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Förvaltningsberättelse
Verksamhet  
och uppdrag
Vara Konserthus AB är ett helägt dotterbolag till Vara 
Koncern AB (org nr 556872-7712). Bolaget har sitt säte i 
Vara. Ägare av hela koncernen är Vara kommun  
(org. nr. 212000-2924).

Vara Konserthus har i uppdrag från Vara kommun och 
Västra Götalandsregionen att erbjuda scenkonst till 
regionens invånare. Symfonier som ger gåshud, jazz 
som skapar pirr i magen, stand-up som får publiken att 
gapskratta, fenomenala dansupplevelser och teater som 
ger en tår i ögonvrån. Ett vanligt år presenterar Vara 
Konserthus närmare 200 vardagsnära kulturupplevelser.

Uppdrag från Vara Kommun
Vara Konserthus har i uppdrag av Vara Kommun att  
bedriva och utveckla scenkonst för invånare i alla åldrar 
i Vara med omnejd. Särskilt fokus ska läggas på barn 
och unga och verksamheten ska möjliggöra produkt- 
ioner av såväl bred som experimentell art. Samverkan 
ska ske med det lokala kultur- och föreningslivet, skolan 
och lokala, nationella och internationella aktörer. 

Uppdrag från Västra Götalandsregionen
Vara Konserthus ska också stimulera invånarnas intresse 
för scenkonst och bidra till regional utveckling samt  
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet på upp-
drag av Västra Götalandsregionen. Uppdraget är lång-
siktigt och fokuserar på att stärka Vara Konserthus som 
nod för konstnärlig utveckling inom musiklivet, särskilt 
inom storbandsgenren. Konserthuset ska också arbeta 
för att utveckla dansen som konstform och tillgänglig- 
göra den för fler.

Det långsiktiga uppdraget beskriver i korthet Vara  
Konserthus som ett centrum för konstnärlig utveckling 
och scenkonstupplevelser mitt i Västra Götaland.  
Konserthuset verkar också som huvudman för stor- 
banden Bohuslän Big Band och Next Generation Big 

Band med särskilt ansvar att främja storbandsutveck-
lingen. Vara Konserthus ska också utveckla närmare 
samarbeten med artister från det fria kulturlivet genom 
residensverksamheten samt vara fast gästspelsscen för  
Göteborgs Symfoniker. Verksamheten ska vara till- 
gänglig och relevant för en bred publik, men även  
fördjupas genom smalare produktioner. Uppdraget tar 
sin utgångspunkt i strategidokumentet Kulturstrategi 
Västra Götaland – regional kulturplan 2020–2023.

2021 i korthet
Coronapandemin har sedan mars 2020 haft enorma 
konsekvenser på all scenkonstverksamhet i landet. Vara 
Konserthus höll den offentliga verksamheten stängd från 
november 2020 till slutet av april 2021. Våren ägnades 
i stället åt att utveckla vår digitala verksamhet samt att 
söka upp publiken utomhus.  Under denna period var 
flexibiliteten i Sparbanken Blackbox till stor nytta då 
den både kunde hyras ut som vaccinationscentral och 
användas till filminspelningar.

2021 handlade naturligtvis också mycket om att förhålla 
sig till rådande restriktioner. I slutet av april öppnade 
huset i liten skala igen med föreställningar för åtta per-
soner i publiken. 1 juni lättade restriktionerna och möjlig-
gjorde föreställningar med 50 personer för att en månad 
senare utökas till 300 vid sittande publik med hänvisad 
plats. I slutet av september hävdes restriktionerna och 
Vara Konserthus kunde i stort sett bedriva verksamheten 
som vanligt. 1 december infördes vaccinationsbevis.

Siffror inom parentes är förra årets motsvarande.

Vara Konserthus har 2021 besökts av totalt 21 527 (18 
991) personer i samband med de 77 (71) publika evene-
mangen och 48 (15) skolföreställningar. 100 (120) möten 
och konferenser har genomförts som besökts av sam-
manlagt 2 885 (5 009) deltagare. Bohuslän Big Band 
har genom sin verksamhet genomfört 40 (60) konserter 
i och utanför regionen och spelat för sammanlagt 3 244 
(4 063) åhörare, varav 609 (220) i Vara Konserthus. 
Förutom ett stort antal föreställningar på konserthuset 
har 17 (10) arrangemang genomförts på andra platser 
med en sammanlagd publik på 1 395 (427).
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Spark Lab i Sparbanken Blackbox i augusti 2021.
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Dans
Vara Konserthus ska utveckla deltagarkulturen inom 
dansen och har som ambition att bli en hubb för inte- 
grerad dans. Verksamheten ska arbeta för att stärka den 
professionella dansen och förbättra tillgängligheten för 
alla åldrar. Sedan 2020 är Vara Konserthus fullvärdig 
part i Dansnät Sverige. I och med detta tar konserthuset 
plats bland Sveriges främsta scener med målet att visa 
kvalitativ samtida dans och utveckla publikarbetet ytter-
ligare. Genom Sparbanken Blackbox kan Vara  
Konserthus också erbjuda nya uttrycksformer på scen 
och bättre möjligheter till pedagogiska och medskapan-
de aktiviteter.

Pandemin gjorde att våren blev annorlunda även detta 
år. I stället för regelrätta dansföreställningar arbetade vi 
med att nå publiken på andra sätt.

Göteborgsbaserade Kompani Catapult framförde 
mindre dansverk, ”dansattacker”, utomhus, för företag 
under lunchraster och på äldreboenden samt för köerna 
då Vara Konserthus användes som vaccinationscentral. 

Under sommaren var Vara Konserthus värd för ett 
dansresidens med det integrerade danskompaniet Spinn, 
ett kompani med professionella dansare med och utan 
funktionsvariationer. Vi var värdar för EU-projektet 
Spark som handlar om att stärka redan befintliga 
nätverk och utbyta metoder och koreografiska tillvä-
gagångssätt vad gäller inkluderande dans. Projektet 
skapar också en större europeisk mobilitet för dansarna 
från de respektive parternas organisationer och nätverk 
samt bättre turnémöjligheter för verk av inkluderande 
danskompanier.

Under 2021 genomfördes åtta dansföreställningar  
inomhus på Vara Konserthus. Av dessa skedde endast 
två under våren: Klima Dance och Sumie med verket 
"What if" och "Hannah Felicia" med Danskompaniet 
Spinn. Föreställningarna gavs samma kväll med restrik-
tioner om åtta personer i publiken.

Det var först efter sommaren som det gick att genom- 
föra föreställningar för en större publik. Av dessa var fem 
föreställningar i samarbete med Dansnät Sverige:

• Oona Doherty 
"Hope Hunt and the Ascension into Lazarus"

• Cie Massala – "Oüm"

• Virpi Pahkinen Dance Company  
"Black Rainbow"

• Afia –"Yebo Yes!"

• Cristina Caprioli  
"Ett hårlöst solo/Omkretz22"

Virpi Pahkinen valde att flytta en tv-inspelning för SVT 
från Stockholm till Vara och Sparbanken Blackbox när 
hennes föreställning skulle spelas in. Ett gott betyg till 
lokalen.

Årets sista dansevenemang arrangerades i samarbete 
med Stora teatern och Förvaltningen för kulturutveck-
ling och bjöd på två streetdanceföreställningar, "Alia" av 
Göteborgsbaserade Mia Hellberg och Marco Wihlborg, 
och "Sanningen, jag svär" av Elnaz Paiamani.

Under året samarbetade vi, förutom med Dansnät  
Sverige, med Riksteatern, Vara Riksteaterförening, 
Spinn, Klima dance, Dansens hus och skolor som  
Katedralskolan i Skara, Alströmergymnasiet i Alingsås 
och Skara skolscen.

Konstnärlig verksamhet  
på konserthusets scener
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Klassisk musik
Vara Konserthus fortsätter sitt samarbete med 
Göteborgs Symfoniker som vanligtvis ger fyra konserter 
årligen. Under 2021 uteblev gästspelen på grund av 
pandemin. Det klassiska programmet inleddes först 
under hösten. I september kom Svenska Kammarorkes-
tern med hyllade klarinettisten och dirigenten Martin 
Fröst och pianosolisten Lucas Debargue på besök med 
konserten "Mozart i Leipzig 1789" och Janoska Ensem-
ble från Slovakien gav oss sann musikalisk passion i sin 
föreställning "Revolution – from Vienna to Liverpool" 
där Mozart och Bach mötte The Beatles.Mats Lidström 
och Leif-Kaner Lidström hyllade i sin konsert "Les Ballets 
Suédois" Svenska Baletten i Paris som var verksam under 
1920-talet.

Under året förlängde vi vårt samarbete med den klas-
siska pianisten David Huang. Som residensartist ska han 
under en tvåårsperiod utveckla det klassiska program-
met i stort genom att undersöka nya spelplatser och 
publikgrupper och arbeta fram ett digitalt koncept.  
I december gav han konserten "Dreams of Pianos" där 
tid och rum smälte samman och som dessutom var kom-
binerad med ett yogapass.  

Jazz
Varje år presenteras åtta jazzkonserter på Vara Konsert-
hus – fyra under våren och fyra under hösten. I serien 
ingår konserter med Bohuslän Big Band men även andra 
artister och ensembler. Utöver det som involverade 
Bohuslän Big Band och deras turnéer med Kathrine 
Windfeld och Danilo Pérez bestod jazzutbudet 2021 av 
bland annat en konsert med Hannah Svensson Group 
och Louise Gardtmans och Gotland Big Bands jazzver-
sioner ur Aretha Franklins låtskatt. 

Teater och nycirkus
Vara Konserthus ska tillgängliggöra och sprida teater 
samt stödja initiativ som utvecklar den samtida cirkus-
ens uttryck, spridning och etablering i Västra Götaland. 
Vara Konserthus hade under 2021 som vanligt ett 
permanent samarbete med Vara Riksteaterförening där 
parterna samarbetar kring teaterutbudet på konsert- 
huset och är också aktiva i nätverket Cirkus i Väst.

Under 2021 var teaterföreställningarna koncentrerade 
till hösten:

• "Eufori" – En eurodancemusikal med Hampus 
Nessvold i huvudrollen

• "Mammorna" – pjäs baserad på en bok  
av Alexandra Pascalidou

• ”Ex” –  en psykologisk dramakomedi  
med Helena af Sandeberg

• ”Laika” – med Özz Nûjen i en smart, varm och rolig 
teaterföreställning

Vi fick också besök av Soon Circus Company och 
föreställningen "Gregarious", en svindlade nycirkus som 
arrangerades tillsammans med Cirkus i Väst.

Solitärer - övriga  
egenarrangerade konserter
Solitärer kallar vi de gästspel som vi själva arrangerar 
och som utökar programplaneringen med konserter 
med artister och ensembler som är kända för en bredare 
allmänhet. Exempel på solitära evenemang under 2021 
var konceptet "Wallmans på turné" med dinnershows i 
Sparbanken Blackbox, hyllningskonserten till Sir  
Malcolm Andrews musik som framfördes av musikerna 
i Arméns Musikkår, vinterkonserten med Weeping Wil-
lows, julkonserten med Helen Sjöholm och Anna Stadling 
och Veronica Maggio som gjorde att av få turnéstopp i 
Vara inför stående publik i Sparbanken Blackbox.
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Veronica Maggio spelade för 650 personer i 
publiken december 2021.

Konsert med Danilo Pérez och  
Bohuslän Big Band.

Foto: A
nneli Johansson

Foto: D
aniel Strandroth
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Bohuslän Big Band och Next Generation Big 
Band spelar på Kungl. Musikaliska Akademiens 
250-årsjubileum på Grand Hôtel i Stockholm.

Foto: Lova W
allerö

Jazzparaden spelar på  
skolgårdar.

Saxofonisten Mikael Karlsson 
i Bohuslän Big Band.

Foto: A
nneli Johansson

Foto: A
nneli Johansson
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Bohuslän Big Band är Vara Konserthus egna storband 
med hög internationell kvalitet som värnar om stor-
bandsmusiken. Genom nyskapande samarbeten med 
både inhemska och internationella artister och musik- 
utbildningar inom jazz och med turnéer runt om i världen 
utvecklar de storbandsgenren.

Bohuslän Big Band är också mentorer för ungdomsstor-
bandet Next Generation Big Band och samarbetar med 
musikutbildningar för att väcka nyfikenhet och värna 
återväxt inom genren.

Inspelningar och albumsläpp
Som alla andra inom kultursektorn fick Bohuslän Big 
Band ställa om och anpassa sig efter pandemin även 
2021. Mest märkbart blev detta under de hårdaste 
restriktionerna under vintern då bandet i sin helhet inte 
kunde repetera tillsammans. Istället ägnade man sig 
åt konstnärlig utveckling individuellt och i sektioner. 
Konserter har flyttats, ställts in och ställts om. Självklart 
har det blivit färre möten med publik i förhållande till ett 
normalt år. I stället har störst fokus legat på inspelningar 
av olika slag.  

Fyra skivor signerade Bohuslän Big Band  
släpptes under året: 

• "Up & Coming Jazz Talents 2020"

• "Chasin' the Bird – A Tribute to Charlie Parker"

• "Determination" tillsammans med Kathrine Windfeld

• "Portrait of Bohuslän Big Band" tillsammans med 
Jan Levander

Utöver dessa har ett flertal andra inspelningar gjorts. 
Exempelvis i samband med Musikens år 2021 som  
arrangerades för att markera Kungliga Musikaliska  
Akademiens 250-årsjubileum. Som en del av detta 
bidrog Bohuslän Big Band, liksom andra ensembler runt 

om i Sverige, med sin version av det nykomponerade 
stycket "Jubilee Theme". Versionen uppfördes live för 
kronprinsessan Victoria och alla ledamöter i Kungliga 
musikaliska akademien på den årliga högtidssamman-
komsten. Konserten sändes senare i SVT. På efterföl-
jande bankett fick Bohuslän Big Band sällskap av Next 
Generation Big Band och imponerade stort på den 
inbjudna festpubliken. I december spelades även barn-
musiken “Vår underbara värld” med Hyvelbengt Jonny 
Dyckert in.

Bandet har också spelat in musik komponerad av Calle 
Rasmusson till Vara Konserthus residensartist Robert 
Fux dragshowföreställning. Även den israeliske trumpe-
taren Avishai Cohen har spelat in en skiva med stor- 
bandet som planeras att släppas inom ett par år.

Konserter och liveframträdanden
Våren och sommaren innehöll få regelrätta konserter 
men live kunde bandet ändå upplevas – ibland i nedban-
tad och intim version. Exempelvis tågade Jazzparaden 
på skolgårdar och spelade för elever. Totalt 28 fram-
trädanden av den New Orleans-inspirerade paraden 
blev det under maj månad, bland annat i Uddevalla, 
Lidköping, Hol och Mölndal.

I konserthusets Sparbanken Blackbox firades att  restrik-
tionerna  lättade och det blev möjligt att ta emot 50  
personer  i  publikkapacitet, med en sommarkonsert av 
Bohuslän Big Band i mitten av juni.

Två mindre turnéer genomfördes under hösten. I sep-
tember spelade bandet med Danilo Pérez i Vara och 
Älmhult och i oktober spelade man med Kathrine Wind-
feld i Göteborg, Vara och Malmö.

I mitten av oktober öppnade Bohuslän Big Band  
Stockholm Jazz Festival tillsammans med Ida Sand och 
Joel Lyssarides för en fullsatt salong på Kulturhuset 
Stadsteatern.

Bohuslän Big Band
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Samarbeten
Under 2020 var Danilo Pérez Artist in Residence vid 
Vara Konserthus. När hans jazz med inslag av folktoner 
från Panama mötte storbandet uppstod magi. På grund 
av pandemin fick Danilo inte möjlighet att genomföra de 
konserter med Bohuslän Big Band som då var planerade. 
Revansch togs i september då två konserter genomför-
des med världspianisten och det även spelades in en 
skiva under besöket.

I oktober blev det en kortare turné med redan nämnda 
Kathrine Windfeld för att fira albumsläppet.

En av höjdpunkterna i november var besöket av den 
amerikanske arrangören och dirigenten Vince Mendoza. 
Vince Mendoza kommer under två års tid vara Composer 
in Residence och besöket blev en uppstart där han repe-
terade med bandet samt genomförde workshops och en 
mindre konsert med studenter från Högskolan för scen 
och musik. 

I månadsskiftet november-december spenderades två 
dagar i Eskilstuna tillsammans med Norrbotten Big Band 
och Gotland Big Band för att genomföra en slutkonferens 
av projektet Jämställt Storband. Jämställt Storband har 
varit ett treårigt projekt som på grund av pandemin i 
verkligheten blivit närmare 4,5 år och syftar till att öka 
jämställdheten och minska den manliga dominans som 
är rådande i genren.

Bohuslän Big Band har ett samarbete sedan flera år till-
baka med Högskolan för scen och musik i Göteborg där 
storbandet spelar musik som studenterna har kompone-
rat. I år blev konserten digital och sändes på högskolans 
Youtube-kanal.

Nya satsningar
En rad nya satsningar gjordes av Bohuslän Big Band 
2021. Som en del i att utforska digital utveckling film-
ades årets upplaga av Up & Coming i Vara Konserthus 
i maj. Konserten publicerades på Bohuslän Big Bands 
hemsida under hösten. Ytterligare en digital satsning 
påbörjades i november då en filminspelning tillsammans 
med kompositören och basisten Anders Jormin, sånger-
skan Lena Willemark och koto-spelaren Karin Nakagawa 
startade. Detta samarbete initierades redan 2018, då 
bandet spelade in och släppte en skiva med musiken som 
Anders skrivit specifikt för Bohuslän Big Band. Filmen 
kommer att presenteras för omvärlden under 2022.

Året i siffror
Bohuslän Big Band genomförde 40 konserter, 63 repe-
titioner, 17 inspelningsdagar samt flertalet workshops, 
utbildningar och möten under 2021. Youtube-kanalen 
hade 4 900 visningar och musiken streamades 196 800 
gånger på Spotify. Konserten med Danilo Pérez spelades 
in i Vara Konserthus av Sveriges Radio P2 och när den 
sändes via radion lyssnade uppskattningsvis 20 000- 
30 000 personer enligt Sveriges Radio. 772 personer 
har lyssnat på konserten i Sveriges Radios digitala platt-
formar. Bandet sålde totalt 1 410 skivor under året.
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Next Generation Big Band startade året med inställda 
repetitioner i januari och februari på grund av pandemin. 
Första tillfället då bandet träffades var i slutet av mars 
under en repetition och filminspelning i Vara Konserthus, 
vilken också var en del av konserthusets digitala ut-
vecklingssatsning. Filmen visades senare på Blue House 
Youth Jazz Festival som detta år genomfördes digitalt. 
Storband och orkestrar fick skicka in inspelningar som 
sedan lades ut på festivalens digitala plattform samma 
dagar festivalen skulle genomförts. Dessutom visades 
filmen på en Jazzfestival i Sydafrika ”National Arts Fes-
tival 2021” under deras digitala visning under juli månad.

Höstterminen startades upp med repetition och gemen-
sam mentorsträff med Bohuslän Big Band i september. 
Vidare repetitioner under oktober och november där 
höstterminen avslutades med konsert på Kungl. Musi-
kaliska Akademins redan nämnda galamiddag. Bandet 
spelade också när kulturminister Amanda Lind besökte 
Vara Konserthus.

Next Generation 
Big Band

Foto: A
nneli Johansson

Next Generation Big Band spelar in sitt 
bidrag till Blue House Youth Jazz Festival.
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Foto: A
nneli Johansson

Förskolebarn ser på skolföreställningen 
"Nya skor".

Jecko och Jessie  
på skolgårdsturné.

Foto: A
nneli Johansson

Kulturminister Amanda Lind  
besökte Vara Konserthus i oktober.

Foto: D
aniel Strandroth
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Ett stor fokus ligger på att ge barn och unga tillgång till 
och utveckling inom flera scenkonstområden.  
Det handlar både om att få vara publik och utövare.

Skolföreställningar
I samarbete med Vara Kommun erbjuder Vara  
Konserthus scenkonst för kommunens samtliga förskole-, 
grundskole,- grundsärskole- och gymnasieelever. Målet 
är att alla elever ska besöka konserthuset en gång per 
termin. Programmet varieras så att eleverna under sin 
skolgång får ta del av olika uttryck, till exempel dans och 
konserter med musik från olika genrer.

Familjelördag
Vara Konserthus koncept Familjelördag riktar sig till 
barnfamiljer och sker tre gånger per säsong. Dessa 
dagar spelas två föreställningar för barn i olika åldrar. 
Huset fylls även av aktiviteter som pyssel och tipsprome-
nader. Ibland med specifikt tema exempelvis vid jul. Allt 
med fokus på barnens egna skapande. 

Under våren genomfördes inga Familjelördagar, i stället 
spelades två föreställningar med rådande restriktioner 
om åtta personer i publiken:

• Dockteatern Tittut 
Vilda Bebin & Mamman (från 2 år)

• Hedmans teater 
Musen & Äpplet (från 2 år)

Familjelördagarna drog igång igen i september och 
under hösten genomfördes tre Familjelördagar. Före-
ställningarna varierade mellan clowner, akrobatik och 
kända karaktärer.

• Memory Wax 
Mitt lilla stora rum (från 2 år)

• ClownkonstNU 
Intermezzo (från 2 år)

• Philo & Felix 
The Red Pants show (från 4 år)

• Susanne Lind 
Nu är det jul igen (från 2 år)

• Jecko & Jessie 
Julkul med Jecko & Jessie (från 4 år)

Jordgubbens dag
Under 2021 ställdes Jordgubbens dag, Vara kommuns 
egen stadsfestival, in och kommunen beslutade att man 
skulle göra utspridda, mindre sommarevent istället och 
där hjälpte Vara Konserthus till att få ihop tio mindre 
sommaraktiviteter med fokus på barn och unga.  
 

Besök av kulturminister Amanda Lind

Dåvarande kulturminister Amanda Lind besökte Vara 
Konserthus i oktober och fick ta del av ett specialgjort 
program för att visa upp vår verksamhet med fokus på 
barn och unga. Musik från Next Generation Big Band 
och Academy of Music and Business och dans av elever 
från Kulturskolan stod på schema utöver ett panelsamtal 
med ministern. Hela besöket livesändes på Facebook.

Västra Götalands Ungdomssymfoniker

Samarbetet med VÄGUS, Västra Götalands ung-
domssymfoniker, fortsätter men under 2021 ställdes 
alla verksamhet med ungdomsorkestern in på grund 
av pandemin. En omfattande satsning på ungas eget 
utövande planeras till 2022 då vi i samarbete med 
flera kulturskolor i och runt Vara och den integrerande 
dansverksamheten Språng lanserar ett dansläger som 
riktar sig till barn och unga på olika nivåer och med olika 
funktion. Målet är att skapa en mötesplats som växer då 
deltagarna återkommer år efter år.

Barn och unga
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / 2021Robert Fux i sin föreställning "Dragshow – en nära 
döden-upplevelse av och med Roert Fux" 

Foto: D
aniel Strandroth

14



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / 2021

För att stärka samarbetet med det fria kulturlivets 
aktörer har Vara Konserthus sedan flera år utvecklat sin 
residensverksamhet. Verksamheten syftar till att skapa 
förutsättningar för konstnärligt nyskapande genom 
att konserthuset ställer lokaler, ekonomiska och andra 
resurser till förfogande för utveckling och förverkligande 
av artistiska visioner. Residensverksamheten har under 
åren uppmärksammats i kulturlivet och ytterligare 
förstärkt Vara Konserthus position som en institution på 
landsbygden med konstnärlig spets och som bidrar och 
stimulerar till konstnärlig utveckling. Residensverksam-
heten är välförankrad lokalt och innebär bland annat att 
kommunens skolelever får möjlighet att möta framstå-
ende konstnärliga utövare inom flera olika scenkonstut-
tryck. Scenproduktionerna visas vanligen först i Vara 
men följs ofta av turnéer lokalt, regionalt och nationellt.

Under 2021 hade vi följande residensartister  
knutna till oss:

Robert Fux
Robert Fux är skådespelare och dragshowartist. Under 
sin tid som Artist in Residence på Vara Konserthus har 
han arbetat fram monologmusikalen "Dragshow – av 
och med Robert Fux". Urpremiären ägde rum i Vara i 
november och gick därefter på turné till Malmö, Kalmar, 
Stockholm och Göteborg. Föreställningen är nominerad 
i kategorin "Årets scen" av QX och fick ett brett medialt 
genomslag.

Danilo Pérez
Kompositören och pianisten Danilo Pérez inledde ett 
samarbete med Bohuslän Big Band redan 2020. På 
grund av pandemin fick de inte möjlighet att genomföra 
de konserter med Bohuslän Big Band som då var plane-
rade. Något som dock skedde under hösten 2021 då den 
Panamafödde världspianisten återvände till Sverige.

Mariam the Believer
En artist och konstnär som vågar och berör med musi-
kaliska rötter dels i improvisation, dels i pop och soul är 
Mariam Wallentin. Som Mariam the Believer har hon 
skapat röstverket "The Wishing Well", en sångcykel och 
konsertföreställning där publiken vävs in i en visuell värld 
av ljus, video och rörelser. Konserten har skjutits upp och 
spelas under 2022. Detta är en samproduktion produ-
cerad av Bohm Bohm Room med residensstöd av Vara 
Konserthus samt av Musikverket och Kulturrådet.

Kathrine Windfeld
Den danska pianisten och kompositören Kathrine 
Windfeld är ett av de mest spännande namnen på den 
skandinaviska jazzscenen. Som residensartist vid Vara 
Konserthus fick hon i uppdrag att komponera helt ny 
musik för Bohuslän Big Band. Resultatet är känslofylld 
musik som inte lämnar någon oberörd och som resulte-
rade i både skiva och konserter vintern 2021.

Artist in Residence
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David Huang
David Huang är en av Sveriges mest efterfrågade solister 
och en regelbunden gäst hos symfoniorkestrarna och 
konserthusen. David har också ett stort engagemang 
för att sprida den klassiska musiken till ny och ung publik 
samt förändra normerna för hur klassisk musik upplevs. 
Under 2021 fortsatte samarbetet med Vara Konserthus 
där han bland annat kommer att arbeta med att ut- 
veckla kammarmusikprogrammet. Han genomförde 
även en meditativ konsert i Sparbanken Blackbox som 
kombinerades med ett yogapass.

Danskompaniet Spinn
Spinn återvände till Sparbanken Blackbox för ett se-
mi-digitalt residens med föreställningen “Moby Dick” av 
italienska koreografen Chiara Bersani och hennes team. 

Kompani Catapult
Catapult visade tre olika verk och genomförde “dansat-
tacker” på bland annat äldreboenden och företag både 
inför och under Dansens dag.

Publiken kunde uppleva David Huang i den meditativa 
konserten "Dreams of Pianos" i december.

Foto: D
aniel Strandroth
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / 2021Kompani Catapult gjorde dansattacker runt om i Vara 
i samband med Dansens dag.

Foto: A
nneli Johansson
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Foto: D
aniel Strandroth
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Genom att hyra ut våra scenrum till gästande artister, 
såväl kända som lokala förmågor, breddar vi vårt pro-
gramutbud ytterligare och blir relevanta för än fler. Vi 
bidrar också till det lokala samhällslivet genom att vara 
en plattform för samarbete med kommun, föreningar 
och näringsliv. Det sker både genom arrangemang, 
events, konferenser, öppna hus och annat, men också 
genom de många aktiviteterna där civilsamhället är 
delaktiga på olika sätt. 

Våra externa uthyrningar, som ofta är samarbeten med 
produktionsbolag, både lokala mindre aktörer och större 
nationella aktörer, har drabbats hårt av pandemin då 
det oftast handlar om slutsålda publikdragare. Under rå-
dande pandemi har dylika konserter och föreställningar 
varit nästintill omöjliga att genomföra då restriktioner 
om avstånd gjort att maxkapacitet i Stora salen landat 
på 234 i stället för 517.

Vårens samtliga arrangemang ställdes in men i septem-
ber genomfördes exempelvis Ljuva 60-tal, stand-up med 
Magnus Betnér och en kväll med Peter Carlsson och 
Bluesbandet.

I oktober spelade Smith & Thell i en fullsatt konsertsal 
efter att restriktionerna hävdes. Sedan följde flera 
slutsålda och uppskattade humorakter i form av "Värm-
ländsk Voodoo" och Sissela Kyle under hösten. Alltid lika 
populära "Från Broadway till Duvemåla", Lill Lindfors 
och efterlängtade "Thank you for the music" blev också 
succéer.  

Under november gästade bland andra Sven-Ingvars,  
Jakob Hellman och Lasse Stefanz konserthuset. Revy-
sällskapet Vallarna spelade hos oss under två kvällar 
med totalt tre slutsålda föreställningar i ett återkom-
mande och uppskattat samarbete mellan Vara Konsert-
hus och 2Entertain. I november smygstartade julen och 
först ut var Sanna Nielsens julkonsert som sedan följdes 
av exempelvis Elisa Lindström och dubbla föreställningar 
av “En vits jul” med Björn Gustafsson, Niklas Andersson 
och Peter Apelgren.

Vara Konserthus genomför årligen ett stort antal möten, 
konferenser och event.  Så blev det inte 2021. Många av 
de som bokat in sig fick planera om när restriktionerna 
ändrades. 

Under 2021 utökades istället satsningen på digitala 
events. Vi genomförde tillsammans med Vara Näringsliv 
tre digitala livesändningar från Sparbanken Blackbox 
med gäster från det lokala näringslivet som samtalade 
runt olika teman.  Vi har haft ett tiotal företag som valt 
att livesända sina konferenser från Sparbanken Black-
box, exempelvis Varaslättens Lagerhus, Vara kommun, 
Samordningsförbundet Skaraborg, räddningstjänsten 
Lidköping och Hospice Gabriel. Vi har också investerat i 
videokonferensutrustning i våra mindre konferensrum då 
vi fått en ökad efterfrågan på hybridmöten.

Under året genomfördes totalt 128 konferenser och 
event, varav 28 var vaccinationstillfällen. Antal gäster, 
med vaccinationer inräknade, under våren var 14 077 
till antalet och under hösten 8 808. Utan vaccinationer 
hade vi ca 2 885 gäster.

Uthyrningar, konferenser,  
möten och event
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Under året kretsade en stor del av kommunikationsin-
satserna kring restriktioner och pandemins påverkan 
på verksamheten. Dels kring kundkommunikation för de 
föreställningar som ställdes in eller flyttades, men även 
för de föreställningar och konferenser som genomfördes. 
Exempelvis skyltning i huset, e-post till kunder inför de-
ras besök för att tydliggöra vad som gällde vid föreställ-
ningar med distansregler, information på hemsidan och 
så vidare. Eftersom förutsättningarna ändrades flertalet 
gånger under året behövde kommunikationsinsatserna 
kontinuerligt ses över och anpassas. 

Som ett steg i att utveckla vår digitala närvaro gjordes 
en förstudie kring en ny hemsida för konserthuset. 
Planen är att genomföra projektet och lansera en ny 
webbplats under 2022.

Under året lanserades en grafisk profil för Next Genera-
tion Big Band, för att ytterligare stärka bandets identitet 
och varumärke. 

Vi har i år gett ut två nummer av konserthusmagasinet 
Rampljus. Rampljus är en viktig kanal för att kommuni-
cera kring konserthusets uppdrag och stärka varumär-
ket. Magasinet blev även nominerat till Publishingpriset 
i kategorin "Bästa kundtidning B2C". Under hösten 
kompletterades magasinet med utskick av ett mindre 
programblad med repertoaren för de kommande måna-
derna.

PR-arbetet kring exempelvis "Jazzparaden", Robert 
Fux föreställning "Dragshow", dansattackerna och den 
tillfälliga vaccinationscentralen fick stor publicitet och 
spridning.

Abonnemang är traditionellt ett bra sätt att ta hand om 
våra trogna publikgrupper och bygga en bra grundför-
säljning till evenemangen inom klassisk musik, jazz och 
teater. Men på grund av pandemin fick abonnemangen 
även i år vara på paus. Våra abonnenter uppmanades 
istället att välja Flexpaket. För att underhålla våra 
viktiga kundrelationer kontaktades alla abonnenter via 
telefon och i samband med detta gjordes även en enkla-
re undersökning för att se vad kunderna tycker som sina 
abonnemang.

I augusti deltog vi även på en mässa för buss- och 
gruppresebranschen för att stärka våra kontakter inom 
den kundgruppen.

Marknadsaktiviteter
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I vårt uppdrag ingår att jobba för en social, miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. Det görs bland annat genom 
följande: 

• Vi presenterar närproducerad kultur i form av lokala 
grupper och artister i vår närhet. 

• I vår restaurang serveras närodlade råvaror.

• I nätverket Dansnät turnerar alla danskompanier 
med tåg som ett medvetet val.

• Genom vårt värdskap för Spark Lab ökar vi  
inkluderingen och blir en naturlig och självklar plats 
för integrerad scenkonst.

• Vi står som residenslokal för framtagandet att 
produktionen Moby Dick av Chiara Bersani som 
Danskompaniet Spinn ger.

• Vi planerar ett digitalt och hållbart projekt tillsam-
mans med pianisten David Huang för att utveckla 
digitala möjligheter att presentera scenkonst med 
start 2021. 

• Vi har investerat i digital utrustning för att kunna 
sända och nå fler och de som av olika anledning   
ej har möjlighet att besöka oss.

• Vi har i all programläggning en medveten strategi 
för jämställdhet och inkludering.

Hållbarhet
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Organisation och personal
Konserthuset har under 2021 haft 38 anställda med 
varierande tjänstegrad inom ledning, administration, 
produktionsavdelning, marknadsavdelning och restau-
rang. Utöver detta är 12 musiker i Bohuslän Big Band 
fastanställda. Storbandet har för närvarande också fyra 
vakanser. Utöver det har timanställda motsvarande 0,89 
årsarbeten tjänstgjort i verksamheten.

Vara kommun har definierat ”Välmående arbetsplats” 
som ett av sina övergripande mål och styrelsen har i sin 
tur slagit fast att Vara Konserthus ska utmärka sig som 
en attraktiv arbetsgivare inom svenskt kulturliv.  
Ett ambitiöst omtag om det systematiska arbetsmiljöar-
betet gjordes under året.

Alla medarbetare har fått svara på enkäter som sedan 
utvärderats och följts upp utifrån prioriterade områden 
som jämställdhet och trakasserier bland annat i  

medarbetarsamtal och täta möten med teamledare och 
chefer. Vi har formulerat nya samverkansavtal, skrivit 
om vår arbetsmiljöpolicy och fått dokumentationen för 
delegering av arbetsmiljöuppgifter på plats. Nytt för 
2021 är också ett introduktionsprogram för nyanställda 
där respektive team presenterar sina arbetsuppgifter för 
sina nya kolleger. Detta har gett en helhetsbild av hela 
verksamheten och har varit mycket uppskattad. 

Vi har haft genomgång och samtal med den personal 
som jobbar för att möta vår publik och gästande artister 
om att förhålla sig till eventuellt oönskat beteende. 
Vi planerar att utöka detta med ytterligare utbildning 
under 2022.
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Sparbanken Blackbox har under året fungerat både som 
tv-studio och studio för skivinspelning. Koreografen och 
dansaren Virpi Pakhinen valde att flytta en tv-inspel-
ning för SVT från Stockholm till Vara och blackboxen 
när föreställningen "Black Rainbow" skulle spelas in. 
I samma scenrum spelade Bohuslän Big Band in ett 
album med musik av Charlie Parker. Många konferenser 
och event har ställts om från fysiska möten till digitala 
– och där har blackboxen fungerat perfekt som studio. 
Konserthuset har investerat i teknisk utrustning för att 
kunna erbjuda konferenskunder möjligheten till digitala 
event framöver och möjlighet att sända och spela in 
scenkonst. 

När restriktionerna lättade och vi åter kunde ta emot 
publik krävdes extra åtgärder för att kunna ta emot gäs-
ter på ett säkert sätt. Det utarbetades nya rutiner för att 
placera publiken utifrån regler för distansering och be-
mannades med extra personal vid varje evenemang som 
stod i foajén och svarade på frågor som kunde dyka upp, 
framförallt i samband med kontroll av vaccinationsbevis. 

Under året har vi även ingått i samarbetsprojektet 
"Landskapet Coworking" med Vara kommun för att 
etablera  ett  coworking  space. Landskapet är ett  slags 
kontorskollektiv som genomförs som en testpilot för 
nya konfortsformer,  i lokaler som tillfälligt står tomma i 
konserthuset. 

I samarbete med Sparbanken Skaraborg arrangerade 
Vara Konserthus i november ”Inspirationsdagen” som 
riktade sig till yrkesverksamma som befinner sig i någon 
form av ledande position. Dagen innehöll panelsamtal, 
inspirerande föreläsningar och lokalt producerad mat.

2021 blev till ännu ett år starkt präglat av pandemin. 
Även om det har varit betydligt mindre publik på plats i 
konserthuset, så har det varit fullt av aktivitet.  
Vaccinationer, livesända event, skivinspelningar och 
föreställningar i miniformat har stått på repertoaren. 
Dessutom har det pågått ett intensivt arbete med att 
förbereda nya säsonger och utveckla nya områden inom 
digital scenkonst och digitala event.

Hur pandemin kommer att påverka publikbeteenden 
och vår framtida verksamhet är svårt att svara på. Vi 
kan konstatera att vi med stor kreativitet och flexibilitet 
ändå lyckades ställa om och skapa god verksamhet trots 
omständigheterna. 

Konserthuset har under året tillfälligt ställts om för att 
fungera som vaccinationscentral när vårdpersonal och 
allmänhet vaccinerats mot covid-19. Konserthusets 
personal har ställt upp som vaccinationsvärdar och 
planerat flöden. I flera fall har besökarna som väntat i 
samband med sin spruta även fått en dos kultur i form 
av konserter med Bohuslän Big Band som visats på 
storbildsskärm.

När publiken inte kan komma till konserthuset, så får 
konserthuset komma till publiken. Sedan pandemins 
start har konserthuset gjort flera pop-up-föreställningar 
utomhus på företag, äldreboenden och skolor. Under 
året har Bohuslän Big Band gjort en skolturné med Jazz-
paraden och residensakten Kompani Catapult gjorde 
dansattacker under Dansens dag. 

Under 2020 omarbetades konserthusets långsiktiga 
uppdrag från Västra Götalandsregionen. I och med års-
skiftet till 2021 började konserthuset arbeta utifrån det 
nya uppdraget som bland mycket annat lyfter fram möj-
ligheterna med den nya scenen Sparbanken Blackbox.

Väsentliga händelser och utveckling
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / 2021Konserthuset har varit vaccinationscentral och personal 
från konserthuset har agerat vaccinationsvärdar.

Foto: A
nneli Johansson

Coronapandemin och de gällande förordningar som 
från våren 2020 i olika omfattning begränsat allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar har natur-
ligtvis också påverkat konserthusets ekonomi. En följd är 
kraftigt sänkta egenintäkter. Egenfinansieringsgraden 
låg innan pandemin på strax över 30%. Egenfinansie-
ringsgraden för 2021 landar liksom första pandemiåret 
2020 på 15%.

Under hela pandemin har vi kunnat luta oss mot ett 
starkt stöd från både vår ägare Vara kommun och 
Västra Götalandsregionen. Redan under hösten 2020 
beviljades konserthuset av Vara kommun ett villkorat 
ägartillskott på 6 mnkr som kan avropas till och med 
2022 och en utökad låneram från 6 mnkr till 10 mnkr. 
Ingen av dessa stödåtgärder har aktiverats under året 
som gått. Konserthuset har också erhållit covidstöd från 
Västra Götalandsregionen i två omgångar. Under våren 
mottog vi 2,7 mnkr och på hösten tillkom ytterligare 
2 mnkr från staten via kultursamverkansmodellen (de 
senare medlen kommer tas med till följande år).

Pandemins påverkan på ekonomin
Årsbokslutet speglar att verksamheten varit stängd för 
offentlig publik januari-april. Från 1 juni började restrik-
tionerna för allmänna sammankomster hävas successivt 
och från 29 september kunde vi bedriva verksamhet 
utan begränsande direktiv från myndigheterna. Från 1 
december hanterade vi en sista omställning innan årets 
slut då vaccinationsbevis infördes som en möjlighet 
för alla scenkontsinstitutioner för att slippa införa nya 
avståndsdirektiv i salongerna. 

Trots stora förluster av nettointäkter gör konserthuset 
ett positivt rörelseresultat motsvarande strax under 2 
mnkr. Resultatet avspeglar det faktum att då vi inte 
producerar scenkonst som vanligt, reduceras produk-
tionskostnaderna i högre grad än vi förlorar biljett- 
intäkter. Personalkostnader har också hållits nere under 
pandemin då vi låtit bli att rekrytera för vakanser både i 
administrationen och i storbandet. Våra fasta kostnader 
täcks av de offentliga bidragen från Vara kommun och 
Västra Götalandsregionen. Med tanke på den osäkerhet 
som pandemin medför kommer vi att nyttja möjligheten 
till överavskrivning så att skattemässigt lägre resultat 
uppnås.
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Foto: D
aniel Strandroth
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 7 450 7 486 19 578 22 299 18 021
Resultat efter finansiella poster 1 977 1 209 554 1 076 840
Antal anställda 41 39 43 40 35
Balansomslutning 28 964 21 444 25 138 23 398 18 354
Avkastning på eget kap. (%) 25,8 19,8 10,8 22,7 21,3
Avkastning på totalt kap. (%) 6,8 5,8 2,2 4,6 4,7
Soliditet (%) 26,5 28,5 20,5 20,2 21,5
      

 

Förändring av eget kapital

 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 2 000 000 2 247 309 0 2 247 309
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:  0 0 0
Årets resultat   0 0
Belopp vid årets utgång 2 000 000 2 247 309 0 2 247 309 
     

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst    2 247 309

disponeras så att i ny räkning överföres 2 247 309 

 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning   
Not  2021-01-01 2020-01-01

-2021-12-31 -2020-12-31
Nettoomsättning 2 7 449 961  7 485 836  
Övriga rörelseintäkter 3 47 877 501  42 791 642  
  55 327 462  50 277 478  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -965 747  -920 234  
Övriga externa kostnader  -24 555 285  -23 613 855  
Personalkostnader 4 -25 559 044  -22 363 606  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -2 270 766  -2 139 850  
  -53 350 842  -49 037 545  
Rörelseresultat  1 976 620  1 239 933  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  2 707  0  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 668  -31 191  
  39  -31 191  
Resultat efter finansiella poster  1 976 659  1 208 742  
      
Bokslutsdispositioner 5 -1 965 776  -1 184 685  
Resultat före skatt  10 883  24 057  
      
Skatt på årets resultat  -10 883  -24 057  

Årets resultat 0 0
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Balansräkning
TILLGÅNGAR  Not 2021-12-31  2020-12-31  
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 6 12 922 815  13 928 930  
  12 922 815  13 928 930  
      
Summa anläggningstillgångar  12 922 815  13 928 930  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  96 740  82 967  
  96 740  82 967  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  531 075  132 986  
Fordringar hos koncernföretag  13 624 100  6 317 005  
Aktuella skattefordringar  193 370  25 478  
Övriga fordringar  997 528  560 528  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  489 418  349 637  
  15 835 491  7 385 634  
      
Kassa och bank  108 588  46 670  
Summa omsättningstillgångar  16 040 819  7 515 271  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  28 963 634  21 444 201  
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 2021-12-31  2020-12-31  
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  2 000 000  2 000 000  
  2 000 000  2 000 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  2 247 309  2 247 309  

                                                                                                  2 247 309  2 247 309  
Summa eget kapital  4 247 309  4 247 309  
      
Obeskattade reserver 7 4 303 462  2 337 685  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  4 091 143  1 421 902  
Övriga skulder 8 10 712 292  7 692 438  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 5 609 428  5 744 867  
Summa kortfristiga skulder  20 412 863  14 859 207  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  28 963 634  21 444 201  
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Kassaflödesanalys
Not 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  1 976 660  1 208 742  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  2 270 766  2 139 850  
Betald skatt  -347 724  39 789  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital  3 899 702  3 388 381  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -13 773  1 839  
Förändring av kundfordringar  -398 089  1 259 941  
Förändring av kortfristiga fordringar  -7 714 928  226 474  
Förändring av leverantörsskulder  2 669 241  -1 305 032  
Förändring av kortfristiga skulder  2 884 416  -3 572 959  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 326 569  -1 356  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 264 651  -287 210  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 264 651  -287 210  
      
Årets kassaflöde  61 918  -288 566  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  46 670  335 236  
Likvida medel vid årets slut  108 588  46 670  
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Noter
 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning
Varor 
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försälj-
ningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Andra typer av intäkter 
Statligt stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget 
kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som härför sig till förväntade kostnader 
redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga 
stödet är avsett att kompensera. Statligt stöd för anskaffningen av materiella anläggningstillgångar reducerar till-
gångens redovisade värde.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för löpande 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelsein-
täkt respektive övrig rörelsekostnad.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskriv-
ningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 7-20 %  
   

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell 
prövning förväntas bli inbetalt.

Varulager
Varulagret har värderats med tillämpning av först in-först ut-metoden (FIFU), till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet på balansdagen.  Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beak-
tats. 
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Inkomstskatter 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar av-
seende tidigare års resultat. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas 
till eller erhållas från Skatteverket. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den 
uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen,  
inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar  
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital  
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). 
 
Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)  
i procent av balansomslutning.
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 Not 2 Nettoomsättningens fördelning

 2021 2020  
Arrangemang 3 181 233 3 262 877  
Konferens 896 950 981 384  
Uthyrning 1 112 791 725 329  
Restaurang Legato 2 209 078 2 479 967  
Övriga intäkter 49 909 36 280  
 7 449 961 7 485 837  

 

Not 3 Övriga rörelseintäkter

 2021 2020  
Kommunala bidrag 15 132 997 14 836 000  
Regionala bidrag 31 634 941 27 167 049  
Statliga bidrag 272 771 213 229  
Lönebidrag 157 284 157 284  
Övriga bidrag 260 000 90 000  
Övriga rörelseintäkter 419 507 328 080  
 47 877 500 42 791 642  

 

Not 4 Anställda och personalkostnader

 2021 2020  
Medelantalet anställda    
Kvinnor 21 20  
Män 20 19  
 41 39  
    
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader    
inklusive pensionskostnader    
Löner och andra ersättningar 18 210 905 16 585 296  
Sociala kostnader och pensionskostnader 7 037 803 5 693 038  
(varav pensionskostnader) (1 241 280 983 156)  
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pen-
sionskostnader 25 248 708 22 278 334  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 33 % 33 %  
Andel män i styrelsen 67 % 67 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 80 % 63 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 20 % 37 %  
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 Not 5 Bokslutsdispositioner

 2021 2020  
    
Återföring från periodiseringsfond 118 000 134 000  
Förändring av överavskrivningar -2 083 776 -1 318 685  
 -1 965 776 -1 184 685  
    

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 18 927 530 18 640 320  
Inköp 1 264 651 287 210  
Försäljningar/utrangeringar -25 610   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 166 571 18 927 530  
    
Ingående avskrivningar -4 998 600 -2 858 750  
Försäljningar/utrangeringar 25 610   
Årets avskrivningar -2 270 766 -2 139 850  
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 243 756 -4 998 600  
    
Utgående redovisat värde 12 922 815 13 928 930  
    

 

Not 7 Obeskattade reserver

 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ackumulerade överavskrivningar 3 402 462 1 318 685  
Periodiseringsfond 2015 0 118 000  
Periodiseringsfond 2016 157 000 157 000  
Periodiseringsfond 2017 257 000 257 000  
Periodiseringsfond 2018 327 000 327 000  
Periodiseringsfond 2019 160 000 160 000  
 4 303 462 2 337 685  
    
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 1 050 1 234  
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Not 8 Övriga skulder

 2021-12-31 2020-12-31  
    
Presentkort 1 042 990 1 480 998  
Personalskatter 1 038 838 818 350  
Förutbetalda biljetter 8 274 284 5 173 405  
Förutbetalda matpaket 356 180 219 685  
 10 712 292 7 692 438  
    

 

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna löner 384 936 447 405  
Upplupna semesterlöner 933 533 755 152  
Upplupna sociala avgifter 1 105 390 979 981  
Förutbetalt bidrag 2 035 090 2 708 000  
Övriga poster 1 150 479 854 329  
 5 609 428 5 744 867  
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