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Kommunstyrelsens ordförande 
Vårgårda växer! För tredje året i rad inleder jag förordet till årsredovisningen 
på detta sätt. Vårgårda växte 2017 med 195 invånare, varav födelseöverskottet 
var 52 personer. 142 barn föddes så det känns extra bra att vi tagit beslut om 
att bygga en större skola i centrum. 

Men det är inte bara samhället Vårgårda som växer. Befolkningstillväxten är ganska väl 
fördelad över hela kommunen. Trycket på plats på förskolan finns i alla kommundelar och 
under året byggde vi ut förskolan i Nårunga. Men när det gäller antalet nya bostäder var det 
under 2017 en markant övervikt (45 av 55) som byggdes i tätorten. En följd av detta är att 
Vårgårda nu har brist på tomter för villabyggnation. Under året blev seniorboendet Björnen 
klart, och det innebar ett välbehövligt tillskott med 32 lägenheter. Björnen är Vårgårda 
kommuns hittills största investering med sina 55 miljoner. 
 
Inför arbetet med 2018 års budget gjordes ett stort arbete för att förnya den framgångsrika 
modell vi har i Vårgårda kommun med tydliga budgetmål. Ledamöterna i 
kommunfullmäktige samlades och tillsammans med förvaltningen vässade vi målen för att de 
ska bli ännu spetsigare och tydligt mätbara. Till exempel har vi tagit ytterligare ett steg på 
vägen mot att få en fossilfri fordonspark, där vi också vill ha andra drivmedel än biogas där så 
passar. Miljöberedningen lade grunden till det långsiktiga arbete som nu börjar ge resultat i 
form av högre placeringar på Aktuell Hållbarhets kommunranking där Vårgårda placerar sig 
på plats 114. Målet var högre, och det gör att vi inte klarar målet detta år heller. 
 
Den nya skolan i centrum byggs enligt Svanen-kriterier, och det tror vi kommer att hjälpa till 
att få en långsiktigt hållbar och miljömässigt riktig byggnad. Under året har arbetet med 
giftfria förskolor och matavfallsinsamling bidragit till bättre rankingresultat. Andelen svenskt 
kött i kommunal verksamhet är nu uppe i 93%, men när det gäller andelen ekologiskt har 
Vårgårda ännu en bit kvar till att nå de mål som är i budgeten.  
 
Meritvärdet i skolan i Vårgårda stiger, och allt fler är behöriga till gymnasiet. Detta är mycket 
glädjande då det har stor betydelse för hur det går i resten av livet. Framgång i skolgången är 
en av de avgörande faktorerna mot utanförskap. Även andelen som slutför sin utbildning på 
Sundlergymnasiet ökar rejält och jag hoppas att detta är något som håller i sig. Men elevers 
syn på undervisningen är inte så god som vi önskat och framför allt ligger Vårgårda på en 
alldeles för låg nivå i SKL:s öppna jämförelser på plats 162 av Sveriges 290 kommuner. Ett 
förändringsarbete i skolan måste vara långsiktigt, och enkla lösningar är inte framgångsrika. 
Att mäta läskunnighet tidigt, ha höga förväntningar och att följa årskullars progression är en 
nödvändighet för att hitta de framgångsfaktorer som finns.  
 
Näringslivet i Vårgårda går på högvarv. Vårgårda placerar sig på plats 10 i Svenskt 
näringslivs ranking över företagsklimat och det är ett riktigt bra resultat och gott och väl över 
målet. Servicen från förvaltningen rankas som Sveriges bästa och har gäller det att hänga i 
och hålla på när trycket är högt.  
 
Trycket på att hitta kompetens är också stort och arbetslösheten är låg. Glädjande är att 
andelen unga med ekonomiskt bistånd gått ned med 25%. Ett tydligt arbete med coachning på 
VIA som infördes under 2016, har lett till fler i arbete, praktik eller utbildning. Att ha ett 
arbete som genererar egenförsörjning ger individen större möjlighet att utforma och bestämma 
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över sitt liv. Fakta är att alla behövs i Vårgårda för att vi ska klara kompetensförsörjningen 
både i företagen och kommunen. 
 
Vårgårda kommun har en hög nöjdhet bland dem som får omsorg av kommunen. I särskilda 
boenden och när det gäller den dagliga verksamheten behöver vi bättra på oss en del. Vi 
fortsätter arbetet med att erbjuda fler heltider, och andelen har ökat om än i alldeles för låg 
takt. Projektet som startades fortsätter och kommunen är bestämd i att heltid ska vara norm.  
 
Årets ekonomiska resultat är det högsta någonsin, 23,1 miljoner. Ett resultat som är en liten 
hjälp på vägen med de stora investeringar som är beslutade. Enligt SKL så står också 
kommunerna de närmaste åren inför stora demografiska utmaningar i form av att både antalet 
barn och antalet äldre ökar, så pengarna behövs inför kommande år om vi ska kunna uppfylla 
visionen om den goda kommunen. 
 
Till sist vill jag tacka er alla som hjälpt till under året. Alla politikerkollegor för gott 
samarbete, alla anställda som gör det lilla extra för att vi ska vara den goda kommunen, och 
alla andra Vårgårdabor som bidrar på så många olika sätt för att Vårgårda ska bli så mycket 
bättre. Stort tack till er alla! 
 
 
 
 
Bengt Hilmersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunchefen 
 

Vision 
Vårgårda kommuns vision: Den goda kommunen med 13000 invånare år 2027. Visionen är 
det kommunförvaltningen tar sikte mot i allt som utförs.  
 
Visionens första del, Den goda kommunen, syftar på att kommunförvaltningen till 
kommuninvånarna skall leverera alla tjänster med god kvalitet.  
 
Visionens andra del, med 13000 invånare år 2027,  syftar på att kommunförvaltningen skall 
skapa goda förutsättningar för kommunen att växa, dvs att kommunen ökar antalet invånare 
varje år. 
 
Till visionen hör fyra fokusområden. Hållbar miljö, Utvecklande skola, Konkurrenskraftigt 
näringsliv samt Attraktivt boende. 
 
Arbetet för Hållbar miljö följer den strategi som kommunfullmäktige fastställt. Se 
redovisning på annan plats i årsredovisningen. 
 
Inom ramen för fokusområde Utvecklande skola ligger allt utvecklingsarbete för kommunens 
olika förskolor, grundskolor samt gymnasium. Här kan under 2017 noteras att skolans resultat 
förbättrats inte till den nivån som de politiska målen uttrycker men måluppfyllelsen har 
förbättrats under året. Det återstår mycket arbete då skolan är det viktigaste förebyggande 
arbetet som en kommun kan arbeta med 
. 
I Svenskt Näringslivs kommunranking ligger Vårgårda kommun alltjämt på en mycket hög 
placering vilket bekräftar att kommunen har ett Konkurrenskraftigt näringsliv. Under året har 
regelbundet Kommunalråden tillsammans med kommunchefen genomfört ett stort antal besök 
hos näringsidkare vilket ger ömsesidig kunskap om nuläge och utveckling för såväl 
kommunen som besökta företag. På området Flygaren mellan E20 och flygfältet har nu 
Mellbygaraget färdigställt en fin byggnation. Glädjande är att ytterligare tomter är sålda och 
de kvarstående är uppbokade. Kommunen har ett angenämt problem att utveckla ytterligare 
ett attraktivt industriområde.  Byggande av motorväg mellan Alingsås och Vårgårda är 
påbörjad och det stärker på sikt kommunens attraktivitet som plats för företag. 
 
Inom fokusområde Attraktivt boende inryms såväl kommunens som privata entreprenörers 
samt enskildas satsningar på nya bostäder. Som ett resultat av dessa nya bostäder kunde 
kommunen registrera hela 195 nya kommuninvånare under 2017.  
 
Under året märks tydligast alla nya bostäder på området Algutstorp men åker man runt i 
kommunens olika delar finner man många nya enskilda fastigheter uppförda.  
Kommunförvaltningen har byggt och invigt fastigheten Björnen i anslutning till 
Kullingshemmet. Ett projekt som fallit mycket väl ut hos de inflyttade. 
  
Planeringen för nästa stora bostadsområde Fagrabo har tagit fart under året. Området är en 
omistlig del för att uppnå visionen om 13000 invånare år 2027. Utöver den planeringen har ett 
flertal nya detaljplaner fastställts som möjliggör byggande av ytterligare bostäder i 
kommunen. 
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Värdegrund 
Vårgårda kommuns värdegrund: Med respektfullt bemötande, individanpassade lösningar 
och hög tillgänglighet levererar Vårgårda kommun välfärdstjänster som överträffar 
förväntningarna. Detta förutsätter kreativitet och ständig utveckling med fokus på 
resultat. 
 
Värdegrunden anger vilket förhållningssätt alla medarbetare skall ha gentemot alla människor 
de möter i sitt arbete. Värdegrunden anger också att alla medarbetare skall fokusera på hög 
kvalitet i det som utförs och att ständig utveckla tjänster och processer. Värdegrunden talar 
också om hur alla som arbetar i förvaltningen ska vara mot varandra.  
 

Utmaningar framöver 
Projekten Minskad sjukfrånvaro och Heltidsanställningar har under 2017 kommit igång och 
dessa två områden har under flera år varit förvaltningens stora utmaningar, nu finns det ett 
pågående arbete som kommer att kunna uppvisa resultat redan under 2018. Båda dessa delar 
är fortsatt två viktiga kvalitetsfrågor, jämställdhetsfrågor samt inte minst framtidsfrågor. 
 
Ekonomiska utmaningar med en ökad demografi utmaning, där de mellan 0-18 och de över 65 
ökar i större omfattning än de mellan 19-64 år. Utöver demografin kommer också de stora 
investeringsbesluten som beslutats under 2018 att under 2020 öka kapitalkostnaderna med 
drygt 10 miljoner.  
 

Sammanfattning 
Verksamhetsåret 2017 har varit ett gott år för Vårgårda kommun. Många stora 
investeringsbeslut för framtiden har tagits som över tid leder till ökad attraktionskraft för att 
bo och verka i kommunen. Kombinationen av en bra tillväxt och ett bra ekonomiskt resultat 
lägger en god grund in i kommande verksamhetsår.  
 
Slutligen vill jag som alltid passa på att tacka alla medarbetare som varje dag gör skillnad för 
dem vi är till för, nämligen dem som bor och verkar i Vårgårda kommun. Det är de som 
arbetar allra närmast vårgårdaborna som är viktigast för att kommunen ska nå kvalitetsmålen. 
 
 
 
 
 
Lars Björkqvist 
Kommunchef 
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Vision och värdegrund
I oktober 2015 antog kommunfullmäktige Vårgårda kommuns vision: 

Den goda kommunen med 13 000 invånare 
2027. 

I den ingår en beskrivning av vad "den goda 
kommunen" innebär. Visionen anger fyra 
fokusområden som beskriver hur Vårgårda ska 
ges förutsättningar för att utvecklas, växa och ge 
värde för den goda kommunen.

De fyra fokusområdena är :

• Attraktivt boende

• Hållbar miljö

• Utvecklande skola

• Konkurrenskraftigt näringsliv. 

Sedan 2012 finns en värdegrund som anger hur 
medarbetarna i förvaltningen ska förhålla sig i 
mötet med de människor kommunen är till för. 

Oavsett vart eller till vem man som elev/ 
brukare/ klient/ invånare/besökare/medarbetare 
vänder sig kan man förvänta sig samma 
bemötande. 

Med respektfullt bemötande, individanpassade lösningar och hög tillgänglighet 
levererar Vårgårda kommun välfärdstjänster som överträffar förväntningarna. 
Detta förutsätter kreativitet och ständig utveckling med fokus på resultat.

Värdegrunden omfattar alla som arbetar i kommunen, ska ständigt hållas levande i kommunens 
verksamheter och vara en del av det dagliga arbetet. Blir värdegrunden en bas i alla verksamheter 
blir Vårgårda en bra och attraktiv arbetsgivare.

Kommunens vision och värdegrund ska finnas med som grund i alla beslut som tas, allt som görs 
och allt som förmedlas.  

Modell för styrning och uppföljning i Vårgårda kommun
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Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har för att styra 
verksamheten. De mål som politiken antagit i budget och verksamhetsplan anger vad som ska 
levereras i form av tjänster till medborgarna/brukarna. Målen utgår från visionens målområden och 
inriktningar.  Målen är uppföljningsbara genom satta målnivåer. Budget och verksamhetsplan för 
Vårgårda kommun 2017-2019  innehåller 31 mål med målvärden samt tre uppdrag. 

Planering

Utifrån målen bestämmer verksamheten 
sen hur arbetet ska genomföras. 
Förvaltningen tar varje år fram så kallade 
aktivitetsplaner där verksamheten planerar 
vilka aktiviteter som ska genomföras, hur 
de ska genomföras, vem som ansvarar för 
aktiviteterna samt hur och när de ska 
följas upp.  

En aktivitetsplan är ett sätt att ge struktur 
i arbetet med mål- och resultatstyrning 
och säkerställer att arbete sker i enlighet 
med målen. Aktivitetsplanen är till för att 
medarbetare ska bli delaktiga i arbetet med 
mål och resultat. Kopplingen mellan de 
politiska målen och det som sker ute i 
verksamheterna är av största vikt. 

Aktivitetsplaner formuleras från och med 2016 både på förvaltningsnivå och på enhetsnivå. 
Förvaltningens aktivitetsplan anger vilka mål/målområden som berör respektive enhet, beskriver 
övergripande hur arbete ska ske samt ger vägledning för innehållet i enheternas aktivitetsplaner.

Utifrån förvaltningens aktivitetsplan ska chef och medarbetare på respektive enhet tillsammans ta 
fram en aktivitetsplan för enheten. Enhetschefen är ansvarig för att aktivitetsplanen implementeras, 
följs upp samt rapporteras till verksamhetscheferna tre gånger per år (30/4, 31/8, 31/12).

Uppföljning och analys

Förtroendevalda får tre gånger om året en uppföljning av om hur de mål som beslutats kommer att 
uppnås. En uppföljning av resultatet i verksamheten sker 30/4, 31/8 och 31/12. Resultaten 
sammanställs så att det går att identifiera avvikelser, till exempel genom könsuppdelad statistik för 

SKL:s styrsnurra visar de olika stegen i mål- och 
resultatstyrning. 
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att synliggöra flickors, pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. 

För att veta hur Vårgårdas resultat står sig i jämförelse med andra är det viktigt att jämföra 
resultaten 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 förbättras var och vad 
man kan lära av de som lyckats bra. 

Åtgärder

I analysen ingår att söka orsaker till eventuella resultatavvikelser och föreslå vad som måste göras 
för att förbättra resultaten. Orsaker kan beror på externa omvärldsfaktorer, så som t.ex. demografi, 
lagstiftning och på interna faktorer så som  t.ex. arbetssätt, ledarskap och kompetens.  De externa  
faktorerna kan inte påverkas, det är endast de interna faktorerna som går att ha ett direkt inflytande 
på.  Hur kan arbetssättet förändras för att få ett bättre resultat?  

Utifrån analys av orsaker och slutsatser föreslår förvaltningen åtgärder för att uppnå målen. De 
slutsatser och förslag på åtgärder som presenteras bildar underlag för beslut. Detta kan ligga till 
grund för politiska överväganden och för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och 
utveckling. 
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Tio år i sammandrag 
Nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Befolkning           
Antal invånare 10 976 10 967 10 943 10 994 11 030 11 065 11 089 11 165 11 295 11 490 
- varav 0-6 år 944 941 929 943 949 934 951 941 978 1 026 
- varav 7-17 år 1 631 1 566 1 514 1 481 1 472 1 462 1 479 1 472 1 490 1 533 
- varav 18-64 år 6 616 6 608 6 577 6 573 6 538 6 522 6 458 6 473 6 518 6 557 
- varav 65- år 1 785 1 852 1 923 1 997 2 071 2 147 2 201 2 279 2 309 2 374 
Utdeb av obl. skatter och 
avgifter 

31,94 32,09 32,09 32,09 32,34 32,34 32,34 32,69 32,69 32,69 

Kommunalskatt, kr 21,49 21,64 21,64 21,64 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 
Landstingsskatt, kr 10,45 10,45 10,45 10,48 10,88 11,13 11,13 11,48 11,48 11,48 
Resultat, mkr           
Verksamhetens intäkter 112,4 125,9 130,5 135,2 163,3 145,2 153,0 181,3 211,2 229,2 
Verksamhetens kostnader -542,8 -558,4 -583,1 -595,1 -625,2 -618,7 -652,3 -699,8 -760,2 -793,2 
Avskrivningar -24,6 -20,0 -20,6 -20,1 -20,8 -21,1 -21,9 -22,0 -27,4 -26,0 
Verksamhetens nettokostnader -455,0 -452,5 -473,2 -480,0 -482,7 -494,6 -521,2 -540,5 -576,4 -590,0 
Skatteintäkter och gen. 
statsbidrag 

453,6 464,7 482,5 485,7 492,2 509,2 528,1 550,4 586,2 612,3 

Finansnetto -1,7 -0,8 0,0 -0,2 -0,1 1,0 -0,5 0,7 1,3 0,8 
Resultat före extraord. poster -3,1 11,4 9,3 5,5 9,5 15,7 6,3 10,6 11,1 23,1 
Extraord. intäkter och 
kostnader 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat kommunen -3,1 11,4 9,3 5,5 9,5 15,7 6,3 10,6 11,1 23,1 
Årets resultat Vårgårda 
Bostäder AB 

1,2 2,3 0,9 0,6 0,5 1,7 1,4 1,3 1,3 20,5 

Årets resultat Vårgårda 
Utveckling AB 

  0,0 0,0 -0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,4 

Årets resultat koncernen -1,9 13,7 10,2 6,1 9,6 17,6 8,0 11,9 12,6 43,4 

Verksamhetens nettokost 
tkr/inv 

-41,4 -41,3 -43,2 -43,7 -43,8 -44,7 -47,0 -48,4 -51,0 -51,3 

Verksamheternas budget-
avvikelser 

1,7 10,5 -4,6 -1,3 -17,6 -7,2 -5,5 -3,0 1,9 4,2 

Balans, mkr           
Balansomslutning 363,9 397,9 384,9 390,7 397,9 420,2 446,2 499,1 557,8 647,9 

Nettoinvesteringar 30,3 19,2 22,9 32,5 32,9 27,3 24,9 47,9 71,8 87,2 

Nettoinvesteringar, Vårgårda 
Bostäder 

3,1 1,2 1,7 4,7 5,0 3,4 48,4 2,9 11,8 12,3 

Långfristiga skulder 50,0 20,0 0,0 20,0 35,0 15,0 0,0 30,0 31,2 17,5 

Kortfristiga skulder 73,4 121,0 115,6 96,0 82,1 108,9 126,7 131,3 177,2 255,8 

Borgensåtaganden 223,8 218,8 218,7 218,4 218,2 222,9 247,6 243,2 247,9  

Ekonomiska nyckeltal, 
procent 

          

Soliditet 57,0 55,0 59,3 59,8 61,1 61,6 59,6 55,7 51,8 48,2 

Självfinansieringsgrad av 
invest 

71,0 163,5 130,6 78,8 92,0 134,9 116,4 68,1 51,3 56,3 

Resultat/skatteintäkter + 
Statsbidrag 

-0,7 2,5 1,9 1,1 1,9 3,1 1,3 1,9 1,9 3,8 

Personal           
Antal anställda, tillsvidare 899 895 903 875 868 876 867 875 895 907 

Antal anställda, visstid 94 87 80 95 106 102 95 107 126 95 

Antal årsarbeten * 724 793 832 833 831 828 --- 750 800 805 

   därav månadsavlönade 625 694 719 721 712 711 --- 641 682 692 

* Arbetad tid omräknad till årsarbeten. Åren 2008-2013, beräknat på 1700 timmar per år. 2015-2017, beräknat på 1980 timmar per år. 
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Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur yttre omständigheter påverkar 
eller kan påverka Vårgårda kommun. Avsnittet behandlar inledningsvis 
samhällsekonomin. Därefter följer en känslighetsanalys av några viktiga 
faktorer som påverkar kommunens utveckling. Slutligen belyses befolkningen, 
bostadsmarknaden, näringslivet och arbetsmarknaden.  
 

Det ekonomiska läget 
 

Högkonjunkturen kulminerar 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 

procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i 

omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. SKL räknar med att svensk BNP växer något 

långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi 

börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb 

uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan 

kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba 

befolkningsutvecklingen för med sig. 

Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit 

tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och 

svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning 

sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även 

i tillväxtländerna har en negativ trend brutits. 

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i 

investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan 

växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare 

än tidigare. Sammantaget innebär det enligt SKLs bedömning att kalenderkorrigerad BNP växer med 

knappt 2,9 procent 2018, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent 2020. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De 

löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är 

också det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något 

lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med 

att höja styrräntan till i oktober i år. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor 

som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. 

Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det naturligt med överskott i de offentliga 

finanserna. SKLs beräkningar tyder på att sparandet kommer att ligga strax under en procent av BNP 

kalkylperioden ut. 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3,0 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4 
Sysselsättning, timmar* 2,0 1,7 1,5 0,0 –0,5 0,1 
Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,3 6,3 6,4 6,5 
Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,0 2,9 3,2 3,4 3,4 
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 2,9 3,2 3,4 3,4 
Konsumentpris, KPIF 1,4 2,0 1,8 1,9 2,1 2,0 
Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,6 2,3 2,9 2,6 
Realt skatteunderlag 2,5 1,5 1,1 0,6 –0,1 0,7 
Befolkning 15–74 år 0,9 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Svagare skatteunderlagstillväxt framöver 
SKLs beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att 

högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i slutet av 2020. 

Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat vänja sig vid under 

konjunkturuppgången 2010–2016 nu dämpas betydligt (diagram 1). Efter flera år med ökningstal över 

4,5 procent väntar SKL en mer genomsnittlig ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag 

ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss 

konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i 

långsammare takt från och med i år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas 

stiga snabbare. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Procent respektive procentenheter 

 

Källa: Skatteverket och SKL. 

År 2018 håller höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år tillbaka 

skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. Skatteunderlagets faktiska ökningstakt är därmed 

mindre än den underliggande. Detta kompenseras kommunerna för genom en höjning av 
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anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens 

beräknade effekt på skatteintäkterna. 

 

Känslighetsanalys 
En kommun påverkas givetvis av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta 

tydligt är att upprätta en känslighetsanalys. 

 

Känslighetsanalys, mnkr  
Ränteförändring med 1 % +/- 0,9 

Löneförändring med 1 % (inkl. sociala avgifter) +/- 5,2 

Bruttokostnadsförändring 1 % +/- 8,0 

Förändrad utdebitering med 1 kr +- 22 mnkr 

 

I tabellen ovan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens finansiella resultat. I 

tabellen ovan framgår bland annat att även små procentuella förändringar vad gäller intäkter 

och kostnader kommer att få stora ekonomiska följdverkningar för kommunen. Då oplanerade 

händelser kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi är det viktigt att upprätthålla 

en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. 

  

Demografi 
Vårgårdas befolkningsutveckling har under det senaste decenniet visat på både uppgång och 

nedgång. Utvecklingen är beroende både av kommunens attraktionskraft men även av 

tillgången på lediga lägenheter. I början av 1990-talet hade Vårgårda kommunen en kraftig 

befolkningstillväxt som sedan legat stabilt fram till 2005 då befolkningen återigen ökade 

kraftigt. 

 

Folkmängd 2016 2017 
Kvinnor 5 553 5 641 

Män 5 742 5 849 

Summa 11 295 11 490 

 

Folkmängdsförändringar 2016 2017 
Födda 152 142 

Döda -109 -90 

Födelsenetto 43 52 

Inflyttade  684 

Utflyttade  549 

Flyttningsnetto 88 135 

Justering* -1 8 

Befolkningsförändring 130 195 

Källa: Scb   
* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan 

förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas ibland som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, 
in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. (Källa: scb) 

 

Under den senaste 10-årsperioden har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt där 

antalet invånare ökat med totalt 514 personer. 
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Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2017 till 11 490 vilket är en ökning med 

195 personer jämfört med föregående år. 

 

Kommunen är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. 

För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva 

boendemiljöer både i tätorten Vårgårda men även på landsbygden. 

 

Boende 
Boendet och livsmiljön får en allt större betydelse i människors liv. Det är inte längre 

tillgången till arbete som primärt styr var vi väljer att bosätta oss. Goda och varierande 

boendemiljöer har blivit en mycket viktigt konkurrensfördel för kommunerna i hela landet. 

 

Under 2017 färdigställdes 55 bostäder i hela kommunen varav 45 i Vårgårda tätort. Av de 

färdigbyggda bostäderna byggdes sammanlagt 20 nya villor därav hälften på landsbygden. I 

tätorten blev sammanlagt 45 nya bostäder inflyttningsklara därav 35 hyresrätter. Som väntat 

har antalet färdigställda bostäder i tätorten betydligt minskat eftersom byggnationen av 

bostadsrätter i Algutstorp är i full fart. Men lägenheterna kommer att vara inflyttningsklara 

under 2018.  

 

Antalet beviljade bygglov för nybyggnation av enbostadshus har ökat markant under 2017 

jämfört med året innan. Även antal beslutade förhandsbesked samt beviljade bygglov för alla 

åtgärder har ökat med 30 procent under samma period. Detta signalerar att byggnationen 

pågår på flera platser i kommunen och kommer troligen att leda till ett bra slutresultat för 

2018. 

 

Under 2017 antogs en detaljplan som säkerställer utbyggnad av trettiotal lägenheter i centrala 

delar av tätorten.  Däremot pågår ett intensivt arbete med detaljplaner för flera områden i 

centrala lägen som kommer att möjliggöra förtätningar och byggnation av bostäder inne i 

tätorten.  
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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. En annan grupp som efterfrågar 

hyresrätter är de äldre vilka idag har ett egenägt boende. 

 

Näringsliv 
Förutsättningarna för att locka nytt företagande till kommunen är goda med tanke på 

geografiskt läge, kommunikationer med mera.  

 

Flygaren är ett stort och viktigt område utmed E20 där kommunen arbetat lång tid för att 

skapa förutsättningar för nyetablering. Det första avtalet om företagsetablering på området 

blev klart i maj 2016 samt att ytterligare fyra avtal tecknades två tomter bokades under 2017. 

En process är startad med att få till avstyckningar så att försäljningarna ska kunna fullföljas.   

 

Under 2017 tillkom 76 företag i kommunen enligt Bolagsverket. Idag finns det 958 företag i 

kommunen.  

 

Kommunen har ett livaktigt samarbete med ortens företag via företagsnätverket Center of 

Innovation (CoI), som bildades 1994. CoI har till syfte att stärka och påverka samspelet och 

förståelsen mellan företagen i Vårgårda kommun och därmed stärka affärsverksamheten.  

 

Vårgårda kommun har ett gott näringslivsklimat vilket återspeglas i Svenskt Näringslivs 

ranking avseende näringslivsklimatet. 2017 placerade sig Vårgårda kommun på en 10:e plats 

av landets 290 kommuner (försämring med 2 placeringar sen 2016). Detta innebär att 

Vårgårda placerar sig näst bäst i Västra Götaland. 

 

År 2016 var det 2 069 personer som pendlar till och 2 625 personer som pendlar från 

Vårgårda. 3 136 personer bor och arbetar i kommunen. 

 

Största privata arbetsgivarna 2017 
 
Företag 

 
Antal 

anställda 
Autoliv Sverige AB 950 

Söder & co 470 

V & B Gustavsberg AB 205 

Doggy AB 147 

Vårgårda Buss AB 130 

Bring Cargo Inrikes Vårgårda AB 80 

Rydlers Bygg AB 69 

Broson Wheel AB, Broson Steel AB 67 

Sundolitt AB 60 

Forankra ABT AB 58 

VIAB 41 

Källa: CoI och Vårgårda Kommun  
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Arbetsmarknad 
Vid årsskiftet 2017/2018 befann sig 281 personer i arbetslöshet i Vårgårda kommun, vilket är 

en ökning med 11 personer jämfört med 12 månader tidigare. Antalet öppet arbetslösa 

uppgick till 127 personer, vilket motsvarar 2,3 % av den registrerade arbetskraften. Jämfört 

med riket är detta 1,8 procentenheter lägre.  

 

När det gäller ungdomar 18-24 år var det 8,7 % av den registrerade arbetskraften som var 

arbetslösa vid årsskiftet. Av dessa var det 3,7 % eller 23 st som var öppet arbetslösa. 

 

Arbetsmarknad 2017-12-31 
 Vårgårda Riket 

 Antal % % 

Alla    

Arbetslösa 281 5,1 7,5 

Jmf förra året  +11   

I program o. åtgärd 154 2,8 4,1 

Öppet arbetslösa 127 2,3 3,4 

    

Ungdomar    

Arbetslösa 54 8,7 10,2 

Jmf förra året -2   

I program o. åtgärd 31 5,0 5,6 

Öppet arbetslösa 23 3,7 4,6 

Källa: ams.se    
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Vårgårda i ett sjuhäradsperspektiv 
 

Befolkningsförändring under 
senaste femårsperioden, %   

Svenskt Näringslivs 
kommunranking 2017 

Bollebygd 8,2 Vårgårda 10

Borås 4,8 Herrljunga 27

Ulricehamn 4,7 Ulricehamn 100

Vårgårda 3,8 Borås 118

Svenljunga 3,5 Tranemo 142

Tranemo 2,7 Bollebygd 173

Herrljunga 2,3 Svenljunga 235

Mark 2,2 Mark 255

Källa: Scb    Källa: www.foretagsklimat.se   

     

Skattesats 2017, %  
Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan antal, 2016 

Ulricehamn 21,05 Svenljunga 4,9

Mark 21,21 Herrljunga 4,9

Vårgårda 21,21 Borås 5,0

Borås 21,31 Mark 5,0

Tranemo 21,50 Tranemo 5,2

Bollebygd 21,59 Bollebygd 5,3

Svenljunga 21,90 Ulricehamn 5,3

Herrljunga 21,94 Vårgårda 5,5

Källa: Kolada    Källa: Kolada   

     

Skattekraft i procent av 
riksgnomsnitt, taxeringsår 2017  

Lärartäthet, antal elever per lärare 
(heltidstj.) totalt, 2016 

Bollebygd 101 Herrljunga 10,5

Borås 94 Tranemo 10,8

Ulricehamn 92 Svenljunga 11,4

Vårgårda 90 Ulricehamn 11,4

Herrljunga 90 Vårgårda 11,5

Tranemo 91 Bollebygd 11,9

Mark 91 Mark 12,2

Svenljunga 85 Borås 12,8

Källa: Scb    Källa: Skolverket   
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Andel öppet arbetslösa, december 
2017, %  

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
ett yrkesprogram, kommunala 
skolor, %, 2017 (inkl. nyanlända) 

Bollebygd 2,2 Bollebygd 93,0

Vårgårda 2,3 Herrljunga 84,6

Herrljunga 2,4 Borås 78,5

Mark 2,7 Mark 78,4

Svenljunga 2,7 Ulricehamn 76,9

Tranemo 2,7 Tranemo 76,3

Ulricehamn 3,2 Vårgårda 76,2

Borås 4,4 Svenljunga 74,5

Källa: Kolada    Källa: Skolverket   

     

Betyg årskurs 9, genomsnittligt 
meritvärde (17 ämnen) samtliga 
huvudmän, 2017 (inkl. nyanlända)  

Andel personer 65+ år i ordinärt 
boende som var beviljade 
hemtjänst 2016, % 

Bollebygd 235,9 Bollebygd 5,7

Borås 222,3 Tranemo 6,9

Herrljunga 215,1 Mark 7,0

Ulricehamn 211,4 Ulricehamn 7,1

Mark 208,0 Herrljunga 7,9

Tranemo 205,9 Vårgårda 8,2

Vårgårda 204,5 Borås 9,0

Svenljunga 193,2 Svenljunga 11,7

Källa: Skolverket    Källa: Kolada   

     

Invånare 65+ i särskilda 
boendeformer, %, 2016    

Svenljunga 2,9   

Bollebygd 3,0   

Herrljunga 3,4   

Mark 3,7   

Borås 3,8   

Vårgårda 3,9   

Ulricehamn 4,1   

Tranemo 4,5   

Källa: Kolada      
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Måluppföljning per den 31 dec 2017

Kommunens vision, målområden och övergripande mål ska vara vägledande för kommunens 
verksamheter och även ligga till grund för kommunens ägardirektiv för det kommunala bolaget. De 
utförande verksamheterna arbetar kontinuerligt med att uppnå de mål som finns och att genomföra 
de uppdrag som angivits.

För att förtroendevalda ska kunna få vetskap om att de mål som beslutats uppnås, sker det 
återkommande en uppföljning av resultat i verksamheten tertialvis (30/4, 31/8, 31/12). Dessa 
resultat sammanställs så att det går att identifiera avvikelser. Förvaltningen analyserar resultaten, 
gör en analys för att söka orsaker till eventuella resultatavvikelser samt föreslår vad som behöver 
genomföras för att förbättra resultaten. De slutsatser och förslag på åtgärder som presenteras bildar 
underlag till det fortsatta arbetet med förbättringar och utveckling. 

I årsredovisningen 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 mål samt 
tillhörande analyser. Utfallssymbolerna ska tolkas enligt följande:

 = Målet bedöms vara uppfyllt
 = Målet bedöms vara delvis uppfyllt under året, kan inte mätas eller  

    bedömning har ej varit möjlig att arbeta fram.
 =  Målet bedöms inte vara uppfyllt under året.

Målområde ekonomi

Målområde organisation

Målområde omsorg

Målområde Konkurrenskraftigt näringsliv

Målområde Utvecklande skola

Målområde Hållbar miljö

Målområde Attraktivt boende

Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2

2

1
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2

13

1

1
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5
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17

1

1

Årsredovisning 2017

- 18 -



Målområde Attraktivt boende
Inriktning
Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer. 
Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Mål 1 Utfalls-
symbol

Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Ökningen av antalet invånare per år 76 130 100 195

-kvinnor 30 23 88

-män 46 107 107

Analys

Vårgårdas folkmängd uppgick per den 31 dec 2017 till 11 490 personer varav 52 personer är födelse-
överskott. Ökningen för helåret är 195 personer. Tyvärr saknas redovisning från SCB hur fördelningen 
mellan kvinnor och män ser ut av dessa.
684 personer har flyttat in till kommunen, varav 83 från utlandet. 549 personer har flyttat från kommunen, 
varav 65 till utlandet.
Att invånarantalet ökar kan ha flera olika anledningar men det främsta skälet är med största sannolikhet att 
det byggts många nya bostäder i Vårgårda och att det är effekten av detta som förvaltningen nu ser i SCB:s 
statistik.

Förbättringsområden

Förvaltningen gör bedömningen att kommunen lagt en god grund i det arbete som sker. Detta arbete behöver 
dock kontinuerligt utvärderas, justeras och utvecklas. Eftersom det i dagsläget finns en stor efterfrågan på 
bostäder i Vårgårda är det viktigt att det satsas för att möta dessa behov. Behovet har kunnat mötas 2017. 
Vårgårda Bostäder behöver förverkliga de planer bolaget har inför 2018-2019 för att kunna möta 
kommunens behov av fler hyresrätter.  

Samarbetet med bostadsmarknadens aktörer, i exempelvis Team Viva Vårgårda fortsätter. Genom att arbeta 
tillsammans stärks Vårgårdas attraktionskraft. Marknadsföringsaktiviteterna inom Viva Vårgårda-satsningen 
måste fortsätta för att locka fler att välja Vårgårda kommun som bostadsort. I detta arbete är det också 
viktigt att arbeta med ambassadörskapet hos de som redan bor här.  Implementeringen av den nya visionen 
ger kraft i detta arbete, likaså arbetet kring kommunens framtida översiktsplanering.
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Mål 2 Utfalls-
symbol

Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Antalet nya lägenheter/villor per år. 63 33 80 55

Analys

Under 2017 blev sammanlagt 55 bostäder inflyttningsklara i hela kommunen, därav 45 i Vårgårda tätort. På 
landsbygden byggdes tio stycken villor. Antalet beviljade bygglov för nybyggnation av enbostadshus har 
ökat markant. 2016 beviljades bygglov för 24 villor och 2017 gick antalet upp till 44. Även antalet beslutade 
förhandsbesked samt beviljade bygglov för alla åtgärder har ökat med 30 procent jämfört med året innan. 
Detta signalerar att byggnation pågår på flera platser och kommer troligen att leda till  ett bra slutresultat för 
2018.

Förbättringsområden

Målmedvetet fortsätta ge den service som marknaden önskar, för att investeringar i bostadsprojekt för såväl 
enskilda som fastighetsbolag ska komma till stånd.

Mål 3 Utfalls-
symbol

Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Antal tillgängliga byggklara småhustomter i andras 
och i kommunens regi per år.

25 >25 25 15

Analys

Målet har inte nåtts. 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 och hyresrätter vilket gjort att förvaltningen måst prioritera dessa planarbeten.

Förbättringsområden

Arbetet med ny bostadsförsörjningsplan intensifieras så att ett bättre underlag erhålls och planeringen 
bättre möter efterfrågan av de bostadstyper/kategorier som efterfrågas.
Under 2018 fastställs detaljplan för Hjultorps kulle, vilket kommer att ge säljbara tomter 2019.
Arbete med planprogram för Fagraboområdet pågår. Ett arbete som syftar till att kunna säkerställa tillgång 
på tomter. I detta arbete bevakas så att etappindelningar med mera möter en förväntad fördelning mellan 
villatomter och annan typ av lägenhetsbyggnation.
Beviljade bygglov för villor är fördelade jämnt mellan tätorten och utanför tätorten. Denna verklighet gör det 
viktigt att gå vidare med planering av överföringsledningar för vatten och avlopp till attraktiva 
landsbygdsområden. Nu pågår förstudier kring överföringsledningar till Hol-området och Horla-området.
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Målområde Hållbar miljö
Inriktning
Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i 
arbetet att skapa det hållbara samhället.

Mål 4 Utfalls-
symbol

Vårgårda ska nå en god placering i Aktuell hållbarhets kommunranking. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Placering i Aktuell hållbarhets kommunranking. 138 123 100 114

Analys

Den positiva trenden i Miljörankingen har fortsatt och det blev en förbättring med nio placeringar sedan 
föregående år. Trots det räckte det inte för att nå målet. Länsplaceringen var plats 15 av 49. För pendlings-
kommuner klättrar kommunen från plats 19 till plats 14 av 51.

Rankingen görs utifrån enkät om kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete samt nyckeltal och enkätsvar 
från olika myndigheter och organisationer. I år kom uppgifter från bland annat Vattenmyndigheten, 
Boverket, Ekomatcentrum och Miljöfordonsdiagnosen. Några av frågorna och nyckeltalen ändras mellan 
åren. Detta för att miljö- och hållbarhetsarbetet inte är statiskt utan utvecklas. Rankingen utfördes våren 
2017 och baseras till största del på åtgärder i kommunen från 2016. Vissa av nyckeltalen har upp till två års 
eftersläpning.

Exempel på åtgärder som gett resultat i årets ranking är: insamling av matavfall med tillhörande stora 
informationsinsatser och arbete med giftfria förskolor. Delar som förvaltningen sedan tidigare arbetar med 
är: krav på miljömässig och social hållbarhet vid upphandlingar, miljö- och klimatmål, miljöprogram, 
uppföljning av mål och utsläpp, livsmedelsstrategi, arbete med hållbara transporter och krav på minskad 
koldioxidutsläpp från samhällsbetalda transporter.

Förbättringsområden

För att kunna nå en bättre placering i rankingen krävs ett fortsatt grundligt och långsiktigt miljöarbete. Det är 
viktigt med såväl faktiska åtgärder som tydliga mål och aktuella styrdokument. Det är mycket viktigt med 
fortsatt miljöstrategisk arbete för att driva, utveckla och samordna förvaltningens arbete. Fortsatt 
genomförande av åtgärder ur miljöstrategin och stöd och ledning till förvaltningens olika verksamheter 
bedöms vara en förutsättning för framgång.

Förbättringsområden är bland annat hållbar samhällsplanering, miljö- och energieffektiv byggnation och 
naturvård. Exempel på områden som kommunen saknar och som inte gav poäng i rankingen är: VA- plan, 
plan för dricksvattenförsörjning, energiplan, bullerplan, genomförande av livscykelanalys vid 
ny/ombyggnation och renoveringar, beslut kring hållbara placeringar, beslut eller aktivt arbete mot 
nedskräpning, strategi för Agenda 2030 och krav om markkompensation vid exploatering av skyddsvärd 
natur eller jordbruksmark.

År för år ställs det mer krav kring uppvisande av hur arbete sker och hur det säkerställs. Framtagande eller 
revidering av t.ex. checklistor och rutiner kan både kvalitetssäkra förvaltningens arbete och ge förbättrat 
resultat i rankingen. Fortsatt arbete med att öka andelen fossiloberoende fordon och ekologiska livsmedel 
är också viktigt, då det är delar som ingår i rankingen.
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Mål 5 Utfalls-
symbol

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt i kronor. 25 23 30 25

Analys

För att minska det förväntade underskottet bromsades inköpen av ekologiska livsmedel upp under sista 
halvåret. Det nya livsmedelsavtalet som trädde i kraft 1 oktober 2017 gav ingen effekt i form av lägre priser. 
Förvaltningen ställer höga krav på alla livsmedel i upphandlingen och även att fler produkter är svenska och 
närproducerade. Allt detta har generellt ökat livsmedelskostnaden.
Inom kostenheten var andelen ekologiska livsmedel 26%. Med en variation mellan olika kök, från 19% - 
37%. Skolan och förskolekök ligger högst och det är en medveten strategi.

Fördelningen är följande:
Kullingshemmets kök 19%
Gullhögskolan med utskick 28%
Förskolor med tillagningskök mellan 33% - 37%
Övriga enheter 11%

Förbättringsområden

Med de besparingskrav kostenheten har 2018 så är det mycket svårt att öka andelen ekologiska livsmedel 
enligt de satta målen.

Mål 6 Utfalls-
symbol

Andelen gasbilar i förvaltningen ska öka. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andelen (%) gasbilar av det totala antalet bilar i 
förvaltningen och kommunens bolag.

41 37 55 41

Analys

Det har inte skett någon förändring av andel gasdrivna fordon i kommunkoncernen sedan föregående 
uppföljning. Andelen gasdrivna personbilar är 47% och andelen lätta lastbilar är 33%. Totalt blir andelen 
gasdrivna fordon 41%.
Kommunkoncernens fordonspark består av följande fordon:
Förvaltningen: Personbilar: 32 st varav 16 gasbilar. Lätta lastbilar: 24 st varav 9 gasfordon. Det motsvarar 
50 % gasdrivna personbilar och 38 % gasdrivna lätta lastbilar. Utfall endast för förvaltningen är 45 % 
gasfordon.
Vårgårda Bostäder: Personbilar: 2 st varav en elbil och en laddhybrid. Lätta lastbilar: 3 st, varav två 
dieseldrivna och en eldriven.

I den nationella miljöfordonsdiagnosen som gjordes i början av 2017 hamnade kommunen på plats 45 för 
fossiloberoende personbilar (andelen var 51 %) och det var en förbättring från plats 51 från föregående år. 
För fossiloberoende lätta lastbilar förbättrades placeringen från plats 57 till plats 52, med andelen 22 %.

Förbättringsområden

Fyrhjulsdrivna gasbilar finns nu med i kommunens ramavtal. Utbyte av fyrhjulsdrivna dieselbilar till 
gasdrivna bilar kommer medföra ökade kostnader då närmaste återförsäljare och verkstad för denna typ av 
bilar finns sex mil från Vårgårda.
Utbyte av äldre och ägda diesel- eller bensindrivna fordon behöver ske för att målet ska nås. Flertalet av 
dessa fordon är specialinredda servicebilar vilket också kommer medföra ökade kostnader.
Målet för 2018 innefattar förutom gasfordon även andra fossiloberoende fordon. Det öppnar upp för fler 
typer av fordon samt att befintliga elfordon och laddhybrider kan bidra till måluppfyllelsen.
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Mål 7 Utfalls-
symbol

Matavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andelen (%) av uppkommet matavfall som återvinns 
genom biologisk behandling.

20 25 50 37

Analys

Kommunen startade upp en ny renhållningsentreprenad den 1 oktober 2016, där alla abonnenter erbjöds 
insamling av matavfall. Efter införandet har 96 % av alla hushåll i flerbostadshus anslutit sig. Bland en- och 
tvåfamiljshus är motsvarande siffra 65 % varav 15 % har hemkompost. Eftersom de sista abonnenterna fick 
sina matavfallskärl under maj månad är utfallet för helår 2017 inte en beskrivning av nuläget. Utfallet för 
andra halvåret 2017 är lite drygt 40 %, varav 28 % går till rötning medan resten komposterades.

I Sverige år 2016 återvanns totalt ca 40 % av matavfallet. 32 % rötades medan resten komposterades. Det 
finns ett nationellt miljömål om att senast 2018 ska minst 50 % av matavfallet återvinnas varav minst 40 % 
till rötning.

Förbättringsområden

För att kunna uppnå målet behöver fler en- och tvåfamiljshus ansluta sig till ett 
abonnemang som sorterar ut sitt matavfall. För år 2018 har den rörliga delen i 
renhållningstaxan (för abonnemang matavfall och hem-kompost) sänkts med 20 % för att 
uppmuntra att fler ansluter sig till dessa abonnemang.

Det andra och minst lika viktiga förbättringen ligger i att de hushåll som redan idag 
anslutit sig till abonnemang matavfall skall bli ännu bättre på att sortera ut sitt matavfall. 
Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av 
framgångsresultat (under juni 2017 fick samtliga hushåll en sorteringsguide).

Mål 8 Utfalls-
symbol

Andelen svenskt kött i kommunala måltider ska öka. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andel (%) svenskt kött, mätt i kronor
(Obs! Andelen svenskt kött av den mängd som serveras)

Nytt mål 
2016

90 92 93

Analys

I de avtal kommunen har idag ställs krav på svenskt kött vilket gör det lätt att nå de satta målen.

Förbättringsområden

Målet nås och inga förbättringsområden har därmed identifierats.
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Målområde Utvecklande skola
Inriktning
Kunskapsmålen ska vara i centrum så den enskilde eleven når den nivå som är möjlig att uppnå utifrån de 
egna förutsättningarna.

Mål 9 Utfalls-
symbol

Vårdnadshavarnas syn på förskolan ska vara god. (trygghet, stöd och stimulans)  
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Enkät till vårdnadshavare.  
Genomsnitt av andelen vårdnadshavare (%) som på 
en fyrgradig skala svarat instämmer helt och hållet 
och stämmer ganska bra (positiva svar) på de 
gemensamma enkätfrågorna om förskolan

Nytt mål 
2017

Nytt mål 
2017

<80 97

Analys

Förvaltningen konstaterar att målvärdet nås och är för lågt satt. Mätningen visar att vårdnadshavarna är 
mycket nöjda med förskoleverksamheten i kommunen.
En framgångsfaktor är att mycket tid avsätts för inskolning och skapa goda relationer till både barn och 
vårdnadshavare.  Personalen finns med i aktiviteterna under dagen för att vägleda och utveckla leken och 
barnens samspel. Verksamheten anpassas utefter barnens ålder och mognad.
En tillsättning av vikarieanskaffare har lett till att personalen kunnat ägna mer tid åt arbetet med barnen. 
Personalen har fått utbildning i tecken som stöd (TAKK) och bildstöd vilket gynnar barnens språkutveckling. 
Modersmålsstödet har organiserats om, vilket bidrar till att fler barn får språkstöd.

Förbättringsområden

Fortsatt arbete i enlighet med strategin: Förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på barnen och 
barnens behov och ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barnets bästa ska 
alltid komma i främsta rummet och barnet ska så långt som möjligt få uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. 
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla 
barn som deltar. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn 
att utvecklas rikt och mångsidigt. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 
lärande ska prägla verksamheten.
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Mål 10 Utfalls-
symbol

I SKL:s Öppna jämförelser för Skola ska Vårgårda placera sig bland de bästa 
kommunerna i landet.



Mätmetod Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Placering i SKL:s Öppna jämförelser för Skola. 79 168 <65 162

Analys

SKLs Öppna jämförelser: I 2017 års rapport presenteras för första gången resultat från Skolinspektionens 
undersökning Skolenkäten, som ger en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildning. Dessa nyckeltal 
ersätter SKL:s tidigare enkätundersökning Elevernas syn på skolan.

Förvaltningens analysarbete läsåret 2016/2017 har identifierat att eleverna överlag lyckas bättre än riket på 
nationella prov i åk 3, men att de tappar kunskap på mellanstadiet. Detta visar sig på nationella prov och 
betyg i åk 6. Det som påverkar Vårgårdas placering i SKLs Öppna jämförelser är framför allt andelen elever 
som nått kunskapskraven i samtliga ämnen.
En strategi för utvecklande skola har tagits fram med övergripande åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen 
den kommande fyraårsperioden. Strategin tar sin utgångspunkt i visionen och fokuserar på framgångs-
faktorer som bland annat Skolverket identifierat. Utgångspunkter i strategin är tydligt pedagogiskt 
ledarskap, undervisningen utgår från styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad 
erfarenhet, är lärarledd och anpassas i metodval efter elevernas förutsättningar och behov. Varje elevs 
kunskapsutveckling följs noggrant. Till strategin har en plan för utvecklande skola tagits fram med konkreta 
åtgärder som ska genomföras under 2018.
Exempel på åtgärder ur planen är att stärka det språkutvecklande arbetet i klassrummet, följa alla elevers 
kunskapsutveckling genom att införa ett gemensamt dokumentationssystem (PMO) som följer 
barnet/eleven från och med att de är fem år genom hela utbildningen, arbete med att främja närvaro, 
utveckla förskolechefers och rektorers ledarskap och skapa ett hållbart ledarskap.

Förbättringsområden

Arbete i enlighet med plan för utvecklande skola. Respektive skola kompletterar utifrån sin analys av 
elevresultaten med konkreta åtgärder som beskrivs i respektive skolas kvalitetsrapport. Samtal om 
resultaten för respektive enhet och åtgärder förs med förskolechef och rektor för att kontinuerligt följas upp.

Mål 11 Utfalls-
symbol

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 ska vara god. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Enkät från SKL. Genomsnitt av andelen elever (%) 
som på en fyragradig skala svarat instämmer helt 
och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på 
de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn 
på skolan och undervisningen.

70 70 70 63*

- flickor 72 77 x

- pojkar 75 60 x

Analys

I 2017 års rapport av SKLs Öppna jämförelser presenteras för första gången resultat från Skolinspektionens 
undersökning Skolenkäten, som ger en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildning. Detta ersätter 
SKL:s tidigare enkätundersökning Elevernas syn på skolan. *Hösten 2016 genomfördes enkäten i åk 9 och 
63 % av Vårgårdas elever gav en positiv syn på skolan. Resultatet återfinns bland de 25 % sämsta i landet.

Förbättringsområden

Använda Skolinspektionens undersökning Skolenkäten vid framtida jämförelser. Skolan behöver fortsätta 
arbetet med att höja motivationen hos eleverna och att ge dem ett reellt inflytande över skolarbetet.
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Mål 12 Utfalls-
symbol

Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 2. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andelen elever i % i årskurs 2 som kan läsa i 
enlighet med fastställd nivå.

Nytt mål 2016 98 85 94

- flickor Nytt mål 2016 96 95

- pojkar Nytt mål 2016 100 92

Analys

94 % av alla elever bedöms uppfylla kraven för läsning i åk 2. Fem pojkar (av totalt 63 st) och fyra flickor (av 
totalt 79 st) nådde inte läsmålet. Bland eleverna finns elever som är helt nyanlända i Sverige. I de fall där 
orsaken är att eleven har en generell språkstörning har remiss skickats till logoped. Åtgärdsprogram finns 
och elevens utveckling följs noga.
Personalen har genomgått kompetensutveckling under läsåret i Läslyftet.

Förbättringsområden

Skolverkets bedömningsstöd för lärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i 
grundskolan kommer att användas i årskurs 1-3.  Materialet bygger på aktuell forskning och består av en 
handledning med observationspunkter, avstämningar, lärarmatriser och elevens eget observationsschema.

Mål 13 Utfalls-
symbol

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9. 210 211 220 222

- flickor 231 241 232

- pojkar 186 174 215

Analys

I redovisningen har nyanlända elever exkluderats.  
En förbättring av elevernas meritvärde har skett i jämförelse med föregående läsår. Detta beror bland annat 
på ett intensivt elevhälsoarbete särskilt riktat mot årskurs 9. Noteras bör dock att dessa elever hade något 
bättre resultat i årskurs 6 än motsvarande elever 2016.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) belyser att resultatet i årskurs 9 går att förutse i årskurs 6.  På 
nationella prov i årskurs 3 når eleverna i Vårgårda kommun bättre resultat, både bland flickor och pojkar, än 
genomsnittet i riket. Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna i årskurs 3 når goda resultat på 
nationella prov men att betygsresultaten och resultaten på nationella prov sjunker bland pojkar mellan 
årskurs 3 och årskurs 6.
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 
17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena 
(E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven godkänt betyg i 
modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det högsta möjliga meritvärdet för elever 
som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst 16 ämnen 320. Även om eleven fått betyg i färre ämnen 
än 16 kan betyget i moderna språk som språkval läggas till meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp 
i det maximala meritvärdet 340 poäng.

Förbättringsområden

Arbete i enlighet med plan för utvecklande skola. Respektive skola kompletterar utifrån sin analys av 
elevresultaten med konkreta åtgärder som beskrivs i respektive skolas kvalitetsrapport. Samtal om 
resultaten för respektive enhet och åtgärder förs med förskolechef och rektor för att kontinuerligt följas upp.
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Mål 14 Utfalls-
symbol

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



Mätmetod Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

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

78 81 Ska öka 91

- flickor 82 90 100*

- pojkar 74 70 90

Analys

*Enligt nationell statistik visas fyra elever eller färre som ~100 %. I redovisningen har nyanlända elever 
exkluderats.  
98 av 107 elever är behöriga, vilket motsvarar 91 %. Fem pojkar och fyra flickor är inte behöriga till något 
nationellt program på gymnasiet.
En förbättring av elevernas behörighet har skett i jämförelse med föregående läsår, framförallt har 
pojkarnas resultat förbättrats. Detta beror bland annat på ett intensivt elevhälsoarbete särskilt riktat mot 
årskurs 9. Noteras bör dock att dessa elever hade något bättre resultat i årskurs 6 än motsvarande elever 
2016.
Individuellt anpassade åtgärder ska för varje individ dokumenteras i elevens åtgärdsprogram. Insatta 
åtgärder ska följas upp och utvärderas regelbundet tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Förbättringsområden

Arbete i enlighet med plan för utvecklande skola. Respektive skola kompletterar utifrån sin analys av 
elevresultaten med konkreta åtgärder som beskrivs i respektive skolas kvalitetsrapport. Samtal om 
resultaten för respektive enhet och åtgärder förs med förskolechef och rektor för att kontinuerligt följas upp.

Mål 15 Utfalls-
symbol

Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått 
gymnasieexamen ska vara hög.



Mätmetod Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andelen elever (%) som påbörjade en utbildning på 
Sundlergymnasiet vilka nått gymnasieexamen ska 
öka.
(Inom fyra år enl def SKL)

73 72 Ska öka 83

- flickor 70 70 86

- pojkar 76 73 78

Analys

Resultatet innebär en förbättring mot föregående år. Det är viktigt att uppmärksamma att de aktuella 
eleverna främst gått på Sundlergymnasiet under tiden 2013 till 2016. Några elever (sju stycken) har gått ett 
fjärde år och avslutade sina gymnasiestudier först i juni 2017. Orsakerna till det fjärde året varierar. Det rör 
sig både om byte av program och att någon elev behövt fyra år på sig för att klara sina studier. Det 
förbättrade resultatet kan främst härledas till förändrade rutiner kring arbetet med elevhälsa, vilka 
genomfördes under 2015.

Förbättringsområden

Under läsåret 2017/2018 ligger fokus på Sundlergymnasiet på följande områden:
- Språkutvecklande arbetssätt i alla kurser.
- Utveckla arbetet med digitalisering.
- Fortsatt arbete med att ha goda elevhälsorutiner.
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Målområde Konkurrenskraftigt näringsliv
Inriktning
Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i 
kommunen.

Mål 16 Utfalls-
symbol

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

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Placering i Svenskt Näringslivs företagsranking. 11 8 <20 10

Analys

Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är: Summan av de institutioner, attityder, 
regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frågorna i 
enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det 
bara företagarna i respektive kommun som kan svara på. Resultatet av enkäten som mäter det lokala 
företagsklimatet offentliggjordes 22 maj och utgör en viktig del i rankingen av alla kommuner. I år 
presenterades företagsrankingen den 26 september. En av de parametrar kommunen har förbättrat sig 
mest i är kommunal upphandling.  

Förbättringsområden

Det finns en risk att den höga arbetsbelastningen hos till exempel Samhällsbyggnadsenheten gör att 
företag i Vårgårda upplever försämrad service. För att kommunen ska kunna växa och fortsätta leverera 
service som är sverigeledande behöver man ta hänsyn till arbetsbelastning och resurser. En utökning av 
tjänster har skett för att möta det utökade behovet. Ytterligare en tjänst kommer att rekryteras våren 2018.
Tydligare prioritet behöver läggas på nyföretagande och servicen till de som kommer från etablering och 
SFI som vill starta företag.  Sammantaget är kommunens största utmaning att långsiktigt förse den lokala 
arbetsmarknaden med rätt kompetens.

Mål 17 Utfalls-
symbol

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

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

Analys

Den statistik som förvaltningen redovisar för målet baseras på data från första halvåret och räknas upp 
gånger två som en prognos för helåret. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och 
kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. 
Statistiken är hämtad från nyföretagarcentrums företagsbarometer.
Förvaltningen avser att återkomma med statistik som från Bisnis Analys för helåret 2017 vid uppföljningen 
per 30 april 2018.  

Förbättringsområden

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 
kommunen inte kan styra över.
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.
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Mål 18 Utfalls-
symbol

Flygaren ska vara ett attraktivt företagsområde i Västsverige. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Antal nya företag som etablerar sig på Flygaren 
per år.

0 2 2 2

Analys

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 också jobba för att nå ut utanför Västsverige till exempel 
genom BRB (Business Region Borås).

Förbättringsområden

Etableringar på företagsområdet Flygaren sker i samverkan mellan Center of Innovation och förvaltningen. 
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att hitta etableringar. Fortsatt arbete i etableringsgruppen, aktivt 
arbete med de befintliga köparna av industrimark så de är fortsatt nöjda med servicen samt samordning av 
intressenter till industrimark med byggföretag, befintliga företag i Vårgårda samt andra aktörer som är 
intresserade.
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Målområde Omsorg
Inriktning:
Alla som har ett vårdbehov ska ha god tillgång till vård och omsorg, känna sig trygga och 
ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

Mål 19 Utfalls-
symbol

Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom hemtjänsten. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning av sina hemtjänstinsatser.

92 90 91 98

-kvinnor 95 91 97

-män 88 87 100

Analys

Hemtjänsten har under de senaste åren legat på en stabil nivå, runt 90 procents nöjdhet i brukar-
undersökningen. I år tar verksamheten ett rejält kliv uppåt och når ett resultat på 98 procents nöjdhet.
    
Nivån på årets resultatet står sig väldigt väl i jämförelse med övriga kommuner i riket. Resultatet på riksnivå 
ligger på 89% och för Västra Götaland ligger resultatet på 88%. Vårgårdas grannkommuner fick följande 
resultat; Alingsås 94%, Borås 85%, Essunga 92%, Herrljunga 85%, Svenljunga 94%, Mark 94%  Vara 94%.
En viktig  del i det goda resultatet är tillskapandet av arbetsledare som gör att det finns en närmare 
arbetsledning för medarbetarna samt att brukarna lättare kan komma i kontakt med hemtjänsten. Sedan har 
arbetet med genomförandeplaner ständigt förbättrats de senaste åren.

Förbättringsområde

Hemtjänsten arbetar vidare med att förbättra kontinuiteten på antalet medarbetare som brukarna träffar. 
Hösten 2017 gjordes en mätning som visade att brukarna inom hemtjänsten i Vårgårda i snitt träffar 14 olika 
medarbetare under en tvåveckorsperiod. Förvaltningen kan se att verksamheten ligger väldigt bra till på fyra 
av fem grupper men att planeringen behöver förbättras i en av grupperna.  
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Mål 20 Utfalls-
symbol

Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom särskilt boende. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning inom särskilt boende.

90 76 89 83

-kvinnor 91 83 81

-män 88 68 85

Analys

Särskilt boende hade då under de senaste åren legat på en jämn och mycket hög resultatnivå men 2016 
tappade verksamheten 14 procentenheter i jämförelse med 2015 års nivå. Under 2017 hämtar 
verksamheten upp sig sju procentenheter i jämförelse med 2016 och ligger åter igen över riksgenomsnittet. 
Dock är resultatet sex procentenheter under budgeterad målnivå.
Utöver dom 83 % som är nöjda med sitt särskilda boende så har 17 % svarat att de är varken missnöjda 
eller nöjda, ingen har svarat att de är missnöjda med sin insats.

Nivån på resultatet ligger lite under rikssnittet och grannkommunerna. Resultatet på riksnivå ligger på 82% 
och för Västra Götaland ligger resultatet på 83%. Grannkommunerna fick följande resultat; Alingsås 86%, 
Borås 82%, Herrljunga 89%, Mark 81%  Vara 82%.
Verksamheten har under året arbetat med följande saker för att förbättra verksamheten: genomfört ett 
kontinensprojekt, vissa enheter har arbetat för att förbättra måltidsmiljön för brukarna, arbetat med 
bemötandefrågor på APT,  köpt in nya utemöbler, utökat tv-utbudet för brukarna, tydligare information till 
närstående om vilka aktiviteter som görs på boendet, arbeta än mer med ”hur”-delen i genomförande-
planen.

Förbättringsområden

För att få en ökad kvalitet på verksamheten kommer verksamheten under 2018 att arbeta med följande 
saker: fortsätta arbetet med  kontinensprojekt, arbeta för att brukarna ska kunna röra sig fritt inom hela 
boendet inte bara den egna enheten, fortsätta arbeta med bemötandefrågor på APT, se över om 
inomhusmiljön kan förbättras, arbeta aktivt med informationsappen till närstående, påbörja arbetet med att 
tillskapa fler särskilda boende platser med inriktning för personer med demenssjukdom, ha extratjänster i 
verksamheten, utöka antalet enhetschefer på särskilt boende.
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Mål 21 Utfalls-
symbol

Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin gruppbostad/servicebostad. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning av sin gruppbostad/servicebostad

90 90 82 96

-kvinnor 85 88 94

-män 100 92 98

Analys

Resultatet är mycket positivt för verksamheten. Låg svarsfrekvens var också fallet 2016 och i relation till att 
det också är så 2017 (53%) kan ändå resultatet visa på att LSS-verksamheten är på rätt väg. Ingen 
anmärkningsvärd avvikelse mellan könen noteras.
Aktiviteter under året har bland annat skett inom dokumentation, inplanerade uppföljningar, uppdaterade 
och relevanta genomförandeplaner. Uppdaterade genomförandeplaner innebär bättre stöd och möjlighet för 
brukaren att kontinuerligt vara delaktig och påverka de insatser som ska ges.
Bemanningen har setts över på alla enheter för att uppnå en god kontinuitet, vilket troligtvis är en anledning 
till att brukarna har en positiv bild av sitt boende. Bemanningen har också justerats så att kommunen 
hushållar med resurserna på bästa sett, vilket innebär att personalen är där när brukaren har som störst 
behov av närvaro.
En metodhandledare har anställts under hösten som har som ansvar att bland annat metodstödja 
medarbetarna, säkerställa att dokumentationen håller god kvalitet, samt se till att insatserna i 
genomförandeplanerna efterlevs. Effekten av satsningen är för tidig att säga, men klart är att rollen varit 
eftersökt både av medarbetare och chef. Metodhandledare har övergripande ansvar för det kvalitativa 
innehållet i insatserna och ser till att genomförandet och dokumentationen håller en god kvalité.
En nyhet under året som lanserats på Ringgatans  LSS-boende är Vårgårda Omsorgs app. Syftet är att 
berätta vad som händer i verksamheten, samt sprida goda exempel i verksamheten. Appen är till största del 
riktad till anhöriga/gode män som ska kunna känna sig trygga med vad som händer i verksamheten. Under 
2018 kommer det nya LSS-boendet på Floragatan också anslutas till appen.

Förbättringsområden

Inför 2018 kommer jämförelse med andra kommuner ske genom KKiK där olika kvalitetsaspekter inom LSS 
grupp- och serviceboende mäts genom tio olika delar. Sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och 
svagheter i kvaliteten för kommunens LSS grupp- och serviceboenden. Varje indikator uttrycker en viktig 
kvalitetsaspekt ur den funktionshindrades perspektiv och är kopplad till förändringar i dennes livssituation. 
Exempelvis individuellt anpassade aktiviteter utanför bostad, internetuppkopplingar, möjligheter att ha 
sambo, förekomst av våld, etc. Målsättningen 2018 är att nå upp till 7 av 10 indikatorer.
Enhetschef, utvecklingsledare och metodhandledare kommer tillsammans aktivt arbeta med att analysera 
vad kvalitet inom LSS är, samt föra ut det till respektive enhet.
En kvalitetsaspekt som mäts i KKiK är; ”Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte 
förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%)”. Denna indikator är idag svår att leva 
upp till. Situationer med utåtagerande beteende återfinns på nästan alla enheter inom LSS. Socialstyrelsen 
tog i december 2015 fram ett kunskapsstöd med rekommendationer för att förebygga och minska 
utmanande beteende inom LSS-verksamhet där man bland annat lyfter fram lågaffektivt bemötande och 
tydliggörande pedagogik som två viktiga kompetenser för att på ett bättre sätt kunna möta brukares 
utmanande beteende och tydliggöra deras liv. Satsning på utbildning inom lågaffektivt bemötande sker 
våren 2018. Till hösten 2018 är det planerat att även kunna erbjuda utbildning inom tydliggörande 
pedagogik. För att dessa satsningar ska bära över tid, behöver implementering och upprätthållande 
åtgärder förebyggas innan start. En viktig pusselbit är dels metodhandledaren, men också att 
uppdragsbeskrivningar i verksamheten förtydligas i samband med att nya titlar inom området införs, 
stödassistent/stödpedagog.
Viktigt är också att bibehålla kontinuitet i alla led för att skapa lugn, trygghet och att satsningar får bära 
frukt. Kontinuitet kan ske genom god arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare och möjligheter till ständig utveckling 
i arbete.
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Mål 22 Utfalls-
symbol

Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin dagliga verksamhet. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning av sin dagliga verksamhet.

73 82 82 79

-kvinnor 70 84 70

-män 80 78 91

Analys

Inledningsvis kan påpekas att svarsunderlaget är litet, varför enstaka svar kan få stor inverkan på det 
sammanlagda resultatet. Svarsfrekvensen är dock högre än på många år. Enheten gått ifrån en 
egenskapad enkät och använder nu SKL:s enkät som även kan jämföras med andra kommuner. Resultatet 
2017 är en sammanvägning av frågorna ”trygghet samt trivsel” i SKL:s enkät hösten 2017. Utfallet på dessa 
frågor visar inför 2018 års mätning ett resultat som ligger något över satta målvärden inför 2018 (77 resp 
81%). I jämförelse med andra kommuner som gjort enkäten 2017 ligger Vårgårda på likvärdiga resultat. 
Däremot vad gäller könsuppdelad statistik kan förvaltningen se en tydlig tendens att männen tenderar att 
svara mer positivt på trygghet och trivsel. Detta är första genomförandet av enkäten vilket gör det svårt att 
säga om det är ett resultat som kommer stå sig över tid. Det blir tydligt i och med den nya enkäten att detta 
är en fråga som daglig verksamhet behöver arbeta med och bevaka under 2018. Under senare delen av 
2017 har ett målmedvetet arbete skett med inkluderings- och värdegrundsarbete, samverkan med boenden 
och individuellt anpassade arbetsmetoder för att öka deltagarnas möjlighet till självbestämmande. Arbetet 
inriktas på att göra daglig verksamhet så arbetslik som möjligt och minska antalet vikarier för att skapa 
kontinuitet i verksamheten, vilket antas öka tryggheten ytterligare på sikt.

Förbättringsområden

Öka personalens medvetenhet om hur man arbetar med kön och genus. Kompetensutveckling inom 
normkritik. Uppföljning av frågan löpande med personal. Fortsätta arbeta för kontinuitet och trygghet i daglig 
verksamhet.
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Mål 23 Utfalls-
symbol

Medarbetare inom verksamheterna ska som lägst ha adekvat utbildning. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andelen medarbetare i %  inom verksamheterna 
som har adekvat utbildning.

Utfall saknas 91 90 91

-kvinnor Utfall saknas 93 93

-män Utfall saknas 50 50

Analys

Redovisningen av statistik vid denna uppföljning är enbart baserad på enheterna inom SÄBO och 
hemtjänst.  Detta beroende på att det är endast inom dessa verksamheter som det finns en tydlig definition 
för vad som avses med adekvat utbildning. För enheterna inom socialtjänst finns idag ingen tydlig definition 
vad som avses med adekvat utbildning. Dessa yrkeskategorier kan variera.
Inom SÄBO har 91 % av medarbetarna adekvat utbildning, varav  50 % av männen är utbildade.  
Genomsnittet i riket på SÄBO är 82 %, i Västra Götalands-regionen 85% , Mark 70 %, Svenljunga 70 %, 
Vara 93 %, Alingsås 80 %, Borås 89 %, Herrljunga 84%. Vårgårda ligger alltså över snittet.
Inom hemtjänsten är utbildningsgraden den samma,  91 % av medarbetarna har adekvat utbildning.
Det finns endast fyra män anställda i verksamheten, varav två har adekvat utbildning. Ställs samma krav på 
män och kvinnor vid rekryteringen? Män kommer inte in med samma utbildning.
Trenden har varit att utbildningsnivån ökar men det ser inte lika bra ut framåt, men tanke på bland annat 
kommande pensionsavgångar.
Samarbete med gymnasieskolan pågår och medarbetare som saknar adekvat utbildning har uppmuntrats 
till vidareutbildning under året. Verksamheterna kommer årligen ut och informerar på skolorna och ett 
programråd finns.
Verksamheterna värnar eleverna så att de tycker det är roligt och kommer tillbaka till verksamheten efter 
avslutad praktik.
Ett samtal ska ske med timvikarierna efter en viss tid om att vidareutbildning bör ske.
Möjliga orsaker till det goda resultatet kan vara att samarbetet med Sundlergymnasiet har varit gynnsamt. 
Låg omsättning på personal är en annan orsak.
Resultatet har förbättrats sedan föregående år vilket beror på att fler av medarbetarna har valt att utbilda sig 
samt att några medarbetare som saknade utbildning har slutat och ersatts av medarbetare med utbildning.

Förbättringsområden

När bemanningsenheten kommit organisatoriskt närmare verksamheterna har verksamheten få en tydligare 
styrning över antalet vikarier som kommer in i verksamheten. Skolan kommer fortsätta erbjuda utbildning till 
de som på fritiden vill komplettera sina studier.
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Mål 24 Utfalls-
symbol

Antalet unga (18-29 år) med ekonomiskt bistånd ska minska. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Antalet unga med ekonomiskt bistånd/månad Nytt mål 2016 51 38 38

-kvinnor Nytt mål 2016 21 21

-män Nytt mål 2016 30 17

Analys

Resultatet från målet går ej att jämföra med andra kommuner då detta är en egen mätmetod. Utfallet med 
antal personer som uppbär försörjningsstöd kan vara missvisande, då det ofta handlar om familjer där 
mannen står som registerledare. Dock kan hela familjen ha behov av insatsen. Detta syns inte i statistiken 
enligt ovan. Som komplement bör även de totala kostnaden för ekonomiskt bistånd för målgruppen följas. 
En inventering av ungdomarna i målgruppen har genomförts och följts upp, per kön, ålder och orsak i 
samverkan med Enter, resursenheten, ungdomsbehandlarna.
Idag finns en handläggare som handlägger alla ärenden för försörjningsstöd 18-24 år. Hela 
försörjningsstödsgruppen arbetar i ett nära samarbete med de två vuxenhandläggare som utreder och 
handlägger ansökningar och anmälningar gällande Vuxen/Missbruk. Handläggaren samverkar kring de 
individer som omfattas av Enter tillsammans med Arbetsförmedling och VIA. Under 2017 så har man 
utvecklat och tagit fram former för hur samverkan ska ske.
Låg arbetslöshet, men de som är arbetslösa står väldigt långt från arbetsmarknaden. Tidiga insatser och 
samverkan är nyckel till framgång för att minska behov av försörjningsstöd och hjälpa individen till egen 
försörjning. 
Forskning säger att längre utredningstid med fördjupad utredning då behoven utreds grundligt ger kortare 
utbetalningstid och lotsar individen till egen försörjning i högre grad. På detta sätt skapas förutsättningar för 
att handläggare får mer tid att aktivt arbeta med klienten. Förstärkning har skett med en och en halv tjänst 
på utredningsenheten. Genom att utöka antalet handläggare på försörjningsstöd kan man arbeta mer 
effektivt med att få ut gruppen/klienter i sysselsättning.

Förbättringsområden

Individen i centrum uppnås på ett tydligare sätt med samlokalisering med vuxenutbildning, VIA och Arbets-
förmedling. Genom att fortsätta utveckla samarbetet ”Enter” ska klienten mellan 18-24 år nå arbete/ 
praktik/sysselsättning eller studier snabbare än idag.  Att använda VIA-verksamheten för att snabbare 
komma fram till vilken arbetsförmåga den unge har. Om den unge har nedsatt eller ingen arbetsförmåga 
ska den unge hjälpas till rätt försörjning via Försäkringskassan.
Fortsätta arbeta med att motivera och stötta ungdomar till självförsörjning.
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Mål 25 Utfalls-
symbol

Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Antal personer på arbetsmarknadsavdelningen 
(AMA) som under året:
- fått arbete
- påbörjat utbildning
- fått extern praktikplats

- andel i % som upplevt positiva förändringar av livssituation samt 
kommit närmare arbetsmarknaden

Nytt mål 2016

12
2
6

85

10
6

17

87

21
10
28

Statistik 
saknas

-kvinnor
- fått arbete
- påbörjat utbildning
- fått extern praktikplats

- andel i % som upplevt positiva förändringar av livssituation samt 
kommit närmare arbetsmarknaden

Nytt mål 2016 Statistik 
saknas 9

1
14

Statistik 
saknas

-män
- fått arbete
- påbörjat utbildning
- fått extern praktikplats

- andel i % som upplevt positiva förändringar av livssituation samt 
kommit närmare arbetsmarknaden

Nytt mål 2016 Statistik 
saknas 12

9
14

Statistik 
saknas

Analys

När det gäller personer till arbete och till extern praktik syns resultatet av organisationsförändring 2017, 
med mer målinriktat arbete utifrån det politiska målet samt systematisk uppföljning med resultatuppföljning 
varje månad. Resurserna har riktats mot output och prövning mot arbetsmarknad, i nära samarbete med 
Vårgårdas arbetsgivare.
Vad gäller utbildning är det fler män som gått till studier. Analys av detta är att utbildningsbehovet varit 
större bland männen i verksamheten, där det funnits fler personer med oavslutade grundskole- och 
gymnasiestudier. Att fler än förväntat gått till studier är en effekt av ökat samarbete mellan komvux och 
arbetsmarknad. Utmaningen är för båda enheterna att hitta sätt att stödja personer att blir kvar och kunna 
fullfölja sina studier.
Frågan om upplevd positiv förändring livssituation har enheten valt att gå ifrån, då det är svårt att mäta 
upplevd livssituation på annat kvalitativt sätt än genom djupintervjuer. Istället har resultaten koncentrerats 
till att mäta arbete, utbildning och praktik vilket i sig antas ge ökad egenmakt och möjlighet att påverka sitt 
liv.

Förbättringsområden

Fortsätta förändringsarbetet mot målen. Utveckla specialpedagogiska och individualiserade arbetssätt för 
att möta personer med studiesvårigheter inom komvux; arbetssättet skall utgå ifrån individens behov och 
mål med studierna.
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Målområde Organisation
Inriktning
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kommunen ska uppnå ökad effektivitet, god kvalitet och ökat värdeskapande för medborgarna. 
Aktivt jämställdhetsarbete ska genomsyra kommunens verksamheter.

Mål 26 Utfalls-
symbol

Andelen ofrivilligt deltidsanställda ska minska i syfte att höja andelen heltidsanställda. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andel heltidsanställda i %. 58 60 >65 62

-kvinnor 53 54 56

-män 85 84 86

Analys

Andel heltidsanställda har ökat med två procentenheter. Heltidsanställningar har ökat både bland kvinnor 
och mån.
Dock är andelen heltidsanställda bland kvinnor fortfarande låg i jämförelse med männen.

Förbättringsområden

Åtgärder enligt inriktningsbeslut KS 2017-08-30 för att införa heltid som norm i hela förvaltnings-
organisationen. Inriktningsbeslutet ska börja gälla senast 1 jan 2020.

Mål 27 Utfalls-
symbol

Sjukfrånvaron ska vara låg. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Sjukfrånvaro i % av arbetstid. 6,2 6,5 <5 6,1

-kvinnor 6,7 7,4 6,6

-män 4,2 3,2 4,4

Analys

Totala sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter i jämförelse med 2016 Det är främst korttids-
sjukfrånvaron och inom gruppen kvinnor som sjukfrånvaron minskat.

Förbättringsområden

Projekt sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 pågår och har under 2017 inriktats på insatser inom arbetsmiljö, att 
fånga tidiga signaler samt öka kunskap om tidig rehabilitering.
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Mål 28 Utfalls-
symbol

Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras. 
Mätmetod Utfall

2015
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Andelen politiska ärenden (%) som 
jämställdhetsanalyseras.

Tertial 1: 24
Tertial 2: 44
Tertial 3: 36

Tertial 1: 86
Tertial 2: 89

 Tertial 3: 100

100 100

Analys

Andelen ärendet som har någon text under rubriken jämställdhetsanalys är nu uppe på målnivån 100 %.  Av 
dessa är det många ärenden där det under jämställdhetsanalysen uttrycks att ärendet är könsneutralt, eller 
att det troligen inte påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män. Handläggarna använder sig i stor 
utsträckning av standardfraser utan att göra några djupare analyser.

Ett flertal ärenden kan aldrig bli föremål för analys, därför har förvaltningen nu tagit bort dessa från 
mätningen.
Syftet med jämställdhetsanalys är att integrera jämställdhet i politiska beslut. Analysen leder till en 
konsekvens i arbetsgången som säkerställer att lagen efterföljs och att kvinnor, män, flickor och pojkar 
garanteras likvärdig service och en rättvis fördelning av resurser. Det är också ett sätt att höja kvaliteten på 
verksamheten så att den blir mer effektiv och säker.
Ofta anges kunskapsbrist som främsta orsaken till att jämställdhetsanalyser inför politiska beslut inte sker 
på ett tillfredsställande sätt. Utan adekvat kunskap är det svårt att se hur verksamheten bidrar till 
jämställdhet eller ojämställdhet. En framgångsfaktor är att det finns en person med djupare 
jämställdhetskunskap som kan stötta handläggarna och bidra med ett långsiktigt strategiskt tänkande.
Enligt måluppföljningen ska alla ärenden jämställdhetsanalyseras men i sammanställningen är de ärenden 
som är att betrakta som mötesadministration undantagna. Upprop, val av sekreterare, godkännande av 
kallelse och dagordning, delegationsbeslut och personalföreträdare samt meddelanden och rapporter ej 
medräknade. Ärenden i både KS och KF räknas som ett ärende. Denna sammanställning avser 
kommunstyrelsens protokoll.

Förbättringsområden

All statistik som relaterar till individ ska vara könsuppdelad. Nästa steg är att öka kvaliteten i jämställdhets-
analyserna. Det måste tydliggöras på vilket sätt en analys ska skrivas.  Ärendehanteringssystemet är 
uppdaterat och SPU har ordnat en utbildning för de handläggare som skriver tjänsteärenden där bland 
annat det tas upp hur en jämställdhetsanalys ska skrivas. Det är också viktigt att lyfta fram goda exempel 
på analyser.
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Målområde Ekonomi/finansiering
Inriktning
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.

Mål 29 Utfalls-
symbol

Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.



Mätmetod Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter. 1,9 1,9 2,0 3,8

Analys

2017 års resultat är högt i förhållande till budget och även högt i förhållande till målsättning om 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Under den senaste femårsperioden har kommunens resultat 
uppgått till 2,4 %, vilket är över kommunens långsiktiga målsättning. 

Förbättringsområden

För att klara den finansiella målsättningen måste resultatet minst följa budgeterade resultat, 
budgetföljsamhet blir därför en viktig faktor för att lyckas. Viktiga faktorer framöver för att lyckas med att nå 
målet är att hålla nere kostnadsutvecklingen inom verksamheterna. 

Mål 30 Utfalls-
symbol

Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med egna medel. 
(Självfinansieringsgraden ska vara god.)



Mätmetod Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Resultat + avskrivningar (%) i förhållande till 
investeringsutgifter.

68,1 51,3 126 56,3

Analys

Kommunens investeringsbudget består av två delar, en del som är nya investeringsbeslut för 2017 och en 
del som är beslutade ombudgeteringar från 2016. Total nettoinvesteringsbudget blev för året 99,1 mnkr 
(varav ombudgeteringen stod för 66,3 mnkr), vilket är långt över vad kommunen klarar av att självfinansiera. 
Investeringsutfallet blev för 2017 hög, 87,2 mnkr, vilket är högre än vad som beräknats för året i målvärdet. 
För perioden 2015-2017 har självfinansieringsgraden uppgått till 57,5%, vilket innebär att målet om 
självfinansiering under budgetperioden inte har uppnåtts. 

Förbättringsområden

Om det finansiella målet om full självfinansiering ska kunna infrias bör årliga investeringsutgifter inte 
överstiga summan av avskrivningskostnader + årets resultat. 
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Mål 31 Utfalls-
symbol

Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst uppgå till 
budgeterad nivå.



Mätmetod Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
2017

Eget kapital (%)  i förhållande till balansomslutning. 55,7 51,8 50,7 48,2

Analys

Soliditeten påverkas av hur stor andel av tillgångarnas värde som finansieras av eget kapital. Un-
der 2017 ökade tillgångarnas värde med 90,1 mnkr och det egna kapitalet ökade med 23,1 mnkr. 
Detta resulterade i en minskning av soliditeten. 2017 års soliditet uppgår till 48,2 %. Kommunfull-
mäktiges mål om att soliditeten skall uppgå till minst budgeterad nivå, 50,7 %, uppnås inte trots 
ett resultat som är högre än budgeterat. Tillgångsmassan har ökat i högre utsträckning än det 
egna kapitalet.

Förbättringsområden

För att stärka soliditeten är det väsentligt att det egna kapitalet ökar med ett årligt resultat om minst 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Vidare är det viktigt att investeringsnivån inte överstiger vad 
kommunen kan självfinansiera. 
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Uppdrag
Ska vara 

utfört
Uppföljning av uppdrag

2017 Att utreda hur programmering kan implementeras som en del i den ordinarie 
teknikundervisningen i grundskolans åk 1-9. Eleverna ska utveckla kunskap om de mest 
använda programmeringsspråken, deras tillämpningar och användningsområden samt om 
traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.

2017 Ta fram en plan som syftar till att utveckla elevernas intresse för naturvetenskap och teknik i 
grundskolan så att fler elever väljer att söka program med teknisk inriktning på gymnasiet.

2017 Utöka Tänkniks uppdrag till att även omfatta åk 7-9.

Pierre Jamot, som ansvarar för Tänknik, har bildat en arbetsgrupp med tre lärare från grundskolan. Dessa 
har under hösten planerat    fortbildning för lärare som ska arbeta med programmering samt tagit fram 
lämpligt material att använda i undervisningen. Gruppen har även arbetat med att utarbeta en plan för hur 
arbetet genomförs från årskurs ett till nio. Arbetet med programmering kommer förhoppningsvis bidra till ett 
ökat intresse för teknik. När det gäller naturvetenskap så har en liknande satsning skett kring ämnet kemi i 
grundskolan. Detta utifrån såväl det politiska uppdraget som en svag måluppfyllelse i ämnet. Den 26 april 
var samtliga lärare som undervisar i kemi grundskolans ett till sex samlade för att få tips om hur de kan 
arbeta mer laborativt. De experiment som demonstrerades hade utarbetats av Alexander Jamot (Vårberg), 
Daniel Nyberg (Hol) och Anna Sundqvist (Kesberg).      

Tänknik har historiskt endast arbetet mot F-6. Höstens satsning på programmering har även att involverat 
högstadiet. Det är högstadiets lärare i matematik som deltagit i arbetet.
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Medarbetare i kommunen 
 

Kommunen 
Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har 
arbetat med personalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens 
personalpolitiska program samt Servicenämndens beskrivna uppdrag och mål 
för stödfunktionen Personalavdelningen. 
 
Under 2017 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska målen – att sänka 
sjukfrånvaron och att öka andel anställda på heltid samt att öka kommunernas 
attraktivitet genom steg två och tre i kommunens ledarutvecklingsprogram. 
Löneenheten har infört en medarbetarportal – en väg in till alla personalsystem 
som även är möjlig att ladda ner som en app. Vidare har Löneenheten förenklat 
arbetssätt med anställningsavtal via WinLas som innebär effektivare 
användande av personal-, löne- och bemanningsplaneringssystem. 
 
De politiska målen 2017 anger: 

 Minska personalens sjukfrånvaro 
 Öka andel anställda på heltid 

 

Personalstruktur 
Alla anställda i kommunen är samlade inom en förvaltning – Kommunförvaltningen. 
Förvaltningen är uppdelad i olika verksamheter: Utbildning, Samhällsbyggnad, Äldreomsorg, 
Socialtjänst, Kultur/fritid, VIA (AMA/Komvus/Integration), SPU (strategisk planering och 
utveckling) samt servicenämndens verksamheter (Personalavdelning och Ekonomiavdelning). 
Antalet anställda 2017-12-01 uppgick till 1002 vilket är en minskning med 19 anställda 
jämfört med 2016.  
 
Det är främst inom gruppen visstidsanställda som minskningen skett. Andelen kvinnor /män 
står kvar på samma nivå som 2016. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Antal månadsavlönade  
per 30 november 2016 
respektive 2017 
 2016 2017 
Antal 
tillsvidareanställda 

895 907 

Antal visstidsanställda 126 95 

Totalt 1021 1002 

Andel kvinnor, procent 81,% 81% 

Andel män, procent 19% 19% 
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Sysselsättningsgrad 
Ett av kommunens mål är att andelen heltidsanställda ska öka . Under 2017 har en liten 
ökning av andelen heltider skett Det kan konstatera att andelen heltider kraftigt skiljer mellan 
könen. 54 % av kvinnorna och 86 % av männen har heltidsanställning. Det är främst inom de 
kvinnodominerade yrkesgrupperna som deltidsanställningar finns, såsom vårdpersonal, 
lokalvårdare och kökspersonal.  
 

Arbetad tid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*1 åa = 1980timmar 
 
Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer 
av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala 
arbetstiden redovisas som årsarbeten. Ett årsarbete motsvarar 1980 timmar per år. 
Arbetad tid 2017 är på samma nivå som  2016. 
 
 

Jämställdhet 

Uttag av föräldraledighet 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Heltid/deltid 
 per 30 november 2016 
respektive 2017 
 Tillsvidarean

ställda 
  2016 2017 

Andel heltidsanställda 60% 62% 
   varav kvinnor 54% 56% 

   varav män 84% 86%  

Total arbetstid, timmar omräknad till 
årsarbetare* 
  2016 2017

Månadsavlönade nettoarbetstid 682 692

Timavlönade 108 98

Fyllnadstid 11 11

Övertid 4 4

Totalt 805 805

Uttag av föräldrapenning  i genomsnitt inom gruppen 

  
Kvinnor 

 2016 
Kvinnor

2017
Män
2016

Män 
2017

Föräldrapenning 19,7 18,8 7,8 9,8

Tfp 2 2 1,5 2,2
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Kvinnor har minskat uttag av föräldrapenning medan männen har ökat uttag av 
föräldrapenning. Männen har även ökat uttag av tillfällig föräldrapenning i förhållande till 
2016.  

Antal och andel chefer kvinnor/män nov 2017  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kompetensförsörjning 
Kompetensbristen börjar alltmer bli kännbar. Konkurrensen fortsätter att öka vad gäller 
grupperna: lärare, förskollärare, rektorer, socialsekreterare, sjuksköterskor samt handläggare 
inom vissa specialistområden. Under 2017 har särskild satsning gjorts för att göra kommunen 
attraktiv för socialsekreterare. 
 
Utbildningsinsatser 
HR-enheten har under 2017 genomfört tolv utbildningsmoduler för nya chefer dessutom har 
flera utbildningsinsatser gjorts för medverkande chefer i sjukfrånvaroprojektet inriktat mot 
hälsa och arbetsmiljö. Under hösten har HR-enheten genomfört workshops för chefer och 
skyddsombud för att komma igång med arbetet med system för organisatorisk och social 
arbetsmiljö.   
 
Arbetsmiljö och hälsa  
Inom projekt sänkt sjukfrånvaro har flera arbetsmiljökartläggningar genomförts där 
utvecklingsområden har belysts och åtgärder vidtagits med goda resultat. Nya arbetsmetoder 
för rehabilitering och förebyggande arbetsmiljöarbete har utvecklats under 2017. 

Företagshälsovård 
Vårgårda kommun är ansluten till Avonova Kinnekullehälsan. 2017 köpte kommunen 
företagshälsovårdstjänster för cirka 484 tkr vilket är en ökning med ca 225 tkr i jämförelse 
med föregående år. Utifrån projekt sänkt sjukfrånvaro har arbetat inriktats på förebyggande  
insatser och satsningen på personer som är i riskzoner för ohälsa därav ökade köp inom dessa 
tjänster. Resultatet har medfört en minskning av korttidssjukfrånvaron med 0,4 
procentenheter. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

Antal chefer  kvinnor/män 

  
Antal 
 2016 

% 
2016 

Antal 
2017 

%
2017

Kvinnor  31 69% 31 69%
Män 14 31% 14 31%
Totalt 45  45 

Nyttjande 
företagshälsovård  
  2016 2017 

Frisk 40 tkr 82 tkr 

Risk 166 tkr 300 tkr 

Sjuk 50 tkr 101 tkr 

Totalt 259 tkr 484 tkr 
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Personalvårdsprogram 
Personalvårdsprogrammet via Falck Healthcare innebär att de anställda kan få stöd och hjälp 
med sina problem och därmed förebygga ohälsa och sjukdom. Personalvårdsprogrammet 
innehåller fritt, anonymt telefonstöd och vid behov personligt besök hos specialist för 
psykosociala problem, både arbetsrelaterade och privata, som kan påverka arbetsförmågan. 
Tillgängliga specialister är bl.a. psykologer, jurister, ekonomer, familjerådgivare, jurister m.fl. 
Vårgårda Kommun har anmält 900 antal anställda som omfattas av tjänsten och vi har under 
rapporteringsperioden använt 52 insatser vilket ger en sökfrekvens om 5,7% beräknad på 
årsbasis. Falc Healthcares vägledare kategoriserar varje inkommande ärende och ger det en 
huvudrubrik som i sin tur indelas i ett antal underrubriker. I tabellen nedan redovisas 
fördelningen mellan arbetsrelaterade och privatrelaterade frågeställningar för hela Vårgårda 
Kommun under rapporteringsperioden. 

Nyttjande av personalvårdsprogram 
 

Frågeställning 2016 2017
 Antal

ärenden
Procent Antal 

ärenden 
Procent

Arbetsrelaterad 9 27% 12 23% 
Privatrelaterad 23 70% 39 75% 
Tilläggstjänster 1 3% 1 2% 
Totalt 33 100% 52 100% 

 
 

Frisknärvaro – andel helt friska (ingen sjukdag) 2016 och 2017 
Trots att sjukfrånvaron minskat är andelen anställda utan någon sjukfrånvarodag under 2017 
lägre i förhållande till 2016. 
	

 
 
 
 
 
 
 
 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade. 
Under 2017 var sjukfrånvarotiden i procent av ordinarie arbetstid 6,1 %, vilket är en 
minskning med 0,4 procentenheter i förhållande till 2016. Männens sjukfrånvaro har ökat med 
1,2 procentenhet medan kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,8  procentenheter. 
 
Det kan dock konstateras att kommunens långtidssjukfrånvaro har ökat med ca 
1,4 procentenheter. Det innebär att det är korttidsfrånvaron som har minskat bland anställda i 
Vårgårda kommun. Sjukfrånvaroprojektet har framförallt inriktats mot arbete med att fånga 
tidiga signaler med bl a nya sjukanmälningsrutiner och tidiga insatser vilket troligtvis haft 
betydelse för minskning  av korttidsfrånvaron. 
 
 

Frisknärvaro  2016 
respektive 2017 
Andel friska i % 2016 2017 

Totalt 40,4 36,6 

Kvinnor 36 34 

Män 57,3 45,6 
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Sjukfrånvaro i % över tid 2007-2017 i förhållande till ordinarie arbetstid   
 

 
 

För att få en bild över hur sjukfrånvaro sett ut över åren kan man i diagrammet ovan se hur 
sjuktalet har utvecklats under de tio senaste åren. 2009 förändrades sjukförsäkringsreglerna – 
sjukpenning begränsades till 365 dagar – en sk bortre gräns infördes. 2012 togs den bortre 
gränsen bort för sjukpenning. 
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Redovisning av sjukfrånvaro per 
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Yrkesområde 
Sjukfrånvaro 

totalt
  2016 2017
Ledningsarbete 1,67 1,6
Handläggar-/ administratörsarbete 5,5 5,8
Vård- o omsorgsarbete 6,6 6,5
Socialt o kurativt arbete 6,2 8,2
Skol-och barnomsorgsarbete 6,0 5,3
Hantverksarbete (vaktm,anläggararb) 6,8 6,3
Köks- och måltidsarbete 8,6 8,4
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete 11,7 8,8

Redovisning av 
sjukfrånvaro i förhållande 
till ordinarie arbetstid 
% 2016 2017
Total sjukfrånvaro 6,5 6,1
Långtidssjukfrånvaro 
(>60 dagar) 

39,92 41,36

Total sjukfrånvarotid  
   för kvinnor 7,4 6,6
   för män 3,2 4,4
Total sjukfrånvarotid  
 -29 år 
  30-39 år 
  40-49 år 
  50-59år  
  60 år - 

3,6 
5,4 
5,9 
7,4 
8,9 

4,5
5,2

   6,4
7,8
5,6
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Rehabilitering 
Sedan 2016 görs en kartläggning av kommunens rehabiliteringsärenden och orsakerna 
redovisas enligt Försäkringskassans   redovisningsmodell. Inriktningsarbetet utifrån projekt 
Sänkt sjukfrånvaro har varit att starta rehabiliteringsarbetet i tidigt stadium samt att påskynda  
återgång i arbetet. 2017 års resultat  visar att antalet rehab-ärenden i december är lägre än 2016 
samt att andelen avslutade rehab-ärenden har ökat under 2017 vilket ligger i linje med projekt 
Sänkt sjukfrånvaros intentioner. Däremot har fler anställda varit sjuka fem eller fler tillfällen 
under 2017 än under 2016.  
 

Aktuella Rehabärenden dec 2017  Män  Kvinnor  Totalt 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Antal pågående rehab-ärenden över 3 
mån 

6 4 64 38 70 42 

Antal avslutade rehab-ärenden över 
3mån under 2016 

3 6 30 38 33 44 

Antal anställda med 5 eller fler 
sjukfrånvarotillfällen* 

28 18 100 114 128 132 

 

Orsak till sjukskrivning bland 
pågående ärenden dec 2017 

Män  Kvinnor  Totalt 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Muskel/ skelett 1 1 23 8 24 9 
Hjärta, kärl, tumörer 0 0 3 2 3 2 
Psykiskt 3 2 26 21 29 23 
Övriga 1 1 12 7 14 8 
Totalt 6 4 64 38 70 42 

 

Personalförmåner 
Vårgårda kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom personligt stöd, när 
som via Falc Healthcare, friskvårdserbjudande på 500 kr, gratis startavgift i cykelloppet i 
samband med världscuptävlingarna, sex extra semesterdagar genom att växla in 
semesterersättning samt möjlighet att köpa västtrafikkort via lön. 
 
Lönepolitik 
Löneöversynsarbetet för 2017 genomfördes under perioden 2016-11-15—2017-05-01 enligt 
gällande centrala avtal. Det genomsnittliga löneutfallet för 2017 blev 2,54 % och det var 
framförallt Kommunals avtal som påverkade utfallet – Kommunals utfall blev 2,65 %. Det var 
främst undersköterskor som blev en prioriterad grupp i de centrala avtalen och då under 
perioden 2016-2019. Bristen på fleras yrkeskompetenser medför alltmer en löneglidning 
vilket har blivit kännbart för många kommuner under 2017. 
 
Ekonomi 
Lönekostnaderna har ökat mellan 2016 och 2017 med ca 14,8 mnkr och arbetsgivaravgifterna 
har ökat med ca 4,4 mnkr. Även pensionskostnaderna och särskild löneskatt har ökat, totalt 
med 0,9 mnkr. Tillsammans gör det att den totala personalkostnaden ökar med 20,2 mnkr. 
 
Sjuklönekostnaderna har ökat med 0,7 mnkr (se avsnittet ”Frånvaro”). 
 
Ytterligare kommentarer till personalkostnaderna lämnas i kapitlet Ekonomisk analys på 
sidorna 59 och 63, i avsnitten ”Kostnader” och ”Pensionskostnader”.  
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Vårgårda Bostäder AB 
Vårgårda Bostäder AB har de senaste åren genomgått ett generationsskifte. I år gick den siste 
i den skaran i pension samtidigt som en kollega gick på föräldraledighet i våras. 
Pensionsavgången ersattes med en ny fastighetsskötare omgående medan vi först i december 
tog in en konsult på föräldravikariat. En kollega har även avslutat sin anställning under året då 
tjänsten inte längre finns kvar i företaget. 
 
Vårgårda Bostäder AB kommer att redovisa de siffror nedan som ej medföljer att någon 
individ blir identifierad. 
 
Mål 
Vårgårda Bostäder eftersträvar en låg sjukfrånvaro med hög trivselfaktor på arbetsplatsen. 
Målet är att personalen skall känna att de får en personlig utveckling.  
 
Personalstruktur 
Aktiebolaget har en personalstruktur om 11 tillsvidareanställda; vd, sex tjänstemän och fyra 
kollektivanställda. Per årsskiftet är det 11 tillsvidareanställda men p.g.a. personalomsättningar 
har vi haft 13 olika personer tillsvidareanställda under året. Visstidsanställda arbetar till större 
delen under sommaren då vi har extra belastning p.g.a. grönytor och semestrar eller snöjour 
vintertid. Vårgårda Bostäder är en beställarorganisation och har därför endast en tjänst per 
profession. I företaget är det sju män och fyra kvinnor. Visstidsanställda är män och på 
tjänstemannasidan är kvinnor överrepresenterade. Gentemot förra året har vi avslutat en 
tillsvidareanställning om 40%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Personalkostnader 
(mkr) 2016 2017 

Löner och arvoden 349,2 364,0 

Arbetsgivaravgifter 107,8 112,3 
Särskild löneskatt 7,8 7,5 
Pensioner 28,7 29,9 
Totalt 493,5 513,7 
varav 
sjuklönekostnader 

5,7 6,1 

Antal månadsavlönade  
per 2016 respektive 2017 
 2016 2017

Antal tillsvidareanställda 13 13

Antal visstidsanställda 8 6

Totalt 

Andel kvinnor, procent 24 21

Andel män, procent 76 79
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Sysselsättningsgrad 
Deltidstjänster är inte vanligt då tjänstemannasidan är dimensionerat efter en tjänst per 
profession. Både män och kvinnor arbetar i stor utsträckning heltid. Sysselsättningsgraden har 
gått ner med 0,4 personer mellan år 2016 och 2017. Detta p.g.a. av en långvarig sjukskrivning 
som efter års frånvaro lett till uppsägning p.g.a. arbetsbrist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetad tid 
Timavlönade gör det största arbetet under sommarhalvåret då vi har stora grönytor. 
Kollektivanställda har snöjour november till mars månad och arbetar upp största delen av sin 
övertid då. Då de har komp tas övertiden ofta ut i tid under året. Tjänstemän har ingen 
övertidsersättning utan det ingår i månadslönen. Beroende på tjänst görs övertiden olika 
perioder på året. Heltid är beräknat på 1980 timmar per år. 
 
Jämställdhet 
Bolaget har en likabehandlings- och mångfaldspolicy. Gällande föräldraledighet har företaget 
gått igenom ett generationsskifte de senaste åren och föräldraledighet är först nu aktuellt igen. 
Endast två anställda har barn i ålder som berörs av föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning 
nyttjas främst av männen i bolaget. Också där beror det på barnens ålder. Kvinnlig personal 
har ökat från två till fyra personer de senaste åren. Det finns fler kvinnor än män på 
tjänstemannasidan. Något som historiskt sett annorlunda ut i bolaget. Förändringen har 
kommit ur ett ledarperspektiv men en chef som ser till kompetens och inte tänker ur ett 
historiskt könsperspektiv. 
 
Kompetensförsörjning 
Bolaget har under de senaste åtta åren bytt ut nästan hela sin personalstyrka främst p.g.a 
pensionsavgångar. I år gick den siste i den skaran i pension. Nuvarande organisation 
säkerställer kompetensbehov som bolaget har.  
 

Heltid/deltid 
 per 2016 respektive 2017 
 Tillsvidareanställda
  2016 2017

Andel heltidsanställda 9 10

   varav kvinnor 4 4

   varav män 5 6

Total arbetstid, timmar omräknad till  
årsarbetare* 
  2016 2017

Månadsavlönade nettoarbetstid 20 431 20 817

Timavlönade 1 100 841

Fyllnadstid 

Övertid 1 000 821

Totalt 22 531 22 479
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Utbildningsinsatser 
Personalen förses löpande med kurser inom sin profession och sitt kompetensområde enligt 
individuellt framtagna utvecklingsplaner 
 
Arbetsmiljö och hälsa  

Företagshälsovård 
Företaget erbjuder friskvårdsersättning enligt skatteverkets regler till alla tillsvidareanställda. 
Företaget är anslutet till Avonovahälsan som kontaktas vid behov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitering 
Rehabilitering för personal som ska tillbaka i arbetslivet efter längre sjukfrånvaro har ej varit 
aktuellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

Nyttjande 
företagshälsovård  
  2016 2017 

Frisk  4 tkr  8 tkr 

Risk 0 tkr 0 tkr 

Sjuk  5 tkr  0 tkr 

Totalt 9 tkr 8 tkr 

Redovisning av sjukfrånvaro per yrkesområde, %
Yrkesområde Sjukfrånvaro totalt
  2016 2017
Handläggar-/ administratörsarbete 0,5 4,0
Hantverksarbete (vaktm,anläggararb) 3,9 12,8

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till 
ordinarie arbetstid 
% 2016 2017
Total sjukfrånvaro 5,4 8,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 3,5 2,7
Total sjukfrånvarotid  
   för kvinnor 0,9 6,5
   för män 7,7 8,4

Frisknärvaro  
Andel friska i % 2016 2017 

Totalt 58,3 38,5 

Kvinnor 50 50 

Män 62,5 33,3 
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Arbetsskador och tillbud 
Arbetsskadorna har minskat från 2016 till 2017. Anledningen är vårt ledningssystem som har 
bra rutiner för att förebygga att tillbud och arbetsskador uppkommer. 
 
 

Arbetsskador och tillbud 
Verksamhet Antal anmälda arbetsskador Antal anmälda tillbud 
 2016 2017 2016 2017
Övriga 2 0 0 0 

 
Personalförmåner 
Personalen har rätt till friskvårdsbidrag, 2000 kr/person och år. 
 
Personalvårdsprogram 
Företaget har avtal med Avonova avseende företagshälsovård. 
 

Frågeställning 2016 2017
 Antal 

ärenden 
Procent Antal

ärenden
Procent

Arbetsrelaterad 0 % 0 % 
Privatrelaterad 100 % 0 % 
Tilläggstjänster 0 % 0 % 
Totalt 100 % 0 % 

 

Lönepolitik 
Löveöversyn görs årsvis med stöd ifrån branschorganisationen Fastigo och dess lönesystem 
Klassigo. Tjänstemännen tillhör K-avtalet. Kollektivanställda tillhör F-avtalet. Bolaget 
eftersträvar rättvisa och könsneutrala löner. 
 

Ekonomi 
Lönekostnaderna har gått ner under 2017 beroende på föräldraledighet, mindre övertid och 
mindre behov av visstidsanställda. 

 
 
 

Personalkostnader 
(mkr) 2016 2017 

Löner och arvoden 4,8 4,6 

Arbetsgivaravgifter 1,5 1,4 
Särskild löneskatt 0,1 0,1 
Pensioner 0,3 0,3 
Totalt 6,6 6,4 
varav 
sjuklönekostnader 

0,1 0,2 
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Övergripande miljöarbete
Miljöarbetet i Vårgårda kommun utgår från fokusområde 
hållbar miljö i visionen, de politiska målen under 

målområde miljö, kommunens miljöstrategi och de lokala 
miljömålen.

Det övergripande politiska målet för miljöarbetet är att 
”Kommunen har en stark miljöprofil och kommunens 

verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet med 
att skapa det hållbara samhället”.

Miljöstrategin som antogs av kommunfullmäktige 2015 är 
en viktig utgångspunkt för miljöarbetet och innehåller ett 

åtgärdspaket för åren 2015-2020. Alla enheter i 
förvaltningen berörs och arbetar på olika sätt med åtgärder 

inom miljöområdet. En uppföljning av åtgärdsarbetet 
utifrån Miljöstrategin redovisas årligen i en separat 

rapport.

Miljöranking

Placeringen i Aktuellt hållbarhets miljöranking följs då det 

är ett förvaltningsmål och även ger en bild av hur 
kommunens miljöarbete förhåller sig till övriga 

kommuners. Plats 114 av 290 blev resultatet för 2017. Det 
var en förbättring med nio placeringar sedan föregående år 

och 58 placeringar på tre år.

Miljöstrategiskt arbete

Ett miljöstrategiskt arbete skapar goda förutsättningar för 
ett lyckat miljöarbete. Samordning och stöd till 

verksamheterna är av stor betydelse, då alla verksamheter 
bidrar till att nå framgång. Sedan 2015 finns en miljö-

strateg anställd för att driva och utveckla kommunens 
miljöarbete.

Miljöledning
Att utveckla, strukturera, och kvalitetssäkra miljöarbetet är 
viktigt. Miljöledningsarbetet sker genom att miljöfrågorna 

implementeras i kommunens mål- och 
resultatstyrningsarbete samt genom framtagande av 

styrdokument, rutiner och handledningar.

Miljöfrågor finns med i de aktivitetsplaner som respektive 

enhet arbetar med under året. Detta gör att miljöfrågorna 
lyfts i alla verksamheter.

Miljöhandboken som 2016 skapades på kommunens 
intranät har utvecklats. Miljöhandboken är en digital 

samlingsplats för övergripande styrdokument kring miljö, 
rutiner, information och stödjande material till 

verksamheterna.

Ågatans Gruppbostad blev den första kommunala 
enheten i Vårgårda att bli Miljödiplomerad enligt 
Svensk Miljöbas. För att klara en miljödiplomering 
krävs ett strukturerat miljöarbete med ständiga 
förbättringar, vilket personalen på Ågatan har klarat på 
ett föredömligt och inspirerande sätt.

Vårgårda Bostäder är sedan 2010 miljöcertifierat enligt 
ISO14001, vilket få bostadsbolag i landet är. Under året 
klarade bostadsbolaget en omcertifiering.

Skola och förskola
Inom skola och förskola finns många goda exempel på 
stort engagemang inom miljö- och hållbarhetsarbete. Flera 

skolor och fritids har haft temaveckor eller tematermin om 
miljö och hållbar utveckling. I Håll Sverige Rents årliga 

skräpplockar aktivitet medverkade över 1200 barn, elever 
och pedagoger från Vårgårdas skolor och förskolor.

Grön Flagg

Skolor och förskolor kan arbeta med Håll Sverige Rents 

program för hållbar utveckling, Grön Flagg. Algutstorps 
förskola och Kesbergs förskola har sedan hösten 2016 

arbetat efter sina framtagna handlingsplaner. I maj blev de 
Grön Flagg certifierade. Under hösten har det två 

förskolorna påbörjat ett ny Grön Flagg resa med nya 
utvecklingsområden. 

Minskade gifter i barns vardag

Trots de kemikalielagstiftningar som finns utsätts vi för 

hälsofarliga kemikalier och kemiska ämnen i vår vardag. 

Våren 2017 startades Projektet Kemikaliesmarta förskolor 

och fritids. Projektet inriktar sig på innemiljön med 
utrustning och pedagogiskt material. Personalen har fått 

utbildning och mindre bra leksaker, framförallt äldre 
mjuka plastleksaker har rensats bort. Alla vilmadrasser har 

även bytts ut till nya Svanenmärkta. Alla förskolor och 
fritidshem medverkar och är mycket engagerade i arbetet.

Giftfri miljö

Avfall och återvinning
För att minska miljöbelastningen måste avfallsmängderna 
samt avfallets farlighet minska.

Insamlingen av matavfall som påbörjades under hösten 
2016 fortsatte under 2017. Alla som anmält abonnemang 

matavfall har nu fått sina bruna kärl. Det insamlade 
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matavfallet processas och omvandlas till en rötrest, som 
sprids på åkermark, samt biogas. 96 procent av alla hushåll 

i flerbostadshus har anslutit sig. Bland en- och 
tvåfamiljshus är motsvarande siffra 65 procent varav 15 

procent har hemkompost. Stora informationsinsatser till 
hyresgäster och fastighetsägare har genomförts i samband 

med införandet av matavfallsinsamlingen.

En plockanalys genomfördes under hösten, där avfallet 

från ett antal abonnenter analyseras. Avfallet kom från en 
och samma runda och gjordes anonymt. I matavfallet var 

det rätt sorterat till drygt 94 procent, vilket är ett mycket 
bra resultat.  Om felsorteringarna som var en oöppnad bunt 

med matavfallspåsar samt servetter, och som inte gör så 
stor skada, räknas bort blir renheten så hög som drygt 97 

procent.

För restavfallet finns glädjande resultat. Andelen 

förpackningar och tidningar i restavfallet minskade från 25 
till 22 procent mellan åren 2014 och 2017. Det avfall som 

klassas som restavfall och således är rätt sorterat har ökat 
från 44 till 54 procent. 

Kommunens verksamheter har utöver införande av 
matavfallsinsamling också arbetat med att förbättra och 

utöka sin källsortering.

Smart och minskad kemikalieanvändning

Lokalvårdenheten arbetar löpande med att miljöanpassa 
sin verksamhet. Moppar och dukar är miljömärkta och är 

av ett material som gör att användning av kemikalier kan 
minimeras. I de fall som det behövs används endast 

miljömärkta och parfymfira lokalvårdsprodukter. Under 
året har det installerats en tvättmaskin med automatisk 

dosering i centrumhuset  och maskinen på Sundler har 
uppdaterats, vilket medför minimal användning av 

kemikalier.

Inköp och upphandling 
Genom offentliga upphandlingar har kommunerna stora 

möjligheter att minska verksamheternas miljöpåverkan 
och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I kommunens policy och riktlinjer kring upphandling är 
hållbarhet ett centralt begrepp. Genom att dela upp och 

göra mindre upphandlingar ökar det möjligheten för lokala 
och mindre företag att delta i fler upphandlingar. Exempel 

på lokala närproducerade varor och tjänster är cyklar, 
telefoni, ägg, morötter och champinjoner.

Livsmedel

Ökad andel ekologiska livsmedel samt ökad andel svenskt 

kött är politiska mål. Under 2017 var 25 procent av 
livsmedlen som verksamheterna köpte in från de 

kommunala livsmedelsavtalen ekologiska. Skola och 
förskola har en nivå av ekologiska livsmedel mellan 28 

och 37 procent.  Av färskt kött och chark som serverades i 
kommunens verksamheter var andelen svenskt 93 procent. 

Av den totala livsmedelsbudgeten användes 66 procent till 
svenska varor. Skolmatsedlar planeras efter säsong och 

inköp av närproducerade livsmedel görs i den mån det går. 
Kostenhetens personal får löpande information kring 

livsmedel och inköp. 

Hållbara transporter
En stor del av kommunens miljö- och klimatpåverkan 

kommer från transporter. Utbyte till förnybara bränslen 
och effektivare transporter är därför en viktig del i 

miljöarbetet. Resor i förvaltningen ska vara miljövänliga, 
energieffektiva, kostnadseffektiva samt bra ur 

arbetsmiljösynpunkt. Resor i tjänsten ska i första hand 

göras med cykel, kollektivtrafik eller kommunens bilpool.  

Gasfordon

I Vårgårda finns tillgång till närproducerad biogas vilket 
medför att omställningen till gasdrivna fordon har en stor 

samhälls- och miljönytta. 

Ett politiskt beslut kring att samhällsbetalda transporter 

ska genomföras med gasdrift har resulterat i att all 
skolskjuts, genom ett sexårigt avtal, från sommaren 2017 

sker med gasdrivna bussar.  Fordon som hämtar slam och 
de renhållningsfordonen som samlar in mat- och restavfall 

drivs sedan tidigare med gas. 

Det finns ett politiskt mål kring ökad andel gasbilar i 

kommunkoncernen. Vid årsskiftet var 47 procent av 
personbilarna och 33 procent av de lätta lastbilarna är i 

förvaltningen och Vårgårda Bostäder gasdrivna. 

Klimatsmart energianvändning

Energieffektivisering

Såväl förvaltningen som bostadsbolaget har under många 
år arbetat med effektiv och klimatsmart energianvändning 

i fastigheter. Installation av bergvärme hos Ågatans 
Gruppbostad, är ett exempel. Det har medfört en minskad 

energianvändning med 55 procent när hösten 2017 med 
bergvärme jämförts med hösten 2016.  På Vårgården och 

Kullingshemmet har ombyggnad av ventilationsaggregat 
resulterat i energieffektivare fläktmotorer. På 

Kullingshemmet har dessutom gammal styrutrustning för 
värmesystemet bytts ut och arbetet fortsätter under 2018.

Årsredovisning 2017

- 53 -



Förnybara källor

Förvaltningens fastigheter värms enbart upp av förnybara 

bränslen, förutom en liten del oljespets i fjärrvärmen. 
Endast miljödeklarerad el, det vill säga el från vind och 

vatten, köps in till förvaltningens verksamheter.

Kommunen har under året gått med i projektet Sol i Väst, 

som om syftar till att öka utbyggnaden av solceller och 
förstärka kompetensen inom solel hos kommuner och 

organisationer i Västra Götaland.

Redan när Vårgården byggdes 1981 installerades 

solpaneler för varmvattenproduktion. Denna anläggning 
har nu ersatts av en solcellsanläggning på 117  m² och 

driftsattes i juni. All solel går till Vårgården. En solig dag 
på sommaren kan anläggningen ge cirka150 kWh och det 

är omkring 25-30 procent av elkonsumtionen på ett dygn. 

Samhällsbyggande för framtiden
Vårgårda Bostäder har under året genomfört slutfasen av 

projektplaneringen för renovering av den inledande 
etappen av fastigheter på Backgårdsgatan. Husen kommer 

att göras självförsörjande på energi med hjälp av solceller. 
Överskott av energi från solceller på taket kommer att 

lagras i batteri och i form av vätgas för att vid behov 
omvandlas till el med hjälp av en bränslecell. Det är 

föregångsprojekt och som under året har beviljats medel 
från både länsstyrelsen och Boverket. Tekniken finns 

sedan tidigare men installation i ett större flerbostadshus är 
unikt. 

För den nya skolan som ska byggas har kommunen valt att 
gå in i en miljöcertifiering. Svanen är ett välkänt märke 

och står för sunda material. För att den färdiga byggnaden 
ska bli Svanenmärkt måste de ingående materialen 

uppfylla Svanens krav. Krav ställs på byggprodukter, 
byggvaror, material och kemiska produkter. I Svanen ingår 

också krav på ventilation, ljudmiljö och bättre 
energihushållning än gällande byggnorm. Skolan är den 

första i Sverige att ansöka om Svanenmärkning, sen 
tidigare finns endast förskolor med denna märkning.  

Framtagande av en fördjupad översiktsplan för Vårgårda 
tätort pågår. Under året antogs Program Fördjupad 

översiktsplan för Småstaden Vårgårda 2040.  Centralt i 
programmet är hållbart samhällsbyggande.

Rik och frisk natur
För att skydda miljön och minska miljöpåverkande utsläpp 
utövar bygg- och miljöenheten prövning och tillsyn inom 

miljöområdet. Det innefattar såväl förvaltningens egna 
verksamheter som övriga verksamheter i kommunen.

Miljöövervakning sker på olika sätt. Exempelvis 
kontrolleras luftkvaliteten i samverkan med föreningen 

Luft i Väst och vattenkvalitet i samverkan med Aten-
Mjörnkommittén. 

Provtagning av badvatten tas årligen vid åtta kommunala 
badplatser. De ligger vid Kvinnestadsjön, Ornungasjön, 

Säven, Sandsjön, Uddabosjön, Storsjön, Lången (Lena) 
och Tåsjön. Sammanlagt har 25 prover tagits under 

säsongen. Alla var tjänliga. 

Avloppsinventering pågår och minskad miljöbelastning 

från enskilda avlopp förväntas. Under året har omkring 
230 avlopp inventerats huvudsakligen i Asklanda, 

Ornunga och delar av Ljur.

Kalkvattenprovtagningar utförs varje vår och höst, vilka 

ligger till grund för Länsstyrelsens bedömning om hur 
mycket kalk som ska spridas i sjöar. Under 2017 spreds 

sammanlagt 142 ton kalk för att upprätthålla liv i sjöarna 
Lilla Fäsjön, Stora Fäsjön, Lången i Lena, Bäsjön, Lången 

i Bergstena och Säven. Kalkningen görs i samarbete med 
Herrljunga och Borås kommuner. 

Samverkan och inspiration
Samverkan ger möjlighet till att både inspirera och att 
inspireras, vilket ger ökad möjlighet till framgång. Arbete 

under året har skett på många sätt och endast ett axplock 
kan beskrivas.

För andra gången arrangerades Framtidsdagen för att 
engagera och inspirera invånare och företag. Under en 

lördag lyftes miljö- och hållbarhet fram under trivsamma 
former i centrum med utställare, föredrag och aktiviteter.

Sedan 2016 är kommunen medlem i Sveriges 
Ekokommuner, vilket innebär att kommunen gjort ett 

ställningstagande kring att arbeta med med att främja 
utvecklingen av ett hållbart samhälle med utgångspunkt ett 

ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk 
och social utveckling. Kommunen är även medlem i det 

regionala nätverket Hållbar utveckling väst för 
erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt. 

Kommunen deltar som en av åtta svenska kommuner i 
WWF:s klimatutmaning One Planet City Challenge. 

Deltagandet består i att förvaltningen har rapporterat in 
mål och pågående klimatarbetet till en  internationell 

klimatdataplattform och syftar till erfarenhetsutbyte och att 
inspirera andra kommuner nationellt och internationellt i 

klimatarbetet.

En kraftsamling för att nå Västra Götalands klimatstrategi: 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, antogs under 
hösten av regionfullmäktige och länsstyrelsen. Aktörer i 
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länet har uppmanats att lämna åtagande för kring bidrag i 
arbetet. Vårgårda har rapporterat in åtgärder kring  

fossiloberoende fordonsflotta, hållbara transporter, 
ekologiska livsmedel, närproducerade och svenska 

livsmedel, hållbar samhällsplanering och att el till 
kommunala verksamheter ska komma från sol, vind eller 

vatten.

Kommunen har även ställt sig bakom Initiativet Fossilfritt 

Sverige och deltar i den så kallade tjänstebilsutmaningen 
som innebär att från 2018 kommer endast el-, laddhybrid 

eller biogasbilar leasas eller köpas in till den kommunala 
verksamheten, vilket är helt i linje med ett politiskt 

beslutat mål för 2018.

Framtid
Vårgårda kommun har under året fortsatt framåt på resan 

till ett hållbart samhälle. Det finns mycket kvar att göra 
och det kräver ett intensivt och långsiktigt arbete.

Hållbar samhällsplanering, miljö- och klimatsmart 
byggande, naturvård samt hållbar upphandling och inköp 

är viktiga områden. Det är också viktigt med fortsatt arbete 
kring att skapa goda verksamhetsrutiner för minskad 

miljöpåverkan, samt skapande av förutsättningar för att 
invånare och verksamheter ska kunna leva och verka 

hållbart.
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Ekonomisk översikt och analys 

 

Kommunen 

Sammanfattning 
RK-modellen ger en bild av att resultatet för Vårgårda kommun under de senare åren 
utvecklats och befunnit sig på en god nivå i förhållande till budget. För 2017 har kommunen 
genererat ett historiskt sett högt resultat, 23,1 mnkr mot budgeterat 13,8 mnkr. Det kan 
framför allt förklaras med tre delar; 1) att förvaltningen totalt sett har haft en god 
budgetföljsamhet och levererat ett överskott 2) att Vårgårda kommun har kunnat öka 
resultatet genom fler tomtförsäljningar än tidigare år, vilket genererat reavinster 3) att utfallet 
visar en god utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag, +4,5 procent mot 
föregående år.  
 
Vårgårda kommun har under 2017 förbrukat en stor andel av budgeterade investeringar, vilket 
medfört att målet för självfinansiering inte kunnat uppnås. Investeringsutgifterna har även 
påverkat likviditeten negativt, vilket medfört att Vårgårda kommun ökat lånefinansieringen 
under året. Total lånesumma vid utgången av år 2017 är 90 mnkr, 30 mnkr mer än 2016. 
Kommande behov av nyinvesteringar kommer att bidra till ytterligare lånebehov framöver. 
Riskfaktorer att beakta i framtiden är behov av likvida medel, kommande räntenivåer samt en 
större driftspåverkan i och med högre kapitalkostnader.  
 
   

RK‐
modellen

Resultat
Vilken balans har 

kommunen 
mellan intäkter 
och kostnader 
över tiden?

Kapacitet
Vilken kapacitet 
har kommunen 
för att möta 
finansiella 

svårigheter på 
lång sikt?

Kontroll
Vilken kontroll 
har kommunen 

över den 
ekonomiska 
utvecklingen?

Risk
Föreligger några 
risker som kan 

påverka 
kommunens 
resultat och 
kapacitet?
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Resultat 
 
Årets resultat och god ekonomisk hushållning 
Resultatet i 2017 års bokslut blev 23,1 mnkr istället för budgeterade 13,8 mnkr. Jämfört med 
föregående års resultat är årets resultat en förbättring med 9,3 mnkr. 
 
Enligt kommunallagen skall kommuner verka för en god ekonomisk hushållning. En 
vedertagen tolkning av nämnda begrepp är att ett årsresultat bör uppgå till 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
En viktig förutsättning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Den 
långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat under åren skall uppgå till 
minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Infrias detta mål ger det goda 
förutsättningar för egen-finansiering av investeringar samt finansiering av framtida 
pensionskostnader.  
 
Mål: Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2% av 
skatteintäkterna. 
 

 
 
I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 3,8 
procent, vilket innebär att målsättningen om minst 2 procent har infriats för det enskilda året 
2017. 
 
Under den senaste 5-årsperioden har kommunens resultat uppgått till 2,4 procent vilket är 
över kommunens långsiktiga målsättning. Det enskilda året 2017 bidrar specifikt till det 
positiva nyckeltalet. Sett under en 10-årsperiod ligger snittet på 1,9 procent och är därmed 
strax under målsättningen.  
 
För 2017 redovisar förvaltningen tillsammans med politisk verksamhet en positiv avvikelse på 
4,2 (2,4) mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på överskott inom VIA samt 
Äldreomsorg och hälso/sjukvård. I avvikelserna för verksamheterna ingår kapitalkostnader.  
 
Årets av- och nedskrivningskostnader uppgår till 26,0 (25,7) mnkr.  
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Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till totalt 612,3 (586,2) mnkr vilket överstiger 
budgeten med  6,3 mnkr. Mer information om skatteintäkter och generella statsbidrag finns på 
sidan 62. 
 
Balanskravet 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och 
landsting.  
 
Balanskravet är definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet 
skall vara positivt. Underskott som uppkommit under ett enskilt räkenskapsår skall återställas 
inom de närmaste tre följande åren. Vidare skall hänsyn tas till redovisade 
realisationsvinster/förluster på anläggningstillgångar. 
 
Sedan balanskravet infördes år 2000 har kommunen uppfyllt balanskravet varje år. Detta 
gäller även för år 2017. 
 
Balanskravsavstämning (mnkr) 
Årets resultat 23,1 
Samtliga realisationsvinster -2,2 
Vissa reavisnter enl undantagsmöjlighet - 
Vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet - 
Orealiserade förluster i värdepapper - 
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 20,9 
Medel till resultatutjämningsreserv - 
Medel från resultatutjämningsreserv - 
Årets balanskravsresultat 20,9 

 
Intäkter 
Intäkterna består av skatteintäkter och generella statsbidrag men även av intäkter från 
verksamheterna och uppgår till totalt 848,6 (793,9) mnkr. Av intäkterna kommer 72 procent 
från skatteintäkter och generella statsbidrag. Resterande intäkter kommer från verksamheterna 
och uppgår till 236,3 (207,7) mnkr vilket är 28 procent av de totala intäkterna (inkl. 
finansiella intäkter).  
 
Under 2017 har de externa intäkterna ökat med ca 54,7 mnkr, varav 27,9 mnkr är en ökning 
av verksamhetens intäkter. Denna ökning består bland annat av: 

1. Bidrag från Migrationsverket har ökat med 7,9 mnkr jämfört med föregående år. 
2. Nya statsbidrag från skolverket (exempelvis avseende jämlikhet i grundskolan och 

introduktionsprogram gymnasiet) samt ökningar av befintliga statsbidrag (exempelvis 
mindre barngrupper) innebär en ökning med 2,8 mnkr jämfört med föregående år. 

3. Exploateringsintäkterna är 3,4 mnkr högre 2017 än 2016. Detta beror på försäljningen 
av en industritomt i området Flygaren samt betydligt fler sålda bostadstomter i 
områdena Ekskogen och Åkerholmen på Algutstorp. 

4. Rea-vinst vid försäljning av anläggningstillgång (mark på Algutstorp) visar ett resultat 
på 2,2 mnkr, vilket är en ökning med 2,1 mnkr jämfört med föregående år. 

5. När det gäller taxor och avgifter så har bygglovsintäkterna ökat med 1,3 mkr jämfört 
med 2016. Antalet beviljade bygglov för nybyggnation av enbostadshus ökdade från 
24 stycken 2016 till 44 stycken 2017. Även antalet beslutade förhandsbesked samt 
beviljade bygglov för alla åtgärder har ökat med 30 procent jämfört med året innan. 
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Kostnader 
För 2017 uppgick verksamhetens kostnader till 795,7 (756,8) mkr. Av kostnaderna utgör ca 
65 procent arbetskraftskostnader vilket innebär 516,8 (496,1) mkr. Kostnader för arbetad tid 
och ej arbetad tid (exempelvis sjuklön) har ökat med ca 14,8 mkr, vilket är en procentuell 
ökning på 4 %. Lönerevideringen uppgick till 2,5 %. De sociala avgifterna är 4,2 mnkr högre 
än 2016 och pensionskostnaderna är 1,3 mnkr högre. Fördjupad analys av 
pensionskostnaderna finns på sidan 63. 
 
En personalkostnad som under året medfört positiv effekt på kommunens ekonomi har varit 
den ”rabatt” på lagstadgade arbetsgivaravgifter som ges för äldre. Reduktionen har uppgått till 
2,0 mkr. 
 
Värdet av personalens innestående semesterdagar uppgick vid årsskiftet till (semestergrupp 1) 
15,0 mkr och för innestående ferie 5,2 mkr. 
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Avskrivningar 
Årets av- och nedskrivningskostnader uppgår till 26,0 (25,7) mnkr vilket är 1,0 mnkr mindre 
än budgeterat. Av de totala av- och nedskrivningskostnaderna uppgår nedskrivningen av 
Kesbergskolan till 2,4 mkr.  
 
Nedskrivning Kesberg 
År Andel som 

används 
Nedskrivnings-

belopp 
Bokfört värde 

Utfall 2016 68 % 2,5 mnkr 4,6 mnkr 
Utfall 2017 30 % 2,4 mnkr 2,2 mnkr 

 
När avskrivningarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ökar finns mindre 
resurser tillgängliga för verksamhetens ändamål. 
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Sedan 2015 har kommunen haft historiskt höga investeringsbudgetar och 2017 är inget 
undantag. Inklusive ombudgeteringar från 2016 uppgick investeringsbudgeten år 2017 till 
99,1 mnkr. 
 
Årets investeringar kommenteras mer detaljerat på sid 94. 
 

 
 
Ombudgeteringar från 2017 till 2018 är ej medräknade i diagrammet ovan. Ej heller projekt 
där beslut fattas efter särskild prövning. 
 
Diagrammet ovan visar att en ovanligt stor andel av investeringsbudgeten har förbrukats 
under 2017. De stora investeringsbudgetarna åren 2015 till 2019 framgår också av 
diagrammet. 
 
Verksamhetens nettokostnader 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan 
löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta är att analysera den årliga förändringen 
av skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamhetens nettokostnader. 
Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och 
generella statsbidrag.   
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Av diagrammet framgår att följsamheten är god mellan förändringen av skatteintäkter och 
generella statsbidrag samt verksamhetens nettokostnad. År 2017 har ökningstakten varit 
betydligt lägre för nettokostnaderna. I skatteintäkter och generella statsbidrag ingår dock 
förutom de ordinarie posterna både för 2016 och för 2017 specifika statsbidrag så som 
exempelvis bidrag från Boverket samt bidrag på grund av den rådande flyktingsituationen. 
 
För att stärka ekonomin under kommande år är det angeläget att ökningstakten av 
verksamhetens nettokostnader begränsas i förhållande till ökningstakten för skatteintäkterna 
och generella statsbidrag. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens dominerande inkomstkälla och svarade 
2017 för 73 procent av kommunens intäkter. Intäkternas storlek är beroende av skattesatsens 
nivå och skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster.  
 
Den primärkommunala skattesatsen för Vårgårda kommun uppgår till 21,21 och höjdes senast 
2009 med 0,15 kronor. Skattekraften i Vårgårda kommun uppgår i dagsläget till 90 procent av 
riksgenomsnittet. Skatteutjämningen kompenserar stora delar av denna avvikelse.  
 
Jämfört med föregående år ökade summan av skatteintäkter och statsbidrag med 26,1 (35,8) 
mkr eller med 4,5 procent och uppgår till 612,3 mkr. Av totala skatteintäkter och statsbidrag 
uppgår skatteintäkter från Vårgårda kommuns eget skatteunderlag till 472,3 (451,4) mnkr. 
Resterande 140,0 (134,8) mnkr är summan av inkomst- och kostnadsutjämning samt LSS-
utjämning. I denna summa ingår också följande:  

1. Bidrag från Boverket: 2,4 mnkr. 
2. Tillfälligt bidrag från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år: 

1,3 mnkr. 
3. Statsbidrag avseende flyktingmottagandet, de s.k. ”välfärdsmiljarderna”: 6,3 mnkr. 
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Utveckling av skatteinter och generella statsbidrag 2013-2017 (mnkr) 
År 2013 2014 2015 2016 2017 
Skatteintäkter 401,8 414,4 430,6 451,4 472,3 
Generella statsbidrag totalt 107,4 113,7 119,8 134,8 140,0 
varav bidrag från Boverket - - - 4,6 2,4 
varav tillfälligt stöd pga flyktingsituationen - - 0,4 4,9 - 
varav ”välfärdsmiljarderna” - - - - 6,3 
varav tillfälligt stöd ensamkommande barn - - - - 1,3 
%, tot 3,5% 3,7% 4,2% 6,5% 4,5% 

  
 
Finansnetto 
Årets finansiella kostnader uppgår till 0,7 (0,3) mkr. Låga räntenivåer bidrar till den mycket 
låga finansiella kostnaden. Posten består, förutom av räntor på lån, även av dröjsmålsräntor på 
leverantörsskulder som uppgår till 0,1 mkr och räntor på pensionsavsättningar som uppgår till 
0,1 mkr. Dessutom har en indexering av avsättning E20 bokförts under 2017. Denna uppgår 
till 0,4 mnkr och förklarar avvikelsen mellan 2016 och 2017. 
 
Årets finansiella intäkter uppgår till 1,5 (1,5) mkr och utgörs av ränta för reverslån utställt på 
Räddningstjänstförbundet Alingsås och Vårgårda samt uttagen borgensavgift för borgen 
lämnat till kommunens fastighetsbolag. 
 
Finansnettot blev 0,8 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budgeten. 
 
Kommunens externa låneskuld uppgick vid årets slut till 90 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med 30 mk jämfört med föregående år. Eftersom kommunen står inför stora 
investeringar förväntas låneskulden öka avsevärt de kommande åren. 
 
Pensionskostnader 
Årets kostnader för pensioner inklusive särskild löneskatt har under året uppgått till  
37,5 (36,6) mnkr, vilket jämfört med 2016 är en ökning med 0,9 mkr. Den huvudsakliga 
orsaken till ökningen är högre kostnader för den avgiftsbestämda ålderspensionen samt en 
högre pensionsavsättning. Den förmånsbestämda ålderspensionen minskar jämfört med 
föregående år. 
 
Pensionskostnad och särskild löneskatt, mnkr 
Pensionsavgift individuell del, ordinarie 17,1  
Pensionsavgift individuell del, justeringsfakturor 1,2 
Pensionsförsäkring FÅP 2,7 
Löpande pensionsutbetalningar 7,4 
Förändring pensionsavsättning 1,5 
Förvaltningsavgifter 0,1 
Särskild löneskatt 7,5 
Summa pensionskostnader och särskild löneskatt 37,5 

 
Sedan 1998 finns kostnaderna för medarbetarnas tjänstepensioner i redovisningen och den 
under året upparbetade kostnaden betalas som en årlig pensionsavgift, för 2017 är detta 
belopp 21,2 (20,0) mkr inklusive löneskatt. Förutom den ordinarie kostnaden för den 
avgiftsbestämda pensionen har kommunens resultat belastats med tilläggsfakturor under året.  
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Medarbetare över en viss lönenivå är även berättigade till en förmånsbestämd ålderspension. 
Enligt beslut i kommunstyrelsen är denna pension finansierad genom försäkring. 
Försäkringskostnaden för 2017 är 3,4 (4,3) mkr inklusive löneskatt. Minskningen beror på 
låga kompletteringspremier. 
 
Kapital som överstiger säkerhetsmarginalen på det försäkrade värdet hamnar i en 
överskottsfond. Överskottsmedel för försäkringen uppgår till följande: 
KPA: 0  kr. 
Skandia: 63 tkr. 
 
Under året är det totala beloppet för nu löpande utbetalade pensioner, t.ex. ålderspension, 
efterlevandepension m.m. 9,3 (9,6) mkr inklusive löneskatt. 
 
Investerings- och exploateringsverksamhet 
Mål: Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med egna medel 
(Självfinansieringsgraden ska vara god). 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 87,2 (71,8) mkr vilket understeg budgeten med 11,9 mkr. 
Investeringsutgifter har egenfinansierats till 56,3 (53,6) procent. 
 

 
 

För mer information om årets investeringsprojekt hänvisas till sidan 94. 
 
Under perioden (2015 – 2017) har investeringsutgiften uppgått till 207,0 mnkr. Under samma 
period har kommunens resultat med tillägg för avskrivningar genererat egna medel som 
uppgått till 119,1 mkr. Självfinansieringsgraden har uppgått till 57,5 (69,1) procent vilket 
innebär att Kommunfullmäktiges mål om självfinansiering under budgetperioden inte har 
uppnåtts.  Den främsta orsaken till att målet inte nås är de höga investeringsnivåerna under 
hela treårs-perioden. Det goda resultatet 2017 innebär ett något förbättrat målvärde. 
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Kommunen står fortsatt inför stora investeringar under perioden 2018-2020. Enligt budget 
och verksamhetsplan 2018-2020 beräknas investeringsutgifterna bli enligt nedan (Beräknade 
ombudgeteringar från 2017 till 2018 och tilläggsanslag är ej medtagna.): 
 
Investeringsbudget 2018-2020 
(mnkr) 
2018 112,5 
2019 117,8 
2020 31,8 

 
 
Kapacitet 
 
Soliditet 
Mål: Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst uppgå till 
budgeterad nivå.  
 
Soliditeten påverkas av hur stor andel av tillgångarnas värde som finansieras av eget kapital. 
Under 2017 ökade tillgångarnas värde med 90,1 mnkr och det egna kapitalet ökade med 23,1 
mnkr. Detta resulterade i en minskning av soliditeten. 2017 års soliditet uppgår till 48,2  
(51,8) procent. Kommunfullmäktiges mål om att soliditeten skall uppgå till minst budgeterad 
nivå, 50,7 procent, uppnås inte trots ett resultat som är högre än budgeterat. Tillgångsmassan 
har ökat i högre utsträckning än det egna kapitalet. 
 
Om den delen av pensionsskulden som idag är noterad som en ansvarsförbindelse 220,6 
(223,5 mkr) medtogs i balansräkningen, skulle soliditeten för 2017 sjunka från 48,2 procent 
till 14,1 (11,8) procent. Ansvarsförbindelsen minskar 2017 vilket innebär en positiv 
förändring av nyckeltalet. 
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Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgraden påverkas av hur stor andel av tillgångarnas värde som finansieras av 
främmande kapital. Under 2017 har kommunen tagit nya långfristiga lån på 60 mnkr vilket 
påverkar nyckeltalet negativt. Av kommunens totala låneskuld på 90 mkr är 75 mkr 
klassificerade som kortfristig skuld och 15 mkr klassificerade som långfristig. Låneskulden 
har ökat under de senaste åren till följd av höga investeringsnivåer. 
 
Även dom övriga kortfristiga skulderna, bl.a. leverantörsskulder och upplupna 
kostnader/förutbetalda intäkter, ökar något under året vilket påverkar skuldsättningsgraden. 
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Kontroll 
 
Budgetföljsamhet 
En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. År 2017  
redovisar förvaltningen ett överskott på 4,2  (1,5) mnkr.  
 
Under 2017 har förvaltningen totalt sett kunnat driva verksamheten inom tilldelat 
budgetutrymme. I oktober prognostiserade förvaltningen ett underskott på 2,3 mkr. Utfallet är 
således bättre än prognosen. 
 
Förvalningens budgetföljsamhet (mnkr) 
Kommunövergripande 0,7 
IT 0,3 
Personal/Ekonomi 1,0 
Strategisk planering och utveckling -0,3 
Kultur och Fritid -0,6 
Utbildning -1,4 
Samhällsbyggnad 0,0 
Socialtjänst -1,7 
VIA 2,7 
Äldreomsorg och hälso/sjukvård 3,6 
Summa 4,2 

 
För en mer ingående analys av verksamheternas resultat hänvisas till driftredovisningen på 
sidan 87. 
 
Överskott från renhållningsverksamheten till följd av mottagen deponi har resulterat i ett 
överskott på ca 0,8 mkr. Överskottet redovisas på finansverksamheten och är därför inte 
medtagen i tabellen nedan. 
 
 
Risk 
 
Likviditet och lån 
Likviditeten vid årsskiftet uppgår till 67,1 (15,5) mkr. Som framgår av finansieringsanalysen 
har den löpande verksamheten genererat 107,5  mkr och investeringsverksamheten belastat 
rörelsen med 85,9 mkr. Finansieringsverksamheten har bidragit till likviditeten med 30 mkr. 
Årets kassaflöde uppgår sammanlagt till +51,6 mkr. Kommunens checkkredit i Alingsås 
Sparbank är på 35 mkr och har utnyttjats under 6 dagar (22 dagar) under 2017. 
 
Låneskulden uppgick vid årets slut till 90 mkr. Skulden består av fyra lån enligt nedan: 
 
Lån, Kommuninvest 
Lån Lånebelopp 

(mnkr) 
Ränta (%) Förfallodag 

Lån 1 30 -0,02 2018-06-20 
Lån 2 15 3 mån Stibor +0,41 2020-02-16 
Lån 3 30 -0,07 2018-04-22 
Lån 4 15 -0,14 2018-09-07 
Summa 90   

 
 

Årsredovisning 2017

- 67 -



 
 

Till följd av höga investeringsnivåer har låneskulden ökat de senast åren.  
 

 
 

 
 

Borgensåtaganden 
Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2017 uppgick till totalt 234,5 (247,9) 
mkr. Den övervägande andelen av borgensåtaganden avser kommunens dotterbolag Vårgårda 
Bostäder AB. En mindre andel är riktade mot föreningar, 30,5 mkr.  
 
Tre nya borgensförbindelser har ingåtts under året:  

- Svältorna fiber ekonomisk förening: 4,5 mkr (obegränsad borgen). 
- Lagmansholm-Hols fiber ekonomisk förening: 7,1 mkr (borgen gällande t.o.m. 2017-

12-31). 
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- Lns fiber ekonomisk förening: 7,9 mkr (borgen gällande t.o.m. 2019-06-30). 
 
Under året har inga borgensförbindelser behövt infrias. 
 

Pensionsåtaganden 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en post inom linjen i balansräkningen 
som ansvarsförbindelse. Denna skuld är en beräkning av anställdas intjänade 
pensionsförmåner enligt de pensionsbestämmelser som gällde t.o.m 1997-12-31. För år 2017 
uppgår denna förpliktelse till  220,6 (223,5) mkr inklusive särskild löneskatt, en minskning 
från 2016 med 2,9 mkr. Uppgifterna blir alltmer exakta för varje år då omfattningen av 
färdigberäknade pensionsförmåner (aktualiseringsgraden) ökar, för närvarande är 99 procent 
färdigberäknade.  
 
I balansräkningen är avsättning gjord för de olika pensionstyperna exkl. ÖK-SAP, 
politikerpension enligt OPF-KL samt PBF. För 2017 uppgår det avsatta beloppet till 8,2 (6,3) 
mnkr inkl. särskild löneskatt. 
 
Totalt uppgår därmed kommunens pensionsförpliktelser till 228,8 (229,8) mnkr (inkl. särskild 
löneskatt). Beloppet utgör till verksamheten återlånade medel. 
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Koncernen 

Organisation 
Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Koncernen Vårgårda kommun 
består av kommunen och ett bolag, Vårgårda Bostäder AB, vilket är helägt av kommunen. 
Vårgårda Bostäder AB bildade 2010 dotterbolaget Vårgårda Utveckling AB. Vårgårda 
Bostäder AB äger 100 procent av Vårgårda Utveckling AB. Under 2016 har Vårgårda 
Bostäder AB förvärvat två nya bolag KB Nya Muraren i Vårgårda och KB Nyare Muraren i 
Vårgårda vilka också tas upp i den sammanställda redovisningen för 2017. 
 
Vårgårda Bostäder med dotterbolag står för 30 % av de totala tillgångarna i koncernen. 
 
För en utförligare beskrivning av bolagets verksamhet och resultat hänvisas till sidan 136. 
 
Resultat 
Koncernens resultat uppgår till 43,4 (12,6) mkr. Nedan redovisas koncernens 
resultatutveckling för de senaste fem åren. Under 2017 har Vårgårda bostäder sålt Smörtinan 
vilket tillsammans med Vårgårda kommuns historiskt sett höga resultat ger koncernens 
samlade resultat. 
 

 
 
Årets resultat i förhållande till det egna kapitalet har ökat från föregående år, från 4,0 % till 
12,1 %. 
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Koncernen redovisar intäkter som uppgår till 274,5 (255,7) mkr och kostnader som uppgår till 
822,7 (787,6) mkr. Avskrivningarna uppgår till 34,5 (35,1) mkr. 
 
 
Kapacitet 
Koncernens soliditet har minskat mellan åren 2013 och 2016. Soliditeten minskar när det egna 
kapitalet växer i långsammare takt än balansomslutningen. Investeringsnivåer som inte kan 
självfinansieras orsakar lägre soliditet. Ett starkt resultat har inneburit en förbättring av 
soliditeten under 2017. 
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Skuldsättningsgraden är en spegling av soliditeten. Till följd av ett starkt resultat minskar 
skuldsättningsgraden under 2017. 
 

 
 

Kontroll 
Koncernens resultat avviker positivt från budget med 27,0 (-2,3) mkr. Både kommunen och 
Vårgårda Bostäder visar överskott jämfört med budget. Kommunens budgetavvikelse 
kommenteras mer på sid 57. Vårgårda bostäders positiva avvikelse har uppkommit till följd 
av försäljningen av Smörtinan som ej var budgeterad. 
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Risk 
Koncernen har omfattande externa lån och låneskuldens utveckling beskrivs nedan. 
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Resultaträkning 
 

   Kommunen  Koncernen  

(mnkr) Not
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Verksamhetens intäkter 1, 2 206,1 229,2 233,4 255,7 274,5 283,9

Verksamhetens kostnader 2, 3 -756,8 -793,2 -798,9 -787,6 -822,7 -829,2

Avskrivningar/Nedskrivningar 6 -25,7 -26,0 -27,0 -35,1 -34,5 -37,2

Verksamhetens nettokostnader  -576,4 -590,0 -592,5 -567,0 -582,7 -582,5

Skatteintäkter 4 451,4 472,3 471,3 451,4 472,3 471,3

Gen statsbidrag och utjämn 4 134,8 140,0 134,7 134,8 140,0 134,7

Finansiella intäkter 5 1,6 1,5 1,3 0,7 23,1 1,4

Finansiella kostnader 5 -0,3 -0,7 -1,0 -6,7 -8,5 -8,5

Resultat före extraordinära poster  11,1 23,1 13,8 13,2 44,2 16,4

Extraordinära intäkter  - - - - 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  - - - - 0,0 -

Bokslutsdispositioner  - - - -0,3 0,1 -

Skattekostnad  - - - -0,3 -0,9 -

Årets resultat  11,1 23,1 13,8 12,6 43,4 16,4
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Kassaflödesanalys 
 

   Kommunen   Koncernen 

(mnkr) Not
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017
Löpande verksamhet          
Inbetalningar från kunder  99,8 130,4    181,1

Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm  581,6 613,7    613,6

Inbetalningar av bidrag  107,8 147,1    147,2

Övriga inbetalningar  0,5 -0,2    0,1

Utbetalningar till leverantörer  -239,3 -246,2    -266,5

Utbetalningar till anställda  -491,0 -514,4    -521,3

Utbetalningar av bidrag  -23,8 -26,3    -26,3

Övriga utbetalningar  - -    -

Ränteintbetalningar  1,6 1,5    1,6

Ränteutbetalningar  -0,1 -0,4    -7,8

Förändring avsättning  -0,2 2,3    2,3

Summa Löpande verksamhet   36,9 107,5 0,8 75,5 123,9

        

Investeringsverksamhet          
Invest i materiella anläggningstillgångar  -71,8 -88,3   -83,8 -99,9

Försäljn av materiella anläggn.tillg.  0,0 2,2   2,6 9,0

Invest i immat. anläggn.tillg.  - -0,2   -0,1 -0,8

Försäljn av immat. anläggn.tillg.  - -    -

Invest i finansiella anläggningstillgångar  0,3 0,4   0,1 62,0

Förvärv av dotterföretag  - -   -4,1  

Bidrag till statlig infrastruktur  - -   - -

Summa Investeringsverksamhet   -71,5 -85,9 -30,8 -85,3 -29,8

        

Finansieringsverksamhet          
Upptagande av lån  30,0 45,0 45,0 209,0 249,0

Amortering av lån  - -15,0 -15,0 -213,0 -258,2

Summa Finansieringsverksamhet   30,0 30,0 30,0 -4,0 -9,1

Förändring av likvida medel  -4,5 51,6 - -13,8 85,0

        

Likvida medel vid årets början  20,0 15,5 5,0 30,9 17,2

Likvida medel vid årets slut  15,5 67,1 5,0 17,2 102,1

Förändring av likvida medel   -4,5 51,6 - -13,7 84,9
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Balansräkning 
 

   Kommunen  Koncernen 

(mnkr) Not
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017
Tillgångar         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar 7 0,1 0,2 - 0,5 1,1

Materiella anläggningstillgångar 8 419,6 480,5 500,0 700,8 722,4
   varav mark, byggnader och tekn anläggningar   365,6 432,2  638,8 659,1

   varav maskiner och inventarier   18,1 18,1  24,2 23,4

   varav övriga materiella anläggningstillgångar   35,8 30,2  37,6 39,9

Finansiella anläggningstillgångar 9 36,7 36,4 37,0 32,7 31,7

Summa anläggningstillgångar   456,4 517,1 537,0 734,0 755,2

          

Bidrag till statlig infrastruktur 10 9,5 8,3 7,7 9,5 8,3

          

Omsättningstillgångar         

Förråd/exploatering 11 1,4 2,7 2,0 1,5 2,8

Kortfristiga fordringar 12 74,9 52,7 40,0 77,3 53,8

Kassa och bank 13 15,5 67,1 5,0 17,2 102,2

Summa omsättningstillgångar   91,7 122,5 47,0 95,9 158,7

          

Summa Tillgångar   557,8 647,9 591,6 839,4 922,3

          
Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

        

Eget kapital         

Årets resultat   11,1 23,1 13,8 12,6 43,4

Resultatutjämningsreserv   - - - - -

Övrigt eget kapital   278,0 289,2 286,3 301,6 314,2

Summa eget kapital 14 289,2 312,3 300,1 314,2 357,6

          

Avsättningar 15       
Avsättningar för pension och likn 
förplikt 

  6,3 8,2 6,5 6,3 8,2

Uppskjutna skatter   - - - 3,0 3,4

Avsättning E20   16,9 17,3 16,9 16,9 17,3

Avsättning Tumbergsdeponi   36,4 36,3 36,3 36,4 36,3

Övriga avsättningar   0,6 0,6 0,7 4,9 4,8

Summa avsättningar   60,2 62,4 60,4 67,6 70,0
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    Kommunen   Koncernen   

(mnkr) Not 
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017
Långfristiga skulder 16 31,2 17,5 130,0 268,0 221,5

Kortfristiga skulder 17 177,2 255,8 101,1 189,0 273,2

Summa skulder   208,4 273,3 231,1 457,7 494,7

          

Summa eget kapital, avsättn 
och skulder 

  557,8 647,9 591,6 839,4 922,3

          

Poster inom linjen 18       

Borgensåtagande   247,9 234,5     
Pensionsförpliktelser äldre än 
1998 

  179,9 177,5     

Särskild löneskatt på 
pensionsförpliktelser 

43,6 43,1     

Åtagande ishall   2,7 2,6     

Förvaltade fonder   0,1 0,1     
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Nyckeltal 
 

 Kommunen   Koncernen 

(% där ej annat anges) 
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017 
Budget 

2017 
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Resultat – Kapacitet           
Verksamhetens nettokost exkl. avskr/ skatteintäkt och 
statsbidrag 93,9 92,1 

93,3 
90,7 89,5

Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag 4,4 4,2 4,4 6,0 5,6

Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag -0,2 -0,6 -0,2 1,0 -8,9

Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag 98,1 95,8 97,5 97,8 86,2

            

Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag 1,9 3,8 2,3 2,2 7,1

            

Årets resultat/ eget kapital 3,9 7,4 4,6 4,0 12,1

            

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 51,3 56,3 41,2 56,8 78,3

            

Investeringsvolym/nettokostnader mkr 13,0 15,5 17,5 15,8 18,2

Avskrivningar / nettoinvesteringar 35,8 29,8 27,2 41,8 34,7

            

Soliditet 51,8 48,2 50,7 37,4 38,8

Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt 11,8 14,1       

            

Total skuld- och avsättningsgrad 48,2 51,8 49,3 62,6 61,2

varav avsätttningsgrad 10,8 9,6 10,2 8,0 7,6

varav kortfristig skuldsättningsgrad 31,8 39,5 17,1 22,6 29,6

varav långfristig skuldsättningsgrad 5,6 2,7 22,0 31,9 24,0

            

Risk och kontroll           

Kassalikviditet 51,0 46,8 44,5 49,8 57,1
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Noter 
 

 Kommunen Koncernen

(mkr) 
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017
Not 1 Verksamhetens intäkter       

Bidrag 109,9 119,3 109,9 119,3

Exploateringsintäkter 0,5 3,9 0,5 3,9

Fsg av vsh 29,7 32,1 29,7 32,1

Försäljningsintäkter 12,1 11,4 12,1 11,4

Hyror och arrenden 13,2 14,5 13,2 14,5

Realisationsvinster 0,1 2,2 0,1 2,2

Taxor och avgifter 40,5 45,9 40,5 45,9

Övriga intäkter - - - -
Summa verksamhetens intäkter 206,1 229,2 206,1 229,2

Bolagets intäkter    54,5 51,2

Avgår koncerninterna intäkter    -4,9 -6,0
Summa koncernens intäkter     255,7 274,5

      
Not 2 Jämförelsestörande poster       
Återbetalning AFA - - - -
Avsättning Tumberg - - - -
Summa jämförelsestörande poster - - - -
Resultat inklusive jämförelsestörande poster 11,1 24,9  43,4
Resultat exklusive jämförelsestörande poster 11,1 24,9 - 43,4

      
Not 3 Verksamhetens kostnader       
Inköp av anl.tillg o underhåll -4,7 -5,4 -4,7 -5,4
Köp av huvudvsh -94,4 -97,3 -94,4 -97,3
Lokal- o markhyror -13,8 -15,8 -13,8 -15,8
Lämnade bidrag -26,2 -27,1 -26,2 -27,1
Lön o soc avg -467,4 -486,9 -467,4 -486,9
Pensionskostn -28,7 -29,9 -28,7 -29,9
Realisationsförluste -1,7 -0,0 -1,7 -0,0
Övriga kostnader -67,0 -77,4 -67,0 -77,4
Övriga tjänster -52,8 -53,5 -52,8 -53,5
Summa verksamhetens kostnader -756,8 -793,3 -756,8 -793,3
Bolagets kostnader    -35,7 -35,4
Avgår koncerninterna kostnader    4,9 6,0
Summa koncernens kostnader     -787,6 -822,7

      
Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning      
Kommunalskatteintäkter       
Preliminär kommunalskatt 453,3 474,0 453,3 474,0
Preliminär slutavräkning innevarande år -2,3 -2,3 -2,3 -2,3
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,5 0,6 0,5 0,6
Summa kommunalskatteintäkter 451,4 472,3 451,4 472,3
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 Kommunen Koncernen
Generella statsbidrag & utjämning 

Generella bidrag från staten* 9,5 10,0 9,5 10,0
Inkomstutjämningsbidrag 115,1 120,7 115,1 120,7
Kommunal fastighetsavgift 20,3 21,5 20,3 21,5
Kostnadsutjämning -7,3 -8,4 -7,3 -8,4
LSS-utjämning -2,5 -3,6 -2,5 -3,6
Regleringsbidrag -0,4 -0,1 -0,4 -0,1
Strukturbidrag - - - -
Summa generella statsbidrag och utjämning 134,8 140,0 134,8 140,0

* Posten Generella statsbidrag från staten består av bidrag 
från Boverket 2 392 tkr, tillfälligt bidrag från regeringen 
avseende ensamkommande som fyller 18 år  samt statsbidrag 
flyktingar 2017 som uppgår till 6 262 tkr.       

       
Not 5 Finansiella intäkter och kostnader       
Ränteintäkter 0,2 0,3 0,2 0,3
Borgensavgift VBAB 0,9 0,8 - 0,8
Utdelning på aktier och andelar - - - -
Övriga finansiella intäkter 0,4 0,4 0,4 20,5
Summa Finansiella intäkter 1,6 1,5 0,7 21,6

      
Räntekostn. långfristiga lån -0,1 -0,0 -6,6 -7,2
Indexering avsättning E20 - -0,4  -0,4
Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,0 -0,9
Summa Finansiella kostnader -0,3 -0,7 -6,7 -8,6

      
Summa finansnetto 1,3 0,8 -6,0 13,1

      
Not 6 Ej rörelsekapitalpåverkande poster       
Pensionsavsättningar 0,2 1,9 0,2 1,9 
Övriga avsättningar -0,6 - -1,9 - 
Avskrivningar -25,7 -26,0 -35,1 -34,5
Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster -26,0 -26,0 -36,7 -34,5

      
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar       
Licenser       
Ack anskaffningsvärden 0,2 0,2 0,6 0,7
Nyanskaffningar - 0,2 0,1 0,8
Investeringsbidrag - - - -
Försäljningar - - - -
Utrangeringar/korrigeringar - - - -
UB ack. anskaffningsvärden 0,2 0,4 0,7 1,5
Ack. avskrivningar -0,0 -0,1 -0,1 -0,2
Årets avskrivningar -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
Utrangeringar/korrigeringar - - -   
UB ack. avskrivningar -0,1 -0,1 -0,2 -0,3
Summa utgående bokfört värde 0,1 0,2 0,5 1,1
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 Kommunen Koncernen
Not 8 Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och anläggningar       
Ack anskaffningsvärden 677,7 727,5 1 028,9 1 091,4
Förvärv av dotterföretag - - 4,1 -
Nyanskaffningar 56,8 87,3 65,9 90,9
Investeringsbidrag -0,8 - -0,8 -
Försäljningar - 0,0 - -54,1
Omklassificering annan typ 1,7 2,1 1,7 2,1
Utrangeringar -7,9 -2,4 -8,5 -2,4
UB ack. anskaffningsvärden 727,5 814,5 1 091,4 1 127,9

Ack. avskrivningar -346,2 -361,9 -428,7 -452,6
Årets avskrivningar -21,8 -19,6 -30,1 -27,2
Upplösning investeringsbidrag 0,0 0,0 - 0,0
Omklassificering annan typ  -0,7  -0,7
Utrangeringar/korrigeringar 6,1 -0,1 6,2 11,7
UB ack. avskrivningar -361,9 -382,3 -452,6 -468,8
Summa utgående bokfört värde 365,6 432,208 638,8 659,1
- varav markreserv 8,2 8,2 8,2 8,2
- varav verksamhetsfastigheter 233,3 240,7 239,1 246,8
- varav affärsfastigheter 53,1 54,2 53,1 54,2
- varav publik fastighet 43,2 47,4 43,2 47,4
- varav övriga fastigheter 26,8 81,7 26,8 81,7
- varav förvaltningsfastigheter    262,6 218,0

      
Pågående arbeten       
Ack anskaffningsvärden 25,7 35,8 25,9 37,6
Nyanskaffningar 71,8 87,2 83,5 99,5

Aktiveringar -60,0 -92,5 -70,1 -96,9

Försäljningar - - - -

Omklassificering annan typ -1,7 -0,5 -1,7 -0,5

Utrangeringar/korrigeringar - 0,2 - 0,2
UB ack. anskaffningsvärden 35,8 30,2 37,6 39,9

Ack. avskrivningar - - - -

Årets avskrivningar - - - -

Utrangeringar/korrigeringar - - - -
UB ack. avskrivningar - - - -
Summa utgående bokfört värde 35,8 30,2 37,6 39,9

 30,2    
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 Kommunen Koncernen
Maskiner, fordon och inventarier 

Ack anskaffningsvärden 54,2 58,9 65,9 70,8
Nyanskaffningar 4,8 4,9 6,0 5,0
Investeringsbidrag - - - -
Försäljningar - - -1,0 -0,3
Omklassificering annan typ - -1,6  -1,6
Utrangeringar/korrigeringar -0,1 - -0,1 -
UB ack. anskaffningsvärden 58,9 62,2 70,8 74,0
Ack. avskrivningar -37,0 -40,8 -42,4 -46,5
Årets avskrivningar -3,8 -4,0 -4,8 -4,8
Upplösning investeringsbidrag - - - -
Omklassificering annan typ - 0,7  0,7
Utrangeringar/korrigeringar 0,0 - 0,7 0,0
UB ack. avskrivningar -40,8 -44,0 -46,5 -50,6
Summa utgående bokfört värde 18,1 18,1 24,2 23,4
- varav maskiner 3,5 4,7 4,5 5,5
- IT-utrustning 1,5 0,8 1,5 0,8
- varav inventarier 12,3 12,0 17,1 16,2
- varav fordon 0,9 0,7 1,2 0,9

      
UB ack. anskaffningsvärden 822,2 906,9 1 199,8 1 241,7
UB ack. avskrivningar -402,7 -426,3 -499,1 -519,3
Summa utgående bokfört värde 419,5 480,6 700,7 722,4
Årets nyanskaffningar 133,3 92,1 155,4 95,9
Årets investeringsbidrag -0,8 - -0,8 -
Årets försäljningar - 0,0 -1,0 -54,3
Årets avskrivningar -25,6 -25,9 -35,0 -34,4
Omklassificering annan typ - - -   
       
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier och andelar       
Vårgårda Bostäder AB 4,1 4,1 - -
Vårgårda Utveckling AB - - - -
Kommunförbundet Sjuhärad 0,5 0,5 0,5 0,5
Kommuninvest* 10,0 10,0 10,0 10,0
Övriga 0,1 0,2 0,8 0,3
Summa aktier och andelar 14,7 14,7 11,3 10,7
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 Kommunen Koncernen
Långfristiga fordringar 

Herrljunga Kommun 18,2 18,1 18,2 18,1
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 1,4 1,1 1,4 1,1
Vårgårda Bostäder AB 0,7 0,7 - -
Vårgårda Utveckling AB - - - -
Övriga 1,8 1,8 1,8 1,8
Summa långfristiga fordringar 22,0 21,6 21,4 21,0

      
Summa finansiella anläggningstillgångar 36,7 36,4 32,6 31,7

      
Not 10 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 -3,9 -5,1 -3,9 -5,1
Summa bidrag till statlig infrastruktur 9,5 8,3 9,5 8,3

      

Kommunfullmäktige beslutade 1 oktober 2014 att 
medfinansiera utbyggnaden av E20 med 16,8 
miljoner kronor. 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 mkr till utbygnaden av E20. Bidraget 
upplöses på 10 år (11-1 år).        
       
Not 11 Förråd/exploateringar       
Exploatering Algutstorp 0,1 0,1 0,1 0,1
Exploatering mark Västra Degrabo 1,3 1,2 1,3 1,2
Exploatering Fagrabo - 1,4  1,4
Exploatering övrigt - - - -
Summa exploatering 1,4 2,7 1,4 2,7

      
Lager, övrigt -   0,1 0,1
Summa förråd/exploateringar 1,4 2,7 1,5 2,8

      
Not 12 Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 7,4 8,4 7,9 8,2
Div kortfristiga fordringar 46,0 30,2 46,6 30,8
Förutb kostn o upplup intäkter 21,6 14,1 22,8 14,8
Summa kortfristiga fordringar 74,9 52,7 77,3 53,8

      
Not 13 Kassa och bank       
Kassa 0,1 0,0 0,1 0,0
Plusgiro - - 0,0 0,0
Bank 15,4 67,0 17,1 102,1
Summa kassa och bank 15,5 67,1 17,2 102,2
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Not 14 Eget kapital 

Förändring av eget kapital        
Ingående eget kapital 278,0 289,2 301,6 314,2
Årets resultat 11,1 23,1 12,6 43,4
Utgående eget kapital 289,2 312,3 314,2 357,6

      
Uppdelning av eget kapital        
Resultatutjämningsreserv - - - -
Övrigt eget kapital 289,2 312,3 314,2 357,6
Utgående eget kapital 289,2 312,3 314,2 357,6

      
Not 15 Avsättningar       
Avsättningar till pensioner 5,0 6,6 5,0 6,6
Särskild löneskatt 1,2 1,6 1,2 1,6
Summa pensioner och löneskatt 6,3 8,2 6,3 8,2

      
Övriga avsättningar       

Uppskjutna skatter - - 3,0 3,4
Obeskattade reserver - - 4,4 4,3
Avsättning Tumberg, sluttäckning 36,4 36,3 36,4 36,3
Avsättning E20 16,9 17,3 16,9 17,3
Avsatt omstrukturering 0,6 0,6 0,6 0,6
Summa övriga avsättningar 56,9 54,2 61,3 61,8

      
Summa avsättningar 60,2 62,4 67,6 70,0

      
Not 16 Långfristiga skulder       
Låneskuld       

Ingående låneskuld 30,0 31,2 270,8 274,3
Nyupplåning under året 30,0 60,0 209,0 264,0
Omklassifiering till långfristig skuld - - - -
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr 
skuld -30,0 -75,0 -213,0 -318,2
Anslutningsavgifter 0,4 1,3 0,4 1,3
Investeringsbidrag 0,8 -0,0 0,8 -0,0
Summa långfristiga skulder 31,2 17,5 268,0 221,5

      
Kreditgivare       
Kommuninvest 30,0 15,0 259,0 219,0
Sparbanken Alingsås - - 7,8 -
Handelsbanken - - - -
Leasingföretag - - - -
Summa Långivare 30,0 15,0 266,8 219,0
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 Kommunen Koncernen
Låneskuldens struktur 1 (kapitalbindning)* 

Lån som förfaller inom 2 år 100% 83%    
Lån som förfaller inom 5 år 100% 100%    
Lån som förfaller inom 6 år eller längre 100% 100%    
       
Låneskuldens struktur 2 (räntebindning)*       
Andel rörliga lån 0% 0%    
Andel lån på 1-5 år 100% 100%    
Andel lån på 6-10 år 0% 0%    
Andel lån på 11 år eller längre 0% 0%    
       
Övriga uppgifter kring låneskulden*       
Genomsnittsränta, % 0,2 -0,0    
Snitträntebindningstid, år 0,8 0,9    
Ränteförändring +- 1%, mkr 0,6 9,0    
Utlandslån mkr - -    
       
* Gäller samtliga externa lån under året.       
       
Vårgårda Bostäder innehar ränteswapar med ett marknadsvärde      
på bokslutsdagen som uppgår till -12,4 (-17,9) mkr.      
       
Not 17 Kortfristiga skulder       
Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,1 0,8 2,9
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 40,9 81,1 40,9 81,1
Leverantörsskulder 28,9 39,0 31,4 44,0
Moms och punktskatter - - - -
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 16,8 17,1 16,8 17,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 90,3 118,5 99,7 128,1
Summa kortfristiga skulder 177,2 255,8 189,7 273,2

      
Not 18 Ansvarsförbindelse       
Kommunägda företag       
Vårgårda Bostäder AB 236,8 204,0 - -
Summa 236,8 204,0 - -

      
Föreningar       
Föreningar 9,1 28,5 9,1   
Övriga borgensåtaganden 2,0 2,0 2,0   
Summa 11,1 30,5 11,1 -

      
Summa totala borgensåtaganden 247,9 234,5 247,9 -
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 Kommunen Koncernen
Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 179,9 177,5 179,9 177,5
Pensionsförpliktelser, förtroendevalda 0,0 - - -
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 43,7 43,1 43,7 43,1
Summa pensionsförpliktelser 223,6 220,6 223,6 220,6

      
Åtagande Ishall       
Ömsesidig hävningsrätt ger kommunen rättighet/ 2,7 2,6 2,7 2,6
skyldighet att t.o.m. juni 2012 köpa ishallen för 3,2 mkr. Därefter      
minskas köpeskillingen med 100 tkr/år       
       
Förvaltade fonder       
Makarna Hulténs Musikfond 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa förvaltade fonder 0,1 0,1 0,1 0,1

      
Not 19 Operationell leasing       
Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år      
Leasingavgifter förfaller nästa år 7,6 7,5 7,8 7,7
om 2-5 år 21,2 16,0 21,5 16,4
senare än 5 år 14,3 11,4 14,3 11,4
Summa 43,1 34,9 43,6 35,5

      
Leasing per tillgångsslag       
Lokaler 41,0 33,6 41,3 34,0
Skrivare/kopiator 0,2 0,2 0,2 0,2
Fordon 0,7 0,5 0,8 0,6
Arrenden - - - 0,0
Licens 1,2 0,6 1,2 0,6
Summa 43,1 34,9 43,5 35,5

      

Vårgårda kommun har i februari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som 
per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vårgårda kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Vårgårda kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 346 011 486 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 351 623 066 
kronor. 
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Driftsredovisning 
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Kommentarer till driftsredovisningen 
Sammantaget avviker resultatet för verksamhetens nettokostnader positivt från budget med 
4,2 mnkr. Förvaltningens överskott uppgår till 4,2 mnkr medan politisk verksamhet redovisar 
ett resultat i nivå med budget. Finansverksamheten redovisar ett underskott på -3,1 mnkr 
inklusive nedskrivning av Kesbergskolan samt rivningskostnaderna för Vårberg.  
 
Nedan beskrivs de faktorer som ligger bakom redovisade över- och underskott. 
 
Politisk verksamhet 
Verksamheten redovisar ingen avvikelse mot budget. 
 
Kommunförvaltningen 
 
Kommunövergripande 
Verksamheten redovisar ett överskott med 0,7 mnkr med hänvisning till att budgeten för 
förmånsbestämd ålderspension inte behövde nyttjas då denna kostnad i sin helhet har täckts av 
till verksamheten utdebiterat personalomkostnadspålägg. 
 
Personal/Ekonomi 
Servicenämnden ekonomi/personals samlade resultat för 2017 är 1,4 mnkr, där 
ekonomiavdelningen står för 1,5 mnkr och personalavdelningen för -0,1 mnkr. 
 
I de båda verksamheternas resultat finns gemensamma kostnader som fördelas utifrån andel 
invånare i kommunerna. Dessutom har de båda kommunerna kommunspecifika kostnader 
som ligger med i respektive kommuns utfall.  
 
(mnkr) Resultat 

Herrljunga
Resultat 

Vårgårda
Totalt resultat 

Ekonomiavdelningen 0,7 0,8 1,5 
Personalavdelningen -0,3 0,2 -0,1 
TOTALT  0,4 1,0 1,4 

 
Vårgårda kommuns resultat i ekonomi- och personalavdelningen blev för år 2017 +965 tkr, 
varav ekonomiavdelningen +815 tkr och personalavdelningen +150 tkr.  
 
Ekonomiavdelningens positiva årsresultat har två huvudorsaker; dels en lägre kostnad för 
system än budgeterat, och dels en inte fullt utnyttjad personalbudget. Personalavdelningen har 
under året i stort kunnat hålla budget, med viss positiv avvikelse för Vårgårda kommun, vilket 
kan hänvisas till ett positivt utfall mot personalbudgeten. 
 
Strategisk planering och utveckling 
Ett underskott redovisas med -0,3 mnkr. Orsaken är högre kostnader för god man med 0,1 
mnkr samt ej uppnådd helårseffekt av anpassning till personalbudgeten under året.   
 
Utbildning 
Utbildning redovisar ett underskott med -1,4 mnkr. Orsakerna beskrivs under respektive 
verksamhetsområde nedan men främst avser det gymnasieskolans minskade kommunbidrag 
för färre elever med 3,2 mnkr där en anpassning mot budget inte kunnat uppnås under året.   
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Förskola 
Förskoleverksamheten redovisar ett överskott med  0,4 mnkr.   
Antal förskolebarn har ökat jämfört med föregående år med 33 barn vilket har fallit väl ut mot 
den budgeterade ökningen inom den kommunala verksamheten.  Fler barn  har dock haft sin 
omsorg i annan  kommun eller fristående förskola vilket inneburit en högre kostnad än 
budgeterat.  Denna kostnad och överskottet totalt kan ställas mot att årets budget innehållit 1 
mnkr för att starta nattöppen förskola. Detta har inte genomförts på grund av för liten 
efterfrågan.  
 
Den ökade inflyttningen visar sig i de yngre åldrarna och innebär ett ökat tryck kommande år 
att tillhandahålla barnomsorg inom garantitiden fyra månader.  
 
Fritids o Grundskola 
Fritidsverksamheten visar ett överskott med 1,1 mnkr. Antal barn har varit betydligt lägre än 
tidigare i främst tätorten vilken kan förklaras med nuvarande lokalsituation och att de äldre 
fritisbarnen avslutat sin omsorg. 
 
För grundskolans del har underskott redovisats med -1,4 mnkr.  De problem som drabbat 
Vårbergsskolans och Kesbergsskolans lokaler har även under året inneburit extra kostnader  
för skolans del då utbyte av läromedel och utrustning har varit nödvändigt för att inte riskera 
elever och personalens hälsa.  Dessutom har  kostnader uppkommit i samband med flyttning 
till nya moduler och andra lokaler,  och ombyggnation av Fridhemsskolan.  Denna 
merkostnad har uppgått till 0,9 mnkr. 
 
Andra negativa budgetavvikelser kan noteras för fler elever i annan kommun samt högre 
personalkostnader för insatser med särskilt stöd.  Detta har till viss del kunnat balanseras med 
högre intäkter för statsbidrag. 
 
Gymnasieskola  
Gymnasieskolan redovisar ett underskott med -1,5 mnkr 
Kommunbidraget minskades inför 2017 med 3,2 mnkr (7 % av total budget) med anledning 
av färre folkbokförda elever i gymnasieålder. Inför 2018 har kommunbidraget ökats med 2 
mnkr då elevantalet åter vänder uppåt.  Under året prognostiserades ett underskott med -1,6  
mnkr med hänvisning till ovan samt att det faktiska antalet elever blev högre än beräkningen i 
kommunbidraget med  0,4 mnkr. 
 
I resultat för 2017 kan följande omständigheter särskilt lyftas fram: 

 En ökning av elever från annan kommun har gjort att gymnasieskolans bemanning inte 
har minskats i den utsträckning som annars skulle skett. Här är verksamheten i balans 
inför 2018 utifrån resonemanget ovan. 

 Gymnasiesärskolan uppvisar en negativ avvikelse  med 0,3 mnkr, vilken är en fortsatt 
utmaning 2018. Detta beror på att antalet elever i egen verksamhet kraftigt minskar 
2018, då en betydande andel av målgruppen valt att gå på andra skolor. 

 Verksamheten med undervisning för nyanlända har ökat under 2017 då merparten av 
de elever som under våren gick på Gullhögskolan flyttade över till Sundlergymnasiet 
inför hösten. Det gör att verksamheten haft ett överskott i form av högre statsbidrag 
som överförts till kommande år.  Detta innebär att överskottet inte påverkar enhetens 
resultat 2018. Under 2019 och 2020 beräknas att det genererade överskottet behöver 
användas då verksamheten successivt behöver anpassas till färre elever med betydligt 
mindre statsbidragsfinansiering. 
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Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnad uppvisar ett resultat i stort sett i balans med budget. Det är kostnaderna för 
fastighetsavdelningens hantering av byggnadsskador på Vårbergs- och Kesbergsskolorna med 
tillhörande modulhyror som har gett betydande kostnader över budget. Men det finns även ett 
positivt utfall för fastighetsavdelningen pga. att all planerad investeringsvolym inte kunnat 
genomföras och det har medfört ej aktiverade kapitalkostnader. Samhällsresor har gett ett 
betydande årsöverskott främst genom måttliga kostnader för färdtjänst.   
 
Samhällsbyggnad gemensamt 
Samhällsbyggnads gemensamma förvaltning visar 0,8 mnkr, där samhällsresor står för en stor 
del av detta. Behovet av färdtjänst, transporter med personbil/specialfordon avseende 
funktionsnedsatta personer har minskat, och skolskjutskostnaderna har sjunkit något, mest till 
följd av ett nytt skolskjutsavtal. Centrala kostnader för Samhällsbyggnad ligger över budget 
till följd av att implementering av GIS, och att dessa kostnader till del inte kunnat redovisas 
som investering, utan som driftskostnad. Bostadsanpassningens resultat är -0,4 mnkr till följd 
av några angelägna och kostnadsdrivande ärenden, men detta har sannolikt genererat viss 
positiv ekonomisk effekt i kommunala verksamheter utanför samhällsbyggnad 
(Äldreomsorgen). Simhallen har gett ett positivt resultat (0,4 mnkr) och ingår i den 
ekonomiska redovisningen för Samhällsbyggnad hela år 2017, men har organisatoriskt 
övergått till Kultur- och fritid redan från 1 januari 2017.  
 
Bygg och miljö 
Avdelningen uppvisar ett resultat på 0,2 mnkr och detta kan till stor del förklaras av ett 
positivt utfall för bygglovsintäkter. Ett omfattande planarbete med både översiktsplaner och 
detaljplaner har under året genomförts inom budget. 
 
Gata-park-mark 
Denna verksamhet följer budget. Verksamheten har under året i stort genomfört de 
underhålls- och skötselåtgärder som planerats. 
 
Kostenheten 
Denna del av kommunens verksamhet har inte kunnat täcka alla sina kostnader med 
kommunbidrag och interna intäkter, och en av huvudorsakerna är att livsmedelspriserna för 
offentlig sektor stigit med flera procent över budget, och att ny livsmedelsupphandling inte 
ger tillräckligt positiv ekonomisk effekt. En önskvärt hög andel ekologiska livsmedel och 
svenskt kött innebär högre kvalitetskrav, och därmed högre kostnader. En annan huvudorsak 
är att kostenheten gjort en del inköp av utrustning för att förbättra arbetsmiljön i storköken, 
och dessa inköp har inte kunnat tas som investering, utan istället bokförts som driftskostnad. 
Kostenheten uppvisar ett negativt årsresultat på -0,4 mnkr. 
 
Fastighet och vaktmästeri 
Fastighetsenheten har under 2017 överskridit driftbudget med -1,2 mnkr. Underskottet består 
av ökade kostnader för moduler, samt kostnader för iordningställande av dessa inklusive 
utemiljö. Tillfälliga lokaler för slöjd har också bidragit till den ökade kostnaden. Under året 
har utredningar genomförts avseende arbetsmiljöproblem, detta har lett till kostnader för 
undersökningar och åtgärder. Fastighetsenheten har också haft ökade kostnader för bevakning 
och skadegörelse under år 2017, där det under en period förekommit mycket glaskross.  
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Fastighetsservice-lokalvård 
Avdelningen har även under år 2017 haft i uppdrag att arbeta med att uppvisa ett årsöverskott 
på 0,5 mnkr, vilket man nu väl genomfört. 
 
Vatten- och avlopp 
Verksamheten har genomfört en hel del underhållsåtgärder i VA-nätet under året och 
sammantaget kan avgiftskollektivet redovisa ett årsunderskott på -1,1 mnkr som 
resultatreglerats mot särskilt balanskonto för VA-kollektivet. 
 
Renhållning 
Den avgiftsfinansierade delen av renhållningen uppvisar ett överskott på 1,4 mnkr, som har 
resultatreglerats mot särskilt balanskonto för renhållningskollektivet. Affärsverksamheten 
redovisar ett överskott på totalt 1,5 mnkr, och detta har delats lika med Herrljunga kommun, 
dvs 0,8 mnkr per kommun. 
 
Mer detaljer om VA och renhållning, och även renhållningens affärsverksamhet, finns på 
sidorna 130-135. 
 
 
Socialtjänst 
Socialtjänsten gör totalt ett underskott med -1,7 mnkr, varav individ- och 
familjeomsorgsverksamhetens underskott är -5,3 mnkr. Underskottet beror till största delen på 
individ- och familjeomsorgens placeringar vilka kostar 3,1 mnkr mer än budgeterat. Hög 
personalomsättning bland socialsekreterarna har också  inneburit merkostnader på 1,3 mnkr 
för inhyrd personal. 
 
Funktionshinderverksamheten gör å andra sidan ett överskott på 3,6 mnkr. Förseningen av det 
nya gruppboendet innebär att årets driftbudget på 2,1 mnkr inte tagits i anspråk. Även 
nettokostnaden för köp av externa LSS-placeringar var 2 mnkr lägre än budgeterat, på grund 
av intäkter från Migrationsverket. Fler personlig assistansärenden än budgeterat har inneburit 
högre kostnader med 0,4 mnkr. 
 
Under socialtjänsten ingår även arbetet med ensamkommande barn, vilket helt och hållet 
finansieras med statliga medel. Enligt beslut i Kommunfullmäktige tillämpas sedan 2015 en 
särskild redovisningsprincip som innebär att intäkter matchas mot faktiska kostnader och 
balanseras över högst fem år. Sedan tidigare år finns 14,3 mnkr reserverade för att täcka 
framtida kostnader för de ensamkommande. 2017 lyftes ytterligare 14,3 mnkr från resultatet, 
och verksamheten redovisar därmed inget över- eller underskott i år.  
 
Av årets 14,3 mnkr avser 13,3 mnkr intäkter som felaktigt bokförts 2017 utan avser 2015-
2016. Under året har verksamheten gjort stora nerdragningar för att anpassa sig till minskade 
volymer, samt de nya ersättningsnivåerna från Migrationsverket. Prognosen är att de avsatta 
medlen på 28,6 mnkr kommer att användas för att täcka kommande underskott i 
verksamheten. 
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Kultur och Fritid 
Kultur och Fritid redovisar ett underskott med -0,6 mnkr. Årets underskott beror till stor del 
på åtgärdande av ishallens kylaggregat som havererade. Kostnaden uppgick till 0,3 mnkr.  
Slutförandet av iordningställandet av elljusspår,  kapitalkostnader för investeringar i 
bibliotek/fritidsgård,  högre elkostnader samt åtgärdande av fel på redskap och utrustning i 
Sporthallen har varit andra orsaker till årets underskott. 
 
Simhallen redovisar ett överskott med 0,4 mnkr som främst beror på lägre kostnader under 
renoveringen.  Simhallen har ingått i Kultur-och Fritids verksamhetsansvar men ekonomiskt 
redovisats under Samhällsbyggnad då ramväxling ej genomfördes inför 2017. 
 
 
VIA 
VIA gör ett överskott med 2,7 mnkr. Den största delen av överskottet beror på 1,5 mnkr högre 
intäkter än budgeterat från Migrationsverket för daglig verksamhet för personer utan svenskt 
medborgarskap. 
 
Under VIA ingår verksamheten med integration av nyanlända. Även här tillämpas 
redovisningsprincipen där kostnader och intäkter matchas under högst fem år. För de individer 
som togs emot 2012 är denna introduktionsperiod slut 2017 och vid avstämningen av de 
kostnader och intäkter som avser dessa fanns 0,3 mnkr kvar vilket resultatförts. För de 
individer som mottagits 2013-2017 finns 8,9 mnkr reserverat för framtida kostnader. 
 
 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen gör ett överskott med 3,6 mnkr. 2,3 mnkr beror på att äldreomsorgen i årets 
budget fått ett kommunbidrag på 2,8 mnkr för att täcka hyreskostnaderna för de nya 
servicelägenheterna Björnen. Då bygget försenats och efterfrågan på lägenheterna varit så stor 
att de kunnat beläggas från start i oktober har nettokostnaderna endast uppgått till 0,5 mnkr. 
 
Färre beviljade hemtjänsttimmar än budgeterat har också bidragit till överskottet med 1,4 
mnkr. Kommunens hemtjänst i egen regi har dock gjort ett underskott med -0,6 mnkr då 
verksamheten har haft svårt att anpassa sig till färre timmar. 
 
Kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet gör ett underskott på -0,9 mnkr. Detta på grund 
av svårigheten att rekrytera sjuksköterskor, främst under sommarmånaderna, vilket leder till 
höga kostnader för inhyrd personal. 
 
Färre korttidsdygn än budgeterat, samt försäljning av korttidsplatser till andra kommuner, har 
också bidragit till överskottet med 0,9 mnkr. 
 
 
Finansverksamheten 
Sammantaget redovisas under denna rubrik ett underskott på 3,1 mnkr inklusive nedskrivning 
Kesbergskolan (2,4 mnkr) och rivning Vårberg (1,4 mnkr). Följande poster påverkar också 
finansverksamhetens resultat: 

 Vinster till följd av tomtförsäljningar (tomter på Algutstorps-området samt en 
industritomt på Flygaren) uppgår till 6,2 mnkr. 

 Av KS utvecklingsreserv återstår 1,3 mnkr. 
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 Renhållningen har genererat ett överskott på 0,8 mnkr vilket understiger budget med   
-0,2 mnkr. 

 Personalrelaterade kostnader genererar ett underskott på -2,7 mnkr främst till följd av: 
- Högre kostnader när det gäller avgiftsbestämd ålderspension och 

pensionsavsättningar än vad som täcks av personalomkostnadspålägget (-2,5 
mnkr). 

- Förändringen av semesterlöneskulden redovisar ett underskott jämfört med 
budget på -0,9 mnkr. Förändringen av skulden är dock 1,8 mnkr lägre än 
föregående år. 

- Arbetsgivaravgifterna genererar ett överskott jämfört med utdebiterat 
personalomkostnadspålägg på 2,0 mnkr främst till följd av lägre 
arbetsgivaravgifter för äldre medarbetare. 

- Den särskilda löneskatten beräknas utifrån pensionskostnaderna och när dessa 
ökar, ökar också löneskatten. Därav redovisas här ett underskott på -0,9 mnkr. 

 Lägre utdebiterad internränta till verksamheterna innebär ett underskott för 
finansverksamheten, vilket i år uppgår till -2,5 mnkr.   
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Investeringsredovisning 
Årets investeringar 
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Investeringsprojekt < 3 mkr 
Investeringsanslag för mindre poster (< 3 mkr) som utförts år 2017 innehåller projekt inom 
lärande och omsorg, kostinventarier, tekniska installationer (solceller och reservkraft 
Vårgården, värmepump Ågatan, system för styr- och regler Kullingshemmet, ventilation 
Johannedal och brandlarm Fridhem, passersystem och inbrottslarm Sundlergymnasiet) och 
lokalanpassningar i fastigheter (kontor Johannedal, spisar och slöjdsal Gullhögskolan, 
lekutrustning och arbeten vid särskola Fridhemskolan), lekplatser, asfaltsarbeten, gång- och 
cykelvägar samt andra åtgärder för en förbättrad trafikmiljö. Vidare genomfördes 
investeringar under året avseende Vårberg moduler (2,8 mnkr), tennishallen (1,2 mnkr), 
Nårunga skolas om- och tillbyggnad (2,4 mnkr) och en ny reningsanläggning i simhallen 
(2,1 mnkr tkr). Budgeterade investeringar under 3 mnkr har till ganska stor del genomförts (ca 
19 av 22 mnkr), och några av de som inte genomförts fullt ut kommer att föreslås 
ombudgeterade till år 2018.  
 
Investeringsprojekt > 3 mkr 
De större investeringarna (> 3 mnkr) handlar om servicelägenheter Björnen som slutförts (ca 
27 mnkr genomfört 2017), vårdcentralen som ännu inte kommit igång (budget ca 18 mnkr-har 
avvaktat beslut om inriktning), Fridhemskolan är genomfört (ca 8 mnkr utfall-ombyggnad 
mer omfattande än planerat, med oförutsedda kostnader), centrumhuset har genomfört ca 5 
mkr, Lena skola tillagningskök har endast påbörjats (budget ca 4 mnkr, pågår) och 
centrumskolan har startat upp under 2017 med ca 6 mnkr (total budget 2018-2019  inkl. IT, 
inventarier och tilläggsanslag är 177 mnkr).  
Ett par tillkommande överskjutande belopp har tillförts investeringarna som gäller de båda 
verksamhetsklara projekten Algutstorp förskola (1,8 mnkr aktiverades innan slutfakturering) 
och Björnen serviceboende (3,4 mnkr tillkommande markschaktningsarbeten). 
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Komponentredovisning 
Komponentinvesteringar har genomförts; främst maskiner i fastigheter, men även bl. a fasad, 
stomkompletteringar och ventilation. Investeringarna har överstigit budget (ca 0,6 mnkr), 
främst till följd av en del nödvändiga åtgärder i samband med arbetet med 
reningsanläggningen i simhallen och andra arbeten i centrumhuset, och som bedömts kunna 
bokföras inom komponentredovisning. 
 
Avgiftsfinansierade investeringar 
Investeringar inom VA och renhållning finansieras via avgifter. VA-verksamheten hade 
2,6 mnkr i investeringsbudget för år 2017, och verkställde ca 3,8 mnkr. En betydande del av 
investeringsutfallet (1,6 mnkr) härrör sig från ombudgeterade medel från år 2016. VA-
verksamheten har haft flera ganska omfattande angelägna arbeten, som gjort att man fått öka 
investeringsvolymen över budget, och därmed även minska skulden till avgiftskollektivet för 
att finansiera dessa arbeten. Renhållningen har gjort en mindre investering i ett pumphus (81 
tkr) och kommer att via begärd ombudgetering till år 2018 fortsätta arbetet i övrigt med ny 
omlastningsstation på Tumbergsanläggningen. 
 
Exploateringsinvesteringar 
Exploateringsinvesteringarna i kommunen har visat ett utfall på ca 13 mnkr (budget ca 
17 mnkr) och när det gäller sista etappen av Flygaren så begärs ca 1,7 mnkr ombudgeterat för 
att kunna genomföra den under 2018. Algutstorp-exploateringen är i stort sett klar och när det 
gäller exploatering-centrala Vårgårda är ca 40 % av medlen använda och en del av 
kvarvarande investeringsbelopp kommer att begäras ombudgeterat. 
 
Exakta årsbudget- och utfallsdata för alla investeringar finns i tabell. Totalt omfattar 2017 års 
investeringsutfall 85,9 mnkr av en total investeringsvolym på 103,0 mnkr. Det innebär en 
effektuering på ca 83 %. Ombudgeteringarna från år 2016 var 66,3 mnkr och 
ombudgeteringarna till 2018 kommer att ligga på preliminärt 29 mnkr. 
 
 

Flerårsinvesteringar 

Fleråriga investeringar 

(mnkr) 

Budget 
t.o.m. 
2017

Utfall 
t.o.m. 
2017

Diff Framtida 
invmedel 

Total 
investe-

ring
> 3 mkr  
Centrumskolan 0,0 6,3 -6,3 170,7 177,0
Servicelägenheter Björnen 51,0 54,2 -3,2 0,0 54,2
Ombyggnad Vårdcentralen 18,0 0,1 17,9 0,0 17,9
Gruppbostad LSS 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0
Om- och tillbyggnad Fridhem 7,0 8,9 -1,9 0,0 8,9
Centrumhuset ombyggnation 6,0 5,9 0,1 24,4 30,4
Tillagningskök Lena 5,3 1,0 4,3 0,0 5,3
Om- och tillbyggnad Nårunga skola 3,0 2,4 0,6 0,0 3,0
Reningsanläggning simhall 2,3 2,3 -0,1 0,0 2,3
Demensavdelning  1,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Exploateringar  
Flygaren industrigata och VA 15,0 13,3 1,7 0,0 15,0
Exploatering centrala Vårgårda 2,9 1,8 1,1 0,0 2,9
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Redovisningsprinciper 
Vårgårda kommun följer den kommunala redovisningslagen men även de 
rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Dessa rekommendationer tillämpas även i möjligaste mån på VA-
redovisningen. 
 

Kommunbas 13 
Fr.o.m. 2015-01-01 tillämpar kommunen Kommunbas 13.  
 

Redovisning av pensionsskuld  
Kommunen tillämpar den s.k. blandmodellen för redovisning av pensionsskuld. Detta innebär 
att den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar 
försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den särskilda löneskatten bokförd 
som är beräknad på den pensionsskuld som uppkommit efter 1998. Aktualiserings-graden 
uppgår till 99 %. 
 
Diskonteringsräntan har inte förändrats under året. 
 
Från 2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. En 
avsättning utifrån KPA:s beräkningar för förtroendevaldas pension är gjord.  
 

Skatteintäkter 
Vid redovisning av skatteintäkterna har SKL:s decemberprognos använts. 
 

Redovisning av lånekostnader  
Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, d.v.s. räntekostnader belastar 
resultatet den period de uppstår. 
 

Finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som 
anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar. 
 
Under 2015 skrevs andelen i Kommuninvest upp till det värde som redovisas på 
engagemangsbeskedet från Kommuninvest. Uppskrivningen gjordes direkt mot eget kapital i 
enlighet med lagen om kommunal redovisning 6 kap 6§. 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Engångslicens för ekonomisystemet Raindance har bokförts som en immateriell 
anläggningstillgång i enlighet med RKR 12:1. Konsultarvoden har kostnadsförts direkt. 
Avskrivningen startade 2015 då systemet togs i bruk. Avskrivningstiden uppgår till 5 år.  
Licens GIS har tillkommit under året. Avskrivningstiden uppgår till 5 år. 
 

Materiella anläggningstillgångar  
Vårgårda kommun följer i princip de regler som finns i RKR 11 angående materiella 
anläggningstillgångar 
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Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov komponentredovisning  
 
För att definieras som en anläggningstillgång skall tillgången vara avsedd för stadigvarande 
bruk samt ha en livslängd som överstiger 3 år. Den skall också ha ett anskaffningsvärde som 
överstiger 1 prisbasbelopp, 44,8 tkr. 
 
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 avskrivning 

 
Avskrivningstiderna ovan är satta med stöd av RKR:s idéskrift om avskrivningar. 
 
Övriga upplysningar om materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna. 
 
Markarbeten för hyrda moduler Vårberg har aktiverats trots att hyresavtalet endast uppgår till 
två år. Investeringsutgiften fördelas därmed på två år. 
 
Komponentredovisning 
Från och med bokslutet 2014 tillämpas reglerna om komponentredovisning då stora 
investeringar aktiveras.  
 
Samtliga anläggningsobjekt inom avdelningarna Fastighet och Gata/Park har gåtts igenom 
under våren 2017 och en uppdelning av gamla anläggningar har gjorts i komponenter. 
Förändringarna i anläggningsreskontran har lagts in per den 30 april 2017. 
 
Fastighet 
När det gäller anläggningsobjekt kopplade till fastighetsavdelningen har uppdelningen i 
komponenter gjorts enligt två olika modeller beroende på om fastigheten är att anse som 
gammal/gammal (GG) eller ny/gammal (NG). I en GG-fastighet har det inte gjorts några stora 
investeringar de senaste 10 åren medan så har skett i en NG-fastighet. 
 
Vid beräkningen av komponenter har principerna i bilden nedan använts som grund:  
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Fastighetsavdelningen har dock gått igenom objekten och bedömt nyttjandeperioderna vilket 
innebär att de i flera fall avviker från modellen.  
 
Gata/Park  
Asfaltering är fördelat i två objekt: 
1. Asfaltering innan 2014 (avskrivningstid 10 år) 
2. Asfaltering efter 2014 (avskrivningstid 20 år) 
 
När det gäller äldre gator och gc-vägar så finns det sedan tidigare ett anläggningsobjekt där 
drygt 90 % av värdet redan är avskrivet. Kvarstående summa (3 mkr) anses vara vägkropp 
med en avskrivningstid på 100 år. Övriga äldre objekt som avser gator och gc-vägar har 
ackumulerats till ett objekt som fördelats på vägkropp (70 % av restvärdet) och slitlager (30 % 
av restvärdet). 
 
V:a Degrabo, industriområde gator, Rondell Degrabo samt gatu-investeringar på området 
Algutstorp särredovisas med uppdelning på vägkropp och slitlager. 
 
Flera nyare objekt som redan är uppdelade eller som skall krediteras av ett investeringsbidrag 
har ej omfördelats. 
 
Exploateringsredovisning  
Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats fr.o.m. 2014 i syfte att följa RKR:s 
rekommendationer. Hur dessa investeringar hanteras beskrivs på nästa sida. 
 
Investering Hantering 
Tomt Råmark och kostnader som har en direkt koppling till marken. Överföres till 

omsättningstillgång när ett område är färdigt för försäljning. 
Kvartersgata Aktiveras då tomterna förs över till omsättningstillgång. Vanligtvis är den inte helt 

färdig vid detta tillfälle men den tas i bruk på så vis att man kan börja köra på den.  
Matargata Aktiveras då den är färdig. 
VA 50 % av kostnaderna för gatubyggnaden anses vara avgifter för VA. Om en gata 

anses vara klar så anses även ledningsnätet vara klart. Därför aktiveras objektet 
samtidigt som kvartersgatan. 

Objekt övrigt Skulle ex. kunna vara en lekplats eller ett grönområde. Aktiveras när de är färdiga. 

 
Försäljningsintäkter bokförs fr.o.m. 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag). 
 
Investeringsbidrag 
Investeringar bruttoredovisas från och med 2016. Detta innebär att investeringsbidrag bokförs 
som en skuld och upplöses i samma takt som den anläggningstillgång det avser. 

 
Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 16,8 mkr till utbyggnaden av E20. 
Summan har tagits upp som en tillgång som årligen kommer att upplösas med 1/11 (enligt 
beslut i KF i mars 2015). Medlen är ännu ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i 
balansräkningen. Enligt avtalet skall värdet indexeras med Trafikverkets index för Investering 
väg.  Värdet på den ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. I bokslutet 2014 gjordes 
därför en avsättning som motsvarade prishöjningen under perioden 2013-06 till 2014-11. I 
boksluten 2015 eller 2016 har avsättningen inte förändrats då en justering enligt index skulle 
ha inneburit en minskning av avsättningen. Med hänvisning till försiktighetsprincipen har 
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ingen minskning av avsättningen gjorts. I bokslutet 2017 har indexet ökat och en ökning av 
avsättningen har därför skett. 
 
När utbetalningen kommer att ske kan i dagsläget inte bedömas. 
 

Med Herrljunga gemensamma servicenämnder 
Tidigare har ekonomi-, personal- och IT-avdelningarna haft egna budgetar och burit sina egna 
kostnader. Fr.o.m. 2015-01-01 finns två med Herrljunga kommun gemensamma 
servicenämnder. Redovisningen av dessa sker på följande sätt: 
1. Vårgårda är huvudman för servicenämnd ekonomi/personal och Herrljunga är huvudman 
för servicenämnd IT. Nedan beskrivs förfaringssättet för ekonomi/personal. Omvänd 
hantering sker för servicenämnd IT. 
2. Cheferna attesterar sina egna kostnader på egen verksamhetskod. 
3. Verksamheten finansieras dels genom kommunbidrag och dels genom fakturering till 
Herrljunga kommuns kommunövergripande verksamhet.  
4. Avvikelser fördelas enligt respektive kommuns befolkningsandel. 
Effekten av denna redovisning jämfört med tidigare år är att både intäkter och kostnader 
blåses upp till följd av faktureringen. 

 
Leasing  
Vårgårda kommun följer de regler som finns i RKR 13 när det gäller leasing. Två undantag 
finns och dessa avser hyresavtalet för Viaduct. Hyran uppgår till 2,3 mkr/år och hyresavtalet 
för moduler på Tånga där hyran uppgår till 1,3 mkr/år. 
 
Kommunens samtliga övriga avtal är operationella och består av leasing- och hyresavtal.  
 
Upplysningar om ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid överstigande 3 år lämnas i not 
endast i samband med bokslutet. 
 

Avsättningar  
Under rubriken avsättningar finns upptaget en avsättning för sluttäckning av Tum-
bergsdeponin.  
 
Avsättningen gjordes 2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösa-
deponin i Borås per kvadratmeter. Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. 
Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025.  
 
Under 2015 gjordes en ny beräkning av Nicklas Ander, Enrecon. Denna visar på att 
sluttäckningskostnaden uppgår till 36,4 mkr vilket är en ökning med 6,4 mkr jämfört med 
tidigare beräkning. Under 2015 gjordes därför en ytterligare avsättning med denna ökning. 
Hälften av summan har också bokats upp som en fordran på Herrljunga kommun. 
Avsättningen och fordran har minskat något under året på grund av att kostnader för 
sluttäckningen har uppstått. 
 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17 
från och med delårsbokslutet.  
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Från 2009 är pensionsförpliktelser till förtroendevalda redovisade dels som avsättning och 
dels som ansvarsförbindelse och är beräknade enligt SKLs normalreglemente. 
 
För avsättning av bidrag till statlig infrastruktur, se avsnittet ”Bidrag till statlig infrastruktur”.
  

Redovisning av intäkter 
Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg, barnomsorg och VA 
faktureras månatligen. 
 
Från och med 2016 bokförs anslutningsavgifter VA överstigande 1 prisbasbelopp som en 
skuld och upplöses i samma takt som anläggningstillgångarna de avser. 

1. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader uppstår. 
2. Intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn som ej matchats mot 

kostnader har förts över till nästkommande period enligt samma redovisningsprincip 
som gäller för ordinarie flyktingverksamhet. Detta i enlighet med ett beslut i 
Kommunfullmäktige 2016-01-20, §6. 

  

Principer vid särredovisning av VA-verksamhet  
Årets negativa resultat inom VA-verksamheten har bokförts som en ökad intäkt i RR och en 
minskad skuld till abonnenterna i BR. I kostnaderna ingår en administrativ avgift 
(overheadkostnad) till kommunförvaltningen. VA-anslutningsavgifter bokförs från och med 
2016 som en skuld som upplöses i samma takt som motsvarande investeringar. 
 
I de långfristiga skulderna finns endast en skuld till kommunen då det är omöjligt att 
särredovisa upptagna lån för VA-verksamheten. De kortfristiga skulderna innefattar 
leverantörsskulder, uppbokningar av kortfristiga skulder och skuld till VA-kollektivet.  
 

Sammanställd redovisning  
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 8 
och utformas enligt god redovisningssed.  
 
I bokslutet ingår moderbolaget Vårgårda kommun och de bolag eller kommunalförbund i 
vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 procent, nämligen 
Vårgårda Bostäder AB (100 procent). Sedan juli 2010 ingår även Vårgårda Utveckling AB 
som ett dotterbolag till Vårgårda Bostäder AB. Under 2016 har Vårgårda Bostäder förvärvat 
ytterligare två dotterbolag, Nya Muraren och Nyare Muraren, vilka också ingår i den samman-
ställda redovisningen (dock ej i finansieringsanalysen då beloppen är för små för att förändra 
värdena).  
 
2013 gjorde Vårgårda Utveckling en nedskrivning på 2,0 mkr. Denna har eliminerats i 
koncernredovisningen med hänvisning till RKR:s rekommendation 19. Under 2017 har 
Vårgårda Utveckling sålt fastigheten på vilken nedskrivningen var gjord. Vårgårda kommuns 
koncern har därmed ett lägre resultat på 2,0 mkr än vad Vårgårda bostäders koncern har 
eftersom kommunkoncernen vid försäljningen hade ett högre bokfört värde än vad 
bolagskoncernen hade. 
 
2009-01-01 övergick Räddningstjänsten. till ett Räddningstjänstförbund, som ägs tillsammans 
av Alingsås och Vårgårda. Då Vårgårdas ägarandel uppgår till 19 procent, samt att 
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räddningstjänstförbundets omsättning är liten i förhållande till kommunens, ingår inte 
Räddningstjänstförbundet i den sammanställda redovisningen.  
 
Kommunen har också små ägarandelar i Kommunaktiebolaget Kommentus. Detta ingår inte 
heller i den sammanställda redovisningen. 
 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Bokslutet baseras på Vårgårda kommuns värderings- och 
avskrivningsprinciper. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats 
för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. 
   

Samverkan vuxenutbildningen 
Vårgårda och Herrljunga kommuner samverkar inom vuxenutbildningen. Hur verksamhetens 
över-/underskott skall hanteras anges i samverkansavtalet: 
 
”De ekonomiska över- respektive underskott vilka uppstår i organisationen förs med till 
kommande budgetår. Om det ackumulerade överskottet överstiger 500 tkr skall hela eller 
delar av överskottet fördelas efter särskilda överläggningar i samrådsgruppen. 
Samrådsgruppens förslag delges kommunstyrelsen i Vårgårda, som är beslutsfattande. 
Gällande underskott tillämpas Vårgårda kommuns ekonomistyrprinciper, vilka fastställs av 
Vårgårda kommun.” 
 

Kassaflödesanalys 
Vårgårda kommun tillämpar fr.o.m. 2017 den direkta metoden för uppställning av 
kassaflödesanalysen. In- och utbetalningarna har hämtats direkt från redovisningen och 
härleds därmed inte på samma sätt som i en indirekt kassaflödesanalys. Enligt RKR 16.2 är 
båda metoderna accepterade, dock är den indirekta metoden vanligare. Syftet med att övergå 
till den direkta metoden är att analysen på ett mer pedagogiskt sätt skall visa på kommunens 
in- och utbetalningar, främst i den löpande verksamheten. 
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Politisk verksamhet

Ansvar och uppdrag

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Kommunfullmäktiges ansvar är de 
strategiska frågorna. I Kommunallagen 5 kap 1 § anges:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Vad avser den årliga verksamhetsplanen, beslutar fullmäktige om mål och riktlinjer för 
verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige tar initiativ till samhällsutvecklingen bl.a. genom att belysa frågor i 
fullmäktigeberedningar. Kommunfullmäktige följer årligen upp de beslut som fattats utifrån förslag 
från fullmäktigeberedningar.

Revisionen

Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda 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 kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. (Kommunallagen 6 kap)

Kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd i Vårgårda och svarar därmed för all verksamhet och 
för förvaltningens personal. Kommunstyrelsens ambition är att styra och följa upp verksamheten 
med hjälp av mål och resultatuppföljning.

Kommunstyrelsen tar fram flerårsplaner där inriktningen för verksamheternas utveckling läggs fast. 
Flerårsplanerna ihop med måldokumentet ger inriktningen för den årliga verksamhetsplanen.

Myndighetsnämnderna

Nämnderna beslutar enbart i ärenden som avser myndighetsutövning gentemot enskild. En stor del 
av besluten är delegerade till tjänstemän. Det är en viktig uppgift för nämnden att följa upp i vilken 
utsträckning som myndighetsutövning gentemot enskild sker på ett sätt som följer gällande lagar 
och förordningar.

Servicenämnden

Vårgårda är värdkommun för servicenämnd ekonomi/personal och arbetar med dessa uppdrag i de 
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båda kommunerna. Ekonomi- och personalavdelningarna har nu arbetat tre år i denna nya 
organisationsmodell, och det kan konstateras att den bärande iden om processfokusering till stor del 
har förankrats väl. Detta genom att personal inom avdelningarna betjänar båda kommunerna i 
likartade arbetsuppgifter, och även genom att synergieffekter kunnat uppnås genom att man haft 
möjlighet att välja arbetsmetoder som är jämförbart mest lämpade för respektive kommun.

När det gäller den ekonomiska uppföljningen har likartade rapporteringsmodeller och uppföljnings-
verktyg implementerats, men en del skillnader finns mellan kommunerna när det gäller 
rapporteringsvägar och rapportintervaller, beroende på olika uppbyggnad av de politiska nämnderna 
och utskotten.
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Myndighetsnämnder
Myndighetsnämndernas verksamheter redovisas i sin helhet separat till kommunfullmäktige. Nedan 
följer en sammanfattning av dessa.

Myndighetsnämnd Bygg och Miljö
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
bestämmelser i byggnadslagstiftningen, miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen med flera. 
Syftet är att bevaka gällande lagstiftning och därigenom verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, 
där medborgarna ges goda livsbetingelser.

Nämndens uppgift och arbetsformer under mandatperioden regleras i nämndens reglemente som 
antogs av kommunfullmäktige 2010-12-15 § 146 samt reviderades 2011-06-22 § 87 och 2013-11-27 
§ 160.

Verksamhet/uppdrag

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskild samt mot kommunens egen verksamhet 
med stöd av följande lagar och därtill hörande förordningar:

•Plan- och bygglagen
•Miljöbalken och övriga lagar om miljö och hälsoskydd.
•Livsmedelslagen samt därtill hörande följdlagstiftning.
•Smittskyddslagen samt därtill hörande följdlagstiftning.
•Svarar för tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 
SFS 2010:1011.
•Lagen om lägenhetsregister (2006:378 §§ 10-11 )
•Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
•Tobakslagen (1993:581)/rökfria miljöer

Nämndens huvudsakliga verksamhet, myndighetsutövning mot enskild och företag, består i 
prövning och tillsyn enligt gällande lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden 
ansvarar inom sitt område för regler och riktlinjer samt för att avge yttranden.

I myndighetsnämndens uppdrag ingår även att bedriva tillsyn utifrån miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. Tillsynsverksamhet prioriteras utifrån väsentlighet och risk för hälsa och 
miljö. För tillsynsverksamheter enligt miljöbalken upprättas en årlig tillsynsplan baserad på 
tillgängliga resurser för tillsyn.

Mål för myndighetsnämndens verksamheten

Nämnden ska ha god dialog med kommuninvånare, företag och andra intressenter samt ge bra 
service med hög tillgänglighet. Genom rådgivning och information ska skapas förutsättningar för 
att lagstiftningens ändamål tillgodoses.

Plan och bygg

Nämndens verksamhet inom plan- och byggområdet omfattar bygglovsprövning och tillsyn enligt 
plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen, förordningar och andra bestämmelser som har meddelats 
med stöd av dessa lagar. Verksamheten styrs i stor utsträckning av lagstiftningen och andra statliga 
beslut. Nämnden får även initiera detaljplaneärenden som hanteras av kommunstyrelsen.
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2017 fattades beslut för 301 ärenden vilket är en ökning med 23 % jämfört med 2016. 263 ärenden 
beslutades på delegation, vilket utgör 88 % av det totala antalet beslut. Ökande antal ärenden har 
resulterat i kraftigt ökande intäkter på byggavdelningen. Andel intäkter per totalkostnad för 
byggavdelningen har ökat från 109 %, år 2016 till 199 %, år 2017. Detta signalerar på en stor 
belastning på bygg och behov av att öka antal handläggare.

Antal beviljade bygglov för alla åtgärder 
utgör 51 % av alla beslut. Övriga beslut 
berör förhandsbesked, marklov, 
rivningslov, tillstånd för brandfarlig och 
explosiv vara, anmälan, teknisk samråd, 
start- och slutbesked, kontrollplaner och 
olovligt byggande. Antal förhandsbesked 
på landsbygden har ökat markant från 19, 
år 2016 till 26, år 2017. Detta kommer 
troligen att resultera i ökad byggnation av 
villor på landsbygden framöver.

2017 blev sammanlagt 55 bostäder 
inflyttningsklara i hela kommunen därav 
45 i Vårgårda tätort. På landsbygden 
byggdes färdigt tio stycken villor. Däremot 
har antalet beviljade bygglov för 
nybyggnation av enbostadshus ökat från 
24 stycken 2016 till 44 stycken 2017. 
Även antalet beslutade förhandsbesked samt beviljade bygglov för alla åtgärder har ökat med 30 %  
jämfört med året innan. Detta signalerar att byggnation pågår på flera platser och kommer troligen 
att leda till många inflyttningsklara bostäder under 2018.

Tillsyn och teknisk kontroll omfattar tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen. Detta innebär 
bl. a. handläggning av anmälningsärenden som berör de tekniska egenskapskraven enligt Boverkets 
byggregler. Dessutom innebär det ledning av tekniska samråd, att fatta beslut om kontrollplan, 
godkännande av kontrollansvarig, beslut om start– och slutbesked, platsbesök m.m. Antal tekniska 
samråd har ökat i takt med ökade antal beviljade bygglov. Däremot har antalet slutbesked minskat 
jämfört med år 2016 eftersom många håller på att bygga hus som ska färdigställas under 2018.

Olovligt byggande - nämnden ansvarar för tillsyn och handläggning av olovligt byggande. För 
handläggning av olovligt byggande på Staren 1 (biografen) verksamheten. Ovårdade tomter - 
nämnden ansvarar för handläggning av löpande anmälningar om ovårdade tomter. Två ärenden 
hanterades under 2017. Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor - nämnden ger tillstånd för 
brandfarliga och explosiva varor. Antalet ärenden har minskat betydligt jämfört med 2016.

Bygg handlägger strandskyddsdispenser. Antal dispensprövningar har fördubblats jämfört med 
2016. 

Plan ansvarar även för kommunens kartor och handlägger planärenden så som detaljplaner, 
översiktsplaner, diverse utredningar mm. I kommunen pågår ett intensivt arbete med detaljplanering 

BYGG 2015 2016 2017

Antal färdigställda bostäder i Vårgårda tätort 17 45

Antal färdigställda bostäder på landsbygden 16 10

Antal färdigställda bostäder i hela kommunen 33 55

BESLUTADE ÄRENDE

Antal ärende beslutade av nämnden 29 27 38

Antal delegationsbeslut 168 217 263

Antal beslut totalt 197 244 301

TYP AV ÄRENDE

Bygglov /för alla åtgärder/ 115 114 154

Bygglov för nybyggda hus 20 24 44

Anmälan 35 48 37

Förhandsbesked 12 19 26

Marklov 5 3 0

Rivningslov 3 5 3

Tekniskt samråd 14 36 45

Startbesked 12 36 45

Slutbesked / slutbevis 16 115 83

Tillstånd brandfarlig/explosiv vara 3 13 6

Olovligt byggande 4 0 2

Strandskyddsdispens 7 7 14
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för att möjliggöra förtätningar inne i tätorten. Under 2017 färdigställdes detaljplan för Björkängen 
som säkerställer en utbyggnad av ca 30-tal lägenheter i centrala delar av tätorten. Detaljplanearbete 
för utbyggnad av bostäder vid Hjultorps kulle, Fagrabo ängar samt i centrala läge vid kvarter 
Hyvlaren och Johannedal har pågått i full fart under 2017. Även arbetet med planprogram för 
Fagrabo samt fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort har gått framåt. Arbetsuppgifterna 
betraktas dock inte som myndighetsutövningsfrågor.

Miljö

Nämndens verksamhet inom miljöområdet omfattar prövning och tillsyn enligt miljöbalken med 
följdförfattningar, livsmedelslagen med följdförfattningar och en del andra lagar som 
strålskyddslagen och smittskyddslagen. Verksamheten styrs till största delen av lagar och beslut från 
centrala myndigheter. Tillsyn och prövning riktar sig även mot kommunens verksamheter.

Det totala antalet ärenden som beslutades 2017 har minskat med 28 % jämfört med 2016. Detta 
beror på alla beslut om renhållningsdispenser som behövde tas på grund av införandet av det nya 
sophämtningssystemet.

Antalet ärenden har däremot inte lett till minskade intäkter för miljöavdelningen. Andel intäkter per 
totalkostnad för miljöavdelningen har ökat från 52 %, år 2016 till 75 %, år 2017.

Under året har miljöavdelningen arbetat utifrån fastställd behovsutredning och tillsynsplan. För 
första gången på många år så har avdelningen lyckats följa planen fullt ut med några få undantag. 
Dessa undantag kan enkelt förklaras med bortfall av personal. En ur ordinarie personal flyttades ner 
till VA, snabbare än beräknat, och den extra administrativa resursen har inte kunnat utföra antalet 
timmar som beräknat på grund av andra arbetsuppgifter.

Livsmedelstillsynen kommer att ha en kontrollskuld med sig till 2018 eftersom delar av den 
planerade tillsynen uteblev vid bortfall av personal.Utöver detta har verksamheten alltså följt 
planen. Totalt har verksamheten fattat 291 delegations-beslut varav 110 är avloppsbeslut. Det har 
även utförts omkring 145 inspektioner plus avlopps-inventeringen.

Inom livsmedel har projekt genomförts på varmhållning och temperaturkontroll. Inom hälsoskydd 
har avdelningen deltagit i ett projekt med tillsyn på vårdlokaler.

En inventering av lantbruksverksamheter har utförts i form av enkätutskick för insamling av 
information om vilka objekt som behöver tillsyn. Särskilda tillsynsinsatser har riktats mot 
hästgårdar med mer än tio djurenheter (hästar). Förhoppningen är att flera djurgårdar kommer att 
kunna få tillsyn under 2018.

Behovsutredning och tillsynsplan för 2018 arbetades fram under ett par dagar i oktober månad och 
beslutades i nämnden i januari 2018. Kvarvarande klagomålsärenden som även handlagts under 
2017 är; buller från Svenska Foder, buller från Förkromningsverket i Lagmansholm, sot från 
Vårgårda Ångfabrik.

Under 2017 spreds sammanlagt 142 ton kalk för att upprätthålla liv i 6 sjöar i kommunen. Kalkning 
görs i samarbete med Herrljunga och Boråskommuner. 50 ton kalk spreds i Vårgårdas egen regi, där 
ingick även kalkning av Jämnesjön som Herrljunga kommun betalade för. Resterande del utgörs av 
kalkning för del av Säven som görs via Borås kommun men Vårgårda betalar för sin del
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Bygg- och miljöenheten utför 
kalkvattenprovtagningar varje vår och höst 
som ligger till grund för Länsstyrelsens 
bedömning om hur mycket kalk som sedan 
ska spridas i sjöar. Det tas åtta prover på 
hösten och fyra på våren. Följande sjöar 
kalkas för närvarande i Vårgårda kommun: 
Lilla Fäsjön, Stora Fäsjön, Lången i Lena, 
Bäsjön, Lången i Bergstena och Säven.

Badvattenprover togs vid åtta kommunala 
badplatser under 2017. De ligger vid 
Kvinnestadsjön, Ornungasjön, Säven, 
Sandsjön, Uddabosjön, Storsjön, 
Lången(Lena) och Tåsjön. I säven tas fyra 
prover per säsong, i övriga sjöar tas tre 
prover per säsong. Sammanlagt har 25 
prover tagits. Alla var tjänliga.

MILJÖVERKSAMHET 2015 2016 2017

Antal ärende beslutade av nämnden 11 17 13

Antal delegationsbeslut 282 389 278

Antal beslut  totalt 293 406 291

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Avlopp–tillstånd ordinarie + inventeri 110 95 110

Industrier – inspektioner 38 36 36

Köldmedier – årsrapport 26 24 25

Renhållningsdispenser 54 151 58

Värmepumpar – beslut 48 43 40

Lantbruk - inspektioner 14 5 19

HÄLSOSKYDD

Förskolor + skolor – inspektioner 19 17 8
Risk för blodsmitta – inspektioner 6 2 2

Hygienlokaler – inspektioner 14 0 0

Bad – inspektioner 0 2 2

Offentliga lokaler – inspektioner 0 0 0

Idrottsanläggning – inspektioner 2 3 0

Vårdlokal – inspektioner 0 0 8

Tillfälligt boende – inspektioner 1 5 0
Bostäder – inspektioner 0 0 0

Badvattensjöarna – vattenprover 33 28 25

LIVSMEDEL

Livsmedel – inspektioner 54 65 67

FÖRORENADE OMRÅDEN

Inventerade område 0 0 0

NATURVÅRD

Kalkning – antal sjöar / ton  6 st/56 ton  6 st/50 ton  6 st/40 ton

Naturreservat – tillsyn 0 0 0

STRÅLSKYDD

Radonmätningar 5 7 7

RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

Receptfria läkemedel -  inspektioner 5 0 0
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Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg
Verksamhet/uppdrag

Nämnden beslutar enbart i ärenden som avser myndighetsutövning gentemot enskild. Nämnden 
skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens 
reglemente. Nämnden skall regelmässigt enligt uppföljningsrutin till kommunfullmäktige rapportera 
hur verksamheten utvecklas. 

En översyn av nämndens reglemente kommer att göras i början av 2018.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskild samt mot kommunens egen verksamhet 
med stöd av följande lagar och därtill hörande förordningar:

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskild med stöd av följande lagar och därtill 
hörande förordningar:

• Alkohollagen
• Föräldrabalken (FB)
• Förvaltningslagen
• Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)
• Lag om färdtjänst
• Lag om riksfärdtjänst
• Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
• Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU)
• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm
• Skollagen
• Smittskyddslagen
• Socialtjänstlagen (SoL)
• Tobakslagen
• Trafikförordning (parkeringstillstånd för rörelsehindrade)

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden upprättar och ansvarar inom sitt 
område för regler och riktlinjer samt för att avge yttranden i ärenden där nämnden beslutat.

Fördjupningsområden/Kompetensutveckling

Nämnden har fått fördjupning/kompetensutveckling inom följande områden under året:

• Tobakslagen
• LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
• LOV Lag om valfrihetssystem
• Socialpsykiatri
• Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Utbildning/studiebesök för ledamöterna har skett under året på Kvinno- och tjejjouren Olivias 30-
årsjubileum.
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Riktlinjer som är antagna av nämnden

• Riktlinjer för färdtjänst
• Riktlinjer för riksfärdtjänst
• Riktlinjer för parkeringstillstånd
• Riktlinjer för skolpliktsbevakning och att främja närvaro
• Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn – ansvarsfull alkoholhantering
• Riktlinjer för familjehemsvården
• Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
• Riktlinjer för missbruksvården
• Riktlinjer för familjerätt
• Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning 
• Riktlinjer för bistånd till äldre och funktionsnedsatta
• Riktlinjer vid handläggning av insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS)
• Riktlinjer för utredning och handläggning av barn- och ungdomsärenden har upphävts av 

nämnden 170411 § 59.
• Riktlinjer för ekonomiskt bistånd har behandlats av nämnden 170912 §137. Beslutas att 

avvakta med de nya riktlinjerna tills organisationsförändring är klar.
• Riktlinjer för bistånd till äldre och funktionsnedsatta har behandlats av nämnden 171107 

§ 184. Nämnden godtar att riktlinjerna behöver tid att beredas av förvaltningen. Beräknas 
vara klar under andra kvartalet 2018.

Ledningssystem 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete trädde i kraft 120101. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, 
tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Nämnden har fått information om de krav som 
föreskrifterna anger samt om kommunens kvalitets- och ledningssystem QPR.

Förvaltningen har under 2017 fortsatt arbetet som påbörjades under 2015 med att kartlägga 
processer i verksamheten och fört in dessa i QPR. Flera områden är klara men fler finns att göra. Ett 
avbräck i arbetet har skett då förvaltningen saknat utvecklingsledare under stora delar av året. 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under hösten 
haft egenkontroll inom samtliga enheter på utredningsenheten, vilket resulterade i ett årshjul 2018 
med olika åtgärder att jobba vidare med månadsvis. Exempel på områden är Lex Sarah och 
avvikelser.

Verksamhetssystem 

Verksamhetssystemet för handläggning och dokumentation (VIVA) har under 2015 implementerats 
inom socialtjänst, äldre- och funktionshinderverksamhet, hälso- och sjukvård och arbetsmarknad. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt vidare med verksamhetssystemet för att förbättra möjligheterna 
till statistik, uppföljning och kvalitetssäkring. Förvaltningen har under 2017 fortsatt med att 
utveckla arbetet i VIVA tillsammans med systemförvaltarna för att i största utsträckning skräddarsy 
systemet för verksamhetens behov. Ett viktigt syfte är att få ett system som kan följa med i den 
framtida utvecklingen.

Arbetssättet ”Individens behov i centrum”

Biståndshandläggarna arbetar utifrån Socialstyrelsens modell, ÄBIC, (äldres behov i centrum) 
sedan 2014. Modellen används både inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, varför 
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Vårgårda kommun har valt att kalla modellen IBIC, (individens behov i centrum). Syftet är att  
personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande 
insatser.

Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna 
får bättre underlag till att göra genomförande-planer för brukaren, personalplanering, 
verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Ett arbete behöver startas för att både riktlinjer och 
utförardelen bättre ska anpassas efter IBIC. Riktlinjerna kommer att vara färdiga senast under andra 
kvartalet 2018.

Tillsynsmyndigheternas synpunkter

Nämnden har under året behandlat ärenden från tillsynsmyndigheter enligt följande:

Yttrande till Skolinspektionen 170406 på anmälan avseende elevens rätt till stöd och särskilt stöd. 
Ärendet är inte slutfört då kompletteringar har begärts in från förvaltningen.

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 170502 avseende inkommet klagomål på 
nämndens handläggning, ställningstagande och bedömningar i ärendet. Beslut från IVO 170925 att 
de avslutar ärendet och att ytterligare åtgärder inte kommer att vidtas.

Anmälan enligt lex Maria har översänts till IVO 170510. Beslut från IVO 170614 att de avslutar 
ärendet och att ytterligare åtgärder inte kommer att vidtas.

Länsstyrelsen har 170405 gjort tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Vårgårda kommun. 
Länsstyrelsen har i beslut 170713 lämnat kritik och uppmärksammat brister i dokumentation/ 
handläggning. Behandlas i nämnden januari 2018.

IVO gjorde tillsyn i oktober då de granskade journaler för verksamheterna Äldreomsorg, LSS, barn 
och unga, vuxna och missbruk. Rapporten av granskningen har förvaltningen inte fått till dags dato.

Avslutning 

Under 2017 har ett stort utvecklingsarbete avseende arbetsmiljö, säkerhetsrutiner för hot och våld, 
introduktion för medarbetare och fastställande av kompetensnivå pågått. Arbetet fortgår och 2018 
planeras kompetenshöjande åtgärder för medarbetarna.

Under hösten har utredningsenhetens organisation förändrats och enheten har delats upp i två 
enheter, Barn och Familj samt Vuxen. Chefsorganisationen har också förändrats till att det finns en 
enhetschef för varje enhet och en mottagningssekreterare som riktas till båda enheterna. Under delar 
av året har en tillfällig organisation avseende enhetschef varit tillsatt under tiden fram till 
rekrytering till den nya organisationen blivit klar.

En stor utmaning för förvaltningen har varit rekrytering utifrån avsaknad av kvalificerande sökande 
till tjänster och vikariat. Konsulter har därav varit inne i verksamheten och arbetat. Situationen har 
ljusnat inför 2018 och personal kommer finnas på plats under första kvartalet.
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Kommunförvaltningen

Organisationsschema

Kommunförvaltningen utför den dagliga verksamheten i kommunen. Kommunchefen styr 
kommunförvaltningen och har anställts av kommunstyrelsen. Kommunchefen har verksamhets-
chefer under sig som ansvarar för sina verksamheter. 

Vårgårda och Herrljunga kommun har gemensamma ekonomi-, IT- och personalavdelningar. 
Ekonomi och personal ligger under Vårgårda kommun medan IT ligger under Herrljunga kommuns 
organisation.

Ansvar och Uppdrag

Utbildning

Inom utbildning ryms de obligatoriska verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I dessa verksamheter ska barn och elever inhämta 
och utveckla sina kunskaper. Verksamheterna ska främja alla barns och elevers utveckling och lust 
att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
samhällets grundläggande värderingar och ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Det ska ske i 
nära samarbete med hemmen för att främja personlig utveckling samt bidra till att eleverna blir 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

I kommunen finns åtta kommunala förskolor, allt från den minsta, Asklanda förskola, till den 
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största, Algutstorps förskola. Därtill finns två fristående förskolor, en i tätorten och en i Hol. 
Kommunen har sju F-6-skolor, varav tre i tätorten och fyra på landsbygden samt en högstadieskola, 
Gullhögskolan. Vårgårda har också en gymnasieskola, Sundlergymnasiet. 

Musikskolan har till skillnad från övrig verksamhet inom utbildningsverksamheten inget statligt 
uppdrag. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern. 

Samhällsbyggnad

I kommunens vision är det en tydlig målsättning om tillväxt. En sådan målsättning kräver stora 
insatser i planarbete och framförhållning på ett flertal områden. Vart vill kommunen och var kan 
Vårgårda växa? Samhällsbyggnads ansvar och uppdrag är att på ett effektivt sätt planera för det 
ökade behov av service och andra samhällsfunktioner som en tillväxt kräver.

Viktigt för Samhällsbyggnad, med många skiftande verksamheter, är att samordna avdelningarna så 
att arbetet sker mot gemensamma mål. Utöver en intern samordning inom kommunkoncernens  
olika verksamheter ingår även uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheter med kringliggande 
kommuner. Allt för att uppnå en kostnadseffektivare verksamhet. Verksamheten ska där så är 
möjligt effektiviseras genom nya arbetsmetoder och tekniska lösningar. Kommunens produkter ska 
kunna jämföras med den privata sektorn.

Samhällsbyggnad ansvarar för: Fastighetsförvaltning, Fastighetsservice (vaktmästeri, lokalvård), 
Gata Park Mark, Vatten och avlopp, Kost och tvätt, Bygg och Miljö samt Renhållning. 

Äldreomsorg

Hemtjänstens uppdrag är att verkställa beslut enligt socialtjänstlagen och utföra delegerade hälso- 
och sjukvårdsuppgifter. Detta innebär att hemtjänsten besöker omsorgstagaren i bostaden och 
stöttar/hjälper till med det som omsorgstagaren inte klarar av själv på grund av hög ålder, 
funktionsnedsättning, sjukdom eller dylikt. Hemtjänsten arbetar på uppdrag av biståndshandläggare 
och sjuksköterska.
De särskilda boendeformerna omfattar Kullingshemmet, med inriktning för personer med 
omfattande omvårdnadsbehov samt Vårgården, som är ett boende för personer med 
demenssjukdom. Syftet är att ge en trygg omsorg där varje individ får stöd utifrån sina bedömda 
behov. Korttidsboende ges vid växelvård, palliativ vård, rehabilitering samt i avvaktan på annan 
insats.

Hälso- och sjukvårdsenheten utför kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 
inom ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Syftet är att stärka hälsa, förebygga ohälsa 
och sjukdom, utifrån patientens/individers individuella möjligheter och minska lidande.

VIA (Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad)

VIA ansvarar för kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsarbete. I:et 
i VIA står för integration och är ett uppdrag som genomsyrar hela verksamheten. VIA anordnar 
arbetsmarknadsinsatser i kommunen i nära samarbete med socialtjänst, skola och 
arbetsförmedlingen. Verksamheten har tydligt individfokus, utifrån den enskildes planering mot 

Årsredovisning 2017

- 113 -



arbete eller studier.

Verksamheten har också ansvar för genomförande, samordning och strategisk planering av 
vuxenutbildning i samverkan med Herrljunga kommun. VIA ansvarar för flyktingmottagning i 
kommunen samt tar initiativ för att främja integrationen i samhället för nyanlända men även med 
perspektivet att inkludera människor i samhället oavsett ursprung.

Socialtjänst

Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder ansvarar för stöd till barn, ungdomar, föräldrar 
och andra vuxna samt stöd och service till människor med funktionsnedsättning i form av bland 
annat avlastning och boende.

Socialtjänst ansvarar för boende med särskild service för personer berättigade till stöd enligt LSS, 
lag om stöd och service, eller SoL, socialtjänstlagen. För närvarande finns det tre olika boende för 
vuxna, två gruppbostäder och en servicebostad, samt en verksamhet med korttidstillsyn för barn och 
ungdomar. En av verksamheterna bedrivs som intraprenad och de övriga leds av en enhetschef.

Kommunens asyl/PUT-/ HVB-boenden för ensamkommande pojkar ligger också inom enheten där 
en stor utmaning är att varje person ska inkluderas i det svenska samhället, få utbildning, jobb och 
boende. 

Kommunens familjecentralsliknade verksamhet ryms också under socialtjänst. Verksamheten är en 
mötesplats för familjer med barn mellan 0-6 år. Arbetet sker i samverkan med specialpedagogresurs, 
barnhälsovården samt barnmorskemottagning.  Boendestöd för personer med psykisk ohälsa ingår 
också inom socialtjänsten.

Inom Kansli och utveckling finns systemansvarig för omsorgens dokumentationssystem VIVA, 
utvecklingsledare, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS samt Medicinskt Ansvarig för 
Rehabilitering. MAR,  har bland annat  huvudansvar för säkerhet vid informationsöverföring av 
medicinska frågor, läkemedelshantering, vårdplanering, avvikelsehantering och dokumentation. 
MAS har tillsammans med SAS (Socialt Ansvarig Samordnare) ansvar för egenkontroll vars syfte 
är att kvalitetssäkra verksamheterna inom omsorgen. SAS har också uppgift att delta i 
internkontroll, ansvara för arbetet med LOV (lagen om valfrihetssystem). 

Kultur och fritid

Från 1 oktober 2016 är arbetet med föreningsutveckling, fritidsanläggningar, folkhälsa, 
besöksnäring, kommunreception, föreningsarkiv, fritidsgård och bibliotek samlade under 
verksamheten Kultur och Fritid. Sedan 1 januari 2017 är också badet en del av verksamheten. 

Kultur och fritid arbetar för att skapa en så meningsfull fritid som möjligt för barn, unga och vuxna. 
Arbetet är viktigt för att motverka utanförskap. I verksamheten arbetar folkhälsostrategen som 
ansvarar för att samordna de förebyggande insatserna med samhällets olika aktörer, främst med 
fokus på unga vuxna.

Badets verksamhet är mycket viktig för att säkra simkunnigheten hos Vårgårdas barn och 
ungdomar. Badet är också en viktig mötesplats för motion och avslappning 
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Grunden i Vårgårdas fritids- och kulturutbud står föreningslivet för. Föreningslivet tar ett mycket 
stort ansvar för samhällsservicen i kommunen. Det är också föreningarnas ungdomsledare som är 
förebilder och fostrar våra barn och ungdomar. Ett av verksamhetens viktigaste uppdrag är därför att 
stötta föreningslivet på bästa sätt. 

Strategisk planering och utveckling

SPU är kommunens enhet för Strategisk Planering och Utveckling. Enheten driver 
kommunövergripande strategiska utvecklingsprojekt, både i kommunens egna verksamheter såväl 
som i samhället i stort. I SPU sker arbete med bland annat med miljöstrategiska frågor, 
kommunikation, upphandling och inköp, kvalitet och uppföljning. Det är också inom SPU som det 
administrativa stödet till den politiska nämndsorganisationen finns i form av registrator och 
kommunsekreterare.

SPU samordnar kommunens förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp där man bland annat arbetar 
med att utveckla kommunens arbete med resultatstyrning.  Gruppen består av medarbetare med 
specialistkunskaper inom olika kompetensområden.

Kommunikation arbetar med att stödja kommunchef och verksamheterna i deras kommunikations-
arbete och ansvarar för kommunens intern- och externkommunikation. Arbetet består bland annat 
av kommunikationsplanering, trycksaksproduktion, webbpublicering, textproduktion, kris-
kommunikation, arbete med intranät, marknadsföring etc.

Kommunkansliet består av kommunsekreterare och registrator. Kansliet ger det administrativa 
stödet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Det miljöstrategiska arbetet leds av miljöstrateg som ansvarar för att stödja kommunens verksamhet 
i olika miljöfrågor samt att upprätthålla styrande dokument gällande bland annat miljö och 
hållbarhet.

Upphandling är en funktion som leds av upphandlingsansvarig med ansvarar för kommunens 
upphandling och inköp av varor och tjänster samt att upprätthålla styrande dokument om 
upphandling.

Ekonomi och personal

Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med Herrljunga kommun 
gemensam servicenämnd. Vårgårda är huvudman för denna nämnd. Uppdraget för Ekonomi- och 
Personalavdelningen är att verka stödjande för chefer och verksamheterna. 

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge 
stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor utifrån 
gällande lagstiftning och rekommendationer.

Ekonomiavdelningen ansvarar för intern- och externredovisning samt att budget och ekonomiska 
uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska 
beslut. 

Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-enhet och en Löne-enhet. HR-enheten  
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ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor. Löneenheten 
administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera. HR-enheten ansvarar 
för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att arbeta med 
arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-enheten ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, 
arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.
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Kommunförvaltningens verksamhet

Strategisk utveckling

Utbildning

2016 föddes ett rekordstort antal barn i Vårgårda tätort, vilket ledde till ett ökat behov av 
barnomsorg 2017. Verksamheten bedömer att barnomsorgsbehovet ökar ytterligare de kommande 
åren, främst i tätorten. Våren 2018  kommer kommunen med nuvarande antal barnomsorgsplatser 
sakna mellan 30 och 40 platser i tätorten. Med anledning av detta har kommunstyrelsen 2017 gett 
en fristående verksamhet tillåtelse att starta två nya avdelningar i tätorten. I Nårunga har man i flera 
år haft fler barn inskrivna än vad lokalerna varit tänkta för. Detta åtgärdades under hösten då 
förskolan fick ytterligare lokaler som bland annat innehåller ett nytt mottagningskök. Den stora 
utmaningen inför 2018 och kommande år inom förskolan är dock att kunna tillskapa platser för 
såväl barn som föds i kommunen som barn vars föräldrar flyttar till kommunen. En komplicerande 
omständighet i sammanhanget är att kommunen redan har stora barngrupper i jämförelse med andra 
kommuner. 

Arbetet med byggande av den nya centrumskolan som ska ersätta Kesbergskolan och Vårbergskolan 
pågår. Skolan kommer att dimensioneras för 525 elever, vilket gör att kommunen får en kapacitet att 
möta inflyttning till kommunen av barn i grundskoleåldrarna. 

I grundskolan har resultaten förbättrats 2017 i jämförelse med de två senaste årens svaga resultat. 
Under året arbetade verksamheten utifrån en framtagen handlingsplan för att förbättra resultaten 
ytterligare. En ny plan kommer att antas årligen med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige 
beslutade strategin för utvecklande skola, vilken antogs i början av 2017.

Hösten 2015 kom en stor mängd ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Av de som 
kommit till Vårgårda kommun gick våren 2017 ungefär en tredjedel på Gullhögskolan och två 
tredjedelar på Sundlergymnasiet. Under hösten 2017 kom nära nog samtliga av åldersskäl att gå på 
Sundlergymnasiet. Det har varit en organisatorisk utmaning att planera denna verksamhet då det 
finns betydande osäkerhet kring hur stor andel av gruppen som kommer att få uppehållstillstånd 
samt vilka andra beslut staten fattar kring var ungdomarnas asylprocess. Osäkerheten består inför 
2018, inte minst då många av ungdomarna fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket på ett sätt 
som gör att de inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan hösten 2018.

Samhällsbyggnad

2017 har bostadsprojektet Björnen färdigställts. Resultatet har blivit 32 lägenheter i nära anslutning 
till Kullingshemmet. 

Fridhemskolans ombyggnad blev klar i juli månad och  inrymmer nu F-6 skola samt särskola. Vid 
Nårunga skola har  ny förskolebyggnad för tre avdelningar färdigställts. Kompletteringar för 
utemiljön fortsätter våren 2018.

Nya lokaler i modulbyggnation som ersättning för delar av Vårbergskolan och Kesbergskolan är 
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uppställda och verksamheten är inflyttade under fjärde kvartalet. Tillfälliga ersättningslokaler för 
slöjdundervisning har också ordnats. För projektering och byggnation av ny F-6-skola i centrala 
skolområdet har avtal om partnering träffats med PEAB. Efter semesterperioden har arbetet med 
utformning och projektering intensifierats i olika arbetsgrupper. 
Ombyggnaden av badets reningsanläggning i Centrumhuset har färdigställts.

Arbete kring ombyggnad av vårdcentralsfastigheten har stannat upp i avvaktan på beslut om hur 
lokal för familjecentralsliknande verksamheten ska lösas. 

Byggnation av gata och VA för elva nya villatomter Kyrkbyn, Algutstorp är genomförd. På 
kommunens etableringsområde Flygaren har en första etapp med Gata och VA färdigställts. 
Markförsäljningen har startat bra och intresset för att etablera sig på Flygaren är stort. Projektering 
för  resterande delar för gata och VA av kvarteret Flygaren har påbörjats. 

Förvaltningen har arbetat med att ta fram ett program för utveckling och planläggning av Fagrabo-
området. Arbetet med program till fördjupad översiktsplan (FÖP) för småstaden Vårgårda är igång. 
Dialog förs med medborgare, föreningsliv och näringsliv för att uppnå bästa möjliga utveckling.

Detaljplanearbete för utbyggnad av bostäder vid Hjultorps kulle samt i centrala läge vid kvarter 
Hyvlaren  och Johannedal pågår. 

Utredning kring överföringsledningar för vatten och avlopp till Hol- och Horlaområdet pågår. I 
samband med utredningen undersöks även lämplig lokalisering för ny bostadsbyggnation.

Geografiskt informationssystem GIS har införts 2017. GIS effektiviserar arbeten där det krävs 
åtkomst till samlad och aktuell information om kartor, befolkning och verksamheter.

Hösten 2016 påbörjades insamling av matavfall som går till rötning. Matavfallet processas och 
omvandlas till en rötrest (som sprids på åkermark) samt biogas. Under första halvåret 2017 fortsatte 
införandet och alla som anmält abonnemang matavfall har nu fått sina bruna kärl. Stora 
informationsinsatser till hyresgäster och fastighetsägare har genomförts. Under andra halvåret 2017 
påbörjades terrasseringsarbetet på Tumbergs avfallsanläggning. Stora mängder lätt förorenad jord 
togs emot och lades ut för att uppnå projekterade höjder. Sluttäckningsarbetet av etapp 1 genomförs 
via entreprenad med start 2018.

Projektering av nytt tillagningskök för skolan i Lena startade 2017. Kök och restaurang kommer att 
ligga i en ny fristående byggnad. Stängningen av Vårberg och Kesbergskolan och dess flytt av 
elever har haft stor påverkan för kostpersonalen i Gullhögskolans restaurang.

Inom fastighetsservice har all personal genomgått ergonomiutbildning och grundläggande 
säkerhetsutbildning. En fokusgrupp för att ta fram säkerhetsrutiner har skapats. De kemikalier som 
används i den dagliga städningen är till stor del Svanenmärkta, moppar och dukar byts successivt ut 
mot Svanenmärkta produkter. 

Äldreomsorg

Den 1 oktober 2017 stod Vårgårda kommuns 32 nya servicelägenheter klara för inflyttning. I 
dagsläget är alla lägenheter uthyrda och det finns personer i kö till Björnen. Servicelägenheterna 
utökar de äldre kommuninvånarnas möjligheter att få ett tryggt och socialt boende.
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Under året har verksamheten förberett för att våren 2018 ställa om dagens analoga trygghetslarm i 
ordinärt boende till digitala trygghetslarm. Denna förändring behöver göras i och med att det 
analoga nätet släcks ned i framtiden. Verksamheten har varit i kontakt de som levererar larm till 
Herrljunga kommun. Verksamheten planerar för att göra ett avrop från Kommentus upphandling av 
larm. Utbytet av larmen kommer ske under första kvartalet 2018. 

I mars 2017 presenterade regeringen en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Verksamheten 
deltog med tre representanter när utredningen presenterades i Göteborg. 

I 2016 års brukarundersökningen försämrades verksamhetens resultat på särskilt boende. Som en 
direkt följd av detta har man på särskilt boende arbetat med följande under 2017, pratat om 
bemötande på särskilt boende, kvaliteten på genomförandeplanerna har förbättrats, tv-utbudet har 
utökats, nya utemöbler har köpts in, trygghetslarmen på Vårgården har bytts ut, grillfest har 
genomförts på Vårgården, Kullingshemmet har gett ut månadsbrev till anhöriga, en språkutbildning 
för utvalda medarbetare har genomförts, extratjänster har införts och en informationsapp för 
anhöriga har tagits fram.  

Hösten 2017 samverkades en ny ledningsorganisation för äldreomsorgen som kommer träda ikraft 
under första kvartalet 2018.

VIA (Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad)

Under 2017 har enhet arbetsmarknad utvecklat sitt arbete genom skapandet av Kompetenscenter, 
som i nuläget har sina lokaler på vuxenutbildningen. På Kompetenscenter kan Vårgårdabor som står 
långt ifrån arbetsmarknaden få hjälp med att närma sig arbete och utbildning. Man har intensivt 
arbetat med att nå det politiska målet och kommer när 2017 är slut att ha dubblat målvärdet till 
arbete, 21 personer har gått till arbete under 2017.

Arbetet och samverkan kring ungdomar i åldern 20-24, kallat ”Enter” har utvecklats under året och 
det finns strukturer och rutiner för samverkan mellan socialtjänst, arbetsmarknad och 
Arbetsförmedlingen. Vad gäller KAA, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år, har 
även här rutiner kring att få kontakt med ungdomar utvecklats. Här är den stora utmaningen att 
fortsätta samverka internt, hitta lämplig aktivitet att erbjuda ungdomen, för att få rätt insats.

Daglig verksamhet har inlett ett omfattande förändringsarbete, där man bl a tillsammans med 
boenden inom LSS samverkar för att få en helhet och samsyn kring de Vårgårdabor som deltar i 
verksamheten. En kartläggning och analys har gjorts kring kvalitet på daglig verksamhet och ett 
antal områden har framtagits där förbättringsarbete påbörjats. Antalet deltagare har ökat under året 
inom daglig verksamhet.

En ny enkät har genomförts med deltagarna i Klara-verksamheten för att påbörja ett mer 
systematiskt kvalitetsarbete och anpassa insatserna utifrån behoven. 

Samverkan sker inom Boråsregionen med ”Brvux” - ett gemensamt utbud inom yrkesutbildning. 
Det innebär att kommuninvånarna har tillgång till ett större utbud än vad kommunen ensam kan 
tillhandahålla. Elevtillströmningen har varit stor inom SFI och en stor andel nyanlända finns också 
inom grundläggande vuxenutbildning. Två nya yrkesutbildningar har startat lokalt under hösten 
2017, måltidsbiträde och industriutbildning. Båda i samverkan med gymnasiet i Herrljunga. 
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Vuxenutbildningen arbetar med införande av lärplattform, vilket underlättar individualiserade och 
flexibla undervisningsformer.

Uppdragsutbildning har utvecklats under året, både internt åt enhet arbetsmarknad samt 
äldreomsorgen, men även externt åt företag.

Under 2017 har Vårgårda tagit emot fler kommunplacerade flyktingar än på många år. 
Bostadsfrågan har varit den stora svårigheten, men flyktingmottagningen har arbetat intensivt under 
året för att lyckas och också löst boende för de 50 kommunplacerade. Det har varit en stor 
ansträngning för flyktingmottagningen att lyckas med detta. Samverkan har byggts upp mellan 
Kultur/fritid, boenden för ungdomar och VIA i syfte att samverka med civilsamhället. Två träffar 
med olika teman har genomförts under året och detta arbete planeras fortsätta 2018. I slutet av 2017 
beviljades medel från Länsstyrelsen för ett projekt kring bostäder för nyanlända under 2018. 

Socialtjänst

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2017 på Utredningsenheten har ett stort arbete pågått.  
Arbetsmiljön, fastställande av kompetensnivå för medarbetarna, framtagande och implementering 
av säkerhetsrutiner för hot- och våldsituationer, rutiner för introduktion av medarbetare samt 
säkerhet i lokaler är delar som aktivt jobbats med. I oktober skedde ett återbesök av 
Arbetsmiljöverket och de fick återrapporterat vidtagna åtgärder som de var nöjda med. De 
återkommer med ett återbesök under första kvartalet 2018 för att se att allt fungerar i praktiken.

Vårfamn är ett samverkansarbete där Resursenheten, Utbildning och Utredningsenheten är 
involverade. Det övergripande målet är att tillsammans se till att alla Vårgårdabor kan leva och växa 
upp på hemmaplan. En gemensam utbildning i systemisk teori och praktik startade under senhösten 
och kommer hålla på under hela en gång i månaden i ett år framåt. 

Familjecentralsliknande verksamheten har fortsatt många besökare. En Facebooksida har startats för 
att öka tillgängligheten och för att nå fler med information. En samverkan med etableringen har 
påbörjats för att hjälpa barnfamiljer att få del av föräldrastöd som finns på Resursenheten.

Boendestödet har fått en utökning med en tjänst på grund av ökad volym av insatsen. Trots detta 
kan förvaltningen se att behovet fortsätter att öka. 

Vårgårda har under året haft ett personligt ombud som delats  med Herrljunga kommun. Under 
2018 kommer det vara på samma sätt eftersom det fungerat bra och varit till stor nytta för 
målgruppen med psykisk ohälsa. 

Inom LSS har en förstärkning gjorts i form tillsättandet av en metodhandledare. Detta visar sig vara 
en viktig förstärkning för målgruppens behov.

Ett nytt LSS-boende med sex platser kommer vara färdigt i mars 2018 och arbetet kring 
byggnationen och har pågått för fullt sedan sommaren. För de boende som blivit beviljade 
placeringar här pågår en kartläggning av ansvarig metodhandledare för att på bästa sätt ge en bra 
start.

Under hösten har en app introduceras på Ringgatans gruppbostad för att på ett enkelt sätt delge 
brukare och gode män information om vad som är på gång eller ska ske inom verksamheterna.
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I halvårsskiftet har nya ersättningsregler för ensamkommande barn trätt i kraft samt att stödboende 
till stor del ska ersätta HVB-hemmen. Under senhösten tog kommunfullmäktige beslutet att låta 
unga män i asylprocess över 18 år stanna kvar i kommunen fram till 15 juni 2018. De har placerats i 
stödboende på Tånga.

Den stora utmaningen är hur kommunen ska kunna tillhandahålla bostäder för ungdomarna med 
uppehållstillstånd.  Andra utmaningar är fullständiga gymnasiebetyg och en meningsfull fritid. 
Målet är egenförsörjning och ett självständigt liv. 

Kultur och fritid

Den 26 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att lägga ned fritidsgården i sin nuvarande 
form och istället utveckla biblioteket till en mötesplats för alla, unga vuxna inkluderat. Bakgrunden 
till beslutet var den utredning som förvaltningen gjort där man sökt en effektiv lösning på vad 
Vårgårdas ungdomar önskar för typ av mötesplats. Ett argument i utredningen är att många 
ungdomar redan idag söker sig till biblioteket kvällstid. Genom anpassningen ska biblioteket bli en 
bättre mötesplats för alla. Det tar sig bland annat uttryck i breddat utbud, förlängda öppettider, 
samlad personalkompetens och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Organisatoriska och fysiska 
anpassningar har genomförts hösten 2017 och den 2 januari 2018 är den anpassade verksamheten i 
full drift.  

Det råder stor brist på träningstider i Vårgårda sporthall. För att öka kapaciteten har kommunen och 
Vårgårda tennisklubb under 2017 kommit överens om att kommunen köper Vårgårda tennishall och 
lägger ett multisportgolv i hallen som passar för både tennis och innebandy. På detta sätt säkerställer 
kommunen också att det finns lokaler för idrottsundervisning när Kesbergshallen rivs.

Vårgårda simhall stängde våren 2017 för renovering av maskinanläggning. Under stängningen har 
lokalerna även målats om och moderniserats. Simhallen öppnade igen i oktober 2017. 

Kultur och fritid är delaktiga i planeringsarbetet kring bostadsbyggnation i Fagraboområdet och i 
dialogen med föreningarna som är verksamma där. Detta för att säkerställa föreningarnas 
delaktighet och för att hitta en bra balansgång mellan bostäder och friluftsliv i framtiden.

Föreningarnas ungdomsledare är viktiga förebilder och är med och fostrar kommunens barn och 
ungdomar. I samarbete med SISU (Svenska idrottsrörelsens studieförbund) ska Vårgårda kommun 
fortsätta arbetet med att stötta och motivera dagens och morgondagens ungdomsledare i 
kommunens föreningar.

Strategisk planering och utveckling

Utbildningar har vid tre tillfällen genomförts i ärendehantering och tjänsteskrivelse. I utbildningarna 
har även en del om jämställdhetsanalyser ingått. 

SPU anordnade i februari en dag kring Mål och resultat för politiker, chefer och utvecklings-
funktioner. Syftet med dagen var att utveckla mål- och resultatstyrningen och starta arbetet med att 
identifiera mål och mått för budget 2018-2020 med mål att styra verksamheten med invånarnas 
bästa i fokus.  En viktig del för att utveckla resultatstyrningen är KKiK (Kommunens Kvalitet i 
Korthet), som efter beslut i kommunstyrelsen fortsättningsvis kommer att genomföras varje år. 
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SPU har reviderat Riktlinjer för styrdokument genom att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna. Det omfattande arbetet med inventering och plan för 
revidering alternativt upphävning av kommunens styrdokument har pågått 2017 och kommer att 
fortsätta 2018. 

SPU har tillsammans med kvalitetsgruppen samt personal arbetat med beslutade prioriteringar i 
enlighet med utvärderingen Kommunkompassen. En rapport över arbetet har lämnats till 
kommunstyrelsen hösten 2017. 

En populärversion av Budget och verksamhetsplan 2017-2019 har utarbetats av Prinfo. Denna har 
sänts ut till samtliga hushåll i kommunen. Förvaltningen arbetar med att göra en populärversion av 
Budget och verksamhetsplan 2018-2020 som läggs ut på kommunens webbplats tillsammans med 
originaldokumentet.

Kommunikation har arbetat med att leda och stötta verksamheterna i drift, produktion, projekt, 
utveckling och kvalitet. Allt med fokus på de kommunikativa aspekterna. Samtidigt har ett projekt i 
Ledningssystem för informationssystem och anpassning till ny Dataskyddsförordning påbörjats 
vilket kräver omfattande insatser i form av delprojektledning. Projektet slutförs 25 maj 2018, då den 
nya lagstiftningen träder i kraft.

Inom det miljöstrategiska området har fortsatt arbete skett med att utveckla, kvalitetssäkra och följa 
upp kommunens miljöarbete Hållbar miljö är ett område som varit med i enheternas 
aktivitetsplaner. Det gör att miljöarbetet blivit uppmärksammat i hela förvaltningen. Under året har 
fokus varit på källsortering och kemikaliehantering. Många enheter har även arbetat med minskad 
energianvändning, hushållning med resurser och ökad kunskap.

Fortsatt arbete med genomförande av åtgärder ur Miljöstrategin har utförts under året och med att 
stötta verksamheterna i deras arbete. Exempelvis har projektet Kemikaliesmarta förskolor och 
fritids startats, där alla förskolor och fritids deltar. För andra gången arrangerades Framtidsdagen 
där allmänheten fick såväl information och inspiration från externa utställare som kommunala 
verksamheter. Två förskolor blivit Grön Flagg-certifierade och en gruppbostad har blivit 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. Dessa enheters arbete hoppas kunna inspirera och bidra 
till att fler verksamheter vill utveckla sitt miljöarbete på liknande sätt. 

Under kommande år är det viktigt att det strategiska miljöarbetet fortsätter att utvecklas. Skapande 
av goda rutiner och stöd till verksamheterna ger förutsättningar för att förvaltningen ska kunna 
uppnå såväl lokala mål som att bidra till att nå regionala och nationella mål, krav och åtaganden. 
Fortsatt arbete med att genomföra åtgärderna i Miljöstrategin är även av största vikt. En annan del i 
det miljöstrategiska arbetet är att se till att kommunens vision, mål och ställningstaganden kring 
miljö inkluderas i såväl löpande arbete som i underlag för planering av Vårgårdas framtid.

Material för arbete med värdegrunden är framtaget och är tänkt att användas som informations- och 
diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar tillsammans med medarbetarna.

Genom utvecklingspriset vill kommunen uppmuntra medarbetarna att utveckla kvaliteten i 
verksamheten och förbättra den för de som kommunen finns till för.  Målet är att medarbetare ska 
inspireras och lära av varandra och få en lärande och utvecklande kultur i alla verksamheter. Årets 
vinnare av utvecklingspriset var Ågatans gruppbostad. 
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Ekonomi och personal

2017 genomförde ekonomiavdelningen bland annat utbildningsinsatser riktade till nya chefer i 
Herrljunga och Vårgårda kommun. Utöver dessa insatser genomfördes ytterligare två utbildnings-
dagar riktade till både medarbetare inom ekonomiavdelningen och chefer i kommunerna; en 
utbildningsdag i komponentavskrivningar tillsammans med Samhällsbyggnad i Vårgårda och 
Tekniska i Herrljunga och en utbildningsdag i skatteintäkter och generella statsbidrag/ 
utjämningssystemet tillsammans med andra Sjuhäradskommuner.  

Årets utvecklingsarbete har framförallt handlat om att se till att båda kommunerna följer de 
rekommendationer som finns att följa kring komponentredovisning samt utforma och utveckla 
avdelningens rutiner och arbetssätt. 

En större insats genomfördes efter tertial 1 med att strukturera om äldre komponenter som finns i 
båda kommunernas anläggningsregister. Omstruktureringen har bidragit till att både Vårgårda och 
Herrljunga kommuner nu följer de rekommendationer som finns gällande komponentredovisning. 
Effekten av förändringen i anläggningsregistret blir att kommunerna gör en viss besparing i 
avskrivningskostnader då den genomsnittliga avskrivningstiden förlängs.

Arbetet med att säkerställa rutiner och arbetssätt har påbörjats och det handlar om att avdelningen 
ska minimera risker om någon medarbetare slutar, är tjänstledig eller blir sjuk. Varje rutin ska 
fungera som en standard och ska uppdateras kontinuerligt av respektive rutinansvarig. Arbetet med 
rutiner som standard planeras pågå till delåret 2018.

Under hösten påbörjade ekonomiavdelningen arbetet med att införa en ny portal, LRP (leverantörs-
fakturaportal), vilket kommer att förändra och förbättra fakturaflödena i ekonomisystemet. Arbetet 
förväntas vara klart under tertial 2 2018. 

Ytterligare utvecklingsområden som ekonomiavdelningen arbetat med 2017 har bestått i att se över 
resursfördelningsmodellen med differentierad prisuppräkning, införsel av e-faktura till privatkunder, 
uppdatering av attestreglementena, skapa förutsättningar för internbudgetering (hantera interna 
motparter i budgeten) samt se över modellerna för internprissättning. 

Ekonomiavdelningens har satt upp ett antal målsättningar för 2018, vilka bland annat handlar om att 
implementera nytt system för internprissättning, förbättra och förtydliga processen för budget, 
uppföljning och redovisning av investeringar, införa nya arbetssätt inom personalekonomiområdet 
samt se över och utveckla de rutiner som har identifierats och dokumenterats under 2017.

2017 har HR-enheten genomfört löneöversyn, utbildningsplan år ett för ny chef – en tolvmodulers 
utbildningsserie inom områdena personal, ekonomi offentlighet och sekretess, framtagande av 
ledarkriterier och ledarutvecklingsinsatser, nytt system för rapportering av arbetsskador och tillbud 
– KIA, ny personalhandbok, uppstart av projekt sänkt sjukfrånvaro och projekt heltid, 
genomförande av medarbetarenkät 2017. Löneenheten har infört en medarbetarportal – en väg in till 
alla system som även är möjlig att ladda ner via en app, vidareutvecklat ett förenklat arbetssätt med 
anställningsavtal via WinLAS samt utvecklat effektivare användande av personal-, lönesystem och 
bemanningsplaneringssystem.
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Volymtal och nyckeltal 
K/M = nyckeltal med redovisning av kvinnor och män. Utfall redovisas vid delårsbokslut. 

Samhällsbyggnad 
 
Samhällsbyggnad Utfall 

2016
Budget 

2017 
Utfall
 2017

Besök i Simhallen 20 102 20 100 14 625
   

Antal dagsportioner Gullhögsskolans kök 393 353 430 000 426 971
Antal dagsportioner Kullinghemmets kök 39 114 38 600 39 525
  

 
Antal bygglov bostäder 33 25 55
Antal detaljplaner 4 3 1
   

Ytor gc-väg (kvm) 45 390 45 655 47 490
   

Förvaltad yta (kvm) 76 800 79 700 79 700
   

Antal abonnenter 1 431 1 532 1 611
Debiterat vatten (kbm) 521 097 480 000 467 862
Producerat vatten (kbm) 595 812 510 000 543 602
Mottaget avloppsvatten (kbm) 731 032 990 000 848 799
 
Bygg och miljö 
Bygglov anges från 2016 som antal färdigställda bostäder med slutbesked för inflyttning 
 

Förvaltad yta 
Utökats 2017 med Algutstorp förskola 
 

Gata-park-mark 
GC-vägar har utökats med Lindbladhs väg på Flygaren 
 

Simhallen 
Badet var stängt för renovering och ombyggnad 1 maj-16 oktober 
 

VA 
Ökning av antal abonnenter består främst av privata hushåll 
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Socialtjänst 
Funktionshinder 
 

Funktionshinder Utfall 
2016

Budget 
2017 

Utfall
 2017

Antal LSS-insatser (exl pers. ass. SFB) K/M 107
49/58

116 123
(56/67)

Varav externa placeringar  K/M 2,5 1 2
(1/1)

Antal personer med personlig assistent (SFB-
beslut)  K/M 

28
13/15

26 25
(12/13)

Beviljad tid från FK (egen regi) K/(M 48 499
(50/50)

49 551 44 797
(54%/46%)

Beläggning Gruppboende K/M 95% 100% 
(10/10) 

100%
(10/10)

Beläggning Serviceboende K/M 87% 100% 
(12/12) 

67%
(8/12)

 
Totalt har antalet LSS-insatser ökat, främst i form av mindre insatser som ledsagning men också fler 
deltagare på daglig verksamhet. 
 
Beviljad tid från Försäkringskassan har minskat jämfört med föregående år, då ett ärende avslutades i 
kommunal regi under december 2016, samt att antalet beviljade timmar minskat i ett ärende. Även bland 
de brukare som har personlig assistans i extern regi märks indragningar av beslut från Försäkringskassan 
vilket lägger ett större ansvar på kommunen. 
 
Det har under året varit full beläggning på kommunens gruppboenden. 8 av de 12 lägenheterna på 
Skolgatans serviceboende är belagda av personer med LSS-beslut. Ytterligare tre platser är för tillfället 
uthyrda till andra verksamheter. 
 
IFO / Utredningsenheten / AMA 
 

IFO / Utredningsenheten / AMA Utfall 
2016

Budget 
2017 

Utfall
 2017

Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr  K/M 6 429 5 912 5 879
(51%/49%)

Antal bidragshushåll 235 200 213
Bidragsväxling med AMA tkr 2 868 1 683 1 267
Antal personer i Arbetsmarknadsåtgärder 
K/M 

180
(36%/64%)

220 159
(51%/49%)

Antal vårddygn IFO-placering K/M 8 224
(54%/46%)

8 000 10 229
(49%/51%)

Kostnad per IFO-placering 1 900 kr 1 490 kr 1 492 kr
 

Ekonomiskt bistånd ligger på en lägre nivå än motsvarande period föregående år. Till skillnad mot 
tidigare år minskar även bidragsväxlingen med AMA. 
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10 229 vårddygn enbart svenska medborgare, inga ensamkommande barn ingår i denna redovisning. 6 
736 dygn avser barn, medan 3 493 dygn avser vuxna. Familjehemsplaceringarna står för majoriteten av 
dygn, 6 855 st, medan 2 978 dygn avser institutionsplaceringar och 396 psykiatriskt boende. Antalet 
vårddygn var fler 2017 än under föregående år. Generellt sett var de dock billigare per dygn då andelen 
familjehemsplacerade ökat i förhållande till helheten, och det varit färre dyra institutionsplaceringar under 
året. Totalkostnaden blir ca 400 tkr lägre än förgående år för placeringar. 
 
 

Utbildning 
Förskola 
 

Förskola Utfall 
2016

Budget 
2017 

Utfall
 2017

Antal folkbokförda barn 1 - 5 år 689 698 737
Andel placerade barn 1 - 5 år, (K/M) 85% 88% 85% (47/53)
Nettokostnad/barn i förskola, kr 111200 114600 112850
 
Antal folkbokförda 1-5 åringar har under hösten ökat med 19 barn vilket är en ovanligt stor förändring 
inom åldersgruppen.  Antal födda under året uppgick till 146 vilket är 12 fler än SCB-prognos.  
 
Uppdaterad befolkningsprognos från SCB januari 2018 visar på en tydlig ökning i åldersgruppen 1-16 år 
jämfört med tidigare prognosunderlag från 2016.  Dessa förändringar innebär att fler förskoleplatser 
behövs med koncentration till 2019 -2020 och främst i tätorten och Lena-området. 
 
Antal förskolebarn är 33 fler jämfört med föregående år vilket också är i god överensstämmelse med 
budget..  Antal barn per förskoleavdelning har dock ökat under 2017 och uppgår till 18,7 barn i 
genomsnitt jämfört med 18,2 föregående år. 
 
Skolbarnomsorg 
 
Skolbarnomsorg Utfall 

2016
Budget 

2017 
Utfall
 2017

Antal folkbokförda barn 6 - 12 år 997 1014 1008
Andel placerade 6 - 12 år, K/M 58% 58% 54% (54/46)
Nettokostnad/barn i skolbarnomsorg, kr 32090 35500 33080
 
Andelen elever som efterfrågat fritidshemsplats har minskat under året inom främst tätorten.  Orsaken får 
kopplas till den lokalsituation som Vårberg och Kesberg befinner sig i vilket inneburit att äldre elever valt 
att avsluta sin fritidsplats tidigare. 
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Grundskola 
 
Grundskola Utfall 

2016
Budget 

2017 
Utfall
 2017

Antal elever i egen verksamhet K/M 
 

1294 1321 1319  
(655/664)

Antal elever i annan kommun 76 79 83
Nettokostnad/elev år F-9, kr 77430 78350 79350
 
Ökningen av elevantalet är koncentrerat till Gullhögskolan med ett nuläge på  335 elever som beräknas 
bli 420 elever år 2020. 
 
En viss ökning har även skett av elever i annan kommun. Asylsökande elever ingår inte i underlaget ovan 
och har under vårterminen varit 36 elever.  Under hösten övergick flertalet till gymnasieskolan.  
 
Gymnasieskola 
 
Gymnasieskola Utfall 

2016
Budget 

2017 
Utfall
 2017

Antal elever i egen verksamhet K/M 225 230 223  (117/106)
Antal elever från annan kommun 87 92 96  (56/40)
Antal elever i annan kommun 192 190 188
Nettokostnad/elev, kr 95 000 101 000 104 000
 
Antal folkbokförda 16-18 åringar har minskat de senaste två läsåren men skolan har ändå lyckats behålla 
ett totalt elevantal på ca 320 elever.  Orsaken är fler elever från främst Essunga kommun och att elever i 
annan kommun minskat.  Förändringen av folkbokförda elever över åren med både ökningar och 
minskningar innebär även svårigheter att anpassa verksamheten till budget för ett enskilt budgetår. 
 
Inför höstterminen mottogs ca 20 nyanlända elever från Gullhögskolan.  Totalt läser 55 elever varav ett 
20-tal från Essunga kommun på Introduktionsprogrammet.   
 
Vuxenutbildning Vårgårda/Herrljunga 
 

Vuxenutbildning 
Vårgårda/Herrljunga 

Utfall 
2016

Budget 
2017 

Utfall
 2017

Antal kursdeltagare grund/gymvux, K/M 494
329/165

 520
347/173

Antal kursdeltagare SFI, K/M 166
76/90

 237
118/119

 
Antalet kursdeltagare på grund- och gymnasievuxenutbildning ökar något mellan åren. Antalet deltagare 
på SFI ökar däremot kraftigt till följd av det ökade antalet flyktingar som anvisats till kommunen. Denna 
utveckling väntas fortsätta även nästa år 
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Musikskola 
 
Musikskola Utfall 

2016
Budget 

2017 
Utfall
 2017

Andel elever av totalt antal elever år 1 - 9 
K/M 

19% 20% 20%
51/49

 
Verksamheten  visar på en stabilitet avseende elevantalet.  Senaste åren har även andelen pojkar  ökat 
vilket också varit en strävan. 
 
Bibliotek 
 

Bibliotek Utfall  
2016 

Budget  
2017 

Utfall 
 2017 

Besök på bibliotek  84 771 84 000 80 784
Antal medialån K/M 60 721 63 000 58 109 
  (76/24)

 
Att lånen minskar beror på att det nu finns många sätt att få tag på media. Detta märks bla genom att ler 
låntagare använder sig av bibliotekets digitala utlåningstjänsterna.  Detta påverkar även antalet besök på 
biblioteket då lånet kan utföras hemifrån. 
 
En förhoppning är att bibliotekets nya ungdomssatsning kommer resultera i fler besökare. 
 

Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård 
 
Äldreomsorg/Hälso- och 
sjukvård 

Utfall 
2016

Budget 
2017 

Utfall
 2017

Antal boendeplatser i särskilt boende, K/M 95
(58/42)

102 99
(59/41)

Antal vårddygn i korttidsvård, K/M 4 577 4 085 3 642
Antal inskrivna hemsjukvård, K/M 178 155 153

(57%/43%)
Beviljade biståndstimmar hemtjänst inkl HSL 92 856 93 800 88 442
Kostnad/utförd hemtjänsttimma i egen regi 381 391 401
(Ersättning enligt LOV inkl adm)  
 
 
Beläggningen på särskilt boende har varit högre än föregående år då det fanns vissa tomma platser under 
sommaren. Periodvis har några platser på särskilt boende kunnat användas som korttidsplatser. 
 
Antalet korttidsdygn har minskat jämfört med föregående år. Det är framförallt de sålda korttidsdygnen 
som har minskat medan de dygn som avser Vårgårdas kommunmedlemmar har legat relativt stabilt. 
 
Antalet inskrivna i hemsjukvården är relativt stabilt. 
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Hemtjänsttimmarna låg under första halvåret 2017 på en jämn nivå, klart under budget och föregående års 
nivå. Kommunens egen hemtjänst har haft svårt att hantera minskningen av antalet timmar, vilket har lett 
till en hög timkostnad. Under andra halvåret har antalet timmar ökat och periodvis legat över budgeterad 
nivå. Kommunens hemtjänst i egen regi har dock haft lägre timkostnader under andra halvåret. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet 
I Vårgårda kommun finns det två avgiftsfinansierade verksamheter som 
särredovisas nedan: Vatten- och avloppsverksamheten och 
Renhållningsverksamheten. 
 

Vatten- och avloppsverksamheten 
 
Resultaträkning 
(tkr) Not 2016 2017 

Verksamhetens intäkter  15 258 16 205 

Verksamhetens kostnader  -11 163 -13 373 

Av-/nedskrivningar  -2 842 -2 705 

Verksamhetens nettokostnad  1 254 127 

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader  -1 195 -1 155 

Årets resultat före avsättning  59 -1 028 

Till/från resultatfond  -59 1 028 

Justerat årets resultat  0 0 

 
 

Balansräkning 
(tkr) Not 2016 2017 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar  47 663 48 757 

Summa Anläggningstillgångar  47 663 48 757 

Omsättningstillgångar  481 983 

Summa omsättningstillgångar  481 983 

Summa tillgångar  48 144 49 740 

    

Eget kapital, avsättningar och 

skulder 

   

Ingående eget kapital  0 0 

Årets resultat  0 0 

Summa eget kapital  0 0 

Långfristiga skulder  44 491 45 755 

Kortfristiga skulder  3 653 3 986 

Summa skulder  48 144 49 740 

Summa eget kapital  48 144 49 740 
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Noter 
(tkr)  2016 2017 

    
1. Verksamhetens intäkter    

Fsg av verksamhet  411 1 074 

Försäljningsintäkter  225 2 

Taxor och avgifter  14 622 15 083 

Varav anslutningsavgifter  189 81 

Summa  15 258 16 159 

    
2. Verksamhetens kostnader    
Inköp av anl.tillgånar och underhåll 1 289 1 634 

Köp av huvudverksamhet  944 826 

Lokal- och markhyror  1 0 

Lön och soc. avgifter  2 740 3 154 

Övriga kostnader  3 450 3 974 

Övriga tjänster  2 739 3 785 

Summa  11 163 13 373 

    
3. Finansiella intäkter    
Ränteintäkter på kundfordringar 0 0 

Övriga finansiella intäkter  0 0 

Summa  0 0 

    
4. Finansiella kostnader    
Internränta  1 193 -1 151 

Övriga finansiella kostnader  1 -4 

Summa  1 194 -1 155 

    
5. Materiella anläggningstillgångar   
Fastigheter för affärsverksamhet   

Ack anskaffningsvärde  102 426 104 545 

Nyanskaffningar  2 119 3 798 

Nedskrivningar  0 0 

Omklass. vsh.  0 0 

UB ack. Anskaffningsvärde  104 545 108 343 

Ack. avskrivningar  -55 078 -57 787 

Årets avskrivningar  -2 709 -2 572 

Utrangeringar  0 0 

Omklass. vsh.  0 0 

UB ack. Avskrivningar  -57 787 -60 359 

Bokfört värde  46 758 47 984 

    

Inventarier/Fordon    

Ack anskaffningsvärde  1 324 1 324 

Nyanskaffningar  0 0 

Nedskrivningar  0 0 

Omklass. vsh.  0 0 

UB ack. Anskaffningsvärde  1 324 1 324 

Ack. avskrivningar  -286 -419 
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Årets avskrivningar  -133 -132 

Utrangeringar  0 0 

Omklass. vsh.  0 0 

UB ack. Avskrivningar  -419 -551 

Bokfört värde  905 773 

    
Tot. Materiella anl.tillgångar  47 663 48 757 

Tot. Avskrivningar  -2 842 -2 705 

    
6. Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  481 983 

Övriga kortfristiga fordringar  0 0 

Summa  481 983 

    
7. Långfristiga skulder    
Skuld till kommunen  44 491 45 755 

Övriga långfristiga lån  0 0 

Summa  44 491 45 755 

    
8. Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 314 1 350 

Skuld till VA-kollektivet  1 931 903 

Skuld anslutningsavgifter  408 1 732 

Övriga kortfristiga skulder  0 0 

Summa  3 653 3 986 
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Redovisningsprinciper 
Anslutningsavgifterna periodiseras från och med 2016 i de fall de är kommunexterna och 

uppgår till minst 1 basbelopp. 

 
Volymtal 
 2016 2017 

Antal abonnenter 1 431 1 611 

Debiterat vatten (kbm) 521 097 467 862 

Producerat vatten (kbm) 595 812 543 602 

Mottaget avloppsvatten (kbm) 731 032 848 799 

 

Viktiga händelser under året 
Under 2017 har VA-nätet byggts ut i områdena kring Postgårdsbacken och Hobergs Gränd. 

Arbetena med underhåll och upprustning av avloppsreningsverkets bassänger och processer 

har fortsatt under året. 

 

Underhållsarbeten på vattentornet har genomförts. VA-ledningar för ytterligare villatomter i 

kv kyrkbyn, Algutstorp har färdigställts. Projektering för utbyggnad och färdigställande av 

gator och va-ledningar för kv Flygaren har utförts.  

 

Projektering har även genomförts för om- och tillbyggnad av avloppspumpstation i 

Lagmansholm. Avsikten är att kunna bygga bort eventuella kommande problem när 

anslutningarna av fastigheter längs överföringsledningen mellan Östadkulle-Lagmansholm 

ökar.  

 

Arbetet med förstudie för ny överföringsledning till Hol-, Horla- och Siene-området har 

fortsatt. Ledningssträckning och beslut kring en möjlig överföringsledning är ännu inte 

fattade. 

 

Framtidsperspektiv 
Under 2018 kommer arbetet inför ett eventuellt beslut kring en ny överföringsledning till Hol, 

Horla o Siene intensifieras. Detta för att dels kunna möta den efterfrågan som finns på 

lämpliga lägen för byggnation på landsbygden och dels för att kunna lösa de krav på åtgärder 

som krävs med anledning av den pågående inventeringen av enskilda avloppsanläggningar. 

 

VA-utredningar för kommunens nästa stora planområde, Fagrabo, bör påbörjas så att 

nödvändiga investeringar kan lyftas in i vårt arbete med budget och verksamhetsplan. 
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Ekonomi 
 

Skuld till VA-kollektivet 

År IB Årets resultat UB 

2010 1 026 -548 478 

2011 478 251 729 

2012 729 -319 409 

2013 409 1 961 2 370 

2014 2 370 759 3 129 

2015 3 129 -1 257 1 872 

2016 1 872 59 1 931 

2017 1 931 -1 074 857 

 

Verksamheten har genomfört en hel del underhållsåtgärder i VA-nätet under året och 

sammantaget kan avgiftskollektivet redovisa ett årsunderskott på -1,1 mnkr som 

resultatreglerats mot särskilt balanskonto för VA-kollektivet.  
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Renhållningsverksamheten 
Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt 

driften av avfallsanläggningen på Tumberg, som drivs tillsammans med Herrljunga. 

 

Taxekollektivet har under 2017 redovisat ett positivt resultat på 1,4 mkr, vilket har ökat 

skulden till renhållningskollektivet enligt nedan: 

 

År 

(tkr) 

IB Årets resultat UB 

2013 0 245 245 

2014 245 1 071 1 317 

2015  1 317 -255 1 062 

2016 1 062 106 1 168 

2017 1 168 1 350 2 518 

 

Vid utgången av 2008 upphörde möjligheten till fortsatt deponering på Tumberg p.g.a. att 

tillståndet ej förlängdes. Kvar på avfallsanläggningen finns återvinningscentral och 

omlastningsstation. I bokslutet 2008 avsattes därför 30 mkr för att täcka de kostnader som 

förväntas uppstå vid sluttäckningen. 15 mkr bokades samtidigt upp som en fordran på 

Herrljunga kommun. Tidigare avsatta medel innebar att renhållningens skuld till kommunen 

uppgick till 8,7 mkr. Skulden till kommunen amorterades av i sin helhet under 2013. 

 

2015 har en ny beräkning för sluttäckningskostnaden gjorts av Enrecon. Total kostnad 

beräknas uppgå till 36,4 mkr. Ytterligare 6,4 mkr har därför avsatts under 2015. Fordran på 

Herrljunga har ökat med 3,2 mkr. 

 

Under 2017 har det för första gången uppstått utgifter p.g.a. sluttäckningen dessa har reglerats 

mot avsättningen och fordran som är gjord. 

 

År 

 

(tkr) 

IB Årets 

förändring 

Avsättning 

Årets 

förändring 

Fordran 

UB 

Avsättning Fordran på 

Herrljunga 

Avsättning Fordran på 

Herrljunga 

2016 36 420 18 210 0 0 36 420 18 210 

2017 36 420 18 210 -136 -68 36 284 18 142 

 

Tumbergs avfallsanläggning tar som en del i sluttäckningen emot konstruktionsmassor. Denna 

verksamhet berör inte hushållsavfall och ingår därför inte i renhållningskollektivet. 

Överskottet från affärsverksamheten läggs till kommunens sammanställda resultat och 

redovisas inte ovan. Överskottet uppgår till 0,8 mkr och har i bokslutet överförts till 

kommunens resultat. 

 

Renhållningen har under året uppfört ett spolhus på Tumberg med en investering på 0,1 mkr.  
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Vårgårda Bostäder AB 
Vårgårda Bostäder AB är ett kommunalt bostadsföretag som äger och förvaltar 
fastigheter i Vårgårda kommun. I Vårgårda Bostäder AB ingår dotterföretaget 
Vårgårda Utveckling AB, KB Nya Muraren i Vårgårda och KB Nyare Muraren i 
Vårgårda. 

Mål och måluppfyllelse 
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 principer. Bolaget skall vara ett 

instrument för ägaren att verkställa bostadspolitiska beslut vad gäller att trygga den framtida 

bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet. 

 

Ekonomi 
För år 2017 uppgår resultat före bokslutsdispositioner och skatt till 20,7 (2,0) mnkr. 

Omsättningen minskade under året till 50,3 (53,6) mnkr och soliditeten var vid årets slut 19,1 

(11,6) procent. Räntekostnaderna för 2017 var 6,4 (6,5) mnkr. Kostnaden för planerat 

underhåll uppgår till 5,1 (6,5) mnkr. 

 

Driftsredovisning  
Vårgårda Bostäder AB, mkr 
 2016 2017 

Intäkter 53,6 50,3 

Kostnader -34,62 -33,57 

Budgetavvik. i % -7,55 917,1 

 

Viktiga händelser under året 
Försäljningen av fastigheten Smörtinan 6 samt försäljning av mark på Klockarebolet 5 

avslutades i början av året. Försäljningen av Smörtinan 6 är ett led i finansiering av 

kommande nyproduktion. 

 

Byggnation av 6 st nya LSS-bostäder i fastigheten Korpen 27 startade upp under året och 

beräknas vara klara för inflytt i mars 2018. Ny samlingslokal och serveringskök byggts i 

intilliggande byggnad. 

 

Beslut, projektering och upphandling av om- och tillbyggnad på Backgårdgatan 1 

genomfördes under året. Projektets tillskapar 9 nya bostäder. Avsikten är att samtliga 

huskroppar på Backgårdsgatan 1-11 skall byggas om och förses med ett extra våningsplan. 

Detta ger då totalt ett tillskott på 54 nya hyresrätter. Ombyggnationen berör 118 befintliga 

lägenheter. Byggnaderna framtidssäkras ur ett energi- och miljöperspektiv och blir 

energisnåla med hjälp av nytt klimatskal och solcellsbaserat energisystem. Även den yttre 

miljön kommer iordningställas. Vårgårda Bostäder AB har beviljats investeringsstöd på 3,2 

mkr för iordningställande av grönytorna på Klockarebolet.  

 

Som ett led i framtida byggnationer på kvarteret Sidensvansen har köpeavtal skrivits på 

fastigheten Skövde 3:113.  
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Kontinuerligt underhållsarbete genomförs på de befintliga byggnaderna och dess lägenheter. 

Altaner och balkonger på Ringblomman 2 (Skolgatan 12) har renoverats. Markarbeten och 

asfaltering genomfördes kring bolagets verkstad på fastigheten Flaskeberget 2. Kostnaden för 

underhåll var något lägre än tidigare år. En bidragande orsak var att byggnaderna under 2017 

drabbades av ovanligt många vattenskador samt en lägenhetsbrand. Kostnaden för renovering 

av dessa lägenheter aktiveras och belastar därmed inte underhållsbudgeten.   

 

Bolagets sociala ansvar är värt att lyfta fram lite extra. Stort arbete genomfördes under året för 

att hitta bostäder till dem som kommunplacerats i Vårgårda. Arbetet lyckades mycket väl. 

 

Under 2017 upphandlades flera ramavtal så som byggservice och rörentreprenör. Nytt 

snöjouravtal tecknades. Även nytt avtal för TV och internet driftsattes. Under 2016 

upphandlades nytt fastighetssystem. Driftsättning av olika programmoduler har gjorts 

successivt under 2017 och kommer sträcka sig in på 2018. Även ny IT-plattform har 

upphandlats och arbete med bytet inleddes i slutet av året. Maskinparken har förstärkts med 

en sopmaskin och lövsug. 

 

Nytt ägardirektiv antogs på extra insatt bolagsstämma den 11 december 2017. 

 

Prestationer och kvalitet 
Vårgårda Bostäder AB förvaltade vid verksamhetsårets utgång 706 lägenheter och 37 lokaler. 

Härtill kommer ca 700 biluppställningsplatser. Vårgårda Bostäder AB:s totala yta uppgår till 

52 728 m². 

 

Framtidsperspektiv 
Vårgårda Bostäder AB har för avsikt att bygga fler hyresbostäder och vara en aktiv del av 

Vårgårda kommuns vision med mål om att vara 13 000 invånare år 2027. En förtätning 

genom påbyggnad av ett tredje våningsplan på Klockarebolet 5,7 & 8 tillskapar 54 nya 

hyresrätter under närliggande treårsperiod. Arbete med utemiljöerna på Klockarebolet 

kommer att genomföras under 2018 och 2019. Målet är att skapa en mer parkliknade utemiljö 

i bostadsområdet.  Byggnation av 6 st LSS-bostäder på Korpen 27 slutförs under våren 2018. 

Att bygga ytterligare bostäder på Klockarebolet är ett alternativ som utreds. Bolaget har 

genom strategiska fastighetsköp säkrat möjligheterna för framtida byggnation på Kv. 

Sidensvansen m.fl. samt Muraren 17 och 26.  Byggnaderna på Backgårsgatan 1-11 görs 

energieffektiva och med hjälp av ny och innovativ teknik som kombinerar solceller med 

energilager. I en framtid ökar kraven på energieffektiva byggnader. Arbetet med 

energieffektivisering i det befintliga fastighetsbeståndet fortgår.   

 

Förvaltning av äldre fastigheter kräver kontinuerligt och metodiskt arbete för att minska på 

det ackumulerade underhållsbehovet. Planer finns att under 2018 påbörja ett flerårigt och 

omfattande renoveringsarbete av badrum i byggnaderna på Måsen 2 (Trastvägen och 

Hökvägen).   
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Prestation/Nyckeltal 
 2016 2017 
Avkastning eget kapital före skatt % 6,2 48,0 

   

Vårgårda Bostäder AB   

Antal lägenheter 758 706 

Antal lokaler 21 37 

Uthyrningsgrad bostäder % 99,1 95,9 

Uthyrningsgrad lokaler % 86,9 88,9 

Flyttningsfrekvens % 12,5 16,4 

Nettoinvesteringar (mkr) 11,8 -40,3 

   

Vårgårda Utveckling AB   

Antal lokaler 6 0 

Uthyrningsgrad lokaler % 100 100 

Nettoinvesteringar (mkr) 0,2 0,2 
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Begreppsförklaringar 
Anläggningstillgång 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 
 
Ansvarsförbindelse 
Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt. 
 
Avskrivning 
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen. 
 
Balanskrav 
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 
 
Balanslikviditet 
Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Ett mått på den kortsiktiga 
betalningsberedskapen där lager och förråd inkluderas. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade 
vid bokslutstillfället. 
 
Driftsredovisning 
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget. 
 
Finansieringsanalys 
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt 
finansiering och därmed likviditetsförändringen. 
 
Kapitalkostnad 
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital. 
Räntan är en intern post. 
 
Kassalikviditet  
Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga 
skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar. 
 
Kommunbidrag 
Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag. 
 
Nettokostnadsandel 
Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera 
verksamhetens nettokostnader och finansiella poster. 
 
Omsättningstillgång 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för 
stadigvarande bruk. 
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Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett mått på kommunens 
kortsiktiga betalningsberedskap. 
 
Skattefinansieringsgrad av investeringar 
Beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med 
skatteintäkter när den löpande driften är finansierad. 
 
Självfinansieringsgrad 
Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.  
 
Skuldsättningsgrad 
Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital. 
Motsatsen till soliditet. 
 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga 
betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme. 
 
Utdebitering 
Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt. 
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Uppdatering Årsredovisning 2017 
Eliminering av borgensavgift Vårgårda Bostäder. Sänker koncernens finansiella intäkter och 

kostnader. Ingen nettopåverkan på koncernens resultat. 
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	Plan ansvarar även för kommunens kartor och handlägger planärenden så som detaljplaner, översiktsplaner, diverse utredningar mm. I kommunen pågår ett intensivt arbete med detaljplanering för att möjliggöra förtätningar inne i tätorten. Under 2017 färdigställdes detaljplan för Björkängen som säkerställer en utbyggnad av ca 30-tal lägenheter i centrala delar av tätorten. Detaljplanearbete för utbyggnad av bostäder vid Hjultorps kulle, Fagrabo ängar samt i centrala läge vid kvarter Hyvlaren och Johannedal har pågått i full fart under 2017. Även arbetet med planprogram för Fagrabo samt fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort har gått framåt. Arbetsuppgifterna betraktas dock inte som myndighetsutövningsfrågor.
	Miljö
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	Inom livsmedel har projekt genomförts på varmhållning och temperaturkontroll. Inom hälsoskydd har avdelningen deltagit i ett projekt med tillsyn på vårdlokaler.
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