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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Grundat på vår översiktliga granskning
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten
för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i
övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2021.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella
mål som fullmäktige fastställt i budget
2021.

Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara delvis förenligt med de
verksamhetsmål som fullmäktige
fastställt i budget 2021.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-09-29 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-21. Rapportens innehåll har
sakgranskats av redovisningschef och ekonomichef.

4

  2021-10-05 13:04:28 UTCSignerat 2247353 5 / 9Oneflow ID Sida



Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 148,5 mnkr. Styrelsen har lämnat rapporten inom lagstadgad tid till
fullmäktige.

Kommunen avviker mot god sed avseende:

● Enligt god redovisningssed (RKR rekommendation 4) ska en materiell
anläggningstillgång skrivas av från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i
bruk. Marks kommun påbörjar avskrivningar när tillgången tas i bruk gällande
fastigheter. Gällande övriga investeringar (t ex investeringar inom VA och gator och
vägar) aktiveras de och påbörjar avskrivning fortlöpande. Detta avviker från
rekommendation och har medfört högre årliga avskrivningskostnader historiskt sett.
Arbete har påbörjats i kommunen att justera detta och från och med år 2021 är
ambitionen att redovisa avskrivningar rätt inom samtliga områden.

● Det finns en skuld upptagen till 5,4 mnkr avseende VA som uppkom i samband med
två kommunfullmäktige beslut 2010 samt 2013 där 6 mnkr resp 2,1 mnkr sattes av
från skattekollektivet till VA-verksamheten. Syftet var att finansiera investeringen
”Överföringsledningsprojektet”. Projektet är sedan en tid i drift och VA-verksamheten
har haft löpande kostnader för projektet sedan flera år tillbaka. Denna avsättning till
egen verksamhet är inte i linje med god redovisningssed och vi rekommenderar
kommunen att använda skulden till dess syfte. (Iakttagelse kvarstår från årsbokslut
2020)

Övrig iakttagelse
● Marks kommun har erhållit bidrag på 15,3 mnkr för att säkerställa en god vård och

omsorg av äldre personer. Bidraget har redovisats som ett riktat bidrag och inte som
ett generellt bidrag. Diskussion kring hur bidraget ska redovisas i kommuner förs av
Rådet för kommunal redovisning och vidare information kommer till årsbokslutet.

● Tvist gällande renhållningsverksamheten pågår och bedöms avgöras inom närtid.
Reservering har inte skett i delårsrapporten för eventuella kostnader.

● Marks kommun har bokat en fordran mot försäkringskassan på 17,6 mnkr.
Försäkringskassan krävde kommunen på återbetalning i ett assistansärende.
Beslutet överklagades och kommunen har fått rätt i förvaltningsrätten. Ingen
motpartsbekräftelse på fordran har erhållits. Enligt uppgift från förvaltningen kommer
kommunen att erhålla reglering av fordran. Vi har inte bekräftat denna uppgift.
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Kommunfullmäktige har i budget 2021-2022 och med plan för 2023-2024 beslutat om tre
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. En hänvisning görs även till dokumentet
“Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv”. I
delårsrapporten görs en uppföljning av målen samt en bedömning av måluppfyllelse på
helår 2021. Samtliga mål bedöms uppfyllas under 2021.

I budget finns även ett mål inom området hållbar personalförsörjning. I delårsrapporten
kan vi läsa i text att personalomsättningen sjunker men det görs ingen bedömning om
målet är eller kommer att uppfyllas på helår.

I dokumentet “Mål och vision i Marks kommun” har kommunfullmäktige fastställt 11
kommungemensamma mål inom fyra strategiska områden. Kommunstyrelsen gör en
prognos om målen kommer att nås för 2021 och deras bedömning är att fyra mål
kommer att uppfyllas (36,3 procent), tre mål kommer delvis att uppfyllas (27,3 procent),
två mål kommer inte att uppfyllas (18,2 procent) och för två mål görs ingen bedömning
(18,2 procent).

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021. Verksamhetsmålen bedöms delvis kunna uppnås.
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2021-10-05

Fredrik Carlsson Daniel Larsson
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Signerat med Svenskt BankID
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