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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Årsredovisningen 
bedöms ge en 
rättvisande bild. 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis uppfyllt 

Målen kopplande till 
god ekonomisk 
hushållning uppfylls 
delvis. 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 

Räkenskaperna 
bedöms som 
rättvisande. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-31 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-22. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av tf ekonomichef och redovisningschef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

I RKR´s rekommendation R15 Förvaltningsberättelse anges att förvaltningsberättelsen 

ska innehålla följande huvudrubriker:  

• Översikt av verksamhetens utveckling  

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

• Händelser av väsentlig betydelse 

• Styrning och uppföljning av kommunens verksamhet 

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

• Balanskravsresultat 

• Väsentliga personalförhållanden 

• Förväntade utveckling 

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehåller huvudsakligen den information 

som anges i rekommendationen. Innehållet kan dock fortsatt anpassas för att vara mer i 

linje med ovan nämnda rekommendation (bland annat information om 

pensionsförpliktelser). 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt inom delen om ekonomisk 

redovisning där det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den 

löpande verksamheten. Det finns kompletterande information om budgetavvikelserna i 

text efter tabellen.  

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår till -11 mnkr (-10,1 mnkr). Det framgår att 

kommunfullmäktige i samband med aprilrapport och delårsrapport beslutade att vissa 

nämnder fick redovisa ökade kostnader/minskade intäkter relaterade till den pågående 

pandemin utöver budget. Dessa kostnader uppgår till 28 mnkr enligt nämndernas 

rapportering. Det framgår även att de förändrade förutsättningarna för verksamheten i 

samband med pandemin har skapat upparbetade skulder när odinarie arbetsuppgifter 

fått stå tillbaka.  

Kommunstyrelsen står för det största underskottet (-12,8 mnkr) där kostnader som 

saknar budget men har stöd i politiska beslut uppgår till 14 mnkr. Barn- och 

utbildningsnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 1,1 mnkr där förskola och 

fritidshem redovisar överskott (9,9 mnkr resp 4,6 mnkr) samtidigt som grundskola 

redovisar underskott (-10,2 mnkr). Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 

0,6 mnkr. Inom socialnämnden visar bland annat individ- och familjeomsorg ett 

underskott på -18,1 mnkr samtidigt som stöd till personer med funktionsnedsättning 

redovisar överskott på 13,6 mnkr. Äldreomsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse 

på 4,1 mnkr där vård- och omsorgsboende redovisade ett överskott på 2,8 mnkr 

samtidigt som hemtjänst redovisade ett underskott på -4,7 mnkr. Nämndens reserv 
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användes inte vilket bidrar till överskottet. Teknik- och servicenämnden redovsar en 

avvikelse mot budget på -1,9 mnkr. 

Vi har i övrigt noterat en engångsintäkt iform av ett bidrag till Horredshallen på 6,5 mnkr 

som har belastat de gemensamma verksamheterna samt en engångskostnad iform av 

ett bidrag på 3,0 mnkr som belastat kultur och fritidsnämnden. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt inom ekonomisk 

redovisning som innehåller en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. Det finns kompletterande information angående årets 

investeringar uppställt per nämnd, där de aktuella större projekten under 2020 beskrivs. 

De pågående projekten redovisas i separat tabell som även innefattar en prognos per år 

de kommande tre åren. Investeringsvolymen har ökat med över 200 procent de senaste 

fem åren. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Struktur och 

informationsinnehåll bedöms överlag som bra. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020 och 

det finns inga negativa balanskrav att återställa. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har i budget 2020-2021 och med plan för 2022-2023 hänvisat till 

dokumentet ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” då 

det gäller god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har även beslutat om ”Vision 

och mål i Marks kommun” som pekar ut färdriktningen med strategiska områden och 

kommungemensamma mål. Här framgår att god ekonomisk hushållning är en 

förutsättning för måluppfyllelse. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att ett mål är 

uppfyllt, ett mål prognostiseras att uppfyllas samt ett mål inte är uppfyllt.  

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har beslutat i 
riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning att för att uppnå god 
ekonomisk hushållning ska 
kommunen ha positiva ekonomiska 
resultat med en nivå som bidrar till 
självfinansiering av investeringar 
och med inbyggd motståndskraft till 
förändringar i omvärlden.  
 
Målet har senare specificerats till att 
resultatet ska uppgå till minst 1 
procent av skatter, utjämning och 
finansnetto i genomsnitt under fyra 
år.  

Kommunens resultat har under den 
senaste fyraårsperioden uppgått i 
genomsnitt till 2,7 procent. 
År 2020 uppgick resultatet till 2,5 
procent.  

Målet uppfyllt 

Kommunkoncernen ska i högre grad 
än kommungruppen finansiera 
verksamheten med egna medel. 
Skuld/invånare ska därför vara lägre 
än 90 procent av kommungruppens 
utfall. 

Siffrorna för kommungruppen 
sammanställs först under våren 
2021 därför är bedömningen en 
prognos. 

Målet prognostiseras att uppfyllas. 

Oförändrad skattesats Marks kommuns skattesats höjdes 
inför 2020 och uppgick till 21,51 
procent. 

Målet är inte uppfyllt.  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en uppföljning av samtliga kommungemensamma mål som 

fullmäktige fastställt för verksamheten. Måluppfyllelsen består dels av valda nyckeltal 

där flertalet är i jämförelse med andra kommuner (riket totalt) och dels nämndernas och 

styrelsernas egna mål för respektive verksamhet. Helhetsbedömningen görs av 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens bedömning är att av de 11 kommungemensamma målen är tre (27 

procent) uppfyllda, sex (55 procent) är delvis uppfyllda och två (18 procent) mål bedöms 

inte vara uppfyllt.  
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Av årsredovisningen framgår att vid en självskattning är den sammantagna 

bedömningen att kommunen hade god ekonomisk hushållning under 2020.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 

2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 

2020.  

Kommunstyrelsen lämnar en sammantagen bedömning att kommunen hade en god 

ekonomisk hushållning under 2020.  

Rättvisande räkenskaper1 

Marks kommun redovisar ett resultat för år 2020 på 54,5 mnkr (48,2 mnkr) vilket är 32,5 

mnkr bättre än budget. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 75,9 mnkr (70,4 

mnkr). 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 

noterats. 

Vi har i vår granskning noterat följande: 

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 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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verksamhet är inte i linje med god redovisningssed och vi rekommenderar kommunen 

att använda skulden till dess syfte. 

Det finns ett beslut på ett sk akutbidrag på 1,0 mnkr uppbokat och kostnadsfört 2020 där 

alla berättigade föreningar kan söka medel från med sista ansökningsdatum sista 

februari 2021. Det finns inte någon extern förpliktelse med motpart vid bokslutstillfället 

och uppbokningen kan därför inte anses vara i linje med god redovisningssed. 

Bedömning 

Efter genomförd granskning har vi noterat ovan nämnda avvikelser mot gällande lag och 

god redovisningssed. Vår bedömning är att avvikelserna inte är väsentliga och att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Årsredovisningen 
bedöms ge en 
rättvisande bild. 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
Målen kopplande till 
god ekonomisk 
hushållning uppfylls 
delvis. 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Räkenskaperna 
bedöms som 
rättvisande. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Marks kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 
2020-11-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  

 


