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Kommunstyrelsen ordförande

INLEDNING | KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Vårgårda kommun fortsätter att växa i snabb takt. 
Under 2021 ökade kommunen med 234 invånare och 
passerade 12 000 invånare. Procentuellt växer Vårgårda 
snabbast i Sjuhärad och tredje snabbast i Västra Götaland. 
107 nya bostäder över hela kommunen blev klara under 
året och det är den högsta siffran på länge. Nybyggnation 
tyder på framtidstro, och vi gläds också åt alla verksam- 
hetsbyggnader som byggs och har färdigställts på Flygaren.

Lite särskilt stolta är vi i år över att ha tagit förstaplatsen 
i Sverige i Svenskt Näringslivs kommunranking över 
företagsklimat. Vårgårda slog nytt rekord i bästa betyg 
på frågan om vilket sammanfattande omdöme 
företagarna ger kommunen och vår förvaltning fortsätter 
att bedömas som bäst i Sverige. Något som också gläder 
oss är goda resultat i skolan i åk 6 och att så stor andel 
av eleverna i åk 9 var behöriga till gymnasiet. 

Under året har förvaltningen arbetat med projektering 
av flera kommande stora projekt. Dels nybyggnation av 
äldreboende för att möta de stora årskullar som blir äldre, 
en nybyggnation av musikskolelokaler, nybyggnation av 
8 förskoleavdelningar för att ersätta Björkhyddan och en 
fördubbling av Fridhemsskolans kapacitet. Tennishallen 
är nu färdigställd enligt planerna och likaså exploateringen 
på Hjultorps kulle.

Årets stora kostnad när det gäller investering är förskolan 
på Fagrabo med motsvarande 6 avdelningar. Två av 
dessa avdelningar ska delas till tre, för att prova hur 
det är att arbeta med mindre grupper. Beroende på hur 
det arbetet faller ut, så kan det bli ett sätt att arbeta i 
framtiden. Mottagningsköket i Hol är på gång, likaså 
trafikåtgärderna runt Lena skola.

Även 2021 har varit ett år som präglats av Corona- 
pandemin och alla dess följder. Verksamheter har fortsatt 
att vara stängda, men pandemins påverkan var lägre än 
under föregående år. Vård och omsorg har dragit ett 
tungt lass i arbetet, med extra skyddskläder och hygien-
rutiner som kostat tid och ork. Kommunen har på olika 
sätt hjälpt till för att vaccineringen ska fungera så bra 
som möjligt och de flesta är nu vaccinerade 2-3 gånger. 
Under slutet av året kom Omikronvarianten och Vårgårda 
fick stor spridning av Corona. Mycket personal var hemma 
och likaså elever och förskolebarn, men tack vare stor 
förmåga att täcka upp för varann och hjälpsamhet så 
har vår fantastiska förvaltning löst krisen. 

Vår arbetsmarknadsavdelning fortsätter att vara ett 
glädjeämne, och årets projekt, Hållbar sömnad, har gett 
både arbetsglädje, trevliga produkter, stolthet och miljö- 
vinst med att producera återanvändningsbara produkter 
där engångsmaterial är det vanliga. Hållbar sömnad  

hyllades i samband med att kommunerna tillsammans med 
regionen presenterade årets klimatlöften. Personligen 
är jag mycket glad över att vi i Vårgårda tagit på oss så 
många som 16 av 20 klimatlöften, vilket är riktigt bra för 
en liten kommun.

Årets ekonomiska resultat är återigen ett nytt rekord och 
varmt välkommet för att klara framtida stora investeringar 
i musikskola, ny förskola som ersätter Björkhyddan, 
utbyggnad av äldreboende mm. Naturligtvis har ovanligt 
stora statsbidrag i samband med pandemin bidragit men 
förvaltningens goda förmåga att följa budget är  
avgörande. Skolans budgetavvikelse härrör ju från att 
de har fått många fler barn så förklaringen är tydlig. 

Till sist vill jag tacka er alla som liksom jag har det finaste 
jobbet av alla, nämligen att serva Vårgårda kommuns 
invånare för att ni återigen levererar lite mer än förväntat. 
Och tack till mina politiska kollegor i samarbete och 
motstånd för kompromisser och diskussioner för  
Vårgårdas bästa.

Bengt Hilmersson 
Kommunstyrelsens ordförande



Pandemiåret 2021 var ännu en gång ett prövande år för 
Vårgårda kommun. Vi har jobbat hårt för att begränsa 
smittspridningen, dels inom de egna verksamheterna, 
dels generellt i samhället genom bland annat  
informationsinsatser. Inte minst har kommunen engagerat 
sig i att få till vaccinationsmöjligheter på hemmaplan. 
I slutet av året fanns det många vaccinationstider i 
Vårgårda till glädje både för invånare och näringslivet. 
Trots ett utmanande läge har kommunen klarat sig bra 
ekonomiskt. Det ekonomiska plusresultatet förklaras 
främst av större skatteintäkter än förväntat och tillfälliga 
pandemirelaterade statsbidrag från regeringen. Över-
skottet är välkommet då kommunen står inför stora 
investeringar framöver. 

Vårgårda är en attraktiv kommun. Vårgårdas befolkning 
ökade under 2021 med 234 personer och många nya 
företag har startat i Vårgårda. Många vill bo i Vårgårda 
och det är lätt att förstå att nya E20 har haft stor 
betydelse för både inflyttning och intresse för att som 
företag etablera sig här.  Under året har rekordmånga 
företag startat och flera nya företagsetableringar har 
skett. Vi har, pandemin till trots, genomfört olika former 
av företagsbesök i digitala och fysiska sammanhang. 
Som ett resultat av kommunens första plats i Svenskt 
Näringslivs företagsranking har en rad digitala studie- 
besök från intresserade kommuner genomförts. 

En mycket viktig sak att nämna i detta bokslut för år 
2021 är att skolans resultat i åk 6 fortsätter att förbättras 
samt att en ökande andel av eleverna i åk 9 fick behörighet 
till gymnasiet. Det är inte så att det inte finns utmaningar 
inom skolan men det är samtidigt väldigt viktigt att 
konstatera att resultaten blivit bättre under 2021. 
Vikten av att våra elever kommer in på en gymnasie-
utbildning kan inte nog poängteras. Ett stort tack vill 
jag i detta sammanhang rikta till all vår personal inom 
utbildning. Ni gör ett mycket fint arbete. 

Under 2021 har förvaltningen startat upp ett förbättrings- 
arbete som går under namnet ”Tillsammans mot den 
goda kommunen” Ett förbättringsarbete med alla 
kommunens chefer och de fackligt förtroendevalda i 
CSG. Till detta förbättringsarbete ska alla medarbetare 
bjudas in och vi räknar med att starta upp den delen 
under hösten 2022. Förbättringsarbetets mål är att 
sätta fokus på medborgarens behov samt att betona 
vikten av att ta vara på medarbetarnas kunskap och 
engagemang. Det är i mötet mellan medborgarna och 
medarbetarna som kvalitet skapas. Ett förbättrings- 
arbete på riktigt kan bara ske tillsammans med  
medarbetarna och vårgårdaborna. 

Om jag ska summera år 2021 så redovisar kommunen ett 
mycket fint ekonomiskt resultat, där även förvaltningen 
landar väldigt nära budgetbeslutet. Befolkningsökningen 
på 234 personer är även den strålande. Utmaningen 
framöver är att fokusera på kvaliteten och de politiska 
målen. Här finns fortfarande en del att önska. Vi måste 
identifiera det som skapar värde för vårgårdaborna, 
göra mer av det och mindre av sådant som inte skapar 
värde. 

Till sist ett stort tack till alla medarbetare i Vårgårda 
kommun. Ni är alla värda vår uppskattning. Ni gör skillnad 
för vårgårdaborna varje dag, ett finare uppdrag kan 
man inte ha.

Lars Björkqvist 
Kommunchef
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Kommunchefen

INLEDNING | KOMMUNCHEFEN
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Året i korthet

INLEDNING | ÅRET I KORTHET

1 057
månadsavlönade arbetar i Vårgårda kommun. 
82 procent är kvinnor och 18 procent är män.

Årets resultat
31,0 miljoner kronor
Årets resultat motsvarar 4,0 procent av  

skatter och statsbidrag.

Vårgårda Kommun 
placerar sig på en 

1:a plats
av 290 kommuner i Svenskskt Näringslivs 

rankning avseende näringslivsklimatet.

12 180
invånare i Vårgårda Kommun den 31/12 2021.  

Det innebär en ökning av  234  personer från 2021.

40,4 procent
Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella 
styrkan inom Vårgårda kommun och dess koncern

107 stycken
nya bostäder har byggts i Vårgårda 
kommun under 2021

Katarina Jordansson 
ny VD för Vårgårda Bostäder AB.



förvaltnings-
berättelse
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Den kommunala koncernen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Förutom Vårgårda kommun består den kommunala koncernen av Räddningstjänstförbundet Alingsås och Vårgårda 
samt Vårgårda Bostäder AB. Vårgårda kommun är medlemmar i Tolkförmedling Väst, Sjuhärads kommunalförbund, 

Inera, Netwest, Coompagnion och Kommuninvest.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Revision

Utskott 
Lärande & Omsorg

Utskott 
Allmänna

Utskott 
Samhällsbyggnad

Valnämnd Valberedning

Myndighetsnämnd 
Bygg & Miljö Servicenämnd

Myndighetsnämnd 
Lärande & Omsorg Tillfällig beredning

Räddningstjänsten 
Alingsås & Vårgårda 

22%

Vårgårda Bostäder 
100%

Presidieberedning

Bild 1 Den kommunala organisationen

Vårgårda Utveckling AB 
100%
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Vårgårda Bostäder AB

Räddningstjänstförbundet Alingsås och Vårgårda

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Vårgårda Bostäder AB är ett kommunalt bostadsföretag 
som äger och förvaltar fastigheter i Vårgårda kommun. 
Vårgårda Bostäder AB ägs till 100 procent av Vårgårda 
kommun. I Vårgårda Bostäder AB ingår dotterföretaget 
Vårgårda Utveckling AB. Då Vårgårda utveckling AB 
inte bedrivit någon verksamhet under 2021 kommer en 
fusion att träda i kraft under 2022.

Ändamålet med Vårgårda Bostäder AB:s verksamhet är 
att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads-
försörjningen i kommunen. Verksamheten skall bedrivas  

 
 
 
 

 
enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska vara ett 
instrument för ägaren att verkställa bostadspolitiska 
beslut vad gäller att trygga den framtida bostads- 
försörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet 
och inflytande i boendet.

 
 
 
 
 
 
Räddningstjänstförbundet styrs av en politiskt vald 
styrelse, kallad direktionen. Ledamöterna i direktionen 
utses av respektive kommuns fullmäktige varje 
mandatperiod. Direktionen sammanträder fem gånger 
per år och handlägger övergripande frågor om mål och 

inriktningen för verksamheten. Politikerna fördelar 
även de ekonomiska resurser som krävs för finansiering 
av förbundet och dess verksamhet.

Alingsås kommun representeras av fem ledamöter och 
har alltid ordförandposten. Vårgårda kommun 
representeras av fyra ledamöter och har posten som 
vice ordförande.

Då Vårgårda kommuns andel av Räddningstjänstförbundet 
är 22 procent ingår inte förbundet i de sammanställda 
räkenskaperna.
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Politisk organisation i Vårgårda kommun
Kommunens grunduppdrag är att tillhandahålla service 
och välfärdstjänster samt att utveckla orten. Kommunens 
verksamhet bedrivs till största delen på uppdrag av 
staten och regleras via olika lagar och förordningar. 

Kommunfullmäktige är Vårgårda kommuns högsta 
beslutande organ. Fullmäktige tar initiativ till samhälls-
utvecklingen bland annat genom att belysa frågor i 
fullmäktigeberedningar. Kommunfullmäktige följer 
årligen upp de beslut som fattats utifrån förslag från 
fullmäktigeberedningar. Kommunens revisorer är 
tillsatta av och rapporterar direkt till fullmäktige.

Fullmäktige utser kommunstyrelsen vilken är den  

politiska grupp som ska ha hand om den dagliga 
verksamheten. Styrelser och nämnder är ansvariga för 
de områden som kommunfullmäktige beslutar och de 
uppgifter som ålagts dem enligt lag. Förutom 
kommunstyrelsen måste en kommun ha en valnämnd, 
en revision samt en överförmyndare/överförmyndar-
nämnd. Det är politikerna som tar beslut i kommunen. 
Tjänstemännen förbereder frågor och utför det politikerna 
beslutat. Revisorerna kontrollerar att allt gjorts på bästa 
vis. Under kommunstyrelsen lyder kommunens olika 
verksamheter där anställd personal/tjänstepersoner 
verkställer politikernas beslut och driver de olika 
verksamheterna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Socialdemokraterna (S) 10

Centerpartiet (C)  9

Moderaterna (M)  6

Kristdemokraterna (KD)  5

Sverigedemokraterna (SD)  5

Miljöpartiet (MP)  2

Vänsterpartiet (V)  2

Liberalerna (L)  2

Ledamöter i fullmäktige antal per parti 2018

Totalt  
41  

mandat

Kommunfullmäktige 
41 ledamöter

Kommunstyrelsen 
15 ledamöter + 11 ersättare

Revision 
5 revisorer

Utskott för 
Lärande & Omsorg 

7 ledamöter +  
3 ersättare

Allmännt utskott 
5 ledamöter +  

2 ersättare

Utskott för 
Samhällsbyggnad 

5 ledamöter +  
2 ersättare

Valnämnd 
5 ledamöter + 

5 ersättare

Myndighetsnämnd 
Bygg & Miljö 

5 ledamöter +  
2 ersättare

Myndighetsnämnd 
Lärande & Omsorg 

5 ledamöter +  
2 ersättare

Tillfällig beredning

Tillfällig beredning

Tillfällig beredning

Tillfällig beredning

Bild 2 Den politiska organisationen i Vårgårda kommun

Bild 3 Antal ledamöter per parti
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Översikt över verksamhetens utveckling
Vårgårda kommunkoncern har under de senaste fem åren haft utveckling som pekar på minskad soliditet och ökade 
investeringsvolymer. För verksamhetsåret 2021 redovisade den kommunala koncernen ett resultat på 29,2 mnkr. 
Vårgårda kommun står för 79 procent av koncernens totala omsättning, detta efter koncernelimineringar. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Koncernen Vårgårda kommun 2017 2018 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter, mnkr 275 271 257 260 254
Verksamhetens kostnader, mnkr -857 -885 -908 -1 001 -976
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr 612 629 656 713 757
Årets resultat 43 9 0 -33 29
Soliditet, procent 39 35 30 25 25
Investeringar, mnkr 87 128 134 124 139

Långfristiga skulder, mnkr 222 377 622 757 740

Antal årsarbetare 816 828 817 823 831
Antal lägenheter 706 706 724 748 748
Uthyrningsgrad lägenheter, procent 96 94 93 94 96

Tabell 1 Översikt över Vårgårda kommuns utveckling 2017-2021

Vårgårda kommun 2017 2018 2019 2020 2021
Antal invånare 11 490 11 658 11 810 11 946 12 180
- varav 0-6 år 1 026 1 045 1 083 1 101 1 106
- varav 7-17 år 1 533 1 559 1 584 1 603 1 698
- varav 18-64 år 6 557 6 611 6 674 6 732 6 826
- varav 65- år 2 374 2 443 2 469 2 506 2 550
Kommunalskatt, kr 21,21 21,21 21,21 21,61 21,61
Landstingsskatt, kr 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48
Årets resultat efter finansiella poster 23 7 0 24 30
Soliditet, procent 48 43 39 37 40
Självfinansieringsgrad av invest, procent 56 25 27 130 90
Resultat/skatteintäkter + Statsbidrag, procent 4 1 0 3 4
Antal helårsarbetare* 805 816 804 811 819
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

År 2021 har forsatt präglats av den pandemi som vi har 
haft sedan våren 2020, vilket har varit en stor påfrestning 
för organisationen. Pandemin har självklart också påverkat 
medarbetet genom hög sjukfrånvaro, svårigheter att 
rekrytera vikarier tillsammans med hög arbetsbelastning 
och snabba förändringar i verksamheten.

Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora 

utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en utmaning i att både 
effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant 
som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka 
ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som 
kommunen inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt. 

Viktiga förhållanden för resultat och  
ekonomisk ställning

Åldersstruktur 2021 Befolkningsutveckling
Vårgårda kommun är för sin framtida utveckling beroende 
av att det sker en tillväxt av befolkningen. Då kommunen 
har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikations- 
möjligheter så pendlar många till Vårgårda kommun från 
andra kommuner. För att stimulera till ökad inflyttning är 
det viktigt att kommunen skapar attraktiva boende- 
miljöer både i tätorten och på landsbygden. 

Kommunens invånarantal uppgick den  
31 december 2021 till 12 180 vilket är en ökning 
med 234 personer jämfört med föregående år.

 
Vårgårda kommun har under de senaste fem åren haft 
en befolkningsökning på 885 personer. Invånarnas 
medelålder är 41,5 år, jämfört med 41,4 år i riket. 

Diagram 1 Åldersstruktur 2021
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Arbetsmarknad
Vårgårda kommun hade 2021-12-31 totalt 134 personer 
som var öppet arbetslösa. Motsvarade siffra 2020 var 
151 personer vilket innebär att arbetslösheten har minskat 
med 17 per-soner. Arbetslösheten motsvarar 3,6 (3,5) 
procent av den registerbaserade arbetskraften. 
Vårgårda har haft en betydligt lägre andel öppet 
arbetslöshet av registrerad arbetskraft Västra Götalands-

regionen under 2021-12-31. För Riket låg arbetslösheten 
på 5,2 procent av registrerad arbetskraft och för Västra 
Götaland på 4,7 procent. Personer i program med 
aktivitetsstöd uppgick 20201-12-31 till 188 (207) stycken. 
Bland ungdomar (18-24 år) var 15 personer öppet 
arbetslösa 2021-12-31.

Attraktivt boende
Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra 
kommunikationsmöjligheter så pendlar många idag till 
Vårgårda från andra kommuner. Ett större utbud av bra 
boendeformer skulle kunna innebära en ökad inflyttning 
från denna grupp. Boendet och livsmiljön får en allt större 
betydelse i människors liv. Det är inte längre tillgången 
till arbete som primärt styr var vi väljer att bosätta oss. 
Goda och varierande boendemiljöer har blivit en mycket 
viktigt konkurrensfördel för kommunerna i hela landet.  

Under året blev sammanlagtd 107 bostäder 
inflyttningsklara i kommmunen, varav 

83 stycken i Vårgårda tätort. 

 
Av de 83 bostäderna byggdes 17 hyreslägenhter,  
62 bostadsrätter och fyra enbostadshus.

Hållbar miljö
Vårgårda Bostäder AB är sedan 2010 miljöcertifierade 
enligt ISO 14001. Under året har revision genomförts.

Utvecklingen inom miljö, klimat, energi samt frågor som 
rör naturvård är snabb och får i takt med att omställningen 
för att fasa ut det fossila allt mer omsätts i handling ett 
ökat fokus. Under 2021 har klimatfrågan uppmärksammats 
mycket både internationellt och nationellt då en rad 
extrema väderhändelser satt ljuset på frågan. I Sverige 
har också frågan om klimatanpassning under året fått ett 
ökat fokus i och med de allvarliga konsekvenserna av 
de omfattande översvämningar som drabbat delar av 
landet. 

Läget är allvarligt, konsekvenserna blir allt tydligare och 

behovet av att snabbt ställa om och minska utsläppen 
av växthusgaser poängteras av allt fler aktörer, både 
inom politiken, men också inom näringslivet då många 
företag ser nya affärsmöjligheter och marknader i och 
med den pågående och kommande omställningen. I takt 
med att elektrifieringen av industri och transportsektor 
nu tar fart på allvar uppmärksammas allt mer också att 
det finns kapacitetsbrist i elnätet, samt ett behov av en 
ökad produktion av fossilfri el. Under året har den 
samhälleliga diskussionen om hur detta ska lösas blivit 
allt mer intensiv och under kommande år behöver ett 
antal politiska beslut tas för att på sikt säkra tillgången på 
el för en industri och transportsektor med ökande behov.
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Utsläppsdata för Vårgårda kommun för 1990-2018 från RUS (Nationella emissionsdatabasen). 2098 och 2020 är skattningar 
(samma som 2018). Utsläppsdata är uppskattade utsläpp av CO2 för hela den geografiska kommunen Vårgårda, inklusive 
utsläpp från passerande fordon på t.ex. E20. Konsumtionsrelaterade utsläpp – dvs utsläpp orsakade i annat land vid produktion 

av sånt som konsumeras av kommun, företag eller privatpersoner - räknas dock ej in i dessa utsläpp. Det gör heller 
inte utsläpp som uppkommer vid flygresor eller med bil eller liknande på semester eller tjänsteresa utanför kommunen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Koldioxidbudget
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019 ska en förenklad 
koldioxidbudget för Vårgårda kommun redovisas. 
Beräkningsmodellen som används i den koldioxidbudget 
som Västra Götalandsregionen har tagit fram kan även 
användas för kommuner. Denna koldioxidbudget siktar 
på att uppfylla målet för maximalt två graders uppvärmning 
utifrån Parisavtalet. Observera att beräkningsmodellen 
och det resultat som visas i diagramform har ett globalt 
rättviseperspektiv och därmed bygger på antagandet 
att samtliga människor i världen har en lika stor 
utsläppsbudget från 2021 och framåt.

De kommunala utsläppsdata som matas in i kalkylen 
kommer från den nationella emissionsdatabasen (RUS). 
Resultatet för Vårgårda ses i figuren nedan och visar tre 
olika scenarier för utvecklingen från 2021 och framåt. I 
det första fallet genomförs direkt åtgärder som leder 
till en årlig minskning av koldioxidutsläpp på 16 procent. 
Denna minskningstakt fortsätter sedan tills utsläppen 
är nära noll. I ett andra scenario minskar utsläppen inte 
alls de tre första åren (2021-23), utan först 2024. Detta 
uppskjutande av åtgärder innebär att man då dock blir 
tvungen att från 2023 minska ännu snabbare, med hela 
30 procent per år, för att uppnå samma totala utsläpps-
minskning som i det första fallet. I det tredje fallet 
vidtas inga åtgärder. Då är det totala utsläppsutrymmet 
helt slut efter 6-7 år.

Utsläppen av koldioxid i Vårgårda behöver enligt denna 
budget och sagda rättviseperspektiv således minska 
med 16 procent per år. Trots coronapandemins effekt 
av minskade utsläpp under 2020 så är det inte realistiskt 
att tro att det under de närmaste åren kommer att gå 
att genomföra den typen av minskning utan att det 
istället kommer att bli en långsammare minskning av 
koldioxidutsläppen. Dock måste alla koldioxidutsläpp 
så småningom fasas ut helt och oavsett hastighet på 
omställningen så är det en stor utmaning som väntar.  

Omställningsarbetet kommer att kräva 
en bred samverkan där alla i samhället 

behöver involveras.  

Kommun, kommuninvånare, företag och civilsamhället. 
Dessutom behövs samverkan mellan stat och kommun, 
mellan region och kommun, och mellan kommuner. 
Goda kommunala exempel behöver spridas och skalas 
upp. Här har små kom-muner som Vårgårda en viktig 
roll att spela. Genom att gå före med satsningar på bio-
gasfordon visar man för andra att det är möjligt att ha en 
fungerande välfärd och kommun utan att de kommunala 
fordonen går på fossila drivmedel.

Diagram 2 Vårgårda kommuns koldioxidbudget, figuren visar vad olika minskningstakt inom ramen för Parisavtalets 2-gradersmål innebär för Vårgårda.
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Jämförelse andra kommuner
I Vårgårda kommun jämför vi oss med andra kommuner med liknande förutsättningar för att kunna utvärdera 
resultat och kvalité på våra tjänster. Liknande kommuner utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
kommungrupp C7, vilket innebär pendlingskommun nära mindre stad/tätort. 

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Tabell 2 Vårgårda kommun i jämförelse med liknande kommuner.

 
Nyckeltal

Vårgårda 
kommun

Liknande 
kommuner

Skattesats 2021, % 21,61 22,03
Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, taxeringsår 2021 88,5 87,1
Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj) läsår 2019/2020 kommunal 
huvudman

 
11,5

 
11

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2020 kommunal regi, antal 5,5 5,2
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor 
2021 %

 
87,2

 
81,5

Betyg åk. 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samtliga huvudmän, 
2021 (inkl nyanlända)

 
220,0

 
215,1

Andel personer 65+ i ordinärt boende med hemtjänst i enskild regi 
2020, %

 
6,4

 
2,9

Invånare 65+ i särskild boendeformer 2020, % 3,6 3,5
*Genomsnittlig  placering kommunranking kommuner i grupp C7 2021
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Konkurenskraftigt näringsliv

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Kommunen har ett aktivt samarbete med ortens 
företag via nätverket Center of Innovat-ion  (COI), som 
bildades 1994. COI har en tjänsteperson anställd och 
driver näringslivsfrågor i kommunen.

Vårgårda kommun har ett gott näringslivsklimat vilket 
återspeglas i Svenskt Näringslivs ranking avseende 
näringslivsklimatet. 

2021 placerade sig Vårgårda kommun på en 
1:a plats av landets 290 kommuner. 

Kommunens tjänstemän har under lång tid fått ett väldigt 
gott betyg från kommunens företagare i bemötande, 
service och hur kommunen jobbar med upphandling. 
Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare 
att starta och utveckla framgångsrika företag.

Under 2021 reigstrerades 99 nya företag i Vårgårda 
kommun, varav 22 stycken av dessa var också registrerade 
som arbetsgivare. Nyföretagandet är av stor betydelse 
för den samhällsekonomiska utveckligen eftersom de 
nya företagen skapar tillväxt, sysselsättning och export.

Foto: Pontus Lilja
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Pensionsåtaganden
Kommunen tillämpar den så kallade 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 och skulden är beräknad inklusive 
särskild löneskatt.

Pensionsåtagande Bokslut 2020 Bokslut 2021
Pensionsförpliktelser
Avsättning inkl. särskild löneskatt 8,4 9,0
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 211,2 209,9
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 16,9 21,0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0,0 0,0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse) 236,5 239,8

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital 22,5 27,6

varav överskottsmedel 0,4 2,2
Totalt kapital pensionsstiftelse 0,0 0,0
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) 0,0 0,0
Summa förvaltade pensionsmedel 22,5 27,6

Finansiering
Återlånade medel 214,0 212,2
Konsolideringsgrad (procent) 9,5 11,5

Finansanalys
Vårgårda kommunkoncerns totala nettoskuld i bokslut 
2020 var 674 mnkr med motparten Kommuninvest och 
50 mnkr med motparten SEB. I koncernen ingår de två 
låntagarna Vårgårda Bostäder AB med en andel på 55 
procent motsvarande 344 mnkr och Vårgårda kommun 
med andel på 45 procent motsvarande 300 mnkr. 

Snitträntan de senaste 12 månaderna var 0,7 
procent och räntekostnaderna var 6,1 mnkr.  

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2 år 
och den genomsnittliga räntebindningen är 3 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av portföljen har 30 procent en kapitalbindning på 1 år 
eller kortare och 53 procent har en räntebindning på 1 år 
eller kortare. En förändring av räntan på 1 procent skulle 
leda till 2,4 mnkr ökande räntekostnader under 2022.

Ränterisken för Vårgårda Bostäder AB definieras i bolagets 
finanspolicy samt säkringsdokumentation. Bolaget ska 
på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk 
utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, 
investeringsbehov och ekonomiska risker. 

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter 
vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera 
dessa risker/möjligheter använder Vårgårda Bostäder AB 
finansiella derivatinstrument, så kallade ränteswapar. 
På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen 
hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för 
att, när som helst, förändra räntebindningstiden och 
bättre möta förändringar på räntemarknaden. 

Per bokslutsdagen fanns derivatavtal som totalt uppgår 
till 353 (423) mnkr varav 0 mnkr (70) mnkr är forward- 
swapar. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den 
totala skuldportföljen uppgår till 5,19 år (6,15) och den 
genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,8 procent 
(1,2). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till 5,6 
mnkr (-8,7). Marknadsvärdet representerar den kostnad- 
/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | FINANSANALYS

Diagram 3 Vårgårda kommunkoncerns samlade låneskuld hos Kommuninvest

44,5%
55,5%

Vårgårda kommun

Vårgårda Bostäder AB44,5%
55,5%

Vårgårda kommun

Vårgårda Bostäder AB

Tabell 2 Vårgårda kommuns pensionsåtagande 2020-2021
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Händelser av väsentlig betydelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Den demografiska utvecklingen i Vårgårda kommun 
innebär att det sker en stor ökning av antalet äldre 
kommande år. Det är värt att notera att trots ökning av 
antalet äldre över 80 år har förvaltningen uppmärksammat 
en minskning gällande ansökningar av hemtjänstinsatser 
och till särskilt boende. Om detta beror på att behovet 
av dessa insatser har minskat eller om det beror på 
pandemin är i dagsläget svårt att avgöra. Under året så 
har det ge-nomförts en utredning om framtida behov 
av äldreboendeplatser och underhåll av befintliga 
lokaler. Arbetet presenterades våren 2021 och politiken 
har gett ett uppdrag åt förvaltningen att genomföra en 
förstudie för ett nytt äldreboende med 102 platser. 

För att höja säkerhet, kvalitet och ge ökad trygghet för 
brukare som har hemtjänstinsatser har förvaltningen infört 
en nyckelfri hemtjänst. Det innebär att de brukare som 
har hemtjänst och/eller trygghetslarm får ett digitalt 
låssystem monterat på sin dörr, så att personalen kan 
låsa upp och låsa dörren med hjälp av kommunens 
tjänstemobil. 

I februari 2021 tillträdde ny VD för Vårgårda Bostäder AB. 
Året har för Vårgårda Bostäder AB präglats av väldigt 
mycket jobb, flera nya system har introducerats bland 
annat underhållsprgram och fastighetssystem. I samband 
med implementering har all gammal data kontrollerats 
och en ny hemsida skapats. Projektet Backgårdsgatan 
1-11 har både fått ett avslut och en fortsättning. Bolaget 
har kommit till en förlikning med leverantören på grund 
av avbruten entreprenad och en fortsättning har dragit 
igång på de fastigheter som var kvar att åtgärda. Det 
avbrutna energiprojektet med vätgaslagring har fått 
sin fortsättning på så sätt att ett nytt upphandlat energi- 
projekt har dragit igång med färdigställande under 2022. 
De solceller som idag finns på tre av de sex husen har 
en överproduktion som i första hand ska användas inom 
området och i andra hand lagras i det batterilager som 
re-dan finns inköpt. Först om batterilagret är full och 
inget energibehov finns skall el säljas vidare ut på nätet.

Ett av Kultur och Fritids viktigaste uppdrag är som alltid 
att stötta kommunens föreningsliv i arbetet med att göra 
Vårgårda kommun till en bättre kommun att leva och bo i. 
Under året har ett samarbete med RF-SISU och Herrljunga 
kommun inletts för att ta fram ett utbildningsprogram 
för föreningar som ska stärka dem i sitt arbete med 
jämställdhet, diskriminering och droger. Föreningarnas 
ungdomsledare är viktiga förebilder och är med och 
fostrar barn och ungdomar. Vårgårda kommun ska  
fortsätta arbetet med att stötta och motivera dagens och 
morgondagens ungdomsledare i kommunens föreningar.

Pandemin Covid-19 har präglat hela  
Vårgårda kommuns organisation.

 
Både elev och personalfrånvaron har varit högre än 
tidigare vilket har påverkat arbetsmiljön negativt. Inom 
gymnasieskolan var distansundervisningen den  
dominerande undervisningsformen under våren 2021. 

Samverkansarbetet mellan Lindbladskolan och social- 
tjänstens förebyggande föräldrastöd startade under maj 
2021. Samverkan har skett genom att två familjebehandlare 
och Lindbladskolans Elevhälsoteam 6-12 år har träffats en 
gång i månaden, vilket fungerat som ett tvärprofessionellt 
team, för att diskutera samverkan för tidiga insatser. 
Syftet har varit att skapa ett strukturerat systematiskt 
arbetssätt som skapar jämställda förutsättningar för barn 
och unga i Vårgårda. 

Vårgårda kommun har under året utrett möjligheten att 
bygga till Fridhemskolan för ytterligare parallell samtidigt 
som förvaltningen har försökt hitta mer ändamålsenliga 
lokallösningar för särskolan. Bedömningen görs att det är 
nödvändigt med ökad lokalyta på Fridhemskolan och gör 
även bedömningen att Fridhemskolan kan vara en lämplig 
lokalisering av särskolans verksamhet.

Verksamheten för vård och omsorg har haft en hög 
belastning på grund av uppkommen pandemi. Många 
olika åtgärder har genomförts i syfte att skydda de 
mest sjuka och äldre inom äldreomsorgen, där med-
arbetarna haft en stor betydelse i att brukarna inom 
äldreomsorgen inte haft stora utbrott av Covid-19. 
Personalen har varit mycket noga med att arbeta utifrån 
de basala hygienrutiner som finns i verksamheten. 
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Styrning och uppföljning av den  
kommunala verksamheten
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
församling. Kommunfullmäktiges ansvar är de strategiska 
frågorna. 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 samhällsutveckling 
bland annat genom att belysa frågor i fullmäktige- 
beredningar, som bereds av kommunfullmäktiges 
presidium Kommunfullmäktige utser och tillsätter leda-
möterna i Kommunstyrelsen samt bolagets styrelse. 

Kommunstyrelsen ska led och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i helägda bolag och kommunal- 
förbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen 
har beredningsansvar för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd i Vårgårda 
kommun och svarar därmed för all verksamhet och för 
förvaltningens personal. Kommunstyrelsen styr och 
följer upp verksamheten med hjälp av mål och resultat- 
uppföljning. Förutom genom redovisningar i upp- 
följningar, har kommunstyrelsen en intern kontrollplan 
där uppföljning görs. 

Det är kommunstyrelsen som anställer kommunchefen, 
vilken är kommunens ledande tjänsteman och chef för 
hela förvaltningsorganisationen. Kommunchefen har 
sex verksamhetschefer som ansvarar för sina 
verksamheter, samt två stödfunktionschefer.

Vårgårda och Herrljunga kommuner har infört två 
gemensamma servicenämnder med verksamhets- 
stödjande funktioner. Vårgårda kommun är värdkommun 
för servicenämnd ekonomi/personal och Herrljunga 
kommun är värdkommun för servicenämnd  
IT/växel/telefoni. Det övergripande målet för service-
nämnderna är att de gemensamma verksamheterna 
utvecklas på ett positivt sätt och att samverkansarbetet 
sammantaget ska ge bra service till låg kostnad i båda 
kommunerna. 

Vårgårda kommun bedriver en del av sin verksamhet 
i bolagsform. Bolaget har samma övergripande syfte 
som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, 
nämligen att skapa nytta för Vårgårda kommun och 
dess medborgare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Kommunens bolag Vårgårda Bostäder AB ska i sin 
verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels 
kommunallagen (KL) och dels aktiebolagslagen (ABL). 
Det innebär att bolaget har en sammansatt uppgift där 
det ska råda balans mellan anllmännyttan (nytta för 
medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företags-
ekonomisk lönsamhet). Det ska finans en aktiv dialog 
och kommunikation mellan kommunen och dotterbolaget. 
Verksamheten regleras, förutom genom lag och författning, 
även genom bolagsordning, företagspolicy, ägardirektiv 
samt avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget. 

Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige och 
anmäls på bolagsstämman. Bolagets styrelse svarar för 
bolagets organsiation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret 
för bolaget och att verksamheten bedrivs enligt med 
vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se 
till att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Styrelsen utser verkställande direktör.

Den kommunala koncernen

Kommunchef

SPU/Kansli

Personal

Vård och 
Omsorg

Social-
tjänst

Utbildning 
F-9

Utbildning 
Gymnasie-

skola

Samhälls-
byggnad

Kultur och 
Fritid

Ekonomi

Bild 4 Den kommunala koncernen i Vårgårda kommun
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

I sammanställd redovisning ges en bild av kommunens 
åtagande oavsett juridisk form. Koncernens resultat visar 
29,2 mnkr, vilket är 65,5 mnkr bättre än föregående år. 
Det positiva resultatet beror främst på att Vårgårda 
Bostäder AB gjorde en nedskrivning under 2020 på 
67,5 mnkr. För 2021 har Vårgårda Bostäder ett negativt 
resultat på 1,34 mnkr och Vårgårda kommun har ett 
positivt resultat på 31,0 mnkr. I koncernens resultat har 
koncerninterna elimineringar gjorts med 7,8 mnkr.

Vårgårda kommuns resultatet för 2021 uppgår till 30,1 
mnkr jämfört med budgeterade 15,2 mnkr. Jämfört 

med föregående år är årets resultat en förbättring med 
7,4 mnkr. Vårgårda kommun har ett finansiellt mål att 
resultatet under en treårsperiod ska uppgå till minst 2 
procent av kommunens skatteintäkter och generella 
bidrag. I förhållande till skatteintäkterna och generella 
statsbidrag uppgår årets resultat till 4,1 procent, vilket 
innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 
procent har infriats. Under den senaste treårsperioden 
har kommunens resultat uppgått till 2,5 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är innebär 
att kommunen klarar det finansiella resultatmålet. 

Årets resultat och god ekonomiska hushållning

Intäkterna för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 
254,5 (261,5) mnkr, exlusive skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Minskningen beror på Vårgårda 
kommuns lägre bidrag och kostnadsersättningar från 
Migrationsverket.

Vårgårda kommuns intäkter uppgår till totalt 203,1 
(215,8) mnkr. Av intäkterna kommer 43 procent från 
bidrag riktade till verksamheten. Resterande intäkter 
består främst av taxor och avifter, försäljning av 
verksamhet och hyror/arrenden. 

Intäkter

Kostnader
Kostnaderna för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 
936,9 (1 007,7) mnkr. Kostnadsminskningen beror på att 
Vårgårda Bostäder AB gjorde en nedskrivning under 2020 
om 67,5 mnkr. Bortsett från detta ökade kostnaderna 
under 2021 med 42,4 mnkr. Kostnadsökningen beror på 
ökade personalkostnader och ökade övriga kostnader.

För 2021 uppgick Vårgårda kommuns kostnader till 
931,4 (905,2) mnkr. Av kommunens kostnader utgör 
65 procent arbetskraftskostnader, vilket har ökat 
under året med 15,5 mnkr. De ökade kostnaderna beror 
även på ökad köp av verksamhet, övriga tjänster samt 
utrangering av materiella anläggningstillgångar som 
inte finns kvar i verksamheten. 

Årets av och nedskrivningskostnader uppgår till 32,5 
(29,0) mnkr. Med stora investeringsbehov kommer 
avskrivningskostnaden att öka kommande år, vilket ger 
mindre utrymme till verksamhetens övriga behov.

De finansiella kostnaderna utgörs främst av bankkostnader 
och ränta på pensionsskuld och var något lägre än 
kostnaderna 2020. 

Diagram 4 Fördelning mellan kommunens intäktsslag 2021

Diagram 5 Fördelning mellan kommunens kostnadsslag 2021
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Skatteintäkterna och generella statsbidrag redovisar 
för året intäkter på totalt 757,4 (713,0) mnkr vilket är en 
ökning mot föregående år med 44,4 mnkr. Ökningen 
beror till största del på en befolkningsökning. Av totala 
skatteintäkter och statsbidrag uppgår skatteintäkter från 
Vårgårda kommuns eget skatteunderlag till 545,9 
(516,6) mnkr. Resterande 211,5 (196,4) mnkr består av 
generella bidrag för inkomst- och kostnadsutjämning, 
regleringsbidrag, fastighetsskatt/-avgift samt riktade 
bidrag till verksamheten. 

Skatteintäkter och generella bidrag
Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella 
styrkan inom Vårgårda kommun och dess koncern. Den 
visar hur stor del av kommunkoncernens tillgånger som 
självfinansierats, det vill säga det egna kapitalet i 
förhållande till det bokförda värdet av tillgångarna. 
Faktorer som påverkar soliditetet är resultatutvecklingen 
samt tillgångarnas och skulder-nas förändring. För 2021 
har kommunkoncernen en soliditet på 25,1 procent vilket 
är i samma nivå som föregående år. 

Enligt ägardirektiv ska Vårgårda Bostäder AB ha en 
soliditet på minst 12 procent. För 2021 uppfyller bolaget 
inte målet då soliditeten blev 5,9 procent. Den låga 
soliditeten beror på en ökningen av tillgångssidan 
på grund nyinvesteringar tillsammans med ett svagt 
resultat.

Nettoinvesteringar och 
självfinansieringsgrad

Soliditet
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Årets nettoinvesteringar för Vårgårda kommunkoncern 
uppgår till 139,1 mnkr vilket är41,8 mnkr högre än före-
gående år. Både Vårgårda Bostäder AB och Vårgårda 
kommun har ökat sina nettoinvesteringar under 2021. 
Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 53,9 
procent. Detta är en försämring med 24,7 procenten-
heter mot föregående år, vilket till största del beror på 
kommunens förämrade självfinansieringsgrad. 

Vårgårda kommun har ett finansiellt mål att investeringarna 
ska självfinansieras under budgetperioden. Årets netto- 
investeringar uppgår till 70,2 mnkr vilket understeg 
budget med 54,6 mnkr. Investeringsutgifterna har 
egenfinansierats till 90,4 procent vilket är en försämring 
mot föregående år med 39,2 procentenheter. Detta 
beror på den högre investeringsnivå under 2021. 

Under perioden 2019-2021 har investerings- 
utgifterna uppgått till 244,9 mnkr. 

Under samma period har kommunens resultat genererat 
egna medel som uppgått till 53,7 mnkr. Självfinansierings- 
graden har uppgått till 79,5 procent, vilket innebär att 
det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har 
infriats.

Diagram 6 Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad  2017-2021

Diagram 8 Förändring av soliditeten mellan åren 2017-2021

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

För 2021 uppfylls målet då soliditet 
uppgår till 40,4 procent. 

Soliditeten har förbättrats med med 2,2 procentenheter 
jämfört med samma period föregående år, vilket beror 
på kommunens positiva resultat. 

Diagram 7 Vårgårda kommunkoncerns soliditet åren 2017-2021
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Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden 
som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats 
med främmande kapital. För 2021 har Vårgårda kommun- 
koncern en skuldsättningsgrad på 72,9 procent vilket är 
en försämring med 2,0 procentenheter. Förändringen 
beror främst på den försämrade långfristiga skuld- 
sättningsgraden. 

För Vårgårda kommun har den totala skuld- och 
avsättningsgraden minskat till 59,6 procent, vilket är en 
minskning med 3,2 procenheter jämfört med föregående 
år. Den kortsiktiga skuldsättningsgraden har ökat mellan 
åren medan avsättningsgraden och den långfristiga 
skuldsättningsgraden har minskat mellan 2021 och 2020.

Skuldsättningsgrad

Diagram 9 Fördelning av total skuld- och avsättningsgrad 2021
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Mål- och resultatstyrning är det verktyg som kommunens 
förtroendevalda, 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 Vårgårdaborna. Målen utgår från 
visionens fokusområden och inriktningar. 

Målen är uppföljningsbara genom satta målnivåer. 

Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 
2021-2023 innehöll sju inriktningsmål till de olika fokus-
områdena. Inriktningsmålen är långsiktiga och har i sin 
tur ett antal delmål med tillhörande målvärden. De 
utförande verksamheterna arbetar kontinuerligt med 
att uppnå de mål som finns och att genomföra de uppdrag 
som angivits.

Måluppföljning

Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen 
ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i  
världens alla länder. 
De 17 målen är indelade i 169 delmål. 
 

Alla mål är viktiga för att skapa  
en hållbar utveckling. 

Flera av målen är beroende och direkt kopplade till 
varandra.

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en 
hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att 
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det 
innebär att alla måste leva på ett sätt idag som innebär 
att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga 
de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, 
var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala 
målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att 
skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling 
för alla.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
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Fokusområdena som syftar till att nå visionen är 
inriktade mot hållbarhet i tre dimensioner  

– ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

I den redovisade måluppföljningen har förvaltningen 
angett resultaten med könsuppdelad statistik så långt 
det är möjligt. På detta sätt synliggörs både likheter 
och skillnader mellan könen och kan på så sätt utgöra 
underlag för förbättringar. Utfallssymbolen är dock 

angiven utifrån det sammantagna resultatet.  

För att få en mer rättvis bild av måluppfyllelsen hänvisas 
till tabellen för respektive delmål samt tillhörande 
analyser.

Könsuppdelad statistik

Förtroendevalda får tre gånger om året en uppföljning 
av om hur de mål som beslutats kommer att uppnås. En 
uppföljning av resultatet i verksamheten sker 30/4, 31/8 
och 31/12. Resultaten sammanställs så att det går att 
identifiera avvikelser, till exempel genom könsuppdelad 
statistik för att synliggöra flickors, pojkars, kvinnors och 
mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Förvaltningen 
analyserar resultaten för att söka orsaker till eventuella 
resultatavvikelser samt föreslår vad som behöver 
genomföras för att förbättra resultaten. 

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

Uppföljning och analys

Utifrån analysen och verifiering eller avfärdande av 
möjliga orsaker till eventuella resultatavvikelser tas 
åtgärder fram för att förbättra resultaten. Orsaker 
kan bero 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 och kunna 
åstadkomma förbättringar och utveckling.

Åtgärder

SKR:s styrsnurra visar de olika stegen 
i mål- och resultatstyrning.
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Kommunfullmäktige har i Budget och verksamhetsplan 
2021-2023 fastställt finansiella mål och verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetens utfall 2021 är delvis förenligt med 
fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av 
fullmäktiges beslutade mål för verksamheten är 13 av 27 
delmål uppfyllda. Utifrån god ekononomisk hushållning 
kan måluppfyllesen vara god.

Fullständig redovisning av måluppföjningen finns i 
bilaga 1. 

Sammanfattning

Inriktningsmål
Vårgårda kommun ska ha en mångfald av  
boenden i attraktiva och goda livsmiljöer.  
Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Attraktivt boende

Invånarantalet ökar med hela 234 personer, vilket är en 
rekordstor ökning. Det politiska delmålet på 100 personers 
ökning nås med råge. Antalet nya lägenheter och villor 
har också överträffat målsättningen med 65 procent då 
det 2021 sammanlagt blev 107 bostäder inflyttningsklara 
i hela kommunen (mål 65). Av dessa var 83 i Vårgårda 
tätort (17 hyreslägenheter, 62 bostadsrätter samt fyra 
enbostadshus). Utanför tätorten har 24 enbostadshus 
färdigställts. Störst efterfrågan på att bygga utanför 
tätorten märks i södra delen av kommunen, där 
kommunikationen mot Alingsås är god.

Delmålet för antalet tillgängliga byggklara småhustomter 

som kommunen kan förmedla hamnade per den 31/12 på 
fem. Förvaltningen behöver i det fortsatta planarbetet 
tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infra-
struktur och service. Dessutom krävs det en aktiv mark- 
politik och bevakning av försäljning av mark i attraktiva 
lägen i tätorten som en viktig förutsättning för att 
kommunen ska kunna komma åt nya potentiella 
markområde för småhustomter. Fortsatt dialog med 
markägare är nödvändig.

Kommunen bör se över om det nuvarande systemet med 
kommunal tomtkö och prissättning utifrån exploaterings- 
kostnader ska överges för en mer marknadsstyrd process.

14

23

11
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Inriktningsmål
Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens 
verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa 
det hållbara samhället.

Hållbar miljö

Delmålet för andelen ekologiska livsmedel som köps in 
och serveras inom kommunens kostverksamhet uppgick 
till 32 procent (målvärde 30 procent). Detta trots pandemi 
och både stigande priser och bristande tillgång på flera 
produkter under året. Genomsnittet för andelen ekologiskt 
i kommuner i Västra Götalandsregionen ligger på  
36 procent så i det sammanhanget ligger Vårgårda 
kommun en bit efter. I takt med att priserna på många 
livsmedel under 2022 förväntas stiga kan det bli en 
utmaning att bibehålla nuvarande andel ekologiska 
livsmedel. 

Ambitionsnivån kring att andelen fossilfria fordon ska 
öka är hög sedan lång tid tillbaka. 81 procent av kommun- 
koncernens fordon var fossilfria 2021, en ökning med 5 
procentenheter sedan föregående år. Dock nåddes inte 
delmålet om andel biogasdrivna fordon (65 procent), som 
är jämförelsevis mycket högt satt.  Andelen på 55 procent 
är oförändrad jämfört med 2020. I kommunkoncernens 
fordonsflotta har den pågående elektrifieringen av fordon 
som nu pågår i samhället i stort återspeglats då både 
Vårgårda Bostäder och förvaltningen under året har 
införskaffat ett antal helt eldrivna bilar. 

Målsättningen är att minst hälften av matavfallet ska 
återvinnas genom biologisk behandling. Ett antal åtgärder 
för att nå målet har vidtagits under de senaste åren, men 
en del återstår att göra om målet ska nås. De plockanalyser 
av hushållsavfall som genomförts under året visar att 
andelen som samlas in hamnar på 44 procent. Det är 
glädjande nog dock en rejäl ökning jämfört med 2020 
då andelen låg på 37 procent. 

Energiförbrukning i kommunens verksamhetslokaler 
minskade med 5 % jämfört med 2020 (målvärde 2 procent). 
Fastighetsenheten har under de senaste åren vidtagit 
en rad åtgärder i ett antal av de fastigheter som finns 
och detta verkar glädjande nog ha gett resultat. Mycket 
återstår dock att göra då många av kommunens lokaler 
är relativt gamla och därmed har ett stort underhållsbehov 
inte bara gällande det vanliga löpande underhållet utan 
också gällande energieffektiviserande åtgärder. De senare 
har dock den positiva bieffekten att initialt förvisso 
kostar pengar, men att de på sikt bidrar till en lägre 
kostnad för både uppvärmning och exempelvis belysning 
och ventilation.
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I förskolan uppger vårdnadshavarna att man upplever 
att förskolan stimulerar barnens språkutveckling. Tidiga 
och intensiva läsinsatser har haft god effekt på  
läsavkodning, läshastighet och läsförståelse. 92 procent 
av eleverna i åk 1 kan läsa i enlighet med fastställd nivå. 
Dock är målsättningen att samtliga elever ska uppnå 
denna nivå. Meritvärdet i åk 6 ligger på 231, vilket är 
ungefär samma nivå som förra året, strax under den 
politiska målsättningen på 235. Flickorna ligger fortsatt 
kvar på 239, vilket är 20 meritpoäng över pojkarna. 
Detta innebär att flickorna klarar målnivån. 

64 procent av eleverna i åk 9 svarar att de är nöjda med 
sin skola som helhet. (68 av 106 elever), detta är elva  
procentenheter lägre än målnivån. Pojkarna är minst 
nöjda med skolan – endast 57 procent uppger att de är 
nöjda med sin skola som helhet. 

Såväl flickor som pojkar når inte målnivån för meritvärdet 
i åk 9 på 230. Flickorna når 222 och pojkarna 208. Flickors 
meritvärde har minskat något medan pojkars har ökat. Av 
Vårgårdas 125 elever i åk 9 var 88 procent behöriga till 
ett nationellt program på gymnasieskolan. 15 elever blev 
inte behöriga, sju flickor och åtta pojkar. Behörighet till 
nationellt program innebär godkänt betyg i svenska/
svenska som andraspråk, matematik och engelska samt 
minst ytterligare fem ämnen.

2021 nådde 70 procent av eleverna på Sundlergymnasiet 
gymnasieexamen, vilket är väsentligt lägre än tidigare år. 
Detta har varit känt sedan två år tillbaka och även 
redovisat till Kommunstyrelsen. Bland de grupper som 
är överrepresenterade som inte nått examen märks elever 
som kom som asylsökande till Sverige 2015 samt elever 
från andra kommuner som avslutade sina studier efter 
ett-två år.

Inriktningsmål
Kunskapsmålen ska vara i centrum så den enskilde eleven når den 
nivå som är möjlig att uppnå utifrån de egna förutsättningarna.

Utvecklande skola
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Inriktningsmål
Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och 
branscher ska etablera sig i kommunen.

Konkurenskraftigt näringsliv

Samtliga tre delmål inom fokusområdet nås för året. Nya 
företagsetableringar sker i enlighet med målsättningen, 
andelen nystartade företag överstiger målsättningen 
med 28 procent. En viktig faktor för att ha en hög andel 
nystartade företag är att fortsatt arbeta med att behålla 
det goda näringslivsklimatet. Här har Vårgårda lyckats 
väl då placeringen i Svenskt Näringslivs företagsranking 
blev en förstaplats!

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

ständigt arbete att ligga kvar där, men att det lokala 
näringslivet har en stark kraft in i kommunen i form 
av COI är starkt bidragande. Center of Innovation har 
jobbat hårt och målmedvetet med aktiviteter, i syfte att 
stärka och bevara det goda företagsklimatet. Kommunens 
tjänstepersoner, som skattas i absoluta toppen i Sverige 
har ett fokus där de försöker se lösningar på företagarnas 
utvecklingstankar. Både politik och förvaltningen är starkt 
medveten om att kommunen är till för medborgarnas 
service. Att träffas regelbundet, såsom med sopp- 
luncherna är också viktigt.

2
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Personalkontinuitet inom hemtjänsten är ett trygghets-
mått - om många olika personer kommer in i hemmet för 
att utföra insatser finns det risk att kvaliteten blir lidande. 
Resultatet på 15 olika personer som en brukare inom 
hemtjänsten möter under en tvåveckorsperiod är bättre 
än snittet i riket men högt för att vara i Vårgårda kommun 
där målsättningen är tolv olika medarbetare.

Verksamheten Vård och Omsorg fortsätter arbetet med 
att förbättra bemötandet av brukarna på särskilt boende 
samt att öka andelen brukare inom hemtjänst och särskilt 
boende som upplever att personalen tar hänsyn till 
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Dock 
har ingen ny brukarundersökning kunnat genomföras 
och redovisas för 2021 i och med pandemin. 

Andelen brukare inom funktionsstöd som bor i grupp- 
eller servicebostad som känner sig trygga med sin 
personal fortsätter vara högt. Enheterna arbetar aktivt 
med att involvera såväl medarbetare som brukare i att nå 
målet. Medarbetarnas kompetens har inventerats för att 
planera för fortbildning. Vidare har verksamheten arbetat 
med boenderåd och andra former av brukarinflytande för 
att prata om spelregler i de gemensamma utrymmena på 
boendena. Ambitionen med detta har varit att få fram 
brukarnas åsikter och tankar för att kunna förbättra 
verksamheten, men även med bäring på målet, att alla 
brukare ska känna sig lyssnade på och vara trygg med 
sin personal.

Enligt brukarundersökningen IFO kan konstateras att 

utredningsenhetens myndighetsutövning och övriga 
tjänster utövas med respekt för den enskilde och – så 
långt det är möjligt – genomförs utredning, val och 
utformning av insats tillsammans med Vårgårdabon. 
87 procent av alla brukar som svarat på enkäten anger 
detta. 

Andel vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd ligger på 26,4 procent. Vårgårda har, både  
nationellt, och inom regionen, förhållandevis låga siffror 
vad gäller individer som uppbär försörjningsstöd. Detta 
gäller även andel vuxna som är långvariga biståndstagare. 
Indikatorvärdet har en viss fördröjning och därför är det 
inte möjligt att ännu se resultatet för 2021. Året innan var 
värdet 26,4 procent vilket bara fem andra kommuner i 
regionen hade lägre, dock var andelen något högre än året 
innan. Arbetet som pågått under året kommer fortsätta 
under kommande år. Målet är fortfarande aktuellt och i 
allra högsta grad en färskvara. Det är också oklart hur det 
arbetsmarknadspolitiska läget nationellt kommer att se 
ut, vilket gör det viktigt för enheten att fortsatt vara på 
tårna och följa utvecklingen, och utveckla insatser av god 
kvalitet. 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, fortsätter att 
minska från 20 till 17 tillfällen per barn och ungdom 7-20 
år. Målsättningen var att nå upp till 25 deltagartillfällen 
och snittet i riket ligger på 29. Framför allt är det pojkar 
som står för minskningen. Förvaltningen genomför 
utredning kring varför deltagartillfällena minskar. 

Inriktningsmål
Alla Vårgårdabor ska ha möjlighet att leva ett gott liv i Vårgårda  
och utifrån sina behov få insatser av god kvalitet.

Social hållbarhet - omsorg 
och fritid

2
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Inriktningsmål
Alla Vårgårdabor ska ha möjlighet att leva ett gott liv i Vårgårda  
och utifrån sina behov få insatser av god kvalitet.

Social hållbarhet - organisation

Andel heltidsanställda uppgår till 91 procent, vilket 
innebär en ökning med fyra procentenheter jämfört med 
föregående år. Andelen har ökat både bland kvinnor 
och bland män men varierar mellan kommunens olika 
verksamheter.

Sjukfrånvaron för kommunens medarbetare har minskat 
något för såväl kvinnor som män och låg på 6,7 procent 
för 2021. Med anledning av Covid-19 är siffrorna svåra att 
analysera. Då majoriteten av kommunens anställda inte 
kan arbeta hemifrån så har givetvis uppmaningen att 
stanna hemma vid minsta symptom påverkat sjukfrån-
varon. 

Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män 
men har minskat jämfört med föregående år bland båda 
könen. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 35,6 procent 
av långtidssjukfrånvaro, vilket är en ökning med två  

procentenheter mot föregående år. Högst sjukfrånvaro 
ses inom Vård och omsorg, Socialtjänst samt skola F-9. 

Förvaltningen utvärderar arbetsgivarpolitiken genom 
att årligen genomföra en medarbetarenkät med bland 
annat fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
Medarbetarengagemang är att det bedöms vara en av de 
viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga 
att nå goda resultat. Nio av frågorna i enkäten mäter HME 
och är uppdelade i tre delindex Motivation, Ledarskap och 
Styrning. Svarsfrekvensen har ökat från 56 procent 2020 
till 73 procent 2021. Det sammantagna resultatet för 
Hållbart Medarbetarengagemang uppgår till 74 procent, 
vilket är en rejäl minskning med nio procentenheter 
från förra året (84 procent). Målsättningen ligger på 85 
procent. Såväl delindex för motivation (75 procent) som 
ledarskap (73 procent) har minskat med åtta procent-
enheter sen förra året.  

Inriktningsmål
I Vårgårda kommun är innebörden av god ekonomisk hushållning  ur ett 
finansiellt perspektiv att: 
- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för 
det som en tidigare generation förbrukat.

Hållbar ekonomi och finansiering

2

För år 2021 uppfyller Vårgårda kommun de två av 
kommunfullmäktige fastställda målen. Det ekonomiska 
resultatet ska under åren i snitt vara 2 procent av  
skatteintäkter och generella statsbidrag samt att  

soliditeten ska uppgå till minst 40 procent. För 2021 
uppgår resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag till 4,2 procent och soliditeten 
uppgår till 40,2 procent.
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Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god 
ekonomisk hushållning och en del i detta är att styra 
verksamheten så att årets totala intäkter är större än 
de totala kostnaderna. Om detta inte uppnås och 
ett underskott uppstår måste en kompensation ske 
med positiva resultat inom kommande treårsperiod. 
Detta för att neutralisera det negativa resultatet och 
återställa balansen i det egna kapitalet.

Vårgårda kommun har sedan tidigare inget negativt 
balanskrav att återställa. Årets balanskravsresultat är 
positivt och uppgår till 28,4 mnkr (22,2 mnkr) vilket 
innebär att kommunen uppfyller lagens krav. Det 
positiva balanskravet beror på de ökade skatteintäkter 
och generella statsbidrag och utjämning.

Balanskravsresultat

Tabell 3 Balanskravsutredning 2019-2021

Balanskravsutredning, mnkr 2019 2020 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen 0,2 23,6 31,0
-    Samtliga realisationsvinster 0 -1,3 -2,5
+    Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
+    Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0,2 22,2 28,4

-    Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -
+    Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -
Årets balanskravsresultat 0,2 22,2 28,4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | BALANSKRAVSRESULTAT
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Väsentliga personalförhållanden
Siffror för Vårgårda kommunkoncern kommer inte att 
redovisas då dessa kan härledas till enskilda individer. 
I detta avsnitt redovisas bara Vårgårda kommuns 
väsentliga personalförhållanden. 

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur 
kommunen under året har arbetat med personalfrågorna. 
Utgångspunkt för arbetet är kommunens personal- 
politiska program samt Servicenämndens beskrivna 
uppdrag och mål för stödfunktionen Personalavdelningen. 

Under 2021 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska 
målen – att sänka sjukfrånvaron och att öka andel 
heltidsanställningar.

De politiska målen 2021 anger:

• Minska personalens sjukfrånvaro

• Öka andel anställda på heltid

Alla anställda i kommunen är samlade inom en förvaltning 
– Kommunförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i 
olika verksamheter: Utbildning F-9, Utbildning Gymnasie- 
skola, Samhällsbyggnad, Vård och Omsorg, Socialtjänst, 
Kultur och Fritid, Kommunövergripande (KÖ) Strategisk 
planering och utveckling (SPU) samt servicenämndens 
verksamheter (Personal och Ekonomi).

Per 2021-11-30 uppgick det totala antalet månadsavlönade 
till 1 102 vilket är en ökning med 13 personer jämfört med 
2020. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar 
på en relativt oförändrad nivå som tidigare år, där andelen 
män har minskat med en procentenhet jämfört med 2020. 

Personalstruktur

Ett av kommunens mål är att andelen heltidsanställda 
ska öka. Under 2021 har andelen heltidstjänster ökat 
med fyra procent mot föregående år och 21 procent 
mot 2019. 2019 var skillnaden mellan kvinnor och män 
22 procent medan 2021 är det nästan lika. 

Under året har samtliga verksamheter ökat sin andel 
heltidsanställda. Från 1 december 2020 skrevs majoriteten 
av alla anställningsavtal om för medarbetare med deltids- 
anställning till heltid. Möjlighet för medarbetare att söka 
tjänstledighet upp till ett år i taget finns och har nyttjats 
av ett flertal medarbetare. Störst ökning under årets 
ses under Socialtjänsten följt av Kultur och Fritid samt 
Samhällsbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor 
är störst under Kultur och Fritid.

Sysselsättningsgrad

Månadsavlönad personal 2020 2021
Antal månadsavlönade 1089 1102
Antal omräknade heltider 1036 1057
Andel kvinnor i procent 81 82
Andel män i procent 19 18

Heltid/deltid tillsvidare- 
anställda i procent

 
2020

 
2021

Andel heltidsanställda 87 91
   kvinnor 86 91
   män 92 93
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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 års- 
arbeten. 1,0 årsarbete motsvarar 1980 timmar per år.

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 2021 uppgår 
till 819 årsarbetare vilket är en ökning med 8 årsarbetare 
i förhållande till 2020. Att fyllnadstid minskar är en naturlig 
utveckling av att antal heltidsanställda har ökat under 
året. Men att antal månadsavlönade årsarbetare inte 
ökar lika mycket som antal månadsanställda, beror på 
att ett flertal med-arbetare som har en heltidstjänst 
valt att söka tjänstledigt och därmed inte arbetar heltid 
i praktiken. Effekten av att andel heltidsanställda ökat 
mellan åren 2019 och 2021 tros inte har fått fullt genom-
slag på grund av pandemin.

Antal årsarbetare har främst minskat under Utbildning 
F-9 och ökat under Socialförvaltningen. Detta beror på 
att medarbetare med en så kallad bidragsanställning har 

flyttats från skolan och numera hör till arbetsmarknads- 
enheten. Utbildning F-9 redovisar störst ökning av antal 
timavlönade vilket beror att verksamheten tagit in vikarier 
för att täcka upp den ökade sjukfrånvaron till följd av 
pandemin. Under Samhällsbyggnad har en utökning 
skett under kostenheten, lokalvård och miljö som har 
lett till att antal månadsavlö-nade ökat och timavlönade 
minskat. Omställningen till en minskad konsumtion av 
hemtjänsttimmar och boendeplatser har genererat färre 
antal årsarbetare under Vård och Omsorg, där  
omställningen inte fått full effekt då ett behov har funnits 
för att ersätta för sjukdomsbortfall och utbildning. 

Arbetad tid

Uttag av föräldrapenning skiljer sig stort åt mellan könen 
och skillnaden fortsätter att öka under 2021 jämfört med 
2020. Under året har männen ökat sitt uttag av tillfällig 
föräldrapenning. 

Andelen kvinnliga chefer har ökat mot föregående år 
med en procent och uppgår 2021 till 63 procent av det 
totala antalet chefer.

Jämställdhet

Kommunen anlitar Avonova AB som företagshälsovård. 
Under 2021 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster 
för cirka 380 tkr vilket är en minskning med 22 tkr i 
jämförelse med föregående år och 262 tkr mot 2019. 
De minskade kostnaderna anses bero på de fortsatta 
covid-relaterade restriktionerna där insatser så som 
fysiska utbildningar utgått och besök på mottagning 
samt chefsstöd ersatts med digitala möten.

Företagshälsovård

Vårgårda kommun erbjuder sina anställda olika personal- 
förmåner såsom friskvårdserbjudande på 1 000 kr, fem-
sex extra semesterdagar genom att växla in semester- 
ersättning samt möjlighet att köpa västtrafikkort via lön. 

2021 höjdes friskvårdsbidraget från tidigare 500 kr till 
1 000 kr och kommunen använder sig utav ActiWay som 
samarbetspartner. Under året har 702 tkr betalats ut till 
Actiway vilket är 489 tkr mer än 2020.

Personalförmåner

Total arbetstid, timmar  
omräknad till årsarbetare

2020 2021

Månadsavlönade nettoarbetstid 708 715
Timavlönade 96 96
Fyllnadstid 4 3
Övertid 4 5
Totalt 811 819

Uttag av föräldrapenning i genomsnitt
Kvinnor 

2020
Kvinnor 

2021
Män 
2020

Män 
2021

Föräldrapenning 19,0 20,3 6,0 7,1
Tillfällig  
föräldrapenning

 
3,6

 
3,6

 
2,7

 
2,9

Nyttjande av företags-
hälsovård 2021 (tkr)

 
2020

 
2021

Frisk 36 39
Risk 121 98 
Sjuk 245 243
Totalt 402 380

Antal chefer kvinnor/män
Antal 
2020

% 
2020

Antal 
2021

% 
2021

Kvinnor 29 62 30 63
Män 18 38 18 37
Totalt 47  48  
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För att få en bild över hur sjukfrånvaro sett ut över 
åren kan man i diagrammet till höger se hur sjuktalet har 
utvecklats under de tio senaste åren. 

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

Sjukfrånvaro

Redovisning av sjukfrånvaro 
i förhållande till ordinarie 
arbetstid i procent

 
 

2020

 
 

2021
Total sjukfrånvaro 7,2 6,8
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 33,5 35,6
Total sjukfrånvarotid
   för kvinnor 7,7 7,3
   för män 5,1 4,6
Total sjukfrånvarotid
   -29år 5,6 5,6
   30-39år 6,3 5,8
   40-49år 6,4 5,7
   50-59år 9,0 7,3
   60- år 8,4 10,4

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,8 procent vilket 
är en förbättring om 0,4 procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron 
fortsätter att vara högre än innan pandemin (2019) 
och störst enskild orsak till den ökade sjukfrånvaron 
tillskrivs Covid-19. En stor del av sjukfrånvaron beror på 
att restriktioner följts om att stanna hemma vid minsta 
tecken på symptom vilket har haft stor påverkan på 
enheter med social verksamhet. För enheter som däremot 
haft möjlighet att arbeta hemma har sjukfrånvaron i vissa 
fall minskat. Under året var sjukfrånvaron som högst under 
november samt mars-april och under sommarmånaderna 

sågs den totala sjukfrånvaron närma sig en mer normal 
nivå för perioden för att sedan öka igen under hösten. 

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 35,6 
procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en 

ökning med 2,1 procentenheter mot 
föregående år.  

Högst sjukfrånvaro ses inom yrkesområden inom vård- 
och omsorgsarbete och köks- och måltidsarbete.  

Procentuell redovisning av 
sjukfrånvaro per yrkesområde, 
%

 
2020

 
2021

Ledningsarbete 2,1 3,0
Handläggar- och  
administratörsarbete

5,2 2,5

Vård- o omsorgsarbete 10,2 9,3
Socialt o kurativt arbete 7,0 7,1
Skol- och barnomsorgsarbete 6,5 6,5
Hantverksarbete (vaktm,  
anläggararb)

12,0 8,1

Köks- och måltidsarbete 6,1 9,3
Städ-, tvätt- och  
renhållningsarbete

8,2 3,9

Kultur, turism och fritid 4,9 6,2
Äldreomsorg, funktionsnedsätt-
ning m.m.

6,9 7,2

Rehabilitering- och  
förebyggande arbete

3,7 2,4

Teknikarbete 6,6 6,0
Övrigt 13,8 20,0
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Rehab 2021
Antal pågående rehabärenden 142,0
Antal avslutade rehabärenden 87,0
Andel åter i arbete % 93,1
Långtidsfrånvaro (antal) 92,0
Upprepad korttidsfrånvaro/5 tillfällen/ 
12 månader (antal)

 
208,0

Rehabärenden per sjukdomstyp 
(antal)
Covid-19 17,0
Infektion/Förkylning 26,0
Övriga fysiska sjukdomar 32,0
Rehabärenden per sjukdomsorsak 
(antal)
Inte arbetsrelaterad 92,0
Fysiska arbetsförhållande 31,0
Psykiska arbetsförhållande 9,0
Ej angivet 10,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

2021 införde Vårgårda kommun ett nytt rehabiliterings- 
verktyg, i syfte för att skapa bättre förutsättningar för 
 alla chefer att arbeta med sin sjukfrånvaro på ett mer  
systematisk och kvalitativt sätt, därav ser statistiken för  
2021 annorlunda ut än tidigare år. I statistiken till höger  
redovisas sjukfrånvaro som varat mer än 14 dagar som  
ett rehabärende, tidigare år har det redovisats dag 60.

I jämförelse med 2020 har personer med fler än 5  
sjuktillfällen/12 månader minskat, även om den fortfarande 
är högre än det sista normalåret innan pandemin (2019).

Pandemin under 2021 har påverkat kommuns sjukdoms- 
typer och nu redovisas två nya rehabiliteringskategorier 
- förkylningssymtom och konstaterad Covid-19. I  
redovisade rehabiliteringsärendena kan vi se att stor 
del av avslutade rehabiliteringsärenden kommit åter i 
arbetet (93,1%). Av angiven sjukdomsorsak så är 64,7 
procent inte arbetsrelaterat men arbetspåverkande 
dvs det påverkar medarbetarens arbetsförmåga. Där 
har arbetsgivaren ett arbete framöver att fokusera 
ännu mera på ett förebyggande rehabiliteringsarbete. 
Utöver har 21,8 procent har angett att orsaken till deras 
sjukfrånvaro beror på fysiska arbetsförhållande och 0,6 
procent har angett psykiska arbetsförhållanden. 

Rehabilitering

Delar av lönerevisionen för 2021 blev fördröjd, på grund 
av att stora grupper som Kommunal, Vision och SSR 
inte blev klara med förhandlingarna för 2020 först under 
december 2020. Detta i sin tur medförde att Löne- 
revisionen för 2021 påbörjades några månader senare 
än planerat. Ny lön betalades dock ut innan sommaren 
retroaktivt från 1 april för alla anställda.

Lönepolitik

Ovan redovisas de tre mest angivna sjukdomstyperna under 2021.

Vårgårda kommuns totala personalkostnader har ökat 
med 15,5 mnkr mellan åren 2020 och 2021.  
Lönekostnaderna har ökat med 10,2 mnkr och arbetsgivar- 
avgifter med 1,3 mnkr. Kostnadsökningen för löner och 
arvoden beror främst på lönerevisionen för 2021. 

Pensionskostnaderna och särskild löneskatt har ökat 
med 4,0 mnkr (se avsnitt ”Pensionskostnader” i den 
ekonomiska analysen). 

Den totala sjukfrånvaron har minskat vilket 
även speglas i kommunens sjuklönekostnader 
där kostnaden för sjuklön har minskat med 

0,9 mnkr. 

 
Under 2021 har Vårgårda kommun mottagit 3,4 mnkr 
som en del av statens åtgärdspaket till följd av Covid-19, 
vilket inte är medräknat i tabellen.

Ekonomi

Vårgårda kommun  
– löneökningen 2,2 procent exklusive löne- 
kartläggningspengarna om 0,2 procent. Därtill 
fanns ett tilläggsanslag om 1, 7 miljoner på års-
basis som politikerna beslutat om, att fördelas 
främst till äldreomsorgens personal. Slutsumman 
totalt för 2021 hamnade på 2,7 procent.

Personalkostnader (mnkr) 2020 2021
Löner och arvoden 400,9 411,1

Arbetsgivaravgifter 122,5 123,8
Pensioner inkl löneskatt 43,9 47,9
Totalt 567,3 582,8
varav sjuklönekostnader 10,6 9,7
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Inom hela den kommunala sektorn kommer det ställas 
högre krav. Invånare har allt högre förväntningar på 
den kommunala servicen och om inte verksamheterna 
presterar gentemot detta kommer missnöjet att öka. 
Detta ses som en stor utmaning framåt. Inom social-
tjänsten finns en utveckling mot att de individer som 
behöver såväl utredning som resursenhetens stöd blir 
problemen allt mer komplexa. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | FÖRVÄNTAD UTVECKLING

I övrigt så finns det, såväl i Vårgårda, som i övriga Sverige, 
en utmaning i att ge alla barn och unga goda uppväxt-
villkor.

 
Det finns en tendens att allt fler barn 
och unga redan i tidig ålder hamnar i 

ett utanförskap. 

Detta genererar inte bara mänskligt lidande utan även 

stora kostnader för samhället i stort. Det är därför av 
vikt att ge ett samordnat och väl sammansatt stöd till 
alla barn och unga med behov i Vårgårda kommun. 

Framöver kommer det vara fortsatt fokus på strategiskt 
förebyggande arbete riktat mot unga vuxna i samarbetet 
mellan Kultur och Fritid och övriga verksamheter inom 
förvaltningen. En ny enhet inom verksamheten,  
Förebyggande ungdom, har bildats med ansvar för 
arbetet riktat mot ungdomar.

Vårgårda Bostäder AB har under 2021 tagit fram en 
ekonomisk arbetsmodell där det finns möjlighet att 
simulera olika alternativ. På årets sista styrelsemöte 
togs inriktningsbeslut på att ta fram förutsättningar 
för att avyttra fastighet samt möjligheter att bygga på 
befintlig mark. Då finns möjligheten att nå det finansiella 
målet på 12 procent soliditet.

För att kunna nå såväl kommunens egna målsättningar 

som lagstiftarens krav så krävs det att vi kan rekrytera 
kompetent personal som stannar. Detta är något som i 
en framtid kommer kräva insatser från hela kommunen, 
utan medarbetare finns ingen verksamhet kvar. Det 
kommer också krävas en ökad kompetens hos  
medarbetarna, vilket troligt kommer innebära att 
kommunen kommer behöver lägga resurser på 
kompetensutveckling.

Förväntad utveckling

För att säkerställa god planering när det gäller vatten- 
och avloppstjänster har arbetet med VA-plan startat på 
allvar. Arbetet syftar till att säkerställa en god vatten-
status samt god planering i kommunens VA-arbete. 
Samtidigt behöver kommunens anläggningar både rustas 
upp och utökas de kommande åren för att tillgången på 
vatten ska kunna säkerställas när samhället växer.

De senaste årens framtidsanalyser för visar att gapet 
mellan möjlig finansiering och behov av service i 
kommunerna ökar framöver. Det som påverkar mest är 
demografiska förändringar. En väg att minska detta gap 
och få en hållbar ekonomi är att öka kvaliteten, se över 
vad som skapar värde och hitta kvalitetsbristkostnader. 
Vårgårda kommun har därför deltagit i ett projekt 
tillsammans med SKR och RKA (Rådet för främjande 
av kommunala analyser) för att få mer kunskap om hur 

man kan utveckla kvalitet och effektivitet. Ett förbättrings- 
program har startat upp med syftar till att på ett bättre 
sätt tillvarata medarbetarnas kunskap och engagemang 
med mål att förbättra verksamheten för Vårgårdaborna. 

Digitaliseringen driver stora utmaningar och anpassningar 
till nya kanaler och anpassade tjänster med höga krav på 
användbarhet, tillgänglighet och säkerhet. Det innebär 
att Vårgårda kommun står inför omfattande utvecklings- 
och säkerhetsarbete de kommande åren. Det är viktigt 
att Vårgårda är aktivt delaktiga i arbetet med att utveckla 
e-samhället i form e-tjänster, e-hälsa, e-arkiv, webb, 
säkra system med mera. Samtidigt behöver utvecklingen 
ske med viss försiktighet då Vårgårda kommun inte alltid 
har möjlighet att leda arbetet med digitala investeringar. 
Det ska ske med planering och förnuftiga val.
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Resultaträkning

(mnkr) Not Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Budget 
2021

Verksamhetens intäkter 4 259,7 254,0 213,5 203,1 177,0
Verksamhetens kostnader 5 -890,8 -930,5 -873,8 -896,8 -860,6
Avskrivningar/Nedskrivningar 6,11,12 -109,7 -45,7 -29,0 -32,5 -35,3
Verksamhetens nettokostnader -740,8 -722,2 -689,4 -726,1 -718,8
Skatteintäkter 7 516,6 545,9 516,6 545,9 527,8
Gen statsbidrag och utjämn 7 196,4 211,5 196,4 211,5 206,3
Verksamhetens resultat -27,8 35,2 23,6 31,2 15,3
Finansiella intäkter 8 1,8 0,5 2,2 1,9 2,0
Finansiella kostnader 9 -7,3 -6,5 -2,3 -2,1 -2,5
Resultat efter finansiella poster -33,2 29,2 23,6 31,0 14,8
Extraordinära poster - - - -
Årets resultat 10 -33,2 29,2 23,6 31,0 14,8

 

KommunenKoncernen

Tabell 4 Vårgårda kommunkoncern och kommunens resultaträkning



Balansräkning

EKONOMISK REDOVISNING | BALANSRÄKNING

(mnkr)
Not Bokslut 

2020
Bokslut 

2021
Bokslut 

2020
Bokslut 

2021
Budget 

2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11 0,9 0,6 0,4 0,3 -
Materiella anläggningstillgångar 12 1 119,1 1 176,2 716,7 752,9 762,5
   varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 976,2 1 044,0 658,1 670,4
   varav maskiner och inventarier 30,4 34,9 25,3 30,2
   varav övriga materiella anläggningstillgångar 112,5 97,3 33,4 52,2
Finansiella anläggningstillgångar 13 32,1 29,6 34,1 34,0 31,7
Summa anläggningstillgångar 1 152,0 1 206,5 751,2 787,2 794,3

Bidrag till statlig infrastruktur 14 - - - - 3,6

Omsättningstillgångar
Förråd/exploatering 15 2,7 2,7 2,7 2,7 2,3
Fordringar 16 85,4 104,5 77,7 102,1 60,0
Kortfristiga placeringar - - - - -
Kassa och bank 17 109,0 43,4 97,8 40,8 18,4
Summa omsättningstillgångar 197,0 150,6 178,2 145,5 80,7

Summa Tillgångar 1 349,0 1 357,0 929,4 932,7 878,6

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat -33,2 29,2 23,6 31,0 31,0
Resultatutjämningsreserv - - - - -
Övrigt eget kapital 371,2 338,0 322,1 345,6 354,5
Summa eget kapital 18 338,0 367,3 345,6 376,6 385,5

Avsättningar 19
Avsättningar för pension och likn förplikt 8,4 9,0 8,4 9,0 8,3
Andra avsättningar 48,8 42,5 55,9 49,8 40,0
Summa avsättningar 57,1 51,5 64,3 58,8 48,3

Skulder
Långfristiga skulder 20 757,4 740,4 343,4 316,4 330,0
Kortfristiga skulder 21 196,6 197,9 176,1 180,9 129,1
Summa skulder 954,0 938,3 519,4 497,3 459,1

Summa eget kapital, avsättn och skulder 1 349,0 1 357,0 929,4 932,7 892,9

Panter och ansvarsförbindelse 22
Borgensåtagande 17,0 9,9 380,9 383,8
Pensionsförpliktelser inkl särskild löneskatt 110,2 209,9 211,2 209,9
Förvaltade fonder -2,3 0,1 0,1 0,1

Koncernen Kommunen

Tabell 5 Vårgårda kommunkoncern och kommunens balansräkning
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Kassaflödesanalys

EKONOMISK REDOVISNING | KASSAFLÖDESANALYS

(mnkr) Not Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Budget 
2021

Löpande verksamhet
Inbetalningar från kunder 4,16,21 166,1 192,9 105,1 128,0 108,0
Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm 7,15 722,1 732,6 722,1 732,6 717,0
Inbetalningar av bidrag 4,16,20 100,1 85,6 100,1 85,6 113,0
Övriga inbetalningar 4,21 0,1 -0,0 -0,0 -0,0 -
Utbetalningar till leverantörer 5,21 -309,0 -308,8 -265,2 -289,6 -257,6
Utbetalningar till anställda 5 -573,1 -589,3 -564,9 -582,0 -582,0
Utbetalningar av bidrag 5 -24,6 -27,5 -24,6 -27,5 -20,0
Övriga utbetalningar 5 - - - - -
Ränteinbetalningar 8 1,8 0,4 2,2 1,9 2,0
Ränteutbetalningar 9 -7,3 -6,1 -1,9 -1,9 -2,5
Förändring avsättning 19 3,8 -5,7 3,8 -5,2 -4,9
Summa Löpande verksamhet 80,1 74,0 76,8 41,8 73,0

Investeringsverksamhet
Invest i materiella anläggn.tillg. 12 -125,5 -123,6 -42,6 -73,3 -76,0
Försäljn av materiella anläggn.tillg. 12 1,8 4,0 1,4 4,0 -
Invest i immat. anläggn.tillg. 11 -0,3 0,1 -0,3 - -
Försäljn av immat. anläggn.tillg. 11 - - - - -
Invest i finansiella anläggn.tillg. 13 1,5 0,5 1,4 0,5 1,4
Bidrag till statlig infrastruktur 14 -4,3 - -4,3 - -
Summa Investeringsverksamhet -126,8 -119,1 -44,4 -68,8 -74,6

Finansieringsverksamhet
Upptagande av lån 21 133,0 10,0 73,0 - -
Amortering av lån 21 - -30,0 - -30,0 -
Summa Finansieringsverksamhet 133,0 -20,0 73,0 -30,0 -
Förändring av likvida medel 86,3 -65,1 105,4 -57,0 -1,6

Likvida medel vid årets början 17 22,7 109,0 -7,6 97,8 20,0
Likvida medel vid årets slut 17 109,0 43,4 97,8 40,8 18,4
Förändring av likvida medel 86,3 -65,5 105,4 -57,0 -1,6

Koncernen Kommunen

Tabell 6 Vårgårda kommunkoncern och kommunens kassaflödesanalys
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Nyckeltal

EKONOMISK REDOVISNING | NYCKELTAL

(procent där ej annat anges)
Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Budget 
2021

Resultat – Kapacitet
Verksamhetens nettokost exkl. avskr/ skatteintäkt och statsbidrag 88,5 89,3 92,6 91,6 93,1
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag 15,4 6,0 4,1 4,3 4,8
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag 0,8 2,8 0,0 0,0 0,1
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag 104,7 98,2 96,7 95,9 98,0

Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag -4,7 3,9 3,3 4,1 2,0

Årets resultat/ eget kapital -9,8 8,0 6,8 8,2 3,8

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 78,6 53,9 129,6 90,4 40,1

Investeringsvolym/nettokostnader mkr 15,4 20,6 6,1 10,1 18,3
Avskrivningar / nettoinvesteringar 112,8 32,8 71,6 46,3 28,2

Soliditet 25,1 25,1 37,2 40,4 43,9
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt 9,4 11,6 14,5 17,9 43,9

Total skuld- och avsättningsgrad 74,9 72,9 62,8 59,6 56,8
varav avsättningsgrad 4,2 3,8 6,9 6,3 5,4
varav kortfristig skuldsättningsgrad 14,6 14,6 18,9 19,4 14,5
varav långfristig skuldsättningsgrad 56,1 54,6 36,9 33,9 37,0

Risk och kontroll
Kassalikviditet 98,9 98,9 99,7 79,0 60,7

Koncernen Kommunen

Tabell 7 Vårgårda kommunkoncern och kommunens nyckeltal



44 ÅRSREDOVISNING 2021 VÅRGÅRDA KOMMUN

Noter

EKONOMISK REDOVISNING | NOTER

Not 1 Redovisningings- och värderingsprinciper
Vårgårda kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokförings- och redovisningsla-gen (Lag 2018:597) men 
även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dessa rekommendationer 
tillämpas även i möjligaste mån på VA-redovisningen.

Engångslicens för GIS har bokförts som en immateriell 
anläggningstillgång i enlighet med RKR R3. Avskrivnings- 
tiden uppgår till 5 år vilket innebär att RKR R3 följs.

Komponentuppdelning tillämpas från 2014 och samtliga 
gamla anläggningar har gjorts om till komponenter. 
Detta innebär att RKR R4 följs.

Enligt RKR R16 har kommunen skyldighet att upprätta 
sammanställda räkenskaper om särskild ekonomisk 
betydelse föreligger, om den kommunala koncernens 
omsättning av företagets omsättning eller omslutning 
överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och 
generella bidrag. I Vårgårda kommuns sammanställda 
räkenskaper ingår förutom Vårgårda kommun även det 
helägda bolaget Vårgårda Bostäder AB. 

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konoslidering. 
Bokslutet baseras på Vårgårda kommuns värderings- 
och avskrivningsprinciper. Interna transaktioner har 
eliminerats.

Sammanställda räkenskaper

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. 
För att aktiveras som investering måste den materiella 
anläggningstillgången vara avsedd för stadigvarande 
bruk, ha en livslängd på minst tre år och anskaffnings-
värde över 1 prisbasbelopp. Avkrivningar och intern-
ränta bokförs den månad investeringen aktiveras. 
Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över nyttjande-
perioden med avskrivningstid enligt tabell till höger.

Anläggningstillgångar Avskrivningstider
Datorer och servrar 3-5 år
Övriga maskiner och inventarier 5-20 år
Fordon 5-10 år
Verksamhetsfastigheter 10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år
Markanläggningar 20-50 år
Mark Ingen avskr
Immateriella tillgångar 5 år

Tabell 8 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar
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EKONOMISK REDOVISNING | NOTER

Skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. 

Verksamhet gällande flyktingar finansieras av statliga 
medel från Migrationsverket. Intäk-ter och kostnader 
skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt års 
över- respektive underskott balanseras för att inte 
påverka kommunens egna medel. Tre år efter det 
ankomstår som målgruppen kommit till Vårgårda kommun 
redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad 
ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet 
balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet 
redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt 
redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets 
resultat senast tre år efter ankomståret. Total påverkan 
på resultatet för 2021 är en ökad intäkt på 2,7 mnkr. 
Redovis-ningen av statlig medel från Migrationsverket 
avviker mot RKR R2.

Redovisning av intäkter
Leasingavtal ska enligt RKR R5 klassificeras och redovisas 
som operationellt och finansiellt avtal, varav finansiell 
leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen. De 
avtal kommunen har klassificeras som operationella. 
Vårgårda kommun gör avsteg i hyra av lokal som inte 
redovisas som finansiell leasing. Vårgårda kommun gör 
avsteg i leasing av bilar då dessa avtal ska redovisas 
som finansiell leasing. Vårgårda kommun redovisar 
leasing av bilar som operationell leasing vilket innebär 
att RKR R5 inte följs.

Leasing

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden 
och belastar därmed resultatet för den period de gäller.

Redovisning av lånekostnader

Kommunens redovisning har varit öppen för externa 
transaktioner till den 18 januari 2022. Därefter har kostnader 
och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till redovisnings- 
året. 

Öppet för externa transaktioner
Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 
16,8 mnkr till utbyggnaden av E20. Summan har tagits 
upp som en tillgång som årligen upplöses med 1/11 enligt 
beslut i Kommunfullmäktige i mars 2015. Medlen är ännu 
ej utbetalda och en avsättning är därför gjord i balans-
räkningen. Första utbetalning kommer att ske 2021. Vid 
bokslutet användes underlag från Boråsregionen för 
värdering av avsättningen. Enligt beslut i KF 2020-12-09 
§149 ändras redovisningsprincipen genom att i bokslut 
år 2020 lösa upp det återstående bidraget till E20 med 
4,8 mnkr. Detta innebär att Vårgårda kommun gör 
avsteg från RKR R9.

Bidrag statlig infrastruktur

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskaps- 
periodens utgång. 

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut

Not 2 Räkenskapsrevision och andra granskningar Kommun 2020 Kommun 2021
Sakkunnigt biträde, räkenskapsrevision 147,0 125,0
Sakkunnigt biträde, övrig granskning 585,8 657,6
Förtroendevalda revisorer 125,0 99,3
Summa räkenskapsrevision och andra granskningar 857,8 881,9
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Koncernintern fakturering har skett med 7,8 mnkr (9,4 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

EKONOMISK REDOVISNING | NOTER

Not 4 Verksamhetens intäkter Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Bidrag och kostnadsersättning 81,6 67,0 81,6 67,0
Övriga bidrag 23,3 21,0 23,3 21,0
Exploateringsintäkter 0,0 1,8 0,0 1,8
Försäljning av verksamhet 31,1 28,4 31,1 28,4
Försäljningsintäkter 12,6 6,6 12,6 6,6
Hyror och arrenden 61,1 64,9 16,9 15,7
Realisationsvinster 1,3 2,5 1,3 2,5
Taxor och avgifter 44,3 57,9 46,5 60,1
Övriga intäkter 4,1 3,8 - -
Summa verksamhetens intäkter 259,7 254,0 213,5 203,1

Not 5 Verksamhetens kostnader Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Inköp av anl.tillg o underhåll -4,2 -5,6 -4,2 -5,6
Köp av huvudvsh -117,1 -125,7 -117,1 -125,7
Lokal- o markhyror -7,7 -8,8 -13,6 -12,7
Lämnade bidrag -34,9 -27,6 -34,9 -27,6
Lön o soc avg -540,0 -550,4 -532,0 -543,3
Pensionskostn -35,9 -38,9 -35,3 -38,4
Realisationsförluster -1,2 -3,3 -1,2 -3,3
Skattekostnad - -2,5 - -
Övriga kostnader -83,1 -97,3 -69,0 -69,7
Övriga tjänster -66,5 -70,4 -66,5 -70,4
Summa verksamhetens kostnader -890,7 -930,5 -873,8 -896,8

Not 6 Av- och nedskrivningar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Avskrivning immateriella tillgångar -0,0 -0,3 -0,0 -0,1
Avskrivning byggnader och anläggningar -36,6 -38,9 -24,4 -26,9
Avskrivning maskiner och inventarier -5,6 -6,6 -4,7 -5,5
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar -67,5 -3,1 - -
Summa av- och nedskrivningar -109,7 -48,9 -29,0 -32,5

Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag
           och utjämning Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021

Preliminär skatteintäkt 527,9 530,4 527,9 530,4
Preliminär slutavräkning innevarande år -8,4 13,6 -8,4 13,6
Slutavräkningsdifferens föregående år -2,8 2,0 -2,8 2,0
Summa kommunalskatteintäkter 516,6 545,9 516,6 545,9

Generella statsbidrag & utjämning Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Inkomstutjämningsbidrag 138,2 144,5 138,2 144,5
Kommunal fastighetsavgift 25,5 27,2 25,5 27,2
Kostnadsutjämning 2,4 5,8 2,4 5,8
LSS-utjämning -6,7 -7,6 -6,7 -7,6
Regleringsbidrag 12,1 35,4 12,1 35,4
Strukturbidrag - - - -
Övriga generella bidrag från staten* 24,9 6,2 24,9 6,2
Summa generella statsbidrag och utjämning 196,4 211,5 196,4 211,5
* Posten Generella statsbidrag från staten består 2020 av statsbidraget för flyktingar på 2,8 mnkr, extra välfärdsmiljarder om 6,7 mnkr och 
statsbidrag på grund av COVID-19 på 15,4 mnkr. För 2021 består posten av ersättning för skolmiljarden 1,5 mnkr.* Posten Generella statsbidrag från staten består 2020 av statsbidraget för flyktingar på 2,8 mnkr, extra välfärdsmiljarder om 6,7 mnkr och  

statsbidrag på grund av COVID-19 på 15,4 mnkr. För 2021 består posten av ersättning för skolmiljarden 1,5 mnkr.
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Not 8 Finansiella intäkter Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Utdelning på aktier och andelar 0,3 0,1 0,3 0,1
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar - 0,0 - 0,0
Realiserad vinst på försäljning av finansiella intrument - - - -
Orealiserad värdestegring på finansiella intrument - - - -
Ränteintäkter 0,3 0,4 0,3 0,2
Borgensavgift VBAB - - 1,4 1,5
Övriga finansiella intäkter 1,2 0,1 0,3 0,1
Summa Finansiella intäkter 1,8 0,5 2,2 1,9

Not 9 Finansiella kostnader Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Räntekostn. långfristiga lån -6,9 -6,1 -1,9 -1,8
Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
Summa Finansiella kostnader -7,3 -6,5 -2,3 -2,1

Not 10 Jämförelsestörande poster, Covid-19 Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ersättning för sjuklönekostnader 7,5 3,4 7,5 3,4
Tillfälliga statsbirag på grund av Covid-19 15,4 - 15,4 -
Ersättning från Socialstyrelsen 2,0 2,0 2,0 2,0
Sjuklönekostnader exkl PO -7,5 -3,4 -7,5 -3,4
Köp av lab material, läkemedel och sjukvårdsartiklar -1,0 -2,0 -1,0 -2,0
Övriga kostnader -1,0 -0,0 -1,0 -0,0
Summa Påverkan Covid-19 15,4 0,0 15,4 0,0

EKONOMISK REDOVISNING | NOTER

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärden 1,7 2,0 0,3 0,7
Nyanskaffningar 0,3 0,1 0,3 -
Investeringsbidrag - - - -
Försäljningar - - - -
Utrangeringar - - - -
Korrigeringar - - - -
Utgående anskaffningsvärde 2,0 2,1 0,7 0,7

Ingående av och nedskrivningar -0,9 -1,1 -0,3 -0,3
Årets avskrivningar -0,3 -0,3 -0,0 -0,1
Försäljningar - - - -
Utrangeringar - - - -
Korrigeringar - - - -
Utgående av- och nedskrivningar -1,1 -1,4 -0,3 -0,4

Utgående bokfört värde 0,9 0,6 0,4 0,3
Genomsnittlig nyttjandeperiod 5 år 5 år 4 år 5 år
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EKONOMISK REDOVISNING | NOTER

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och anläggningar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärden 1 339,5 1 600,0 897,6 1 105,5
Förvärv av dotterföretag - - - -
Nyanskaffningar 266,3 110,2 210,5 42,1
Investeringsbidrag -0,6 - -0,6 -
Försäljningar -3,2 -3,2 -0,0 -2,3
Omklassificering annan typ - -0,0 - -
Korrigeringar - - - -0,0
Flyttningar 0,0 - 0,0 -
Utrangeringar -2,0 -7,5 -2,0 -7,5
Utgående anskaffningsvärde 1 600,0 1 699,5 1 105,5 1 137,8

Ingående av- och nedskrivningar -522,3 -623,7 -423,7 -447,4
Årets avskrivningar -36,4 -38,9 -24,4 -26,9
Upplösning investeringsbidrag - - - -
Försäljningar 1,7 0,8 - 0,5
Omklassificering annan typ - - - -
Korrigeringar -67,5 - - -
Utrangeringar 0,7 6,3 0,7 6,3
Utgående av- och nedskrivningar -623,7 -655,6 -447,4 -467,4

Summa utgående bokfört värde 976,2 1 044,0 658,1 670,4

- varav markreserv 13,9 13,8 13,9 13,8
- varav verksamhetsfastigheter 405,1 397,1 405,1 397,1
- varav affärsfastigheter 58,4 65,3 58,4 65,3
- varav publik fastighet 61,9 67,6 61,9 67,6
- varav övriga fastigheter 118,8 126,5 118,8 126,5
- varav förvaltningsfastigheter 358,1 413,6 - -

Pågående investeringar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärde 265,6 112,5 212,5 33,4
Nyanskaffningar 123,5 105,0 40,6 70,2
Aktiveringar -276,6 -120,2 -219,7 -51,3
Summa utgående bokfört värde 112,5 97,3 33,4 52,2

Pågående investeringar avskrives ej

Maskiner, fordon och inventarier Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärden 83,5 94,8 70,3 82,2
Nyanskaffningar 13,0 13,4 11,9 12,7
Investeringsbidrag - - -
Försäljningar -1,7 -0,5 - -0,5
Omklassificering annan typ - - - -
Utrangeringar - -49,0 - -49,0
Utgående anskaffningsvärde 94,8 58,6 82,2 45,4

Ingående av- och nedskrivningar -60,5 -64,4 -52,2 -56,9
Årets avskrivningar -5,6 -6,6 -4,7 -5,5
Upplösning investeringsbidrag - - -
Försäljningar - 0,4 - 0,4
Omklassificering annan typ 1,7 - - -
Utrangeringar - 46,9 - 46,8
Utgående av- och nedskrivningar -64,4 -23,7 -56,9 -15,2

Summa utgående bokfört värde 30,4 34,9 25,3 30,2

- varav maskiner 6,1 5,8 6,1 5,8
- IT-utrustning 0,9 10,7 0,9 10,7
- varav inventarier 15,3 11,3 15,3 11,3
- varav fordon 3,0 2,4 3,0 2,4
- varav anläggningar dotterbolag 5,1 4,7 - -

Summa bokfört värde materiella anläggningstillgångar 1 119,1 1 176,2 716,7 752,9

Genomsnittlig nyttjandeperiod Kommun 2020 Kommun 2021
Fastighet affärsverksamhet 34 år 36 år
Fastighet annan verksamhet 34 år 26 år
Publika fastigheter 27 år 28 år
Verksamhetsfastighet 24 år 27 år
Bilar/Transportmedel 6 år 6 år
Maskiner 10 år 8 år
Inventarier 8 år 6 år
IT-utrustning 5 år 5 år

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning         

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning         
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och anläggningar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärden 1 339,5 1 600,0 897,6 1 105,5
Förvärv av dotterföretag - - - -
Nyanskaffningar 266,3 110,2 210,5 42,1
Investeringsbidrag -0,6 - -0,6 -
Försäljningar -3,2 -3,2 -0,0 -2,3
Omklassificering annan typ - -0,0 - -
Korrigeringar - - - -0,0
Flyttningar 0,0 - 0,0 -
Utrangeringar -2,0 -7,5 -2,0 -7,5
Utgående anskaffningsvärde 1 600,0 1 699,5 1 105,5 1 137,8

Ingående av- och nedskrivningar -522,3 -623,7 -423,7 -447,4
Årets avskrivningar -36,4 -38,9 -24,4 -26,9
Upplösning investeringsbidrag - - - -
Försäljningar 1,7 0,8 - 0,5
Omklassificering annan typ - - - -
Korrigeringar -67,5 - - -
Utrangeringar 0,7 6,3 0,7 6,3
Utgående av- och nedskrivningar -623,7 -655,6 -447,4 -467,4

Summa utgående bokfört värde 976,2 1 044,0 658,1 670,4

- varav markreserv 13,9 13,8 13,9 13,8
- varav verksamhetsfastigheter 405,1 397,1 405,1 397,1
- varav affärsfastigheter 58,4 65,3 58,4 65,3
- varav publik fastighet 61,9 67,6 61,9 67,6
- varav övriga fastigheter 118,8 126,5 118,8 126,5
- varav förvaltningsfastigheter 358,1 413,6 - -

Pågående investeringar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärde 265,6 112,5 212,5 33,4
Nyanskaffningar 123,5 105,0 40,6 70,2
Aktiveringar -276,6 -120,2 -219,7 -51,3
Summa utgående bokfört värde 112,5 97,3 33,4 52,2

Pågående investeringar avskrives ej

Maskiner, fordon och inventarier Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärden 83,5 94,8 70,3 82,2
Nyanskaffningar 13,0 13,4 11,9 12,7
Investeringsbidrag - - -
Försäljningar -1,7 -0,5 - -0,5
Omklassificering annan typ - - - -
Utrangeringar - -49,0 - -49,0
Utgående anskaffningsvärde 94,8 58,6 82,2 45,4

Ingående av- och nedskrivningar -60,5 -64,4 -52,2 -56,9
Årets avskrivningar -5,6 -6,6 -4,7 -5,5
Upplösning investeringsbidrag - - -
Försäljningar - 0,4 - 0,4
Omklassificering annan typ 1,7 - - -
Utrangeringar - 46,9 - 46,8
Utgående av- och nedskrivningar -64,4 -23,7 -56,9 -15,2

Summa utgående bokfört värde 30,4 34,9 25,3 30,2

- varav maskiner 6,1 5,8 6,1 5,8
- IT-utrustning 0,9 10,7 0,9 10,7
- varav inventarier 15,3 11,3 15,3 11,3
- varav fordon 3,0 2,4 3,0 2,4
- varav anläggningar dotterbolag 5,1 4,7 - -

Summa bokfört värde materiella anläggningstillgångar 1 119,1 1 176,2 716,7 752,9

Genomsnittlig nyttjandeperiod Kommun 2020 Kommun 2021
Fastighet affärsverksamhet 34 år 36 år
Fastighet annan verksamhet 34 år 26 år
Publika fastigheter 27 år 28 år
Verksamhetsfastighet 24 år 27 år
Bilar/Transportmedel 6 år 6 år
Maskiner 10 år 8 år
Inventarier 8 år 6 år
IT-utrustning 5 år 5 år

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning         

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning         
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Aktier och andelar
Kommunförbundet Sjuhärad 0,5 0,5 0,5 0,5
Kommuninvest 11,5 11,5 11,5 11,5
Vårgårda bostäder AB - - 4,1 4,1
Övriga 3,1 0,6 0,3 0,2
Summa aktier och andelar 15,1 12,5 16,4 16,3

Långfristiga fordringar
Herrljunga Kommun 16,6 16,5 16,6 16,5
Vårgårda Bostäder AB - - 0,7 0,7
Södra Skogsägarna 0,4 0,6 0,4 0,6
Summa långfristiga fordringar 17,0 17,1 17,7 17,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 32,1 29,6 34,1 34,0
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Not 15 Förråd/exploateringar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Exploatering Algutstorp 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering mark Västra Degrabo 1,2 1,2 1,2 1,2
Exploatering Fagrabo 1,4 1,4 1,4 1,4
Exploatering övrigt - 0,0 - 0,0
Summa exploatering 2,7 2,7 2,7 2,7

Lager, övrigt - - - -
Summa förråd/exploateringar 2,7 2,7 2,7 2,7

Not 16 Fordringar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Kundfordringar 8,4 11,5 8,3 11,0
Div kortfristiga fordringar 44,8 42,1 38,0 41,6
Förutb kostn o upplup intäkter 32,2 50,9 31,4 49,5
Summa fordringar 85,4 104,5 77,7 102,1

Not 17 Kassa och bank Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Kassa Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Bank 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kassa och bank 109,0 43,4 97,8 40,8

Not 18 Eget kapital Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående eget kapital 371,5 338,0 322,1 345,6
- varav justering av eget kapital -0,3 - - -
Årets resultat -33,2 29,2 23,6 31,0
Utgående eget kapital 338,0 367,2 345,6 376,6

Varav
Resultatutjämningsreserv - - - -
Övrigt eget kapital 345,6 367,2 345,6 376,6
Utgående eget kapital 345,6 367,2 345,6 376,6
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Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Bidrag utbyggnad av E20 16,8 - 16,8 -
Bidrag från Sparbanksstiftelsen -3,3 - -3,3 -
Ackumulerad upplösning, bidrag E20 -13,5 - -13,5 -
Summa bidrag till statlig infrastruktur - - - -

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 mnkr till utbyggnaden av E20. Bidraget upplöses på 10 år (11-1 år).           
För 2020 tog Kommunfullmäktige ett nytt beslut, KF §149, om att upplösa resterande bidrag. Utöver den årliga upplösningen 
innebar detta en upplösning på 4,8 mnkr.

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 mnkr till utbyggnaden av E20. Bidraget upplöses på 10 
år (11-1 år).  
För 2020 tog Kommunfullmäktige ett nytt beslut, KF §149, om att upplösa resterande bidrag. Utöver den årliga 
upplösningen innebar detta en upplösning på 4,8 mnkr.
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Not 19 Avsättningar Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 8,5 8,4 8,5 8,4
Nyintjänad pension varav: -0,4 -0,1 -0,4 -0,1
   Förmånsbestämd ålderspension -0,4 - -0,4 -
   Särskild avtalspension -0,0 -0,1 -0,0 -0,1
   Efterlevandepension - - - -
   Övrigt - - - -
Årets utbetalningar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,1 0,2 0,1
Ändring av försäkringstekniska grunder -0,0 0,4 -0,0 0,4
Övrig post 0,6 0,6 0,6 0,6
Byte av tryggande - - - -
Förändring av löneskatt -0,0 0,1 -0,0 0,1
Utgående balans pensioner och löneskatt 8,4 9,0 8,4 9,0

Övriga avsättningar
Avsättning Tumberg, sluttäckning 33,2 32,9 33,2 32,9
Avsättning E20 18,4 11,6 18,4 11,6
Avsättning övrigt* 4,3 5,2 4,3 5,2
Uppskjutna skatter -7,2 -7,3 - -
Summa övriga avsättningar 48,8 42,5 55,9 49,8

Summa avsättningar 57,1 51,5 64,3 58,8

Not 20 Långfristiga skulder

Låneskuld Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående låneskuld 622,0 744,0 257,0 330,0
Nyupplåning under året 133,0 10,0 73,0 -
Omklassifiering till långfristig skuld - -
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld -11,0 -30,0 -30,0
Delsumma 744,0 724,0 330,0 300,0

Anslutningsavgifter 9,7 12,8 9,7 12,8
Investeringsbidrag 3,7 3,6 3,7 3,6
Summa långfristiga skulder 757,4 740,4 343,4 316,4

Kreditgivare Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Kommuninvest 694,0 674,0 330,0 300,0
Sparbanken Alingsås - - - -
SEB 50,0 50,0 - -
Handelsbanken - - - -
Leasingföretag - - - -
Summa Lånegivare 744,0 724,0 330,0 300,0

Räntebindningstider (inkl derivat) Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
0-1 år 0,24 0,25 0,20 0,46
1-2 år 1,57 - 1,66 -
2-3 år - 2,75 - 2,75
3-4 år 3,72 3,36 3,75 3,36
4-5 år 4,33 4,86 4,36 4,86
5-6 år 5,88 5,01 5,86 -
6-7 år - 6,66 5,86 -
7-8 år 7,62 7,65 - -
8-9 år 8,62 7,7 - -
Summa räntebindningstider 3,13 2,57 3,01 2,46

Kapitalbindningstid (inkl derivat) Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
0-1 år 0,30 0,44 0,24 0,55
1-2 år 1,44 1,26 1,66 -
2-3 år 2,23 2,69 2,14 1,14
3-4 år 3,72 3,36 3,75 2,75
4-5 år 4,33 4,61 4,36 3,36
4-5 år 5,83 5,88 5,86 -
Summa Kapitalbindningstid (inkl derivat) 2,28 2,26 3,19 2,56

Vårgårda Bostäder innehar ränteswapar med ett marknadsvärde på bokslutsdagen som uppgår till -5,6 (-8,7) mnkr.
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Vårgårda Bostäder innehar ränteswapar med ett marknadsvärde på bokslutsdagen som uppgår till -5,6 (-8,7) mnkr.
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Not 22 Ansvarsförbindelse

Borgensförbindelser Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Vårgårda Bostäder AB - - 364,0 374,0
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 1,9 1,9 1,9 1,9
Föreningar 13,0 5,9 13,0 5,9
Övriga borgensåtaganden 2,1 2,1 2,0 2,0
Summa borgensförbindelser 17,0 9,9 380,9 383,8

Pensionsförpliktelser Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 213,9 211,2 213,9 211,2
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,2 2,9 5,2 2,9
Ändring av försäkringstekniska grunder -0,8 3,9 -0,8 3,9
Nyintjänad pension -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Årets utbetalningar -9,5 -9,0 -9,5 -9,0
Övrig post 3,2 1,2 3,2 1,2
Byte av tryggande - - - -
Förändring av löneskatten -0,5 -0,3 -0,5 -0,3
Summa pensionsförpliktelser 211,2 209,9 211,2 209,9

Förvaltade fonder Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Makarna Hulténs Musikfond 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa förvaltade fonder 0,1 0,1 0,1 0,1

Not 23 Uppgifter om koncernbolag Orgnr Ägd Andel
Vårgårda Bostäder 556518-0378 100%
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 222000-2535 22%

Not 24 Operationell leasing

Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid 
längre än 3 år Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021

Leasingavgifter förfaller nästa år 6,4 6,7 6,3 6,0
om 2-5 år 17,9 20,3 17,3 19,8
senare än 5 år 4,6 12,7 4,6 12,7
Summa 28,9 39,7 28,2 38,5

Leasing per tillgångsslag Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Lokaler 27,3 38,5 27,1 38,2
Skrivare/kopiator 0,1 - 0,1 -
Fordon 0,8 0,8 0,5 0,3
Arrenden 0,1 0,5 - -
Licens 0,6 - 0,6 -
Summa 28,9 39,7 28,2 38,5

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 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 
kronor. Vårgårda kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 738 008 573 kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 749 672 830 kronor.
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Not 21 Kortfristiga skulder Koncern 2020 Koncern 2021 Kommun 2020 Kommun 2021
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 1,1 1,0 1,1 1,0
Leverantörsskulder 47,5 50,7 38,3 42,1
Moms och punktskatter - - - 2,5
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 21,3 19,5 20,8 18,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 126,7 126,7 115,9 116,4
Summa kortfristiga skulder 196,6 197,9 176,1 180,9

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 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 
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 borgens-
förbindelse. 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 borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 
716 010 kronor. Vårgårda kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 738 008 573 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 749 672 
830 kronor.
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Belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Politisk verksamhet -4 7 401 7 397 - 7 912 7 912 4 511 515
Summa Politisk verksamhet -4 7 401 7 397 - 7 912 7 912 4 511 515

Kommunövergripande -2 902 35 664 32 762 885 28 958 29 843 3 787 -6 706 -2 919
Summa  Kommunövergripande -2 902 35 664 32 762 885 28 958 29 843 3 787 -6 706 -2 919

Personal/Ekonomi -9 429 23 851 14 423 -11 224 26 244 15 020 -1 795 2 393 597

Strategisk planering o utveckl -2 558 13 017 10 459 -2 477 12 477 10 000 81 -541 -460
Summa Stödfunktioner -11 987 36 868 24 882 -13 701 38 721 25 020 -1 714 1 852 138

Förskola/Grundskola -44 869 308 406 263 537 -35 588 297 092 261 504 9 281 -11 314 -2 033

Gymnasie/Musikskola -15 230 72 307 57 077 -15 379 71 140 55 761 -149 -1 167 -1 317

Kultur och Fritid -3 203 21 673 18 470 -3 182 21 900 18 718 21 226 247

Samhällsbyggnad -150 560 203 223 52 663 -149 825 203 338 53 513 735 115 849
Socialtjänst -61 439 181 535 120 096 -40 346 162 814 122 468 21 093 -18 721 2 372

Vård och omsorg -60 958 195 486 134 528 -62 482 197 849 135 367 -1 524 2 363 839
Summa Kärnverksamhet -336 258 982 631 646 373 -306 802 954 132 647 330 29 456 -28 499 957
Kapitalkostnadspott - - 3 630 3 630 - 3 630 3 630
Nettokostnad -351 150 1 062 564 711 414 -319 618 1 033 352 713 734 31 532 -31 027 2 321

Finansverksamhet -4 329 21 119 16 790 - 13 993 13 993 4 329 -7 126 -2 797
Summa Finansverksamhet -4 329 21 119 16 790 - 13 993 13 993 4 329 -7 126 -2 797
Återföring kapitalkostnad - -39 220 -39 220 - -44 140 -44 140 - -4 920 -4 920
Återföring generella bidrag bokförda på vsh 4 664 4 664 - - - -4 664 - -4 664
Resultat före avskrivningar 4 664 -39 220 -34 556 - -44 140 -44 140 -4 664 -4 920 -9 584

Interna poster -152 343 152 343 - -142 589 142 589 - 9 754 -9 754 -
Avskrivningar - 32 493 32 493 35 256 35 256 - 2 763 2 763
Verksamhetens nettokostnader -350 815 1 076 956 726 140 -319 618 1 038 461 718 843 31 197 -40 309 -7 297

Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 2021

Kommunens verksamheter visar en positiv nettokostnads- 
avvikelse på 2 321 tkr. Kapitalkostnadspotten har en 
positiv avvikelse på grund utav budgeterade investerings- 
projekt som inte färdigställts samt att flertalet projekt 

är flerårsprojekt och därmed inte aktiverats.  
Verksamhetens nettokostnad har en negativ avvikelse 
mot budget på 3 668 tkr.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott om 375 tkr 
vilket främst härrör till ej nyttjade utvecklingsmedel. 
För budgetåret 2021 har 2020 tkr avsatts till politikens  

utvecklingsmedel och finns under Kommunstyrelsen. 
Nedan redovisning visar de beslut som tagits under 
budgetåret.

Politisk verksamhet

Driftsredovisning

Utvecklingsmedel 2021 (tkr)
Beslut Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse
Feriejobb §34 Dnr 2020-000461 250 250 0
Plan för kommunens folkhälsoarbete §15 Dnr 2020-000456 250 250 0
Hyra spelplan Tångahallen 2021 §73 Dnr 2021-000147 333 333 0
Vårgårda cykelklubb §106 Dnr 2021-000181 150 0 150
Extra Feriejobb §109 Dnr 2021-000206 265 265 0
Stödpaket föreningsliv §132 Dnr 2021-000217 111 111 0
Odlarglädjen §161 Dnr 2019-000505 0 90 -90
Östadkulle frikyrkoförsamling §201 Dnr 2021-000294 90 90 0
OK Kullingshof §202 Dnr 2021-000293 336 336 0
Summa 1785 1725 60
Budget 2020 2020
Kvar att förfoga över 235 295

EKONOMISK REDOVISNING | DRIFTSREDOVISNING

Tabell 9 Vårgårda kommuns driftsredovisning
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Kommunövergripande redovisar ett underskott 
mot budget om 2 919 tkr vilket beror på  
IT-avdelningens underskott om 3 411 tkr.

Utfallet inom IT innefattar ett antal engångskostnader 
härlett till projekt caterpillar,t. ex. dubbla licenskostnader. 
Utköp och återköp av datorer är också en kostnadspost 
som kan härledas till plattformsbytet. Andra kostnader 
är inköp av extra Ddosfilter då kommunerna varit utsatta 
för ett antal externa IT-attacker. Högre kostnader för 

administrativa tjänster såsom licenskostnader m. m. är 
den enskilt stora avvikelsen mellan budget och utfall. 
En genomgång har gjorts under senhösten av samtliga 
avtal och dessa ses nu över för att se vad som kan 
omförhandlas eller sägas upp. 

Kommunövergripande redovisar ett överskott om 492 tkr 
mot budget. Under försäkringar ses ett underskott om 
130 tkr. För att möta underskottet för försäkringar och 
under SPU, har medel för utveckling inte nyttjats fullt ut. 

Kommunövergripande

Ekonomi och Personal redovisar ett överskott 
mot budget om 597 tkr.

Ekonomiavdelningen redovisar ett utfall om + 398 tkr 
för budgetåret 2021. Det positiva utfallet härrör främst 
till minskade personalkostnader till följd av vakanta 
tjänster i samband med rekrytering av nya controllers 
och ekonomichef samt tjänstledighet bland medarbetare. 
Ett visst överskott beror också på minskade system- 
och konsultkostnader. 

Personalavdelningen redovisar ett överskott om 199 tkr 

för budgetåret 2021. Det positiva utfallet mot budget 
härrör främst till lägre personalkostnader pga vakant 
tjänst i samband med rekrytering av nya personal 
samt tjänstledighet bland medarbetare. Ett överskott 
avseende friskvårdsbidrag återfinns också, där cirka 70 
procent av total budget har nyttjats under året. Under 
övriga kostnader är det främst system- och konsult- 
kostnader som är högre än budget. 

Servicenämndens totala resultat redovisas även i en 
separat årsrapport.

Personal/Ekonomi

SPU redovisar ett underskott mot budget 
om 460 tkr.

Underskottet beror främst på ökade systemkostnader 
och ökade kostnader för överförmyndarverksamheten.  

 

Kanslienheten visar ett överskott avseende lägre 
personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat. 

Strategisk planering och utveckling (SPU)
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Kultur och fritid har ett sammanlagt överskott 
på 0,2 mnkr för alla sina verksamheter.

Biblioteket har ett överskott på +0,3 mnkr vilket främst 
beror på något lägre lönekostnader samt att Kulturrådet 
beslutat att verksamheten får behålla hela bidraget för 
stärkta bibliotek som betaldes ut avseende våren 2021.

Simhallen har under året tvingats hålla stängt under 
längre perioder pga Covid-19 och renovering av lokaler. 
Detta har lett till lägre intäkter vilket skapat ett under-
skott på -0,3 mnkr. 

Folkhälsa har ett överskott på +0,5 mnkr vilket beror 
på att tjänsten som folkhälsostrateg varit vakant under 
fyra månader. Även på fritidsgården Bubblan och elev-
cafét har lönekostnaderna varit lägre. Detta beror på 
färre timanställningar då verksamheten periodvis varit 
stängd pga pandemin. 

Kultur och fritid har ett underskott på -0,3 mnkr vilket 
beror -0,3 tkr lägre hyresintäkter på Kulturen då den varit 
stängd under pågående pandemi. Skötsel och underhåll 
av badplatser och sporthallen har blivit dyrare än 
budgeterat. Kostnaderna vägs upp av att Cykelfesten 
ställdes in pga pandemin. 

Verksamheten har under året arbetat med att förverkliga 
Strategi för Kultur och fritid, som antogs av Kommun-
fullmäktige i december 2019, i verksamheten. Det har 
skett med de tre värdeorden inspirera, inkludera och 
engagera som utgångspunkt. Arbetet har byggt på en 
lyhördhet inför medborgarnas och föreningarnas behov, 
önskemål och initiativ. Tillsammans med dem har man 
sedan skapat ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Kultur och Fritid
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Verksamhetsområdet som helhet redovisar 
ett underskott på -2,0 mnkr där underskottet 
är koncentrerat till grundskola.

Verksamheten har under året haft 50 barn/elever fler än 
prognostiserat. Corona-året har varit utmanande, både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Den största orsaken 
till att verksamheten levererar underskott beror på ökade 
personalkostnader. Vid avstämning av demografin visar 
det sig att invånarantalet för barn i förskola och grund-
skola är 102 fler än i budgetanslaget. Detta motsvarar 
ett belopp på sammanlagt 5895 tkr.

Förskola/grundskola

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott 
med +3,0 mnkr.

 Antal placerade förskolebarn har under året varit 729 
(inkl barn placerande på fristående förskolor och i annan 
kommun. Exkl barn från annan kommun) vilket är 16 
fler än prognos.

+ 1 miljon utgörs av reglering av antal barn inom kommunen 
samt total budget för köp och försäljning av tjänst.  
+1,5 miljoner utgörs av interna intäkter och härrör främst  
bidrag för sjuklöneersättning samt statsbidrag. 

Personalkostnaderna har varit 2 miljoner lägre än  
budgeterat. Trots detta är enheternas sammanlagda  

resultat plus minus noll. De lägre personalkostnaderna 
beror på färre barn i det yngsta åldersspannet med hög 
beläggningstid, samt fler antal barn inom kategorin 15 
timmar.

Övriga förbrukningskostnader har varit 1,5 miljoner 
högre än budgeterat. Ökningen beror främst på ökad 
kostnad för drift och förbrukningsmaterial. 

Ovanstående ger ett sammanlagt resultat för verksam-
heten på 3 miljoner. 

Förskola

Verksamheten redovisar totalt ett underskott 
på – 0,9 mnkr.

Orsaken till detta härrör ökad personalkostnad där 
bland annat timlön utgör ca 1 miljon. Verksamheten har 
även haft 3 fler barn än budgeterat. 

Fritidshem  

EKONOMISK REDOVISNING | DRIFTSREDOVISNING



57ÅRSREDOVISNING 2021 VÅRGÅRDA KOMMUN

Grundskolan inklusive grundsärskola och 
verksamheten för nyanlända redovisar ett 
totalt underskott på -5,8 mnkr.

Grundsärskolan har ett resultat på – 0,4 mnkr och 
verksamhet för nyanlända -0,3 mnkr, resterande härrör 
grundskolan. Verksamheten har totalt haft 49 fler barn 
än budgeterat

Den största avvikelsen i jämförelse med budget härrör 
ökade personalkostnader. Dels utifrån uppkomna behov 
inom exempelvis särskola, men även som ett resultat av 
de ökade statsbidragen, där bidrag inkommit som extern 
intäkt och utgift budgeteras som lönekostnad. Grund-
skolan har inom vissa enheter haft mer personal, än vad 
budgeterad bemanningsplan tillåter. Andelen asylsökande 
elever har minskat rejält, vilket innebär att prognostiserad 
intäkt uteblivit. Verksamheten har även haft minskade 
behov av modersmål och studiehandledning. Inom 

särskolan har vissa extraordinära kostnader uppkommit 
under året, där budgetutrymme ej funnits. 

Övriga kostnader överskrider budget med 2,2 miljoner. 
Även här står statsbidrag för den största delen av ökningen. 
Dels skolmiljarden, dvs de riktade corona-pengarna som 
bland annat använts för inköp av digitala läromedel, 
ökade kostnader för transport och lokalvård. Men även 
statsbidraget för läxhjälp har höjts under året. Till läxhjälp 
inryms förutom ökad personalkostnad även möjlighet att  
koppla inköp av digitala verktyg och kostnad för transport.

Under 2021 har de sammanlagda intäkterna varit 4,4 mnkr 
högre än budgeterat. Dels på grund av nya eller höjda 
statsbidrag, men även genom försäljning av huvud- 
verksamhet, där verksamheten tagit emot fler barn från 
annan kommun än budgeterat. Som beskrivits ovan 
är bidragen ofta kopplade till personal, vilket medfört 
ökade personalkostnader.

Grundskola inkl. särskola

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott 
på -1,3 mnkr varav underskott från Musikskolan 
utgör 0,1mnkr.

Underskottet har uppkommit på grund av ökade inter-
kommunala kostnader för enstaka resurskrävande elever 
och bortfall av statsbidrag till introduktionsprogram. 
Det beror även på ökade kostnader för Fordons- och 
transportprogrammet, delvis kopplade till pandemin. 
Musikskolans undeskott orsakas främst av lägre intäkter 
pga pandemin

Gymnasieskola/Musikskola
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Samhällsbyggnad uppvisar totalt ett positivt 
resultat på 0,9 mnkr. 

Samhällsbyggnad gemensam redovisar ett underskott 
på 0,5 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på flertalet 
större bostadsanpassningar under året samt extra 
kostnader för städning i skolorna på grund av Covid-19. 
Samhällsresors resultat blev 0,3 mnkr. Färdtjänstresor 
har på grund av Covid-19 varit betydligt färre än normalt. 

Plan och bygg visar ett överskott på 0,2 mnkr där högre 
intäkter inom bygglov är den främsta förklaringen. 
Miljöenheten redovisar ett underskott på 0,4 mnkr. 
Orsak till detta är högre personalkostnader samt höga 
engångskostnader för införandet av ett nytt IT-system. 

Gata-park-mark visar ett positivt resultat på 1,5 mnkr. 
Överskottet kommer huvudsakligen från Södra skogs-
ägarna där kommunen har fått en intäkt på 1,2 mnkr 
som avser en avräkning för skog och virke. Gata-park 
har dessutom fått en engångsintäkt från Trafikverket 
på 0,8 mnkr för ersättning för skador och virkespriser 
för röjning vid tågspåren. Högre kostnader för reparation 

och underhåll av maskiner och inventarier samt snöröjning 
gör att överskottet inte är högre på enheten.

Kostenheten redovisar ett underskott på 0,6 mnkr. 
Underskottet beror huvudsakligen på högre personal- 
kostnader än budgeterat. Resturang Kastanjen har under 
större delen av året varit stängd på grund av pandemin, 
vilket resulterat i minskade intäkter. Livsmedelskostnader 
redovisar överskott, delvis på grund av pandemin. 

Fastighetsenheten redovisar 0,6 mnkr i överskott. I 
resultatet finns ett större överskott på personalkostnader. 
Vakanser och sjukskrivningar är orsak till överskottet. 
Pandemin har också bidragit till att budget för utbildning 
inte kunnat nyttjas. Kostnader för underhåll har medvetet 
överskridits då överskott på andra områden visat sig.

Lokalvården visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. 
Överskottet härleds till högre intäkter än budgeterat, 
enheten har haft extra beställningar på lokalvård. 
Fastighetsservice-lokalvård har under året erhållit 
ersättning för extra städning som har genomförts i 
skolorna pga covid-19 med motsvarande 0,4 mnkr. 

Samhällsbyggnad

VA-verksamheten redovisar mot avgifts- 
kollektivet ett underskott om totalt 0,6 mnkr 
som resultatregleras mot ett särskilt balans- 
konto för VA-kollektivet.

Under året har allt större arbeten med läckor på  
VA-ledningar orsakat extrakostnader som belastat både 
drift och investeringsbudget. Ett regresskrav på 0,2 
mnkr belastar också årets resultat. I samband med  
skyfallen 2014 uppstod en del källaröversvämningar 
som Vårgårda kommun har varit ansvarig för. Det har 
pågått utredningar och skriftväxlingar med de 
försäkringsbolag som har haft regresskrav för att komma 
överens om storleken kring regresskraven.

Vatten- och avlopp

Renhållningen redovisar ett överskott om 
totalt 1,5 mnkr som resultatregleras mot  
renhållningskollektivet.

Överskottet beror huvudsakligen på förlikning med en 
leverantör under året samt lägre kostnader för personal 
och övriga kostnader.

Renhållning
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Vård och omsorg redovisar ett överskott på 
0,8 mnkr 2021 vilket är en förbättring om 2,2 
mnkr jämfört med föregående år.

Äldreomsorg och hälso- och sjukvården redovisar ett 
underskott på 3,3 mnkr vilket beror till största del på 
högre personalkostnader än budgeterat. Hemtjänstens 
underskott om 3,1 mnkr är en förbättring om 2,1 mnkr 
jämfört med 2020. Omställningen till en minskad 
konsumtion av hemtjänsttimmar har tagit tid men 
majoriteten av årets underskott uppkom under första 
halvåret. Från augusti månad ses en klar förbättring och 
utfall ligger mer i nivå med budget. Verksamheten tog 
även in en extern konsult i december för genomlysning 
av hemtjänsten och arbetar mot en budget i balans. 
Hälso- och sjukvårdens underskott om 1,3 mnkr är en 
förbättring om 1,4 mnkr mot 2020. Här är det främst 
högre kostnader för externa bemanningssjuksköterskor 
som genererar underskottet. Kostnader för förbruknings- 
och underhållsmaterial har även ökat till följd av 
restriktioner avseende Covid. Särskilt boende gör ett 
överskott om 1,1 mnkr till följd av en lägre beläggningsgrad.

Under året har verksamheten mottagit 1,7 mnkr från

 

Socialstyrelsen för Covid-relaterade kostnader samt 1 mnkr 
i statlig ersättning för sjuklönekostnader.

Projekt äldreomsorgslyftet, där outbildad personal har 
möjlighet att utbilda sig till undersköterskor har pågått 
under året och där har 14 medarbetare hittills fått 
möjlighet att påbörja utbildning. Projektet bedrivs från 
BrVux i Borås och eftersom det är ett projekt för hela 
landet så samverkar Sjuhäradsregionen i detta. Projektet 
påbörjades i november 2020 och kommer pågå till och 
med 2023. 

Vård och Omsorg
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Socialtjänsten redovisar ett överskott om 
2,4 mnkr 2021 vilket är en förbättring om 4,6 
mnkr jämfört med föregående år.  

Individ- och familjeomsorgsplaceringarna redovisar ett 
underskott om 6,3 mnkr vid årets slut, vilket är en 
försämring mot 2020 om 1,9 mnkr. Trots att antalet 
placerade dygn har minskat, ökar vårdtyngden och 
därmed dygnskostnaden. Den största delen av under-
skottet ses under institutionsplaceringar för barn.  

Funktionsstödsverksamheten och personlig assistans 
redovisar ett överskott på 4,0 mnkr. Under året har ett 
tilläggsanslag om 4,6 mnkr tilldelats Socialtjänsten för 
ökade kostnader avseende boende med särskild service 
samt personlig assistans enligt LSS. Att det nu redovisas 
ett överskott beror främst på obudgeterade intäkter 
från Migrationsverket för brukare utan svenskt 
medborgarskap om 2,2 mnkr samt att externa boende-
kostnader inte har blivit lika kostsamma som budgeterats. 

Under året har även två LSS ärenden tagits över av 
Försäkringskassan. 

Komvux redovisar ett underskott om 0,4 mnkr till 
följd av att ett beräkningsfel upptäcktes under hösten 
avseende fördelningen av Komvux kostnader mellan 
Vårgårda och Herrljunga kommuner. Felet innebar att 
Vårgårda kommun betalade tillbaka 0,4 mnkr till 
Herrljunga kommun. 

De flyktingmedel som redovisas vid årets slut uppgick 
till 2,7 mnkr och därmed återstår det 5,0 mnkr utav 
flyktingpotten. Den reserv som fanns kvar från 2020 
avseende återställningskostnader för EKB-boende 
bidrar till överskottet, där 1,1 mnkr inte nyttjats och där 
slutfaktura inkommit under året för det sista boendet.

Under året har verksamheten även mottagit 0,3 mnkr 
från Socialstyrelsen för Covid-relaterade kostnader 
samt 0,5 mnkr i statlig ersättning för sjuklönekostnader.

Socialtjänsten
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Finansverksamheten
Under finansverksamheten finns intäkter och kostnader 
som berör hela kommunen. Här finns budgeterat 
kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner 
och personalomkostnader. 

Finansverksamheten har en negativ 
avvikelse mot budget på 3 832 tkr.

Den främst orsaken till det negativa reslutatet är 
utrangeringar av materiella anläggningstillgångar om 
3 192 tkr samt upplupna löner och semesterlöneskuld 
visar en negativ avvikelse mot budget med 2,1 mnkr. 
Däremot har försäljning av exploateringsfastigheter 
och försäljning av anläggningstillgångar genererat en 
positiv avvikelse om 3,9 mnkr.
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Investeringsredovisning

(tkr)
Urspr budget 

2021 Ombudget År
Budget 

2021
Utfall 
2021

Av-vikelse 
2021

Prognos
2021

Skattefinansierade investeringsutgifter
Investeringsobjekt < 3 mnkr
Inventarier 6 025 1 143 7 168 3 232 3 936 4 832
Reinvestering 8 900 5 440 14 340 8 177 6 163 12 122
Underhåll 5 000 - 5 000 4 092 908 5 000
Lokalanpassningar 2 500 - 2 500 960 1 540 2 000
Tekniska Installationer 2 500 - 2 500 1 870 630 2 500
Skattefinansierade inv obj < 3 mnkr 24 925 6 583 31 508 18 331 13 177 26 454
Investeringsobjekt > 3 mnkr
Byggnation inom Äldreomsorgen - 833 833 294 539 833
Ombyggnad mottagningskök Hol - -49 -49 1 509 -1 558 -49
Utökning platser Vårgården - 10 778 10 778 5 10 773 1 000
Lindbladsskolan - - - - 0 -255
Tennishallen - 2 070 2 070 964 1 106 1 000
Musikskolan utredning 1 000 -209 791 101 690 200
Ombyggn Nårunga mottagnkök - 4 000 4 000 55 3 945 1 700
Trafikåtgärder vid Lena skola - 2 758 2 758 2 550 208 2 758
Ventilation Sundler - - - 35 -35 -
Sporthall återinvestering 3 000 0 3 000 878 2 122 1 500
Förskola Fagrabo 40 100 2 186 42 286 31 619 10 667 35 000
Investering > 3 mkr 44 100 22 367 66 467 38 011 28 456 43 687
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter
Investeringsobjekt  VA
Vattenverk, utökning - - - 1 870 -1 870 -
Inkommande renssil, reningsver - - - 9 -9 -
Hjultorps ARV reningsv. utökn. - - - 282 -282 -
Omlastningsstation Tumberg - 4 728 4 728 - 4 728 4 728
Ny återvinningscentral - 7 500 7 500 - 7 500 7 500
Invent och maskiner VA - - - 209 -209 -
VA renov, anl o ledn nät 4 000 974 4 974 94 4 880 6 774
Läcksökningsutrustning (VAnät) - - - 116 -116 -
Vattenkiosk - - - 267 -267 -
Ventiler, utbyte trasiga VAV - - - 1 639 -1 639 -
Hobvergsv, lagning S-ledn - - - 1 483 -1 483 -
Flödesmätarbrunn - - - 469 -469 -
VA-verk o pumpstationer - - - 862 -862 -
ÅVS Lena - - - 336 -336 -
Avgiftsfinansierade inv obj > 3 mkr 4 000 13 202 17 202 7 635 9 567 19 002
VA Nyansl Hobergs gränd - - - 22 -22 -
VA Nyanslutningar - - - 553 -553 -
Hjultorps kulle VA - 1 832 1 832 3 080 -1 248 3 032
Kommunalt VA Hol 1 000 432 1 432 59 1 373 732
Kommunalt VA Horla - 1 285 1 285 - 1 285 -
Anslutningsavgifter VA - - - -3 436 3 436 -
VA till Rasta - - - 390 -390 -
Anslutningsavg VA 1 000 3 549 4 549 668 3 881 3 764
Exploateringsinvesteringar
Exploatering Flygaren - - - -603 603 -
Hjultorps kulle gata - 614 614 3 432 -2 818 3 314
Expl Centrala Vårgårda 1 000 - 1 000 -824 1 824 1 000
Expl Fagrabo 1 000 2 500 3 500 3 552 -52 3 500
Exploateringsinvesteringar 2 000 3 114 5 114 5 558 -444 7 814
Summa investeringar 76 025 48 815 124 840 70 203 54 637 100 721

Tabell 10 Vårgårda kommuns investeringsredovisning
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Investeringsprojekt < 3 mnkr
Investeringsanslag för mindre poster (< 3 mnkr) som 
utförts år 2021 innehåller projekt inom lärande, omsorg, 
samhällsbyggnad och IT. Av total budget på 31,5 mnkr 
har 18,3 mnkr nyttjats och större delen av överskottet 

kommer att behöva föras över till år 2021 eftersom 
projekten inte slutförts. Under 2021 har Vårgårda kommun 
bland annat genomfört investeringar i simhallen.  

Investeringsprojekt > 3 mnkr
För de större investeringarna (> 3 mnkr) nyttjades 38 
mnkr av de totalt 66,5 mnkr som fanns budgeterade. 
De flesta projekt är pågående och behöver  

ombudgeteras till nästkommande år. Arbetet med 
tennishallen är klart och har totalt kostat 9,5 mnkr 
vilket är 0,6 mnkr mindre än budgeterat. 

Avgiftsfinansierade investeringar
Investeringar inom VA och renhållningen finansieras via 
avgifter. VA-verksamheten hade 5,0 mnkr i budget och 
ett utfall på 7,3 mnkr. Arbetet med läcksökning inom VA 
har lett till ökade investeringskostnader. Under 2021 har 
anslutningsavgifter VA ett utfall på 2,9 mnkr. Anslutnings- 
avgifterna består till största delen av anslutningsavgifter 
och spillvattenanslutningar för småhustomter.

Renhållningens budget för projektet omlastningsstation 
Tumberg och ny återvinningscentral nyttjades inte i år 
men kommer behövas ombudgeteras till 2022 då 
arbetet beräknas komma igång. 

Exploateringar
Exploateringsinvesteringarna i kommunen redovisar ett 
utfall på 5,6 mnkr mot en budget om totalt 5,1 mnkr. 
Underskottet beror på Hjultorps kulle gata som över-
skred budget med 2,8 mnkr.

Avslutade projekt 
Under 2021 har två projekt avslutats och aktiverats, 
bland annat Hjultorpskulle (10,1 mnkr) och arbete med 
Tennishallen (9,5 mnkr). Expolateringen av Hjultorpskulle 
har överskridit budget med 4,1 mnkr, varav VA står för 
1,2 mnkr av dessa.

Investeringar Vårgårda Bostäder AB
Backgårdsgatan 11, det sista huset som byggdes om 
enligt ursprungligt koncept det vill säga med en 
påbyggnad och totalrenovering av samtliga befintliga 
lägenheter, har färdigställts. 

Årets största projekt har varit och är fortfarande 
Backgårdsgatan 3 och 9. Kommer att vara färdigställt 
till semestern 2022. Det blir ingen påbyggnad men väl 
nya fasader, nya fönster och en genomgång av samtliga 
lägenheter. 

Stockholmsvägen 13, kv Staren 1, har fått nytt tak och 
fasad. Fastigheten innehåller bland annat Vårgårda 
Bostäders kontor och en biograf. Fastigheter på Kungs-
gatan 25-27 och kv Byggmästaren 13 har det bytts tak 
på samt att  atttvå målningsentreprenader har gjorts 
på kvarteret Ringblomman 2 och Hantverkaren 13. På 
Hantverksgatan (Hantverkaren 13) var man på grund av 
en oseriös entreprenör avbryta, cirka hälften återstår 
vilket kommer att fullföljas under 2022.
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Resultaträkning

Avgiftsfinansierad veksamhet
I Vårgårda kommun finns det två avgiftsfinansierad verksamheter som särredovisas.  
Det är Renhållningsverksamheten och Vatten- och avloppsverksamheten.

Renhållningsverksamhet
Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling och 
behandling av hushållsavfall samt driften av avfalls-
handläggningen Tumberg, vilken drivs tillsammans med 
Herrljunga kommun.

Renhållningen redovisar ett överskott om totalt 1,5 mnkr 
som resultatregleras mot renhållningskollektivet.  
Överskottet beror huvudsakligen på förlikning med en 
leverantör under året samt lägre kostnader för personal 
och övriga kostnader. Renhållningsverksamhetens 
ekonomi mellan åren 2021-2021 redovisas nedan i tkr.

Vatten- och avloppsverksamhet
Under året har allt större arbeten med läckor på  
VA-ledningar orsakat extrakostnader som belastat både 
drift och investeringsbudget. Ett regresskrav på 0,2 mnkr 
belastar också årets resultat. I samband med skyfallen 
2014 uppstod en del källaröversvämningar som Vårgårda 
kommun har varit ansvarig för. Det har pågått utredningar 

och skrift-växlingar med de försäkringsbolag som har 
haft regresskrav för att komma överens om storleken 
kring regresskraven. 

Försäljning av en grävmaskin på 0,3 mnkr under året 
gör att underskottet inte är högre inom VA.

EKONOMISK REDOVISNING | AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

År Ingående 
balans Årets resultat Utgående 

balans
2016 1 062 106 1 168
2017 1 168 1350 2518
2018 2518 911 3 429
2019 3 429 -1 528 1 901
2020 1 901 -2 440 -539
2021 -539 1540 1 001

Tabell 11 Renhållningsverksamhetens ekonomi åren 2016-2021

Tabell 12 Vatten- och avloppsverksamhetens resultaträkning

(mnkr) Not Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021
Verksamhetens intäkter 1 17,1 19,4 18,1
Verksamhetens kostnader 2 -15,0 -16,9 -14,6
Avskrivningar/Nedskrivningar 4 -2,5 -2,6 -2,6
Verksamhetens nettokostnader -0,4 -0,1 0,9
Finansiella intäkter - - -
Finansiella kostnader 3 -0,7 -0,6 -
Resultat före avsättning -1,1 -0,6 0,9
Till resultatfond 1,1 0,6 -
Justerat årets resultat 0,0 0,00 0,9
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Sammantaget redovisar avgiftskollektivet ett under-
skott för 2021 på 626 tkr som resultatreglerats mot 

särskilt balanskonto för VA-kollektivet. I tabellen nedan 
visas VA-kollektivets ekonomi mellan åren 2016-2021 i tkr.

År
Ingående 

balans
Årets

resultat
Utgående 

balans
2016 1 872 59 1 931
2017 1 931 -1 027 903
2018 857 145 1 048
2019 1 048 -2 328 -1 280
2020 -1 280 -1 117 -2 397
2021 -2 397 -626 -3 022

Tabell 14 Vatten- och avloppsverksamhetens ekonomi åren 2016-2021

Tabell 13 Vatten- och avloppsverksamhetens balansräkning

Balansräkning

(mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar 53,5 56,2
Summa anläggningstillgångar 53,5 56,2
Omsättningstillgångar 0,0 0,0
Summa omsättningstillgångar 0,0 -
Summa tillgångar 53,5 56,2

Eget kapital, avsättningar och skulder
Ingående eget kapital 0,0 0
Årets resultat 0,0 0
Summa eget kapital 0,0 0,0 
Långfristiga skulder 51,1 52,9
Kortfristiga skulder 2,4 3,3
Summa skulder 53,5 56,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 53,5 56,2
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övrigt
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ÖVRIGT | BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Övrigt
Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav

Ansvarsförbindelse 
Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och liknande. Om förpliktelsen måste infrias så belastar 
den resultatet.

Avskrivningar 
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar 
Förpliktelse som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 

Balanskrav 
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade vid bokslutstillfället.

Driftredovisning 
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Eget kapital 
Kommunens samlade överskott och underskott

Exploateringsverksamhet 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder eller industrier.

Kapitalkostnader 
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital. Räntan är en intern post.

Kassaflödesanalys 
Visar hur medel har tillföts och använts för löpande verksamhet, investeingar samt finansiering och därmed  
likviditetsförändringen.

Kassalikviditet  
Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida 
medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar.

Kommunbidrag 
Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Komponentavskrivning 
Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förburkningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 
delar är väsentlig. Respektive kompontent skrivs av separat.

Likviditet 
Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsredskap på kort sikt.

Långfristiga fordningar och skulder 
Skulder och fordningar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap 
MSB är en statlig myndighet och har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
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Omsättningstillgång 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

RKR – Rådet för Kommunal Redovisning 
RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och  
Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning.

Självfinansieringsgrad 
Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel. 

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas.  
Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.
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