning och 

tillfälligt föräldrapenning ökat mot fö-

regående år bland kvinnor. Bland män-

nen har uttag av föräldrapenningen 

ökat medan den tillfälliga minskat. 

Andelen kvinnliga chefer har minskat 

mot föregående år med 2 procent och 

uppgår 2020 till 62 procent av det to-

tala antalet chefer. 

Total arbetstid, timmar omräk-
nad till årsarbetare 

2019 2020 

Månadsavlönade nettoarbetstid 696 708 

Timavlönade 96 96 

Fyllnadstid 7 4 

Övertid 5 4 

Totalt 804 811 

Antal chefer kvinnor/män 

Antal 

2019 

% 

2019 

Antal 

2020 

% 

2020 

Kvinnor 29 64 29 62 

Män 16 36 18 38 

Totalt 

45 47 

Uttag av föräldrapenning i genomsnitt 

Kvinnor 

2019 

Kvinnor 

2020 

Män 2019 Män 2020 

Föräld-

rapen-

ning 

13,3 19,0 7,4 6,0 

Tillfällig 

föräldra-

penning 

2,2 3,6 1,8 2,7 
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Kommunen anlitar Avonova AB som företagshäl-

sovård. Under 2020 köpte kommunen företagshäl-

sovårdstjänster för cirka 402 tkr vilket är en 

minskning med 240 tkr i jämförelse med föregå-

ende år. Minskningen syns i alla insatser inom 

både frisk, risk och sjuk kategorin. Anledningen 

tros vara Covid-19 då exempelvis utbildningar 

inte utförts i lika hög grad, samt att man varit all-

mänt försiktigare med insatser som kan innebär 

fysisk kontakt. 

Vårgårda kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom friskvårdserbjudande 

på 500 kr, fem-sex extra semesterdagar genom att växla in semesterersättning samt möjlighet 

att köpa västtrafikkort via lön. 

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till 

ordinarie arbetstid och omfattar även ti-

mavlönade.  

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,2 

procent vilket är en ökning med 0,9 pro-

centenheter jämfört med motsvarande 

period föregående år. Sjukfrånvaron to-

talt sett är högre bland kvinnor än män 

men ökningen ses bland båda könen. 

Störst enskild orsak till den ökade sjuk-

frånvaron beror på Covid-19. Sjukfrån-

varon ökade markant under mars månad 

för att sedan avta under april-maj. Under 

sommaren sjönk den totala sjukfrånvaron 

och närmade sig en mer normal nivå för 

perioden för att sedan öka igen under 

hösten.  

Nyttjande av företags-
hälsovård 2020 (tkr) 

2019 2020 

Frisk 159 36 

Risk 160 121 

Sjuk 323 245 

Totalt 642 402 

Redovisning av sjukfrånvaro i 
förhållande till ordinarie arbets-
tid i procent 

2019 2020 

Total sjukfrånvaro 6,3 7,2 

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 37,8 33,5 

Total sjukfrånvarotid 

   för kvinnor 6,7 7,7 

   för män 4,7 5,1 

Total sjukfrånvarotid 

-29 år 5,2 5,6 

30-39 år 5,3 6,3 

40-49 år 5,8 6,4 

50-59 år 8,0 9,0 

60- år 6,1 8,4 
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Av den totala sjukfrånvaron utgörs 33,5 pro-

cent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en 

minskning med 4,3 procentenheter mot föregå-

ende år. Långtidssjukfrånvaron har minskat 

både bland kvinnor och bland män. Högst 

sjukfrånvaro ses inom yrkesområden i hem-

tjänst, äldreboenden, grundskola, förskola och 

lokalvård.  

Under 2020 har samtliga förvaltningar, föru-

tom Samhällsbyggnad och Socialtjänst ökat 

sin sjukfrånvaro jämfört med föregående år. 

Under Socialtjänst redovisas inte någon större 

påverkan av Covid-19 och under Samhälls-

byggnad ses en Covid-19 påverkan men även 

en minskning av säsongsjukdomar. Störst ök-

ning av sjukfrånvaron ses under Vård och Om-

sorg samt Kultur och Fritid, där den ökade 

sjukfrånvaron beror på Covid-19. Långtids-

sjukfrånvaron har minskat inom samtliga för-

valtningar förutom under Utbildning Gymna-

siet. 

För att få en bild över hur sjukfrån-

varo sett ut över åren kan man i dia-

grammet bredvid se hur sjuktalet har 

utvecklats under de tio senaste åren. 

2009 förändrades sjukförsäkringsreg-

lerna – sjukpenning begränsades till 

365 dagar – en så kallad bortre gräns 

infördes. 2012 togs den bortre grän-

sen bort för sjukpenning. 

Procentuell redovisning 
av sjukfrånvaro per yr-
kesområde, % 

2019 2020 

Ledningsarbete 2,9 2,1 

Handläggar- och administra-

törsarbete 

3,8 5,2 

Vård- o omsorgsarbete 8,4 10,2 

Socialt o kurativt arbete 6,7 7,0 

Skol- och barnomsorgsarbete 5,5 6,5 

Hantverksarbete (vaktm, an-

läggararb) 

9,9 12,0 

Köks- och måltidsarbete 6,2 6,1 

Städ-, tvätt- och renhållningsar-

bete 

7,5 8,2 

Kultur, turism och fritid 3,2 4,9 

Äldreomsorg, funktionsnedsätt-

ning m.m. 

6,6 6,9 

Rehabilitering- och förebyg-

gande arbete 

4,9 3,7 

Teknikarbete 7,6 6,6 

Övrigt 4,2 13,8 

4,1 4,1
5,2
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Sedan 2016 görs en kartläggning 

av kommunens 

rehabiliteringsärenden och 

orsakerna redovisas enligt 

Försäkringskassans redovis-

ningsmodell. Inriktningsarbetet 

utifrån projekt Sänkt sjukfrånvaro 

har varit att starta 

rehabiliteringsarbetet i tidigt 

stadium samt att påskynda 

återgång i arbetet. *) Information saknas **) År 2019 redovisas per 3 månader 

Från och med 2020 redovisar 

Vårgårda kommun antal aktuella 

rehabärenden redan efter två 

månader istället för tidigare tre 

månader. 2020 års resultat visar 

att antalet rehab-ärenden i 

november 2020 är färre än 

motsvarande period 2019. 

Andelen avslutade rehabärenden 

är även lägre 2020 än 2019. 

Antalet anställda som varit 

sjukskrivna fem eller fler tillfällen 

har ökat markant mellan 2019 och 

2020 vilket anses vara Covid-19 

relaterat. Upprepad 

korttidsfrånvaro påverkar i hög 

grad kvalité i verksamheten, arbetsmiljö och ekonomi. Därför är det av vikt att 

verksamheterna inriktar sitt arbete på förebyggande arbete och att det finns tydligt utarbetade 

rutiner för sjukanmälan med chefkontakt i varje sjukanmälan. 

Lönerevisionen för 2020 blev på grund av Pandemin fördröjd. Lärarförbunden samt vårdför-

bundet blev klara i april och resterande personalorganisationer så som Kommunal/Vis-

ion/Ssr/Ledarna blev klara först i slutet på året. Kommunals lönerevision blev klara i 11 februari 

2021. Fullständiga löneutfallsanalyser är ännu ej klara. 

• Vårgårda kommun – löneökningen 2,41 procent exklusive lönekartläggningspengarna

om 0,2 procent . Summan som var avsatt totalt 2020 var 2,5 procent.

Kommunals avtal hade en ovanlig konstruktion med en uppdelning i två steg, med dels ett en-

gångsbelopp gällande för perioden maj-oktober och dels en ordinarie del från 1 november till 

april (2021) Engångsbeloppet omfattade även de medarbetarna med ny lön 2020 samt vika-

rier/AVA med månadsanställning perioden maj-oktober.  

Aktuella Rehabärenden nov 2020 

Män Kvinnor Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Antal pågående reha-

bärenden över 2 mån 

6** 1 36** 35 42** 36 

Antal avslutade reha-

bärenden över 2 mån 

6** 8 43** 35 49** 43 

Antal anställda med 5 

eller fler sjukfrånvaro-

tillfällen

24 * 131 * 155 264 

Orsak till sjukskrivning bland pågående 
ärenden nov 2020 

Män Kvinnor Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Muskel/skelett 3 1 5 6 8 7 

Hjärta, kärl, tumörer 0 0 1 2 1 2 

Psykiskt 3 1 24 20 27 21 

Övriga 0 0 6 8 6 8 

Total 6 2 36 36 42 38 



Förvaltningsberättelse/Väsentliga personalförhållanden 

57 

Vårgårda kommuns totala personalkostnader 

har ökat med 11,5 mnkr mellan åren 2019 

och 2020. Lönekostnaderna har ökat med 

13,4 mnkr och arbetsgivaravgifter med 4,6 

mnkr. Kostnadsökningen för löner och arvo-

den beror främst på lönerevisionen för 2020. 

Att ökningen är större än lönerevisionen be-

ror på ett ökat antal årsarbetare.  

Sjuklönekostnaderna har ökat med 5,8 mnkr. 

Efter en genomlysning av sjuklönekostnader 

i början av 2020 upptäcktes ett systemfel som 

inneburit att kostnader felkonterats, därav är 

ökningen mellan 2019 och 2020 svåranalyserad. Det som kan konstateras är att kommunens 

totala sjukfrånvaro har ökat och det speglas även i kommunens sjuklönekostnader. De förvalt-

ningar som har haft stor påverkan av Covid-19 under 2020 har även högre sjuklönekostnader. 

Under 2020 har Vårgårda kommun mottagit 7,5 mnkr som en del av statens åtgärdspaket till 

följd av Covid-19, vilket inte medräknat tabellen. 

 Sedan 1998 finns kostnaderna för medarbe-

tarnas tjänstepensioner redovisade som en 

under året upparbetad kostnad. Kostnaden 

betalas som en årlig pensionsavgift och be-

står av ordinarie kostnad och de tilläggsfak-

turor kommunen mottagit under året. Därtill 

är medarbetare över en viss lönenivå berätti-

gade till en förmånsbestämd ålderspension 

(FÅP) som enligt kommunstyrelsens beslut 

finansieras genom pensionsförsäkring. Kom-

munen har även kostnader för löpande pens-

ionsutbetalningar.  

Årets kostnader för pensioner inklusive sär-

skild löneskatt har under året uppgått till 43,9 

(50,4) mnkr, vilket jämfört med 2019 är en minskning av pensionskostnader med 6,5 mnkr. 

Den främsta orsaken är minskade kostnadern för FÅP med 8,8 mnkr plus särskild löneskatt. 

Detta då kommunen för 2019 i och med pensionsleverantörbytet hittade 22 anställda som var 

oförsäkrade och ett antal som var för lågt försäkrade. För 2020 har kostnaderna för de ordina-

rie pensionsavgifter varit 2,9 mnkr högre grund av högre antaget löneunderlag. 

Personalkostnader (mnkr) 2019 2020 

Löner och arvoden 387,3 400,7 

Arbetsgivaravgifter 118,0 122,6 

Särskild löneskatt 10,0 8,7 

Pensioner 40,5 35,3 

Totalt 555,7 567,3 

varav sjuklönekostnader 4,8 10,6 

Pensionskostnad och särskild 
löneskatt, mnkr 

2019 2020 

Pensionsavgift individuell del, 

ordinarie 
16,5 19,1 

Pensionsavgift individuell del, 

justeringsfakturor 
0,1 0,5 

Pensionsförsäkring FÅP 14,4 5,6 

Löpande pensionsutbetalningar 9,1 10,3 

Förändring pensionsavsättning 0,2 -0,3

Förvaltningsavgifter 0,1 0,1 

Särskild löneskatt 10,0 8,7 

Summa pensionskostnader  

och särskild löneskatt 
50,4 43,9 



Förvaltningsberättelse/Förväntad utveckling 

58 

Den ekonomiska situationen för Vårgårda Bostäder AB med en soliditet på 6,3 procent kom-

mer att innebära att bolaget behöver inta en förvaltande roll där fokus måste vara att öka in-

täkterna och minska kostnaderna för att kunna generera resultat och därmed kunna bygga upp 

ekonomin igen. Hur detta ska ske behöver analyseras och beskrivas i en affärsplan med sikte 

på de närmaste 4-5 åren. 

Vårgårda kommun står inför utmanande utvecklingsarbete de kommande åren. Det är viktigt 

att Vårgårda är delaktiga i arbetet med att utveckla e-samhället i form e-tjänster, e-hälsa, e-

arkiv med mera. Kommunen fortsätter att utveckla kommunikation genom att arbeta med or-

ganisationsutveckling där kommunikation är en del av alla processer. Målet med kommunens 

kommunikationsarbete är att utveckla och förmedla idéer, information och olika former av di-

alog, både internt och externt, som gör att kommunfullmäktiges övergripande målområden 

uppfyll.  

De stora barnkullarna inom förskolan leder till allt fler barn inom förskoleklass och med tiden 

fler skolelever. Förvaltningen behöver därmed se över hur ökningen påverkar varje enhet uti-

från både lokal- och personalperspektiv och kommer att gå vidare med en långsiktig lokalplan 

för f-6 samt expandering av 

särskola. Inför läsåret 

2020/2021 saknar gymnasie-

särskolan helt elever. Då det är 

svårt att bedriva en verksamhet 

med god kvalitet med få elever 

kommer frågan om verksam-

heten ska avvecklas att utredas. 

Den demografiska utvecklingen i Vårgårda kommun innebär att det sker en stor ökning av an-

talet äldre kommande år. Det är värt att notera att trots ökning av antalet äldre över 80 år har 

förvaltningen uppmärksammat en minskning gällande ansökningar av hemtjänstinsatser och 

till särskilt boende. Om detta beror på att behovet av dessa insatser har minskat eller om det 

beror på pandemin är i dagsläget svårt att avgöra. Detta behöver därför analyseras djupare. 

Under året har det beslutats om uppdrag kring en förstudie gällande utredning av boende för 

äldre inom kommunen. Denna utredning påbörjades i december och planeras att vara färdig-

ställd våren 2021.  

Ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen påbörjas under 2021 där brukaren kommer att vara 

delaktig i vad verksamheten behöver förbättra för brukaren. Utvecklingsmedel är avsatta för 

detta uppdrag. Även utbudet av aktiviteter kommer att utökas genom att göra brukaren del-

aktig och att tillvarata brukarens egna intressen och kunskaper. Förslag på konkreta åtgärder 

behöver tas fram och med dessa åtgärder skapa möjlighet att brukaren ska få en mer positiv 

upplevelse av SÄBO. De äldre som har insatser från kommunen förväntas bli mer nöjda med 

sin vård och omsorg från kommunen. I 

den nationella undersökningen ”Vad 

tycker de äldre om äldreomsorgen i 

Vårgårda kommun 2020” så svarade 

hemtjänstens brukare att de är mycket 

nöjda och när svaren jämförs med 
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riket så ligger Vårgårda bland de högsta i landet och har så gjort ett antal år. Med detta fina 

resultat så är det viktigt att arbeta vidare med nöjdheten så att måttet på nöjdhet inte sänks. 

Däremot är inte resultatet lika positivt när det gäller brukares nöjdhet av sitt särskilda boende, 

SÄBO. Arbetet med brukarens delaktighet kommer att vara i fokus under den särskilda sats-

ningen på kvaliteten i det särskilda boendet eftersom resultatet inte visade att brukaren upp-

levde sig vara delaktig.  

Arbetet med miljöstrategiska frågor i den kommunala verksamheten i Vårgårda under de 

kommande åren i första hand dock handla om att utifrån visionen och miljöstrategin fortsatt 

utveckla, strukturera, kvalitetssäkra och följa upp kommunens samlade miljöarbete. Arbetet 

innebär i första hand att samordna, leda och stötta förvaltningen i arbetet med att genomföra 

åtgärder utifrån miljöstrategin. Hela förvaltningen berörs, vissa verksamheter mindre, andra 

mer. Då många av de åtgärder som behöver genomföras för att kommunala, regionala och nat-

ionella mål inom miljö- och klimatområdet ska gå att nå, ej är lagstadgade utan bygger på 

principiella åtaganden, kommunalt självbestämmande och frivillighet är det viktigt att fortlö-

pande dialog och förankring om ambitionsnivå, mål, tolkningar, prioriteringar och åtgärder 

med verksamheter som berörs görs. Exempel på åtgärder som behöver vidtas under kom-

mande år är bland annat energieffektiviseringsåtgärder i kommunens verksamheter, ett fortsatt 

arbete med att byta fordon från fossildrivna till fossilfria, utbyggnad av solceller och ladd-

infrastruktur och ett fortsatt arbete med att minska kostens miljö- och klimatpåverkan. Kom-

munens miljöstrategi behöver under 2021 följas upp, utvärderas och uppdateras, samt kopplas 

ihop med exempelvis både målen i Agenda 2030 och de åtaganden kommunen gjort inom ra-

men för det regionala klimatarbetet i Klimat 2030.  

Vårgårda kommun står inför utmanande utvecklingsarbete inom kommunikation och digitali-

sering de kommande åren. Det är viktigt att Vårgårda är delaktiga i arbetet med att utveckla e-

samhället i form e-tjänster, e-hälsa, e-arkiv med mera. Kommunen fortsätter att utveckla kom-

munikation genom att arbeta 

med organisationsutveckling 

där kommunikation är en del 

av alla processer. Målet med 

kommunens kommunikations-

arbete är att utveckla och för-

medla idéer, information och 

olika former av dialog, både 

internt och externt, som gör att 

kommunfullmäktiges övergri-

pande målområden uppfylls. 

Ett större arbete har påbörjats 2020 utifrån att beslut har tagits av kommunstyrelsen om att be-

vilja 500 000 kronor för att skapa en ny webbplats för Vårgårda kommun. Medlen ska framför 

allt användas till att upphandla en extern leverantör för att bygga och skapa grunderna i det 

publiceringsverktyg som projektet bedömer vara lämpligast. I och med det säkerställer för-

valtningen att webbplatsen uppfyller de tekniska och lagliga krav som finns samt kan erbjuda 

en webbplats med hög kvalitet och tillgänglighet.  

Utifrån prognoser beräknas barnomsorgsbehoven ligga på en mer stabil nivå än tidigare år, då 

antalet barn 0-5 år ökat markant. Hösten 2020 påbörjades etablering av Fagrabo förskola som 



Förvaltningsberättelse/Förväntad utveckling 

60 

utöver tillkomna behov utifrån inflyttande i området övertar avdelningarna i Paviljongens för-

skola samt på sikt även Tånga förskola. Både Paviljongens och Tångas förskolor är så kallade 

modullösningar som kommunen hyr under en begränsad period. Bygget av Fagrabo förskola 

planeras pågå under 2021 med förhoppning om invigning vid årsskiftet i början av 2022. 

Inom förskolor på landsbygden 

är det främst området Hol och 

Lena behoven av förskoleplatser 

är som störst. Lena förskola 

öppnar under jan 2021 ytterli-

gare en avdelning, Tranan där 

verksamhet bedrivs för de äldsta 

förskolebarnen. 

Kultur och fritid samverkar med socialtjänst och utbildning kring det strategiska förebyggan-

dearbetet. I detta arbete väntas Kultur och fritid ta ett större ansvar för förvaltningens samlade 

förebyggande arbete riktigt mot Unga vuxna. En organisationsanpassning inför 2021 har där-

för förberetts för att bättre kunna möta dessa förväntningar. Det sker bland annat genom en ny 

enhet; Förebyggande ungdom.  

Kommunens övergripande arbete med kvalitetsutveckling fortsätter utifrån beslutade priorite-

ringar i enlighet med utvärderingen Kommunkompassen. Arbetet är inriktat på att utveckla 

styr- och uppföljningssystem och skapa effektiva verksamheter som producerar tjänster med 

hög kvalitet. Den kommunövergripande styrningen, ledningen och uppföljningen har setts 

över genom kartläggning av styrkor och utvecklingsområden. 

Fortsatt arbete pågår med översyn, hävning och revidering av styrdokument på såväl kom-

munövergripande nivå som i verksamheterna. Arbete med implementering av Barnkonvent-

ionen i kommunens verksamheter fortsätter. 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Verksamhetens intäkter 4 213,3 213,6 204,2 257,0 259,7 258,8 

Verksamhetens kostnader 5 -844,7 -873,9 -845,1 -872,8 -890,8 -880,8

Avskrivningar/Nedskrivningar 11,12 -24,8 -29,0 -35,1 -35,1 -109,7 -49,4

Verksamhetens nettokostnader -656,2 -689,4 -676,0 -650,8 -740,8 -671,4

Skatteintäkter 6 506,6 516,6 532,0 506,6 516,6 532,0 

Gen statsbidrag och utjämn 6 149,5 196,4 157,8 149,5 196,4 157,8 

Verksamhetens resultat -0,1 23,6 13,8 5,3 -27,8 18,4 

Finansiella intäkter 7 2,2 2,2 2,0 1,1 1,8 2,1 

Finansiella kostnader 8 -2,0 -2,3 -2,0 -6,4 -7,3 -9,7

Resultat efter finansiella poster 0,2 23,6 13,8 -0,0 -33,2 10,8 

Extraordinära poster 9 - - - - - - 

Årets resultat 10 0,2 23,6 13,8 -0,0 -33,2 10,8 

Tabell 61 Vårgårda kommun och kommunkoncernens resultaträkning 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Löpande verksamhet 

Inbetalningar från kunder 1 118,4 105,1 114,0 166,3 166,1 

Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm 6,7 654,8 722,1 689,0 656,0 722,1 

Inbetalningar av bidrag 96,4 100,1 75,0 96,4 100,1 

Övriga inbetalningar -0,0 -0,0 - 0,1 0,1 

Utbetalningar till leverantörer 2 -279,6 -265,2 -248,0 -299,1 -309,0

Utbetalningar till anställda 2 -550,7 -564,9 -564,0 -559,6 -573,1

Utbetalningar av bidrag 2 -24,7 -24,6 -21,0 -24,7 -24,6

Övriga utbetalningar - - - - - 

Ränteinbetalningar 2,2 2,2 2,0 2,3 1,8 

Ränteutbetalningar -1,4 -1,9 -2,0 -1,4 -7,3

Förändring avsättning 0,3 3,8 -4,8 0,3 3,8

Summa Löpande verksamhet 15,7 76,8 40,2 36,7 80,1 

Investeringsverksamhet 

Invest i materiella anläggningstillgångar -147,0 -42,6 -57,3 -258,4 -125,5

Försäljn av materiella anläggn.tillg. 0,1 1,4 - 0,1 1,8

Invest i immat. anläggn.tillg. 0,4 -0,3 - 0,2 -0,3

Försäljn av immat. anläggn.tillg. - - - - -

Invest i finansiella anläggningstillgångar - 1,4 0,4 -0,1 1,5

Förvärv av dotterföretag - - - - - 

Bidrag till statlig infrastruktur - -4,3 - - -4,3 

Summa Investeringsverksamhet -146,5 -44,4 -56,9 -258,2 -126,3

Finansieringsverksamhet 

Upptagande av lån 67,0 73,0 26,7 301,0 133,0 

Amortering av lån - - - -134,0 - 

Summa Finansieringsverksamhet 67,0 73,0 26,7 167,0 133,0 

Förändring av likvida medel -63,8 105,4 10,0 -54,5 86,3 

Likvida medel vid årets början 56,3 -7,6 30,0 77,2 22,7 

Likvida medel vid årets slut -7,6 97,8 40,0 22,7 109,0 

Förändring av likvida medel -63,8 105,4 10,0 -54,5 86,3 

Tabell 62 Vårgårda kommun och kommunkoncernens kassaflödesanalys 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 11 0,1 0,4 - 0,8 0,9 - 

Materiella anläggningstillgångar 12,13 704,4 716,7 697,2 1107,1 1119,1 697,2 

   varav mark, byggnader och tekniska an-

läggningar 473,9 658,1 817,2 976,2 

   varav maskiner och inventarier 18,1 25,3 23,0 30,4 

   varav övriga materiella anläggningstill-

gångar 
212,5 33,4 265,6 112,5 

Finansiella anläggningstillgångar 14 34,5 34,1 35,0 30,0 32,1 35,0 

Summa anläggningstillgångar 739,0 751,2 732,2 1 140,7 1152,0 732,2 

Bidrag till statlig infrastruktur 15 6,0 - 4,8 6,0 - 4,8

Omsättningstillgångar 

Förråd/exploatering 16 2,3 2,7 3,0 2,3 2,7 3,0 

Fordringar 17 77,9 77,7 40,0 85,4 85,4 40,0 

Kortfristiga placeringar 18 - - - - - - 

Kassa och bank 19 -7,6 97,8 40,0 22,7 109,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 72,6 178,2 83,0 110,4 197,0 83,0 

Summa Tillgångar 817,6 929,4 820,0 1 257,1 1 349,0 820,0 

Tabell 63 Vårgårda kommun och kommunkoncernens balansräkning 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Årets resultat 0,2 23,6 13,8 -0,0 -33,2 13,8 

Resultatutjämningsreserv - - - - - - 

Övrigt eget kapital 321,9 322,1 325,0 371,5 371,2 325,0 

Summa eget kapital 20 322,1 345,6 338,8 371,5 338,0- 338,8 

Avsättningar 21 

Avsättningar för pension och likn förplikt 8,5 8,4 7,5 8,5 8,4 7,5 

Andra avsättningar 52,8 55,9 49,0 57,2 48,4 49,0 

Summa avsättningar 61,3 64,3 56,5 65,7 57,1 56,5 

Skulder 

Långfristiga skulder 22 268,1 343,4 280,0 622,1 757,4 280,0 

Kortfristiga skulder 23 166,1 176,1 144,7 197,8 196,6 144,7 

Summa skulder 434,2 519,4 424,7 819,9 954,0 424,7 

Summa eget kapital, avsättn och skulder 817,6 929,4 820,0 1 257,1 1 349,0 820,0 

Panter och ansvarsförbindelse 24 

Borgensåtagande 321,1 380,9 17,1 17,0 

Pensionsförpliktelser inkl särskild löneskatt 213,9 211,2 213,9 211,2 

Åtagande ishall 2,4 - 2,4 - 

Förvaltade fonder 0,1 0,1 0,1 0,1 

Tabell 64 Vårgårda kommun och kommunkoncernens balansräkning 
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Kommunen Koncernen 

(procent där ej annat anges) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Resultat – Kapacitet 

Verksamhetens nettokost exkl. avskr/ skatteintäkt och statsbidrag 96,2 92,6 92,9 93,8 88,5 

Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag 3,8 4,1 5,1 5,3 15,4 

Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag 0,0 0,0 0,0 3,5 0,8 

Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag 100,0 96,7 98,0 102,7 104,7 

Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag 0,0 3,3 2,0 0,0 -4,7

Årets resultat/ eget kapital 0,0 6,8 4,1 0,0 -9,8

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 18,6 129,6 100,0 41,6 61,9 

Investeringsvolym/nettokostnader 21,2 6,1 31,0 20,9 19,2 

Avskrivningar / nettoinvesteringar 18,5 71,6 17,7 28,2 88,8 

Soliditet 39,4 37,2 40,0 29,5 25,1 

Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt 13,2 14,5 16,1 12,5 9,4 

Total skuld- och avsättningsgrad 60,6 62,8 58,7 70,5 74,9 

varav avsättningsgrad 7,5 6,9 6,9 5,2 4,2 

varav kortfristig skuldsättningsgrad 20,3 18,9 17,6 15,7 14,6 

varav långfristig skuldsättningsgrad 32,8 36,9 34,1 49,5 56,1 

Risk och kontroll 

Kassalikvidtet 42,3 99,7 55,3 55,9 98,9 

Tabell 65 Vårgårda kommun och kommunkoncernens nyckeltal 
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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. 

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 66 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. För perioden ja-

nuari-december 2020 förs intäkter från flyktingbufferten till resultatet med 1,8 mnkr och 0,6 

mnkr resultatsförs från flyktingbufferten för flyktingar anlända 2015. Total påverkan på resul-

tatet är en ökad intäkt på 2,5 mnkr. Redovisningen av statlig medel från Migrationsverket av-

viker 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. 

Öppet för externa transaktioner 

Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till den 18 januari 2021. 

Därefter har kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret.  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

För Vårgårda kommun förekommer inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens ut-

gång. Den 10 februari 2021 beslutade kommunfullmäktige att tillstyrka Vårgårda Bostäder 
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AB´s styrelsebeslut att avbrya vätgasprojektet och välja varsam renovering för de kvarvarande 

två huskropparna på kvarteret Klockarebolet 5,7 och 8. 

Kommunen 

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 

Sakkunnigt biträde, räkenskapsrevision 149,0 147,0 

Sakkunnigt biträde, övrig granskning 549,6 585,8 

Förtroendevalda revisorer 134,0 125,0 

Summa kostnad för revision 832,6 857,8 

Tabell 67 Vårgårda kommuns not för räkenskapsrevision och andra granskningar

Koncernintern fakturering har skett med 9,4 mnkr (7,8 mnkr), vilket har eliminerats i koncer-

nens resultaträkning. 

Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Not 4 Verksamhetens intäkter 

Bidrag 103,9 105,0 104,0 105,0 

Exploateringsintäkter 1,6 0,0 1,6 0,0 

Försäljning av verksamhet 30,5 31,1 30,5 31,1 

Försäljningsintäkter 14,3 12,6 14,3 12,6 

Hyror och arrenden 17,2 16,9 61,4 61,1 

Realisationsvinster 0,0 1,3 0,0 1,3 

Taxor och avgifter 45,9 46,5 44,7 46,5 

Övriga intäkter - - 0,6 2,0 

Summa verksamhetens intäkter 213,3 213,5 257,0 259,7 

Not 5 Verksamhetens kostnader 

Inköp av anl.tillg o underhåll -3,6 -4,2 -7,9 -9,6

Köp av huvudvsh -118,5 -117,1 -118,5 -117,1

Lokal- o markhyror -17,6 -13,6 -12,3 -7,7

Lämnade bidrag -25,0 -34,9 -25,0 -34,9

Lön o soc avg -515,2 -532,0 -523,3 -540,0

Pensionskostn -40,5 -35,3 -41,0 -35,9

Realisationsförluster -0,5 -1,2 -0,5 -1,2

Skattekostnad - - -0,1

Övriga kostnader -67,1 -69,0 -87,5 -92,0

Övriga tjänster -56,7 -66,5 -56,7 -66,5

Summa verksamhetens kostnader -844,7 -873,8 -872,8 -905,1

Tabell 68 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till resultaträkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Preliminär skatteintäkter 511,3 527,9 511,3 527,9 

Preliminär slutavräkning innevarande år -5,0 -8,4 -5,0 -8,4

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,3 -2,8 0,3 -2,8

Summa kommunalskatteintäkter 506,6 516,6 506,6 516,6 

Generella statsbidrag & utjämning 

Generella bidrag från staten* 5,4 24,9 5,4 24,9 

Inkomstutjämningsbidrag 129,9 138,2 129,9 138,2 

Kommunal fastighetsavgift 24,0 25,5 24,0 25,5 

Kostnadsutjämning -12,4 2,4 -12,4 2,4 

LSS-utjämning -5,5 -6,7 -5,5 -6,7

Regleringsavgift 8,2 12,1 8,2 12,1

Strukturbidrag - - - - 

Summa generella statsbidrag och utjämning 
149,5 196,4 149,5 196,4 

* Posten Generella statsbidrag från staten består 2019 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande som fyller 18 år 
på 0,6 mnkr samt statsbidrag för flyktingar som uppgår till 4,8 mnkr. Posten består 2020 av statsbidraget för flyktingar på 2,8 mnkr, extra

välfärdsmiljarder om 6,7 mnkr och statsbidrag på grund av COVID-19 på 15,4 mnkr. 

Not 7 Finansiella intäkter 

Ränteintäkter 0,3 0,3 0,4 0,3 

Borgensavgift VBAB 1,2 1,4 - - 

Utdelning på aktier och andelar 0,7 0,3 0,7 0,3 

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,3 0,0 1,2 

Summa Finansiella intäkter 2,2 2,2 1,1 1,8 

Not 8 Finansiella  kostnader 

Räntekostn. långfristiga lån -1,4 -1,9 -5,8 -6,9

Indexering avsättning E20 -0,1 - -0,1 -

Övriga finansiella kostnader -0,5 -0,4 -0,5 -0,4

Summa Finansiella kostnader -2,0 -2,3 -6,4 -7,3

Summa finansnetto 0,3 -0,1 -5,3 -5,5
Tabell 69 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till resultaträkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Not 9 Extraordinära poster 

Bokslutsdispositioner - - - - 

Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster - - - - 

Not 10 Jämförelsestörande poster, Covid-19 

Ersättning för sjuklönekostnader - 7,5 - 7,5

Tillfälliga statsbirag på grund av Covid-19 - 15,4 - 15,4

Återsökta Covid-19 kostnader - 2,0 - 2,0

Sjuklönekostnader - -7,5 - -7,5

Köp av lab material, läkemedel och sjukvårdsartik-

lar - -1,0 - -1,0

Övriga kostnader - -1,0 - -1,0

Summa jämförelsestörande poster, Covid-19 - 15,4 - 15,4

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 9,6 8,2 -0,0 5,4 

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Ack anskaffningsvärden 0,3 0,3 1,4 1,7 

Nyanskaffningar 0,3 0,2 0,3 

Investeringsbidrag - - - - 

Försäljningar - - - - 

Utrangeringar - - - - 

Korrigeringar - - - - 

UB ack. anskaffningsvärden 0,3 0,7 1,7 2,0 

Ack. avskrivningar -0,2 -0,3 -0,6 -0,9

Årets avskrivningar -0,1 -0,0 -0,3 -0,3

Försäljningar - - - - 

Utrangeringar - - - - 

Korrigeringar - - - - 

UB ack. avskrivningar -0,3 -0,3 -0,9 -1,1

Summa utgående bokfört värde 0,1 0,4 0,8 0,9 

Nyttjandeperiod 5,0 4,4 5,2 4,7 

Tabell 70 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till resultat-och balansräkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och anläggningar 

Ack anskaffningsvärden 823,7 897,6 1 145,7 1 339,5 

Förvärv av dotterföretag - - 123,7 - 

Nyanskaffningar 112,1 339,2 112,1 395,0 

Investeringsbidrag - -0,6 - -0,6

Försäljningar -0,1 -0,0 -4,1 -3,2

Omklassificering annan typ - - - - 

Korrigeringar -37,9 -128,7 -37,9 -128,7

Flyttningar - 0,0 - 0,0

Utrangeringar -0,1 -2,0 -0,1 -2,0

UB ack. anskaffningsvärden 897,6 1 105,5 1 339,5 1 600,0 

Ack. avskrivningar -403,2 -423,7 -495,3 -522,3

Årets avskrivningar -20,6 -24,4 -29,8 -36,4

Upplösning investeringsbidrag - - - - 

Försäljningar 0,0 - 2,8 1,7 

Omklassificering annan typ - - - - 

Korrigeringar - - - -67,5 

Utrangeringar - 0,7 - 0,7

UB ack. avskrivningar -423,7 -447,4 -522,3 -623,7

Summa utgående bokfört värde 473,9 658,1002 817,2 976,2 

- varav markreserv 13,8 13,9 13,8 13,9 

- varav verksamhetsfastigheter 241,0 405,1 241,0 405,1 

- varav affärsfastigheter 52,1 58,4 52,1 58,4 

- varav publik fastighet 45,5 61,9 45,5 61,9 

- varav övriga fastigheter 121,5 118,8 121,5 118,8 

- varav förvaltningsfastigheter - - 344,5 318,1 

Pågående arbeten 

Ack anskaffningsvärden 185,6 212,5 251,8 265,6 

Nyanskaffningar 95,8 40,6 207,4 123,5 

Aktiverigar -68,9 -219,7 -193,5 -276,6

Omklassificering annan typ - - 

UB ack. anskaffningsvärden 212,5 33,4 265,6 112,5 

Ack. avskrivningar - - - - 

Årets avskrivningar - - - - 

Utrangeringar/korrigeringar - - - - 

UB ack. avskrivningar - - - - 

Summa utgående bokfört värde 212,5 33,4 265,6 112,5 

Tabell 71 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 Bokslut 2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Maskiner, fordon och inventarier 

Ack anskaffningsvärden 66,6 70,3 79,1 83,5 

Nyanskaffningar 4,4 11,9 5,0 13,0 

Investeringsbidrag - - - 

Försäljningar - - - -1,7 

Omklassificering annan typ - - - - 

Utrangeringar -0,6 - -0,6 - 

UB ack. anskaffningsvärden 70,3 82,2 83,5 94,8 

Ack. avskrivningar -48,4 -52,2 -55,7 -60,5

Årets avskrivningar -4,1 -4,7 -5,1 -5,6

Upplösning investeringsbidrag - - - - 

Omklassificering annan typ - - - 1,7

Utrangeringar 0,3 - 0,3 - 

UB ack. avskrivningar -52,2 -56,9 -60,5 -64,4

Summa utgående bokfört värde 18,1 25,3 23,0 30,4 

- varav maskiner 5,9 6,1 6,6 6,5 

- IT-utrustning 1,2 0,9 1,2 0,9 

- varav inventarier 10,1 15,3 14,0 15,7 

- varav fordon 0,8 3,0 1,2 4,0 

UB ack. anskaffningsvärden 1 180,4 1 221,0 1 692,7 1 808,0 

UB ack. avskrivningar -476,0 -504,3 -582,8 -621,4

Summa utgående bokfört värde 704,4 716,7 1 109,9 1 186,6 

Not 13 genomsnittlig nyttjandeperiod materiella anläggningstill-

gångar 

Anläggningstyp 

Nyttjandepe-

riod 

Fastighet affärsverksamhet 48,0 34,4 

Fastighet annan verksamhet 39,7 33,8 

Publika fastigheter 37,1 26,7 

Verksamhetsfastighet 30,0 23,7 

Bilar/Transportmedel 10,6 5,9 

Maskiner 15,4 10,0 

Inventarier 13,2 7,8 

IT-utrustning 7,7 4,7 

Tabell 72 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 

Kommunförbundet Sjuhärad 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kommuninvest 10,0 11,5 10,0 11,5 

Vårgårda bostäder AB 4,1 4,1 - - 

Övriga 0,3 0,3 0,3 0,4 

Summa aktier och andelar 14,8 16,4 10,7 12,4 

Långfristiga fordringar 

Herrljunga Kommun 16,8 16,6 16,8 16,6 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 0,4 - 0,4 - 

Vårgårda Bostäder AB 0,7 0,7 - - 

Övriga 1,9 0,4 2,1 3,1 

Summa långfristiga fordringar 19,7 17,7 19,3 19,7 

Summa finansiella anläggningstillgångar 34,5 34,1 30,0 32,1 

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag utbyggnad av E20 16,8 16,8 16,8 16,8 

Bidrag från Sparbanksstiftelsen -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

Ackumulerad upplösning, bidrag E20 -7,5 -13,5 -7,5 -13,5

Summa bidrag till statlig infrastruktur 6,0 - 6,0 - 

Kommunfullmäktige beslutade 1 oktober 2014 att medfinansiera utbyggnaden av E20 med 16,8 miljoner kro-

nor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 11 år. Beslut om antalet år som bidraget upplöses 

på beslutades av Kommunfullmäktige i mars 2015. 

Sparbanksstiftelsen beslutade under 2015 att bidra med 3,3 mnkr till utbygnaden av E20. Bidraget upplöses på 

10 år (11-1 år).    

För 2020 tog Kommunfullmäktige ett nytt beslut, KF §149, om att upplösa resterande bidrag. Utöver den årliga 

upplösningen innebar detta en upplösning på 4,8 mnkr. 

Tabell 73 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Not 16 Förråd/exploateringar 

Exploatering Algutstorp 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploatering mark Västra Degrabo 0,8 1,2 0,8 1,2 

Exploatering Fagrabo 1,4 1,4 1,4 1,4 

Exploatering övrigt - - - - 

Summa exploatering 2,3 2,7 2,3 2,7 

Lager, övrigt - - 0,0 - 

Summa förråd/exploateringar 2,3 2,7 2,3 2,7 

Not 17 Fordringar 

Kundfordringar 8,4 8,3 8,9 8,4 

Div kortfristiga fordringar 37,6 38,0 44,3 44,8 

Förutb kostn o upplup intäkter 32,0 31,4 32,2 32,2 

Summa fordringar 77,9 77,7 85,4 85,4 

Not 18 Kortfristiga placeringar 

Kortfristiga placeringar - - - - 

Summa kortfristiga placeringar - - - - 

Not 19 Kassa och bank 

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bank -7,6 97,8 22,7 109,0 

Summa kassa och bank -7,6 97,8 22,7 109,0 

Tabell 74 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Not 20 Eget kapital 

Förändring av eget kapital 

Ingående eget kapital 321,9 322,1 371,5 371,5 

Årets resultat 0,2 23,6 -0,0 20,8 

Omräkning koncerndifferens - - - -0,3 

Utgående eget kapital 322,1 345,6 371,5 392,0 

Varav 

Resultatutjämningsreserv - - - - 

Övrigt eget kapital 322,1 345,6 371,5 392,0 

Utgående eget kapital 322,1 345,6 371,5 392,0 

Not 21 Avsättningar 

Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 8,0 8,5 8,0 8,5 

Nyintjänad pension varav: 0,6 -0,4 0,6 -0,4

Förmånsbestämd ålderspension -0,4 -0,4

Särskild avtalspension -0,0 -0,0

Efterlevandepension - - 

Övrigt - - 

Årets utbetalningar -0,5 -0,4 -0,5 -0,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,2 0,3 0,2

Ändring av försäkringstekniska grunder - -0,0 - -0,0

Övrig post - 0,6 - 0,6

Byte av tryggande - - - -

Förändring av löneskatt 0,1 -0,0 0,1 -0,0

Utgående balans pensioner och löneskatt 8,5 8,4 8,5 8,4 

Övriga avsättningar 

Avsättning Tumberg, sluttäckning 33,6 33,2 33,6 33,2 

Avsättning E20 18,6 18,4 18,6 18,4 

Avsatt omstrukturering och övrigt* 0,7 4,3 1,6 4,3 

Uppskjutna skatter - - 3,5 -7,2

Summa övriga avsättningar 52,8 55,9 57,2 48,8 

Summa avsättningar 61,3 64,3 65,7 57,1 

*För 2020 tog Kommunfullmäktige ett beslut, KF §149, om att göra en avsättning till GC-väg Östadkulle-Lena

på 4,3 mnkr.

Tabell 75 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 



76 

Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Not 22 Långfristiga skulder 

Låneskuld 

Ingående låneskuld 120,0 257,0 374,0 622,1 

Nyupplåning under året 67,0 73,0 301,0 133,0 

Omklassifiering till långfristig skuld 70,0 - 70,0 - 

Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr 

skuld - - -134,0 -11,0

Anslutningsavgifter 8,8 9,7 8,8 9,7

Investeringsbidrag 2,4 3,7 2,4 3,7 

Summa långfristiga skulder 268,1 343,4 622,1 757,5 

Kreditgivare 

Kommuninvest 257,0 330,0 561,0 694,0 

Sparbanken Alingsås - - - - 

SEB - - 50,0 - 

Leasingföretag - - - - 

Summa Lånegivare 257,0 330,0 611,0 694,0 

Låneskuldens struktur 1 (kapitalbindning)* 

Lån som förfaller inom 2 år 50% 40% 50% 52% 

Lån som förfaller inom 5 år 35% 60% 35% 11% 

Lån som förfaller inom 6 år eller längre 15% 0% 15% 37% 

Låneskuldens struktur 2 (räntebindning)* 

Andel rörliga lån 20% 7% 20% 12% 

Andel lån på 1-5 år 65% 66% 65% 40% 

Andel lån på 6-10 år 15% 27% 15% 48% 

Andel lån på 11 år eller längre 0% 0% 0% 0% 

Övriga uppgifter kring låneskulden* 

Genomsnittsränta, % 0,6 0,6 0,3  0,9 

Snitträntebindningstid, år 4,0 3,0 1,9 3,1 

Utlandslån mnkr - - - - 

* Gäller samtliga externa lån under året.

Vårgårda Bostäder innehar ränteswapar med ett marknadsvärde 

på bokslutsdagen som uppgår till -8,7 (-5,9) 

mnkr. 

Tabell 76 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Not 23 Kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga skulder 0,1 0,1 3,1 3,0 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 1,6 1,0 1,6 1,0 

Leverantörsskulder 47,8 38,3 60,5 47,5 

Moms och punktskatter - - - - 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 18,1 20,8 18,1 21,3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 98,4 115,9 114,4 123,8 

Summa kortfristiga skulder 166,1 176,1 197,8 196,6 

Not 24 Ansvarsförbindelse 

Kommunägda företag 

Vårgårda Bostäder AB 304,0 364,0 - - 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 1,9 1,9 1,9 1,9 

Summa 305,9 365,9 1,9 1,9 

Föreningar 13,1 13,0 13,1 13,0 

Övriga borgensåtaganden 2,0 2,0 2,0 2,1 

Summa 15,1 15,0 15,1 15,1 

Summa totala borgensåtaganden 321,1 380,9 17,1 17,0 

Pensionsförpliktelser 

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 214,5 213,9 214,5 213,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,2 5,2 

Ändring av försäkringstekniska grunder -0,8 -0,8

Nyintjänad pension -0,1 -0,1

Årets utbetalningar -9,5 -9,5

Övrig post -0,6 3,2 -0,6 3,2

Byte av tryggande - - 

Förändring av löneskatten -0,5 -0,5

Utgående pensionsförpliktelser inkl löneskatt 213,9 211,2 213,9 211,2 

Åtagande Ishall 

Ömsesidig hävningsrätt ger kommunen rättighet/ 2,4 - 2,4 - 

skyldighet att t.o.m. juni köpa ishallen för 3,2 mnkr. Därefter 

minskas köpeskillingen med 100 tkr/år. Ishallen 

köptes för köpeskillingen 2,4 mnkr under 2020. 

Förvaltade fonder 

Makarna Hulténs Musikfond 0,1 0,1 0,1 0,1 

Summa förvaltade fonder 0,1 0,1 0,1 0,1 

Tabell 77 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 
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Kommunen Koncernen 

(mnkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Not 25 Uppgifter om koncernbolag 

Namn Orgnr Ägd Andel 

Vårgårda bostäder AB 556518-0378 100,0% 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 222000-2535 19,0% 

Not 26 Operationell leasing 

Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år 

Leasingavgifter förfaller nästa år 5,8 6,3 5,9 6,4 

om 2-5 år 12,8 17,3 13,3 17,9 

senare än 5 år 9,1 4,6 9,1 4,6 

Summa 27,7 28,2 28,3 28,9 

Leasing per tillgångsslag 

Lokaler 27,5 27,1 27,6 27,3 

Skrivare/kopiator 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fordon 0,1 0,5 0,4 0,8 

Arrenden - - 0,1 0,1 

Licens 0,1 0,6 0,1 0,6 

Summa 27,7 28,2 28,3 28,9 
Tabell 78 Vårgårda kommun och kommunkoncernens noter till balansräkningen 

Vårgårda kommun har i februari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-

rige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-

31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för-

delningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbin-

delse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insats-

kapital i Kommuninvest ekonomisk förening 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vårgårda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-

delse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 

864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Vårgårda kommuns andel av de totala förpliktelserna 

uppgick till 772 531 585 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 806 918 260 kronor. 



79 

Utfall 2020 Budget 2020 
Budgetavvikelse 

2020 

Belopp i tkr Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto 

Politisk verksamhet -13 8 671 8 658 - 9 918 9 918 13 1 247 1 260 

Summa Politisk verksamhet -13 8 671 8 658 - 9 918 9 918 13 1 247 1 260 

Kommunövergripande -1 011 30 094 29 083 -3 902 30 460 26 558 -2 891 366 -2 525 

Summa  Kommunövergripande -1 011 30 094 29 083 -3 902 30 460 26 558 -2 891 366 -2 525 

Personal/Ekonomi -9 070 22 156 13 086 -10 753 25 031 14 278 -1 683 2 876 1 192 

Strategisk planering o utveckl -2 069 11 859 9 790 -2 921 12 140 9 219 -852 281 -571 

Summa  Stödfunktioner -11 139 34 015 22 876 -13 674 37 171 23 497 -2 535 3 156 621 

Förskola/Grundskola -55 157 304 980 249 823 -40 889 287 425 246 536 14 268 -17 556 -3 288 

Gymnasie/Musikskola -18 115 71 101 52 986 -17 427 71 290 53 863 688 189 877 

Kultur och Fritid -3 518 21 879 18 361 -3 521 22 169 18 648 -3 290 287 

Samhällsbyggnad -146 178 195 050 48 872 -143 315 193 066 49 751 2 863 -1 984 879 

Socialtjänst -38 835 109 301 70 466 -24 083 92 291 68 208 14 752 -17 010 -2 258 

Vård och omsorg -100 199 276 308 176 109 -92 300 267 017 174 717 7 899 -9 292 -1 392 

Summa  Kärnverksamhet -362 003 978 621 616 617 -321 535 933 258 611 723 40 468 -45 363 -4 895 

Kapitalkostnadspotten - - - - 5 862 5 862 - 5 862 5 862 

Nettokostnad -374 166 1 051 401 677 235 -339 111 1 016 670 677 559 35 055 -34 731 324 

Deponi Tumberg -137 - -137 -200 - -200 -63 - -63 

Försäljning exploatering, mark m.m. -1 378 - -1 378 - - - 1 378 - 1 378 
Medfinansiering E20  

och GC-väg Östadkulle-Lena - 10 214 10 214 - 1 193 1 193 - -9 021 -9 021 

Semesterlöneskuld och upplupna löner - -374 -374 - 1 000 1 000 - 1 374 1 374 

Personalomkostnader - 10 693 10 693 - 9 200 9 200 - -1 493 -1 493 

Övrigt -674 4 293 3 619 - 100 100 674 -4 193 -3 519 

Summa finansverksamheten -2 189 24 825 22 636 -200 11 493 11 293 1 989 -13 332 -11 343 

Återföring kapitalkostnad - -39 529 -39 529 - -47 988 -47 988 - -8 459 -8 459 

Återföring fin post bokförda på vsh 3 -19 -16 - - - -3 19 16 

Resultat före avskrivningar -376 352 1 036 678 660 326 -339 311 980 175 640 864 37 041 -56 503 -19 462 

Avskrivningar - 29 046 29 046 - 35 091 35 091 - 6 045 6 045 

Verksamhetens nettokostnad -376 352 1 065 724 689 372 -339 311 1 015 266 675 955 37 041 -50 458 -13 417 

Tabell 78 Vårgårda kommuns driftredovisning 

Kommunens verksamheter visar en positiv nettokostnadsavvikelse på 324 tkr. Detta framför-

allt på grund utav att Politisk verksamhet och kommunens stödfunktion Personal/Ekonomi har 

positiva resultat i förhållande till budgeten. Den största delen beror på kapitalkostnadspotten 

som har en positiv avvikelse på grund utav budgeterade investeringsprojekt som inte färdig-

ställts samt att flertalet projekt är flerårsprojekt och därmed inte aktiverats. Kommunens fi-

nansverksamhet redovisar en negativ avvikelse mot budget vilket är den största orsaken till 

varför verksamhetens nettokostnad har en negativ avvikelse mot budget på 13 417 tkr. 

Politisk verksamhet redovisar ett överskott om 1 260 tkr vilket främst härrör till ej nyttjade ut-

vecklingsmedel. För budgetåret 2020 har 3 289 tkr avsatts till politikens utvecklingsmedel och 

finns under Kommunstyrelsen. Nedan redovisning visar de beslut som tagits under budgetåret. 
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Tabell 79 Utfördelade utvecklingsmedel 2020

Kommunövergripande redovisar ett underskott mot budget om 2 524 tkr vilket beror på IT-

avdelningens underskott om 2 895 tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader i sam-

band med byte till ny IT-plattform. Uppgraderingen och byte till ny IT-plattform, från Novell 

till Microsoft, som genomfördes under 2020 medförde en kostnadsökning avseende licenser. 

Då projektet blev framflyttat från 2019 in till 2020 förde det även med dubbla licenskostnader 

och virusskyd. En ej budgeterad kostnad för fiberanslutningar ses även.  

Kommunövergripande redovisar ett överskott om 371 tkr mot budget. Under Räddningstjänst 

ses ett underskott om 524 tkr. För att möta underskottet hos Räddningstjänsten och under 

SPU, har medel för utveckling inte nyttjats samt att en besparing under övriga kostnader ge-

nomförts under året. 

Ekonomi och Personal redovisar ett överskott mot budget om 1 192 tkr. Ekonomiavdelningen 

redovisar ett överskott om 634 tkr. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade 

personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade system-, och 

konsultkostnader.   

Personalavdelningen redovisar ett överskott om 558 tkr. Det positiva utfallet mot budget här-

rör främst till minskade personalkostnader samt ej nyttjat friskvårdsbidrag. Personalkostnader 

är lägre än budgeterat till följd av vakant tjänst i samband med byte av personalchef och 

tjänstledighet bland medarbetare. Även de fackliga personalkostnaderna är lägre mot budget, 

där det fackliga arbetet har stått tillbaka på grund av Covid-19. Ett större överskott avseende 

friskvårdsbidrag framgår, där cirka 31 procent av total budget har nyttjats under året. Under 

övriga kostnader är system-, och konsultkostnader högre än budget och utöver detta redovisas 

även en konstaterad kundförlust avseende ej avdragen utmätning på lön. 

Servicenämndens totala resultat redovisas även i en separat årsrapport. 

SPU redovisar ett underskott mot budget om 571 tkr. Underskottet beror främst på ökade 

kostnader under överförmynderi/gode män. Efter genomlysning av överförmynderi/gode män 

och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Svårig-

heten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med omkringliggande 

kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvodena, samt att kommunen i 

Utvecklingsmedel 2020 (tkr)
Beslut Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse

MC Alingsås §21 Dnr 2019-000526 250 250 0

Feriearbeten 2020 §49 Dnr 2020-000055 200 200 0

Presentkort

§81 Dnr 2020-000139 

§170 Dnr 2020-000139 254 254 0

Utveckling av ny webbsida §96 Dnr 2020-000090 500 500 0

Vårgårda Discgolf §108 Dnr 2020-000063 75 75 0

Vårgårda Cykelklubb §109 Dnr 2020-000151 150 0 150

Stödpaket föreningsliv §135 Dnr 2020-000205 111 111 0

Hyreskontrakt Tånga §253 Dnr 2020-000358 340 340 0

Vårgårda Hembygdsförening §290 Dnr 2020-000186 150 150 0

Julpresentkort Ordförandebeslut 500 500 0

Summa 2 530 2 380 150

Budget 3 289 3 289

Kvar av att förfoga över 759 909
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särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets svårighetsgrad. 

Kansliet visar ett överskott avseende lägre personalkostnader och övriga kostnader än budge-

terat.  

Inom verksamhetsområdet har budgetavvikelserna för de olika verksamheterna varit av 

mindre omfattning. De nya driftsavtal som tecknats för Tånga Camping och Vårgårda Sport-

hall har inneburit en högre kostnad men har parerats inom verksamhetens totala ram.  

Orsaken till det totala överskottet avser främst den inställda cykelfesten i augusti. Andra kon-

sekvenser till följd av pandemin har varit mindre intäkter för Badet och Kulturen. Det har un-

der året varit strod brist i träningstider för inomhusidrotter på fullstorleksplan. Verksamhet-

erna har initierat ett samarbete med Tångahallen AB där en del av hallen täcks med hårdgol 

och en ny fullstorleksplan för inomhusidrott skapas. Den beräknas vara på plast under 2021. 

Verksamheten har under året arbetat med att implementera och förverkliga Strategi för Kultur 

och fritid, som antogs av Kommunfullmäktige i december 2019, i verksamheten. Det har skett 

med de tre värdeorden inspirera, inkludera och engagera som utgångspunkt. Arbetet har byggt 

på en lyhördhet inför medborgarnas och föreningarnas behov, önskemål och initiativ. Tillsam-

mans med dem har man sedan skapat ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

Verksamhetsområdet som helhet redovisar ett underskott med 3,3 mnkr där underskottet är 

koncentrerat till grundskola och särskola. 

Förskola 

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott med 0,8 mnkr. Antal placerade förskolebarn har 

under året varit 725 vilket är 15 fler än planerat. Merkostnaden har kunnat regleras med bud-

geterad reserv och lägre personalkostnader under främst våren då frånvaron var högre än nor-

malt p g a pandemin. Dessutom har statens kompensation för sjuklönekostnader inte genererat 

motsvarande kostnad för vikarier. 

Jämfört med de senaste tre årens stora avvikelser finns nu en bättre överensstämmelse mellan 

utfall och befolkningsprognoser. Inför hösten minskade barnantalet betydligt då en större års-

kull övergick till förskoleklass med anpassning av bemanningen som följd.  För kommande 

två år bedöms volymerna inom förskolan ligga stabilt.  

Skolbarnomsorg 

Verksamheten redovisar ett överskott med 0,1 mnkr. Antal barn har varit 28 färre än planerat. 

Grundskola inkl särskola 

Grundskolan redovisar ett underskott med 2,0 mnkr medan grundsärskolans underskott upp-

går till 2,2 mnkr. Inför 2020 övertog verksamheten ansvaret för skolskjutskostnaderna för 

grundskola och gymnasieskola. Kostnadsutfallet blev oförändrat jämfört med 2019 men mot-

svarade inte ramväxlat belopp med ett underskott på 0,8 mnkr som följd. Under året har även 

skett en förstärkning av ledningsorganisationen för utökning av rektorsresurser i ytterområ-

dena samt samordna och utveckla digitaliseringen i skolan. 
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Grundsärskolans verksamhet har de senaste åren haft en stor kostnadsökning som inte kunnat 

inrymmas i budget. Orsaken är en större del av elevantalet som tillhör träningsskola med stort 

behov av stöd. Några av dessa elever är även integrerade i annan skola än Fridhemskolan. Un-

der perioden 2017-2020 har kostnaderna ökat med 4,2 mnkr. Inför 2021 tillämpas en ny för-

delning av elevpengen inom både fritids och grundsärskolan med syfte att ge bättre förutsätt-

ningar för verksamheten. 

Verksamhetsområdet redovisar ett totalt överskott med 0,9 mnkr varav överskott från Musiks-

kolan utgör 0,1 mnkr. Överskottet beror till stor del på inställda språkresor till England under 

våren och aktiviter som inte kunnat utföras på grund av pandemin. Utmaningen för perioden 

2018-2022 är att klara en verksamhet inom respektive års budget med en oförändrad organi-

sation då folkbokförda elever förändras upp och ned. Året som gått uppvisar färre elever än 

planerat och har delvis kunnat mötas med överskottet men också med att del av årets kom-

munbidrag flyttades till 2021. Det ackumulerade överskottet av statsbidrag för nyanlända har 

nu slutligt reglerats i årets redovisning. 

Under vårterminen 2020 infördes distansundervisning på Sundlergymnasiet. Detta stod skolan 

väl rustad för då ett utvecklingsarbete genomförts kring digitalisering. 

Samhällsbyggnad uppvisar totalt ett positivt resultat på 0,9 mnkr. 

Samhällsresors resultat blev 0,3 mnkr. Färdtjänstresor har på grund av Covid-19 varit betyd-

ligt färre än normalt. Under samhällsbyggnad gemensamt ligger också GIS som visar ett posi-

tivt resultat med 0,3 mnkr.  

Plan och bygg visar ett underskott på 0,2 mnkr där arbete med översiktsplanen är den största 

orsaken (-0,8 mnkr). Detta underskott täcks upp av överskott inom bla bygglov. Miljöenheten 

redovisar ett underskott på 0,4 mnkr. Orsak till detta är att ordinarie personal har gått omlott 

med vikarier mer än planerat.  

Tvätten redovisar ett överskott medan kostenheten och framför allt restaurang Kastanjen redo-

visar underskott. Pandemin tvingade restaurangen att hålla stängt en större del av året, vilket 

resulterat i minskade intäkter. Personal- och livsmedelskostnader redovisar överskott, även 

detta delvis pga pandemin. Stängning av gymnasiet resulterade i färre lagade portioner vilket 

gjorde att personal inte behövde ersättas fullt ut i alla lägen vid frånvaro. Färre tillagade port-

ioner har reglerats mot skolan. 

Fastighetsenheten redovisar 0,7 mnkr i överskott. I resultatet finns ett större överskott på per-

sonalkostnader. Vakanser och sjukskrivningar är orsak till överskottet. Lägre hyresintäkter än 

budgeterat pga pandemin då hyresnedsättning erbjudits. En mild vinter har bidragit till lägre 

kostnader för snöröjning och uppvärmning. Pandemin har också bidragit till att budget för ut-

bildning inte kunnat nyttjas. Kostnader för underhåll har medvetet överskridits då överskott på 

andra områden visat sig. 

Lokalvården visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr. Överskottet härleds till högre intäkter än 

budgeterat, enheten har haft extra beställningar på lokalvård. Ersättning för sjuklön bidrar 

också till överskottet. Budgeten för förbrukningsmaterial överstegs med 170 tkr, detta 
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beroende på ett ökat behov av desinfektionsmedel, handskar mm pga pandemin. Samtidigt 

som behovet ökade steg också priserna. Inköpsstopp infördes under året – därför har inköpen 

begränsats. För 2021 finns ett uppdämt behov av småmaskiner, arbetskläder mm. 

Vatten- och avlopp 

Verksamheten redovisar mot avgiftskollektivet ett underskott om totalt 1,1 mnkr som resultat-

regleras mot särskilt balanskonto för VA-kollektivet. Inför 2021 budgeterades en budget i ba-

lans. 

Under året har fler och större reparationer och service utförts på bla reningsverkets utrustning 

och på pumpstationer än planerat och budgeterat. Ett antal engångskostnader såsom inköp av 

ett större antal vattenmätare samt rensning av brunnar och råvattenledningar har genomförts. 

Renhållning 

Renhållningen redovisar ett underskott om totalt 2,4 mnkr som resultatregleras mot renhåll-

ningskollektivet. Underskottet är 0,2 mnkr högre än budgeterat och beror främst på engångs-

kostnad för en indexreglering för åren 2016-2020 för slam som inte var känd. 

Vård och omsorg redovisar ett underskott på -1,4 mnkr 2020. Funktionsstödsverksamheten 

redovisar ett överskott på 4,1 mnkr. 3,1 mnkr avser bidrag från Migrationsverket för brukare 

utan svenskt medborgarskap och övriga bidrag, framförallt ersättning för sjuklönekostnader 

och momsersättning 2,0 mnkr. Nya ärenden utan finansiering i budgeten belastar resultatet 

med ca -1.0 mnkr. Funktionsstödsverksamheten har under året omorganiserats till Socialtjäns-

ten och hör från och med budgetåret 2021 dit även budgetmässigt. 

Äldreomsorg och hälso-och sjukvården redovisar ett underskott på -5,5 mnkr vilket uteslu-

tande härrör till en högre bemanning och därmed högre personalkostnader än budgeterat. Re-

sultatet är dock 1,3 mnkr bättre än föregående år. Förbättringen återfinns inom särskilt boende 

som i år har en budget i balans, medan kostnaderna för hemtjänsten har ökat trots ett minskat 

antal brukare och beviljade timmar. Även kostnaderna för hälso- och sjukvårdsenheten ökar, 

delvis kopplat till en högre bemanning än budgeterat och delvis på grund av dyra beman-

ningslösningar under sommaren.  

Generellt sett har den ekonomiska situationen inom äldreomsorgen förbättrats under året, till 

följd av en effektivare bemanningsplanering, och av underskottet är det endast 0,7 mnkr som 

hör till det sista tertialet. 

Kommunen har ansökt och blivit beviljad ett statsbidrag, äldreomsorgslyftet, vilket innebär att 

det finns medel till att utbilda outbildad personal till undersköterskor. Hittills är 12 vårdbiträ-

den anmälda till detta projekt som bedrivs från BrVux i Borås eftersom det är ett projekt för 

hela landet så samverkar Sjuhäradsregionen i detta. Projektet påbörjades i november 2020 och 

kommer pågå tom 2023.  

Kompetensförsörjningen under sommaren var förändrad mot tidigare år då det har varit fler 

sökande till semestervikariaten. Det har även varit lätt att rekrytera personal till övriga va-

kanta tjänster under hela året. Detta kanske beror på pandemin eftersom många andra 
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branscher inte anställde sommarvikarier och att de också har haft neddragningar i sina verk-

samheter vilket kan ha gynnat äldreomsorgen.  

Socialtjänsten redovisar ett underskott på -2,3 mnkr 2020. Underskottet beror främst på indi-

vid- och familjeomsorgsplaceringarna vilka kostat 4,3 mnkr mer än budgeterat, vilket är 3,3 

mnkr bättre än föregående år till följd av att antalet placeringsdygn minskar för andra året i 

rad.  

Bidrag från Migrationsverket för deltagare på daglig verksamhet utan svenskt medborgarskap 

bidrar till resultatet med 1,5 mnkr. 

Under en tvåårsperiod har socialtjänstens underskott minskat med 6,4 mnkr. En stor del av 

detta kunde relateras till kvalitetsbristkostnader.  

Under finansverksamheten finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Här finns 

budgeterat intäkter från Deponi Tumberg som är renhållningens affärsverksamhet, kostnad för 

medfinansiering av E20, kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner och personal-

omkostnader. Finansverksamheten har en negativ avvikelse mot budget på 11 343 tkr. Den 

främst orsaken till det negativa reslutatet beror på att Kommunfullmäktige tagit beslut om att 

upplösa resterande bidrag till E20 om 4 771 tkr samt ta kostnaden direkt för bidrag avseende 

GC-väg Östadkulle-Lena på 4 250 tkr. Dessa kostnader är utöver den årliga kostnaden för 

medfinansiering av E20. 

Upplupna löner är lägre än året innan vilket ger en positiv avvikelse mot budget. Ytterligare 

negativ avvikelse har kommunens personalomkostnader och övriga pensionskostnader på 

1 493 tkr. Detta beror på att pensionsutbetalningar har varit högre på grund av att fler valt att 

påbörja sin pension i förtid, vilket i sin tur har genererat högre kostnader för särskild lö-

neskatt. Detta vägs upp av att kommunens personalomkostnadspålägg som läggs på lönen ut 

till verksamheten och som genererar en intäkt mot verkligen personalomkostnader har ett 

överskott på arbetsgivaravgifter. Detta förklaras med att omkostnadspålägget är densamma för 

all personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika ålderskategorier.  

Övriga kostnader för kommunen redovisar ett underskott mot budget på 3 519 tkr. Detta på 

grund av kostnader för Vårbergmodulerna om 964 tkr, kostnader som härrör till försäljningen 

av Tånga på 274 tkr, kostnad för momsrevision om 801 tkr, kostnader för utrangering Kes-

berg på 1 234 tkr och kostnader för anpassning av röda moduler till verksamhet på 950 tkr. 

Intäkter på 652 tkr redovisas under finansverksamheten till följd av upplösningen av EKB-

potten. Markförsäljning om 1 378 tkr bidrar också till en postiv budgetavvikelse. 
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(mnkr) 

Urspr 
budget 

2020 

Ombud-
get 

2020 
Budget 

2020 
Bokslut 

2020 

Avvi-
kelse 
2020 

Pro-
gnos 

År 
Avvi-

kelse År 

Investering < 3 mkr 23,6 8,7 32,2 20,9 11,5 0,0 3,3 

Komponentredovisning 3,6 0,0 3,6 3,7 -0,1 3,6 0,0 

Inventarier Lindbladskolan 0,0 5,5 5,5 5,6 -0,1 5,5 0,0 

Omb. Vårdcentralen 0,0 17,9 17,9 0,9 17,0 1,0 16,9 

Förskola Fagrabo 2,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5

Ombyggnad mottagningskök 

Hol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-boende 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0

Centrumhuset ombyggnation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tillagningskök Lena 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ny demensavdelning 10 platser 5,5 5,3 10,8 0,0 10,8 0,0 10,8

Lindbladsskolan 0,0 0,3 0,3 -2,3 2,6 -2,2 2,5

Tennishallen 5,1 1,4 6,5 4,4 2,1 4,0 2,5

Musikskolan 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Ombyggn Nårunga mottagnkök 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,1 3,9

Trafikåtgärder vid Lena skola 0,0 3,0 3,0 0,2 2,8 1,5 1,5

Förskola Fagrabo 0,0 2,5 2,5 0,3 2,2 0,0 2,5

Investering > 3 mkr 28,7 33,1 61,8 12,9 48,9 13,8 48,0 

VA renov,anläggn o ledningsnät 4,0 - 4,0 0,4 3,6 0,0 - 

Va-verk och pumpstationer 0,0 - 0,0 1,2 -1,2 0,0 - 

Vattenverk, utökning - - - 0,3 -0,3 - - 

Brutet vatten pumpst o r-verk - - - 0,0 0,0 - - 

Inkommande renssil, reningsver - - - 0,2 -0,2 - - 

Blåsmaskiner, reningsverk - - - 0,1 -0,1 - - 

Polymer storsäck, reningsverk - - - 0,1 -0,1 - - 

Sveagatan S-ledning 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7 - 16,9

Omlastningsstation Tumberg 0,0 - 4,7 0,0 4,7 -2,2 2,5

Ny återvinningscentral 0,0 - 7,5 0,0 7,5 - 2,5

Överföringsledning Hol 0,0 - 0,6 0,2 0,4 -0,2 0,0

Överföringsledning Horla 0,0 - 1,3 0,1 1,3 0,1 3,9

Avgiftsfin invest 4,0 14,2 18,2 3,3 14,9 1,5 1,5 

Exploatering Flygaren - 0,0 0,0 0,6 -0,6 0,0 2,5 

Expl. Centrala Vårgårda 1,0 - 1,0 - 1,0 10,2 - 

Expl Flygaren - VA 0,0 - 0,0 0,1 -0,1 4,0 - 

Hjultorps kulle VA 0,0 - 2,9 - 1,8 4,0 - 

Exploateringar 1,0 5,8 6,8 4,0 2,8 0,0 0,0 

VA Nyanslutningar - - - 0,4 -0,4 - - 

VA Nyansl Varelidsv - - - 0,3 -0,3 - - 

Anslutningsavgifter VA - - - -1,1 1,1 - - 

Anslutningsavg VA - - - -0,4 0,4 - - 

Summa investeringar 57,3 61,7 119,0 40,7 78,4 0,0 0,0 

Tabell 80 Vårgårda kommuns investeringsredovisning 
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Investeringsanslag för mindre poster (< 3 mnkr) som utförts år 2020 innehåller projekt inom 

lärande, omsorg, samhällsbyggnad och IT. Av total budget på 32,2 mnkr har 20,9 mnkr nytt-

jats och större delen av överskottet kommer att behöva föras över till år 2021 eftersom pro-

jekten inte slutförts. Under 2020 har Vårgårda kommun bland annat köpt PUA-hallen från 

Vårgårda Hockey AB för 2,4 mnkr och kommunens stora stastning inom digitalisering har 

fortsatt. 

Komponentinvesteringar har genomförts; främst stomkompletteringar, ventilation och tak. Ut-

fallet blev 0,2 mnkr högre än budget.  

För de större investeringarna (> 3 mnkr) nyttjades 9,2 mnkr av de totalt 58,2 mnkr som fanns 

budgeterade. De flesta projekt är pågående och behöver ombudgeteras till nästkommande år. 

Gällande Vårdcentralen begärs inga delar i budgeten ombudgeterade. Här behövs ett omtag 

kring vilka åtgärder som ska genomföras, därför kommer ett nytt äskande i kommande bud-

getprocess.  

Investeringar inom VA och renhållningen finansieras via avgifter. VA-verksamheten hade 6,0 

mnkr i budget och ett utfall på 5,4 mnkr. Flera stora projekt har påbörjats men ej slutförts. Un-

der 2020 har anslutningsavgifter VA ett utfall på 0,4 mnkr. Anslutningsavgifterna består till 

största delen av anslutningsavgifter och spillvattenanslutningar för småhustomter. 

Renhållningens budget för projektet omlastningsstation Tumberg och ny återvinningscentral 

nyttjades inte i år men kommer behöver ombudgeteras tillr 2021-2022 då arbetet beräknas 

komma igång.  

Exploateringsinvesteringarna i kommunen redovisar ett utfall på 4,0 mnkr mot en budget om 

totalt 6,8 mnkr. Exploatering Flygaren överskred budget men beräknas ge ett nettoöverskott 

när alla industritomter är sålda. Exploatering Hjultorps kulle har precis påbörjats och dessa 

medel begärs ombudgeterade till 2021.  

Under 2020 har flertalet projekt avslutats och aktiverats, bland annat de stora projekten Lind-

bladskolan 166,4 mnkr och Inventarier Lindbladskolan 7,1 mnkr. Projektet  Lindbladskolan 

har varit viktigt för att säkerställa ändamålsenliga lokaler, men innebar också ett omfattande 

ekonomiskt åtagande i forma av kapitalkostnader.  
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I Vårgårda kommun finns det två avgiftsfinansierad verksamheter som särredovisas. Det är 

Renhållningsverksamheten.och Vatten- och avloppsverksamheten. 

Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt drif-

ten av avfallshandläggningen Tumberg, vilken drivs tillsammans med Herrljunga kommun. 

Renhållningen redovisar ett underskott om totalt 2,4 mnkr som resultatregleras mot renhåll-

ningskollektivet. Underskottet är 0,2 mnkr högre än budgeterat och beror främst på engångs-

kostnad för en indexreglering för åren 2016-2020 för slam som inte var känd. 

År (tkr) IB Årets resultat UB 

2016 1062 106 1 168 

2017 1 168 1350 2 518 

2018 2 518 911 3 429 

2019 3 429 1 528 1 901 

2020 1 901 2 440 -539

Tabell 81 Renhållningsverksamhetens ekonomi åren 2016-2020

Under året har fler och större reparationer och service utförts på bla reningsverkets utrustning 

och på pumpstationer än planerat och budgeterat. Ett antal engångskostnader såsom inköp av 

ett större antal vattenmätare samt rensning av brunnar och råvattenledningar har genomförts.  

Under 2020 upptäcktes alltför höga halter tungmetaller i det slam som reningsverket hanterar, 

vilket ledde till fördyringar i omhändertagandet. Efter upptäckterna har förvaltningen arbetet 

parallellt med att både utreda källor till tungmetaller samt med att hitta en mer resurseffektiv 

avsättning för slammet. Under året har en ny upphandling lett till lägre kostnader för omhän-

dertagande av slammet och flera källor till utsläpp har hittats. 

Resultaträkning 

(mnkr) Not 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Verksamhetens intäkter 1 18,0 18,2 17,1 

Verksamhetens kostnader 2 -14,7 -15,0 -13,6

Avskrivningar/Nedskrivningar 4 -2,6 -2,5 -2,7

Verksamhetens nettokostnader 0,7 0,7 0,8 

Finansiella intäkter - - - 

Finansiella kostnader 3 -0,7 -0,7 -0,8

Resultat före avsättning -0,0 0,0 0,0 

Tillskott från resultatfond - - - 

Justerat årets resultat -0,0 0,0 0,0 

Tabell 82 Vatten- och avloppsverksamhetens resultaträkning
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Balansräkning 

(mnkr) Not 
Utfall Utfall 

2019 20120 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 4 44,1 45,7 

Summa anläggningstillgångar 44,1 45,7 

Omsättningstillgångar 5 1,7 4,5 

Summa omsättningstillgångar 1,7 4,5 

Summa tillgångar 45,8 50,2 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Ingående eget kapital 0 0,0 

Årets resultat 0 0,0 

Summa eget kapital 0 0 

Långfristiga skulder 34,1 40,4 

Kortfristiga skulder 11,7 9,8 

Summa skulder 45,8 50,2 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 45,8 50,2 

Tabell 83 Vatten- och avloppsverksamhetens balansräkning

Sammantaget redovisar avgiftskollektivet ett underskott för 2020 på 1 117 tkr som resultatre-

glerats mot särskilt balanskonto för VA-kollektivet.  

År, tkr Ingående balans Årets resultat Utgående balans 

2016 1 872 59 1 931 

2017 1 931 -1 027 903 

2018 857 145 1 048 

2019 1 048 -2 328 -1 280

2020 -1 280 -1 117 -2 397

Tabell 84 Vatten- och avloppsverksamhetens vekonomi åren 2016-2020
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Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och liknande. Om förpliktelsen måste 

infrias så belastar den resultatet. 

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen. 

Förpliktelse som är säkrea eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 

infriandetidpunkt.  

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade 

vid bokslutstillfället. 

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget. 

Kommunens samlade överskott och underskott 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder el-

ler industrier. 

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital. 

Räntan är en intern post. 

Visar hur medel har tillföts och använts för löpande verksamhet, investeingar samt finansie-

ring och därmed likviditetsförändringen. 
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Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga 

skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar. 

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag. 

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förburkningen av en materiell anläggnings-

tillgångs betydande delar är väsentlig. Respektive kompontent skrivs av separat. 

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsredskap på kort sikt. 

Skulder och fordningar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen. 

MSB är en statlig myndighet och har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, 

kriser och civilt försvar. 

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadig-

varande bruk. 

RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet 

och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal 

bokföring redovisning.

Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel. 

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betal-

ningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme. 



Revisorerna i Vårgårda kommun 2021-04-01 

Till 

2021 -04- 0 6 

Fullmäktige i Vårgårda kommun 
organisationsnummer 212000-1454 

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga frän 
PwC som biträder revisorerna. 

Styrelse och nämnder samt beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och frän ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 
tillräcklig. Rutiner för rapportering och redovisning bör vidareutvecklas gällande 
Myndighetsnämnden för Bygg och Mijö. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmäl som fullmäktige uppställt. 
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

VI tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Vårgårda kommun 2021-04-01 

BIiagor 

• Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2020 
• PM Grundläggande granskning nämnderna 2020 
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen samt

revisionsberättelser för de kommunala bolagen
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