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Årsredovisningens struktur 

Sammanfattning 

Sammanfattning av verksamhet, personal och ekonomi. 

Del 1. Inledning 

Årsredovisningen inleds med reflektioner från kommunstyrelsens ordförande  

Lisa Dahlberg (S), Tomas Johansson (M), kommunstyrelsens vice ordförande  

och kommundirektör Mats Lilienberg. 

Del 2. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av den kommunala 

koncernens verksamhet. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och 

tydlig bild av Marks kommuns verksamhet under det gångna året.  

 

Del 3. Ekonomisk redovisning 

Avsnittet börjar med de redovisningsprinciper som kommunen tillämpar och därefter 

följer kommunens och koncernens ekonomiska redovisning i form av resultat- och 

balansräkning med flera rapporter. 

 

Del 4. Revisionsberättelse 

I detta avsnitt finns revisionsberättelsen för 2019. 
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Sammanfattning 
 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens totala verksamhet och ekonomi under 2019. Den är också information till 

externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, 

samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt till kommuninvånarna. Här 

kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur 

skattepengarna har använts.  

Verksamhet 

Bedömningen är att kommunens grunduppdrag inom vägar, gator, park och 

överförmyndarverksamheten uppfylldes delvis. Övriga grunduppdrag bedömdes ha 

uppfyllts helt eller i hög grad. Bedömningen är densamma som i delårsrapporten 

2019.  

Personal 

Totalt antal anställda har under 2019 ökat med drygt 50 personer och uppgick vid 

årsskiftet till 3 401 personer. Den minskning av sjukfrånvaron, både den totala och 

långtidsfrånvaron, som skett från 2016 till 2018 har nu bromsats upp och sjuktalet 

ligger kvar oförändrat sedan 2018 på 6,1 procent. Även långtidssjukfrånvaron ligger 

kvar på föregående års nivå med 37 procent av den totala sjukfrånvaron. När det 

gäller personalomsättningen så ligger den kvar på en relativt hög nivå på runt 

14 procent.  

Ekonomi 

Årets resultat blev 48,2 mnkr vilket var 34,4 mnkr högre än budget och drygt 

12 mnkr högre än föregående år. Under året investerade kommunen rekordsumman 

318,9 mnkr.  

Resultaträkning Marks kommun 2019 mnkr 

Budgeterat resultat 13,8 

Nämndernas budgetavvikelser -10,1 

Gemensamma verksamheter 27,0 

Skatteintäkter och utjämning 12,9 

Finansnetto 4,6 

Årets resultat 48,2 
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) 

Mark är en fantastisk kommun! En trygg och stabil kommun som hyser allt det som 
gör att det är gott att leva här. Ett föreningsliv och näringsliv med hög klass och en 
god kommunal service.   

  
När detta skrivs är det april 2020. Några månader har gått in på år 2020. Året har 

startat tufft först med höga vattenflöden och nu med Coronavirusets framfart. På det 
viset hamnar året före lite i skymundan just nu, när vi är i en tid då vi behöver lägga 

all kraft på att hantera Coronavirusets effekter. Men trots det ska vi också ta oss tiden 
att ta en titt i backspegeln och hitta kraft i allt som utfördes förra året. Det blir ett 
avstamp för framtiden. Några tillbakablickar från 2019: 

  
• Mark har en långsiktig hållbar ekonomi som ger oss förutsättningar att satsa 

framåt. Investeringarna, d.v.s. byggandet, har ökat rejält. Under året tog vi 
t.ex. beslut att bygga ut och bygga om Horredshallen. Den nya hallen ska tjäna 
Horredsområdet och möjliggöra för ett ökat föreningsliv och fler aktiviteter. 

Detta stärker Horred med omnejd, och det stärker Mark! Lyckeskolan växer 
fram - en fantastisk skola med två tillhörande hallar. År 2021 kommer skolan 

vara klar och elever och personal kan flytta in. Vi är många som längtar efter 
att få se skolan när den är klar! 

  

• Året har inneburit ett fokuserat och koncentrerat arbete med väg 156. 
Tillsammans med näringslivet har vi haft en arbetsgrupp som jobbat med 
åtgärdsvalsstudien för vägen. Kommunfullmäktige fattade med bred majoritet 

ett inriktningsbeslut om att kommunen vill se och tänker arbeta för en utbyggd 
väg 156 med säkrare och snabbare resväg Mark - Göteborg och en förbifart i 
Skene. Väg 156 har en hög prioritet, vi markbor förtjänar en bättre väg!  

  

• Näringslivsprogrammet antogs av kommunfullmäktige. Mark har numera 
äntligen ett näringslivsprogram. Programmet har sin grund i ett förslag som 
näringslivet själva presenterade för kommunen. Nu jobbar vi för att förverkliga 

dess innehåll. Arbetet måste ske i hela kommunen. Ett mycket engagerat 
näringslivsråd följer och pushar på arbetet.  

  

Med detta, och mycket mer som hände, kan jag konstatera att år 2019 var ett år för 
avstamp inför framtiden. Budgeten som kommunfullmäktige antog i november 2019 

för åren 2020-2022 innebar en förstärkning av välfärden i Mark med 20 miljoner 
kronor per år genom en skattehöjning med 30 öre. Genom ett koncentrerat arbete 
och medvetna, långsiktiga beslut kan jag konstatera att Mark står starkare rustat för 

framtiden efter 2019. Framtiden ska vi ta oss an tillsammans. Det starka samhället 
behövs.  

  
Avslutningsvis - TACK till all personal för allt arbete ni gör för oss markbor.  
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Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson (M) 

Det är verkligen aktuellare nu än någonsin med tanke på Corona och Covid-19. Jag 

vill tacka er medarbetare för alla era insatser under det gångna året! Det är era 

ansträngningar som gör att markborna får den service de behöver. Utan alla våra 

engagerade medarbetare blir det ingen leverans av välfärd. 

Minskningen av sjukfrånvaro som vi sett de senaste åren har stannat av och ligger, 

enligt min uppfattning, på höga 6,1 procent. Personalomsättningen ligger ännu högre 

och mäts till cirka 14 procent. Jag ser att vi behöver göra fortsatta insatser för att 

komma tillrätta med sjukfrånvaro och personalomsättning.  

Verksamheten levererar i stort sett goda resultat. Jag ser att vi har en jämförbart god 

nivå på bland annat äldreomsorgsnämndens verksamhet. Vi har en verksamhet som 

är bättre än riksgenomsnittet sett till de nyckeltal som finns tillgängliga. Det finns 

dock varningssignaler och den som jag ser som mest oroande är att enbart 61 procent 

av barnen i årskurs 3 klarar alla delprov. Här finns mycket att göra, det är viktigt att 

inget barn kommer efter så tidigt i skolan!  

Näringslivsklimatet är fortsatt dåligt i kommunen och kräver ytterligare tydlighet och 

vilja att komma tillrätta med tillgänglighet och bemötande. Vi ska vara bra på att vara 

kommun helt enkelt! Är vi duktiga på service till företag kommer vi även vara bra på 

service till alla andra. Företagare är också kommuninvånare. 

Det ekonomiska resultatet 2019 är högre än budgeterat och samtidigt ser vi att 

nämnderna gör ett sammanlagt underskott på 25 miljoner kronor rensat från 

exploateringsvinster. Vi i oppositionen har vid ett flertal tillfällen lyft att det behövs 

tillskott till framför allt äldreomsorgsnämnden. Jag tror att vi i framtiden behöver 

återkomma med justeringar av budget vid fler tillfällen under året. Det känns inte 

rimligt att redovisa högre resultat än budget samtidigt som vi drar ned ute i 

verksamheten. Vi kan också konstatera att kostnadsutvecklingen är högre än 

skatteintäkternas ökning. Ska majoriteten fortsätta att kompensera det med 

skattehöjningar så kan vi vänta oss en mycket högre skatt för alla markbor åren 

framöver. Vi måste hitta nya arbetssätt och använda oss av digital teknik i större 

omfattning. Det är viktigt att medarbetarnas kompetens används på rätt ställe och vid 

rätt tillfälle.  

Under 2019 började äntligen byggnationen av den nya Lyckeskolan. Processen som 

nu till slut lett fram till byggstart har minst sagt varit krokig, men nu har vi snart en 

färdig skola som kommer att bli ett lyft för hela kommunen. Skolstarten hösten 2021 

kommer att vara i den nya skolan. Samtidigt som eleverna och lärarna flyttar in i den 

nya skolan påbörjas arbetet med att riva den gamla skolan och förbereda för 

byggnation av cirka 250 nya bostäder på resten av det gamla skolområdet. Byggandet 

av den nya Lyckeskolan och dessutom bland annat byggnationen av VA-

överföringsledningen mellan Hägnen och Skene är i full gång innebär att 

investeringarna är högre än någonsin i kommunens historia, nästan 319 miljoner 

kronor. Jag ser att investeringarna de närmaste åren kommer att ligga på höga nivåer 
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och det är befogat eftersom kommunen har ett stort uppskjutet behov av underhåll 

och nybyggnation.  

Sammanfattningsvis vill jag påstå att kommunen totalt sett har en mycket god 

ekonomi och bedriver en bra verksamhet som vi alla ska vara stolta över! 
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Kommundirektör Mats Lilienberg 

Det är positivt att få inleda en årsredovisning med att kunna konstatera att den totala 

ekonomin i Marks kommun är genuint god. Kommunkoncernen gjorde 2019 ett 

positivt bokslut med drygt 70 mnkr i resultat trots att de flesta nämnderna visade 

underskott med totalt 26 mnkr. Sedan ett par veckor tillbaka har kommunen startat 

en krisledning för att hantera Covid-19 pandemin och vi förväntar oss en långdragen 

hantering av denna pandemi. Kommunen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att 

minska smittspridningen och vi följer myndigheternas rekommendationer samtidigt 

som vi hanterar de omfattande bemanningsbehoven. Det varnas också för en 

långtgående framtida konjunkturnedgång och att då ha vårt grundläggande positiva 

resultat för 2019 i ryggen ger en ekonomisk stabilitet för framtiden som vi ska vara 

tacksamma för. Det kommer under 2020 och de närmaste åren framöver att finnas 

möjligheter att skapa nya bostäder, bygga äldreboenden, utföra ombyggnationer och 

nybyggnationer av skolor och förskolor som kommer att kunna stimulera vårt lokala 

näringsliv samt ge en möjlighet att också öka befolkningstillväxten och därmed ge en 

långsiktig tillväxt, vilket är positivt för kommunen. 

Mycket har hänt under året och jag vill här nämna några framgångar som jag är extra 

stolt över. Lyckeskolan har växt fram och det har tagits beslut om uppföra en mini-

arena med två fullstora idrottshallar. Ett parkeringshus har planerats inom samma 

område. Till detta kommer en framtida markanvisningstävling som kan ge upp mot 

300 lägenheter i samma område vilket gör att en ny stadsdel skapas i Kinna centrum.  

Marks kommun tog 2019 ett rejält positivt kliv med dryga 7 procents ökning av 

bredbandstäckning. Detta enligt med Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning. 

Marks kommun hamnar nu på 47:e plats i jämförelse med alla landets 290 

kommuner. När det gäller ökning utanför tätort inom samma kategori är klivet upp 

ännu större. Mark har ökat med drygt 17 procentenheter jämfört med år 2018. Jag vill 

här framhålla att det är kommunens strävsamma fiberföreningar som starkast bidragit 

till den goda utvecklingen av fiberutbyggnaden inom kommunen. Utbyggnad av fiber 

bidrar till att säkra utvecklingen och tillväxt hos företagarna och få fler att vilja 

bosätta sig på landsbygden. 

2019 var också året då vi strukturerat arbetade med att påverka våra beslutsfattare 

både inom vårt kommunalförbund, inom Västra Götalandsregionen och i vår Riksdag 

när det gäller utvecklingen av vår infrastruktur av vägar och järnvägar. Tillsammans 

med näringslivet och företagarna i Mark har vi starkt arbetet tillsammans för att väg 

156 ska utvecklas till att bli en mötesfri väg. Resultatet av påverkansarbetet syns 

förhoppningsvis under 2020. 

I augusti 2019 presenterades en gemensam värdegrund för alla anställda. 

Värdegrunden bygger på att vi i kommunens organisation ska upplevas vara 

engagerade, omtänksamma och utvecklande. Detta var starten på ett kulturarbete 

där vi tillsammans utvecklar våra beteenden och förhållningsätt till individ och 

samhälle. 
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Vi har under året som gått arbetat för att skapa ökade förutsättningar för tillväxt och 

utveckling och min tro på kommunens framtid är därmed stark. 
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Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Marks 
kommuns verksamhet under det gångna året. Det är den samlade kommunala 

verksamheten oberoende av hur verksamheten är organiserad som beskrivs och med 
fokus på väsentligheter. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Utvecklingen redovisas genom att 2019 jämförs med tidigare år för kommunen och 

koncernen. Väsentliga förändringar mellan åren kommenteras ur ett verksamhets-
perspektiv. Detta gäller både utvecklingen sedan föregående år och mer långsiktiga 

utvecklingsmönster. 

Efter första tertialet 2019 prognostiserade hela 110 av Sveriges kommuner underskott 
för året. Det gjorde att många kommuner började genomföra effektiviserings- och 
besparingsprogram och lyckades också vända resultatet till att bli positivt vid årets 

slut. 64 kommuner redovisade ett underskott för året och resultatet blev sammanlagt 
starkare än för 2018. Resultaten är dock inte helt jämförbara mellan åren på grund av 

ändrade redovisningsprinciper. 

Marks kommun prognostiserade ett positivt resultat efter första tertialet och det 
positiva resultatet blev större vid årets slut. Resultatet blev positivt trots att 

nämnderna för andra året i rad sammantaget överskred sina budgetramar med 
25 mnkr (bortsett från jämförelsestörande exploateringsvinster 2019). 2018 var 
första året sedan 2011 som nämnderna sammanlagt inte klarade sina budgetramar. 

Marks kommunkoncern redovisade ett resultat på 70,4 mnkr för 2019. I tabell nedan 

lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Det redovisade resultatet för 2019 
var högre än 2018 men något lägre än genomsnittet de senaste fyra åren 

(78,8 mnkr). Att resultatet var något lägre än fyraårssnittet förklaras av ökade behov 
och kostnader inom kommunens kärnverksamhet vård, skola och omsorg samtidigt 
som investeringarna var fortsatt höga och uppgick till 438,4 mnkr. Koncernens 

investeringar finansierades huvudsakligen av sparade medel och årets kassaflöde från 
verksamheten men upplåningen hos bolagen ökade under året med knappt 80 mnkr. 

Trots utvecklingen vad gäller behov av välfärdstjänster är den finansiella ställningen 
förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) var 
40,6 procent för koncernen inklusive pensionsförpliktelser medan motsvarande för 

kommunen var 44,9 procent, skillnaden förklaras av att bolagen delvis finansierat sin 
verksamhet med lån. 

 
Mark är därmed väl rustat för att möta kommande investeringsbehov i framförallt 
lokaler för skola och omsorg samt bostäder. Den goda finansiella ställningen borgar 

för detta men självfinansieringsgraden har gradvis försämrats och kommunen 
investerar för tillfället sparade medel vilket när medlen tar slut innebär att en större 

del av investeringarna kommer finansieras genom upplåning. Detta är en varnings-
signal om att den finansiella risken i koncernen ökar. 
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Kommunkoncernen (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 
Verksamhetens intäkter         593,2             687,3              675,5             662,4             684,4     

Verksamhetens kostnader  -2 273,1       -2 428,7     -2 505,9     -2 592,3     -2 661,3     

Årets resultat           74,8             103,2                 87,9               49,3               70,4     

Soliditet (%) 50,1 50,8 50,0 48,7 47,9 

Soliditet inkl pensionsförpliktelse (%) 39,5 41,0 41,2 40,8 40,6 

Investeringar         265,7             292,3              350,3             329,1             438,4     

Självfinansieringsgrad (%) 71,2 73,8 55,9 51,1 46,9 

Långfristig låneskuld         879,8             917,0              977,0          1 107,0          1 185,0     

Antal anställda       3 308          3 445            3 449          3 428          3 485     

Investeringar per invånare (kr)      7 836          8 542          10 158          9 462          9 175     
 
Kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal invånare 31/12       33 906           34 218     34 484       34 781           34 754   
-varav 1-5 år 1 844 1 838 1 879 1 918 1 914 
-varav 6-15 år 4 092 4 212 4 260 4 320 4 308 
-varav 16-18 år 1 202 1 219 1 242 1 219 1 218 
-varav 19-64 18 859 18 942 19 024 19 103 19 018 
-varav 65-79 år 5 475 5 573 5 630 5 746 5 784 
-varav 80-89 år 1 682 1 670 1 712 1 721 1 767 
-varav 90-w år 409 418 390 411 396 

Kommunal skattesats (%) 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 
Antal anställda       3 225          3 363     3 370      3 346         3 401 
 
Kommunen (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter         378,2             469,4     434,2         423,6             440,1     

Verksamhetens kostnader      -2 095,0          -2 180,5     -2 243,4      -2 333,9          -2 399,8     

Skatteintäkter och utjämning      1 779,0          1 868,2     1 941,9      2 000,7          2 070,9     

Årets resultat           68,6             100,3     83,1           36,0               48,2     

Soliditet (%)           76,3               76,5     75,0           73,2               72,5     

Soliditet inkl total pensionsförpliktelse (%)           36,1               40,6     43,3           43,4               44,9     

Investeringar         105,6             127,1     180,0         202,5             318,9     

Självfinansieringsgrad (%)         120,0             127,0     76,0           48,0               38,0     

Långfristig låneskuld                -                      -       -                -                      -       
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Den kommunala koncernen 

Här ges en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i den kommunala 

koncernen, andra företag där kommunen har ägarintresse och för verksamheten 

väsentliga privata utförare. 

Marks kommuns politiska organisation 

Den politiska ledningen består efter valet hösten 2018 av ett samarbete mellan 

Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna, Markmajoriteten. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är Marks kommuns högsta beslutande församling. De 

51 ledamöterna i fullmäktige utses genom det allmänna valet som genomförs 

samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.  

Det finns åtta partier representerade i kommunfullmäktige i Mark med följande 

mandatfördelning (av totalt 51 mandat): 

 
 

Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. 

Till fullmäktiges uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och utvärdera den 

kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen 

i varje månad utom juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och alla är 

välkomna att lyssna på beslut och debatt, på plats eller via sändning som nås genom 

kommunens webbplats och som kan ses live eller när det passar i efterhand. 

Kommunfullmäktige väljer en demokratiberedning som ska verka för en utveckling av 

den demokratiska processen i kommunen.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet och över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom 

ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder 

ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med 

övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens ordförande 

och vice ordförande är kommunens två kommunalråd. 

8
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Kommunstyrelsen har ett flertal råd. Kommunala funktionshinderrådet, Marks 

kommuns näringslivsråd och Kommunala pensionärsrådet är viktiga för samråd och 

ömsesidig information mellan Marks kommun och företrädare för de olika grupperna. 

Trygghets- och säkerhetsrådet ska långsiktigt verka för minskad brottslighet och ökad 

trygghet i Marks kommun och ta initiativ inom dessa områden. Ett arbete pågår kring 

hur kommunen kan öka ungdomars inflytande, t.ex. genom ett ungdomsråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga nämnder 

Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den löpande verksamheten och 

fattar beslut om den. I Marks kommun finns utöver kommunstyrelsen nio nämnder. 

Varje nämnd har 3–13 ledamöter, beroende på hur stor verksamheten är. För alla 

nämnder finns ett reglemente som anger vilket ansvarsområde nämnden har. 

Nämnderna ska följa de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och det 

ska ske inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige gett. Nämnderna är 

ansvariga gentemot fullmäktige och ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till 

fullmäktige. 

Kommunfullmäktige 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

(13) 

Kommunstyrelsen (15) 

Kultur- och 
fritidsnämnden (11) 

Miljönämnden (7) 

Plan- och 
byggnadsnämnden (7) 

8111) 

Socialnämnden (11) 

Teknik- och 

servicenämnden (11) 

Äldreomsorgs- 
nämnden (11) 

Överförmyndar- 
nämnden (3) 

Valnämnden (8) 

Marks kommuns  

helägda bolag 

 

Moderbolag 

Spinnerskan i Mark AB 

Dotterbolag 

Marks Bostads A 

  Viskastrands AB 

Marks Fastighets AV 

Mark Kraftvärme AB 

Revisorerna (6) 

Krisledningsnämnden 
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Ett nytt verksamhetsområde, arbetsmarknad och integration, har från och med 2020 

samlats under barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att genom nya arbetssätt och 

samverkan mellan kommunens olika verksamheter, arbetsförmedlingen och 

näringslivet minska arbetslösheten och få personer att gå från bidragsberoende till att 

bli självförsörjande. 

För barn- och utbildningsnämnden har verksamhetsåret 2019 präglats av 

organisationsförändringar vilket på sikt förväntas leda till ökad stabilitet och lägre 

chefsomsättning. I denna omorganisation har fyra nya verksamhetschefer samt 

22 rektorer för grundskola och förskola rekryterats. De tjänster som biträdande 

rektorer som infördes 2017 har nu minskats och antalet rektorer ökat samtidigt som 

det sker satsningar på att öka styrning, ledning och stöd till från förvaltningsledningen 

främst inom kvalitets- och utvecklingsfrågor.  

Kommunala bolag 

Marks kommun har ett moderbolag, Spinnerskan i Mark AB, och tre dotterbolag, 

Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB. Under 2019 har 

Marks Bostads AB förvärvat Viskastrand AB som nu ingår som helägt dotterbolag till 

bostadsbolaget. 

Under året har Spinnerskans styrelse initierat en översyn av ägardirektiv och 

bolagsordningar för samtliga bolag som ingår i Spinnerskankoncernen. Ett förslag till 

förändring som kommer att behandlas under våren 2020. I samband med denna 

översyn har även utretts eventuella möjligheter till förändrat uppdrag för Marks 

Fastighets AB samt ändrat uppdrag angående fiberutbyggnad för Mark Kraftvärme AB. 

För fastighetsbolaget var frågeställningen i första hand om organiseringen av 

kommunens byggnation av fastigheter kan göras på något annat sätt. Vad gäller 

organiseringen av byggnation är beslutet att inte göra några organisatoriska 

förändringar. För Marks Fastighets AB kvarstår därmed uppdraget i nuvarande form 

och planen är bolaget ska avvecklas när det finns möjlighet.  

För Marks Kraftvärme AB har översynen resulterat i ett förslag till ett ändrat uppdrag 

med större möjligheter att bygga ut fiber i områden med sämre kommersiella 

förutsättningar. I och med förslaget att ändra ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB 

kommer bolaget att verka under affärsmässiga principer vad gäller fjärrvärme- och 

elverksamhet medan stadsnätsdelen tar sin utgångspunkt i självkostnadsprincipen. 

Det finns en risk att detta får negativ påverkan på bolagets lönsamhet och kan leda 

till nedskrivningsbehov av anläggningstillgångar. 

Privata utförare 

Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla viss verksamhet och service till 

kommunmedborgarna. Verksamhet kan utföras av kommunen, av kommunala bolag 

eller av privata utförare. I Marks kommun utförs viss verksamhet av privata utförare.  

Kommunfullmäktige antog 2018-12-17 ett program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare.  
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Under 2019 har ett företag avslutat sitt uppdrag inom omvårdnadstjänster i ordinärt 

boende och alla omvårdnadsinsatser utförs därmed av den kommunala hemtjänsten. 

I Marks kommun finns det en utförare som utför serviceinsatser såsom städ, inköp 

och tvätt. 

Köpta platser inom förskola och skola, d.v.s. för elever som går i fristående skola eller 

i annan kommun, var år 2019 inom förskolan 10 procent och grundskolan 7 procent. 

Inom gymnasieskolan var motsvarande andel betydligt högre, 36 procent. Värt att 

notera är också att av de elever som går i Marks kommuns gymnasieskola är 

10 procent av eleverna från andra kommuner.  

Kommunalförbund och samordningsförbund 

Marks kommun är medlem i tre kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och från och med 2019 även Tolkförmedling 

Väst. Marks kommun är även medlem i Sjuhärads samordningsförbund. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 

samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet 

enligt särskilt avtal. Förbundet bildades samtidigt som Västra Götalandsregionen och 

är ett av fyra kommunalförbund i Västra Götaland med uppgift att ta tillvara 

medlemskommunernas intressen i delregionen. I förbundet ingår även Business 

Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som 

koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Förbundet är delägare i bolagen 

Gryning Vård AB och Mediapoolen Västra Götaland AB. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett kommunalförbund som 

organiserar och driver räddningstjänst i sex kommuner; Bollebygd, Borås, Mark, 

Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Under 2019 har medlemskommunerna beslutat 

om en ny förbundsordning med en ny ekonomisk fördelningsnyckel.  

Tolkförmedling Väst bildades 2013 med Västra Götalandsregionen och fem kommuner 

i Västra Götaland. Mark anslöt sig till förbundet 1 januari 2019 och kommunal-

förbundet har nu 40 medlemmar. Förbundet ska tillgodose medlemmarnas behov av 

språktolkar och erbjuder översättningstjänster. 

Sjuhärads samordningsförbund är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och åtta kommuner i Sjuhärad. 

Förbundet bildades enligt FINSAM, lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar olika insatser som syftar till att 

personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Verksamhet enligt avtalssamverkan 

Sedan halvårsskiftet 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan 

kommun om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad 

avtalssamverkan.  

Socialnämnden har sedan 2018 avtalssamverkan med Borås Stad gällande 

tillståndshandläggning enligt alkohollagen samt social jour för myndighetsutövning 
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utanför kontorstid. I båda fallen utför Borås Stad uppgifterna åt Marks kommun. 

Under 2019 togs beslut om avtalssamverkan för tjänster inom geografiskt 

informationssystem (GIS) där Marks kommun utför sådana uppgifter åt Svenljunga 

och Bollebygd kommuner. 

Tjänstemannaorganisationen 

Verkställigheten sköts av förvaltningar som består av ett antal tjänstemän som ser till 

att politikernas beslut genomförs på ett bra sätt. Marks kommun har omkring 

3 500 medarbetare som är anställda i någon av kommunens sex förvaltningar eller de 

två bolagen: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen, stödjer barn- och utbildningsnämnden 

• Kultur- och fritidsförvaltningen, stödjer kultur- och fritidsnämnden 

• Socialförvaltningen, stödjer socialnämnden och äldreomsorgsnämnden 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen, stödjer kommunstyrelsen, plan- och 

byggnadsnämnden samt miljönämnden  

• Teknik- och serviceförvaltningen, stödjer teknik- och servicenämnden 

• Kommunledningskontoret, stödjer kommunstyrelsen (tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen), överförmyndarnämnden, valnämnden, 

kommunfullmäktige, Spinnerskan i Mark AB samt Marks Fastighets AB 

• Bostadsbolaget, stödjer Marks Bostads AB 

• Kraftvärmebolaget, stödjer Mark Kraftvärme AB. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Här beskrivs i huvudsak omvärldsförhållanden som påverkar kommunen direkt eller 

indirekt och därmed är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och 

ekonomisk ställning. Särskilt fokus läggs på väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 

Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Sverige har aldrig ökat så kraftigt som under 2010-talet. Störst var 
folkökningen under 2016 och i början av 2017 uppgick befolkningen till 10 miljoner. 

Den främsta orsaken till folkökningen var en historiskt hög inflyttning från utlandet. 
En annan orsak till att befolkningen ökar i Sverige är att det föds fler barn än det är 

personer som avlider. 

Befolkningen i Marks kommun uppgick vid bildandet av kommunen till strax över 

29 000 personer. På 40 år har befolkningen ökat med knappt 6 000 personer, vilket 

motsvarar en ökning på närmare 20 procent. 

Vid en jämförelse av de senaste fem årens befolkningsutveckling mellan Riket, Västra 
Götaland och Sjuhäradskommunerna visar Mark en relativt svag befolknings-

utveckling. 

 

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Marks kommun med 34 781 invånare. Under första 

halvåret 2019 ökade antalet med 119 personer och vid halvårsskiftet fanns det 
34 900 invånare. Under andra halvåret 2019 minskade inflyttningen samtidigt som 

utflyttningen ökade vilket fick till följd att befolkningen minskade med 146 personer 
under denna period. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet invånare i kommunen 

till 34 754, vilket är en minskning med 27 personer jämfört med ett år tidigare.  

Ett negativt flyttningsnetto tillsammans med ett negativt födelsenetto medför en 

negativ befolkningsutveckling under 2019 för Marks kommun. 
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Inflyttningen till kommunen har varje år från 2010 ökat i antal förutom under 2011 
och 2019. In- och utflyttningen har stor påverkan på utvecklingen av antalet 

invånare. Antalet utflyttare varierar mellan åren men den största utflyttningen i antal 

skedde 2019.  

Antalet födda i Mark har under de senaste 10 åren legat på en nivå mellan 320 och 

350 barn per år med undantag för det första året då antalet var 375. 

Arbetsmarknad 

Inskrivna arbetslösa var i Marks kommun i december (2019) 775 personer vilket 
motsvarar 4,5 procent av arbetskraften. Motsvarande siffror samma tid föregående år 
var 751 personer eller 4,4 procent, vilket innebär en ökning med 0,1 procentenhet. 

Detta kan jämföras med en arbetslöshet i riket som var 7,0 procent och i Västra 
Götaland som var 6,2 procent. Inskrivna arbetslösa unga mellan 18 och 24 år var i 

Marks kommun 6,0 procent, vilket var lägre än rikets 8,6 procent och Västra 
Götalands 7,2 procent. Arbetslöshetssiffrorna i Västra Götaland ligger generellt lägre 

än motsvarande siffror i riket. 

Den relativt sett låga arbetslösheten beror på en gynnsam utveckling för företagen i 

kommunen. Trots detta är det fortsatt svårt för kvarstående inskrivna arbetssökande 
att etablera sig yrkeslivet. En förklaring är otillräckliga förutsättningar eller 
utbildningsnivå i relation till kriterier för lediga platser på arbetsmarknaden. Andelen 

arbetssökande med svag konkurrenskraft har varit mer eller mindre konstant sedan 
2013 med svag tendens att öka i slutet på 2019. Betydelsen av att skapa utbildnings-

kedjor i nära samarbete mellan arbetsmarknadens parter och näringsliv har ökat, 

speciellt för kortutbildade.  

De nyanmälda platserna var 91 stycken och minskade med 41,7 procent samtidigt 
som de kvarstående platserna 61 stycken ökade med 58,5 procent inom kommunen 

jämfört med föregående år vid samma tidpunkt (2018). Detta kan jämföras med 
Västra Götaland som minskade med 19,8 procent respektive ökade med 21,2 procent 
och riket som minskade med 11,9 procent respektive ökade med 13,0 procent. Detta 

förklaras delvis med att efterfrågan på rätt arbetskraft utifrån arbetsgivarnas kriterier 
idag inte överensstämmer med arbetskraftsresursen. Prognosen för arbetsmarknaden 
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som Arbetsförmedlingen gör årligen visar att brist på efterfrågad arbetskraft minskat 
mer i Västra Götaland än riket mellan hösten 2018 och hösten 2019. Detta kan bero 

på en generellt minskad efterfrågan och anställningstakt i Västra Götaland jämfört 

med mindre vikande siffror på riksnivå.  

Kvarstående sökande 16-64 år samt antal som fått arbete under månaden 
5 års jmfrl tabell och diagram. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Årtal 
månad 

Öppet 
arbetslösa 

Inskrivna 
arbetslösa 

Inskrivna 
arbetslösa 
18-24 år 

Inskrivna 
arbetslösa 
utrikesfödda 

Arbete 
med 
stöd 

Nystarts 
jobb 

Fått 
arbete 

2015-12 411 771 177 239 272 112 85 

2016-12 364 693 138 286 266 104 72 

2017-12 431 771 122 341 267 74 68 

2018-12 414 751 121 343 269 63 40 

2019-12 394 775 112 335 237 56 56 

 

 

Bostadsmarknad 

Det finns ett underskott av bostäder i både centralorten och i övriga kommunen, både 
i dagsläget och på tre års sikt. Efterfrågan är störst på hyresrätter i storlekarna 1 rum 

och kök och 5 rum och kök. 

Förfrågningar till kommunen visar att det finns ett högt intresse för planlagd mark för 

både bostäder och verksamheter. Efterfrågan varierar inom kommunen, högst 
intresse finns i centralorten och i den nordvästra kommundelen. Intresset bland de 
som ansöker om detaljplaner rör främst flerbostadshus men det finns även 

förfrågningar för att bygga småhusområden.  

Nyproduktionen av bostäder i flerbostadshus är till sin natur mycket varierande mellan 

åren på en relativt liten marknad som Marks kommun, varje projekt syns i statistiken. 
Det pågår flera detaljplaner och markförhandlingar för flerbostadshus i olika delar av 

kommunen. 
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Källa: SCB 

Nyproduktionen av villor ligger relativt stabilt. I princip all nybyggnation sker på privat 
mark och i den nordvästra kommundelen. Kommunen har stor brist på villatomter på 
de platser som intresset finns att bygg på men gott om tomter i orter med mindre 

efterfrågan. För att möta efterfrågan har kommunen påbörjat arbeten med tomter i 
Kinna (Vråsjön) samt Sätila (delar av Smälteryd). Det pågår samtidigt privata initiativ 

för områden med småhus på olika platser i kommunen. 

 
Källa: SCB 

 

Betydande avtal och regelförändringar 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har ingått en 
överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård som gäller från och med 2018-09-25. Överenskommelsen grundar sig i lagen 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (lag 2017:612). Syftet 
med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg 

och säker. I överenskommelsen ändrades villkoren för betalningsansvaret vilket för 
med sig att patienter vårdas kortare tid på sjukhuset efter att hen är utskrivningsklar. 

Överenskommelsen har inneburit förändrade arbetssätt inom den kommunala 

äldreomsorgen och bedömningen är att det lett till ett ökat hemtjänstbehov.  
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

I tabellen nedan beskrivs de mest väsentliga risker som identifierats för kommunen, 

indelat i omvärlds-, verksamhets- och finansiella risker. 
 

Identifierad risk  Beskrivning Hantering av risk 

Omvärldsrisker   

Antalet 85 år och 

äldre ökar kraftigt 

de kommande 

10 åren 

Enligt Västra Götalands-

regionens befolkningsprognos 

ökar antalet äldre över 85 år i 

Marks kommun med drygt 30 

procent de kommande 10 åren. 

Ökningen ställer krav på god 

planering för att möta det 

ökade behovet. 

Marks kommun behöver upprätta 

en planering som beskriver hur 

kommunen ska rusta sig för den 

förväntade ökningen av antalet 

äldre, behovet av lokaler och 

bemanning utifrån förväntad 

befolkningsökning samt plan för 

hur behovet ska tillgodoses.  

Coronaviruset Coronavirusets spridning inom 

Sverige kommer att påverka 

invånare och verksamhet i 

Marks kommun och kommer att 

få effekter på kommunens 

ekonomi. 

Kontinuerlig bedömning av läget 

och att kommunen utgår från 

myndigheters rekommendationer. 

Kommunen behöver också aktuella 

planer för hantering av situationen. 

Verksamhetsrisker   

Kompetens-

försörjning 

Marks kommun har i likhet med 

övriga kommuner brist på 

kompetent arbetskraft inom 

vissa yrkeskategorier. 

Förvaltningar har svårt att få 

personer med rätt utbildning. 

Det ökade antalet över 85 år, 

som beskrivs ovan, kommer att 

öka svårigheten ytterligare. 

Marks kommun behöver göra 

kraftigare åtgärder för att 

rekrytera och behålla personal än 

vad kommunen hittills gjort. Att 

vara en attraktiv kommun och en 

attraktiv arbetsgivare är centralt. 

Finansiella risker   

Ränterisk Marks kommun har inga lån 

idag men enligt budget är 

upplåning tänkt att finansiera 

fortsatt höga investeringar 

inom något år. Bolagen i 

koncernen har emellertid redan 

lån och en hög skuldsättning får 

kostnadseffekter om räntenivån 

ökar. 

I budget 2020–2023 fastställdes 

nytt finansiellt mål för koncernens 

låneskuld/per invånare. 

 

Finansråd på tjänstemannanivå 

infördes 2019. 

 

Prövning och prioritering av 

framtida investeringar och aktivt 

arbete med policy och riktlinjer. 

Budgetföljsamhet Kommunens budget är det 

viktigaste instrumentet för 

styrningen i kommunen. För att 

styrningen ska fungera är 

kontroll och följsamhet en 

grundförutsättning.  

En del av budgetramen avsätts 

som reserv för att möta volym-

ökningar och oförutsedda 

händelser. Åtgärder vid 

budgetavvikelser vidtas omgående. 

Konjunkturnedgång Kommunens verksamhet 

finansieras i huvudsak av 

skatteintäkter och bidrag från 

utjämningssystemet. En 

konjunkturnedgång ligger nu 

framför oss och det medför 

risker för finansieringen av 

kommunens verksamhet.  

Kontinuerliga prognoser för att 

löpande ha en korrekt nulägesbild 

för att kunna ompröva 

budgetposter. 

 

Revidering av budget inför 

nästkommande år beslutas av 

kommunfullmäktige i juni sedan 

2018, vilket ger en mer levande 

budgetprocess. 
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Hållbar utveckling -Agenda 2030 

 

Agenda 2030 antogs av FN år 2015 och innehåller 17 mål som alla världens länder 

ska arbeta med till år 2030. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för 

alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. För att uppnå hållbar utveckling behöver tre dimensioner beaktas: 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Marks kommun ska bidra till målen i Agenda 2030. Under 2019 togs en nulägesanalys 

fram för att beskriva kommunens nuvarande arbete inom Agenda 2030 och identifiera 
prioriterade utvecklingsområden. Kommunen är med i Glokala Sverige, ett 
utbildnings- och kommunikationsstöd som erbjuds av svenska FN-förbundet och 

Sveriges Kommuner och Regioner.  

Miljöarbetet 

Marks kommun har lokala miljömål som gäller till och med 2020. De lokala miljömålen 

är framtagna utifrån de nationella och regionala miljömålen. 

Kommunen arbetar aktiv med att minska energianvändningen för transporter i tjänst 

och en övergång görs till en ökad andel tjänstefordon med förnyelsebara drivmedel. 
En utredning pågår för etablering av tankställe för biogas och vätgas. Mark 

Kraftvärme AB har fått i uppdrag att bygga ut en infrastruktur för laddstolpar.  

Målet om minskning av totalt energibehovet med 20 procent till 2020 är uppfyllt. 

Under 2019 installerades 1200 kvm solceller på Skene brandstation. Totalt finns 

2250 kvm solceller inom lokalförsörjningens verksamheter.  

Cirka 30 procent av förpackningar i restavfallet borde ha gått till materialåtervinning. 

Andelen hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning exklusive biologisk 
behandling under 2018 var 24 procent, vilket är i jämförelse med Sverigemedel. 
Motsvarande nyckel för "Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 

inklusive biologisk behandling" är 41 procent för 2018. 

Kommunen ger möjlighet att lämna farligt avfall dels vid återvinningscentralen men 
också till den Mobila ÅVC (fd Grovsopturen) som besöker orterna i kommunen 

2-4 gånger per år. Det är inte möjligt att veta om allt farligt avfall lämnas in. 
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Vid nybyggnation och förvaltning av förskolor och skolor används Svanenmärkning 
och P-märkning för att säkerställa giftfria miljöer. Strömskolan blev efter sin 

renovering under 2019 som första skola i landet Svanenmärkt. 

Ett projekt påbörjades 2016 med syfte att bidra till strålsäkra miljöer. 113 fastigheter 

av 138 totalt har utförts radonmätning. Kommunen som fastighetsägare inväntar för 
förtydligande från myndigheter angående elektromagnetiska fältens risknivåer och 

gränsvärden. 

Kommunen arbetar aktiv med giftfria miljöer både i undervisning och med 

attitydförändringar kring miljöanpassade produkter, både gentemot personal och 

brukare. Miljöanpassade produkter prioriteras vid inköp i möjligaste mån. 

Kommunen har en naturdatabas med bra underbyggt, aktuellt och lätt tillgängligt 
faktaunderlag som beskriver, bland annat, höga naturvärden, vattenskyddsområden 

och förorenade områden.  

Ett annat viktigt uppdrag för miljöenheten är att inventera strikt skyddade djur- och 

växtarter arter och inkludera dem i naturdatabasen. Under 2019 har inventering 

gjorts av ängssvampar, vildbin och ängsfjärilar. 

Alla vattentäkter, utom två reservvattentäkter, har inrättade vattenskyddsområden 
utifrån aktuell lagstiftning. Det finns en årlig plan för miljötillsyn som inkluderar 

vattentäkterna. Miljötillsyn fick i kommunens budget 2020 medelsförstärkning för att 
ta fram en handlingsplan för förorenade områden. Skyddet av kommunala yt- och 

grundvattentäkter görs särskilt inom detaljplan- och bygglovsprövning. 

I Marks kommun finns fem vattendrag som klassats ha övergödningsproblematik. 

Dessa områden prioriteras även vid inventering och tillsyn av enskilda avlopp. Ett 
vattenprovtagningsprogram avseende de fem åarna med övergödningsproblematik 
har också påbörjats. Inventering och tillsyn på enskilda avlopp, djurgårdar och 

växtodlingsgårdar har utförts enligt plan. Under 2019 har cirka 530 avlopps-
inventeringar utförts. I miljöenhetens behovsutredning och tillsynsplanen är 

miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund.  
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Händelser av väsentlig betydelse  

Under denna rubrik ges upplysningar och viktiga händelser som inträffat under 2019 

eller under de första månaderna 2020. Det handlar bland annat om köp, försäljningar, 
större investeringar och betydande rättstvister. Även pågående arbeten och 

satsningar av vikt för koncernens och kommunens framtid beskrivs. Avsnittet avslutas 

med ett axplock från årets som gått. 

Lyckeskolan 

Under våren 2019 påbörjades bygget av den nya Lyckeskolan. Skolan är planerad för 
600 högstadieelever och ska tas i bruk inför höstterminen 2021. Utgiften är beräknad 
till 240 mmkr för skolbyggnaden och de två anslutande idrottshallarna beräknas till 

68 mnkr. Detta är den största investeringen i kommunen hitintills. Skolan och 
idrottshallarna ska ingå som en del av en större byggsatsning där kommunen även 

planerar bostäder i området kring Lyckeskolan och Sahara. 

 

Exploatering 
Under 2019 har flera exploateringsområden sålts. Ett av dem är projekt Ängahagen II 
i Skene där det pågår byggnation av 56 bostäder. Även kvarteret Domherren i Kinna 

(Kinna 24:121) samt Kinnaström 5 har sålts under året. Planerad byggnation på dessa 
fastigheter är totalt cirka 120 bostäder. Årets exploateringsvinster uppgick till 

15,3 mnkr, vilket är en nivå som kommunen inte kommit i närheten av förut.  
I Sätila påbörjades i slutet av året en markanvisningstävling för Lygnersvider 1:29, 
Smälteryd. Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i förslag som 

med sina arkitektoniska, ekologiska och sociala kvaliteter stärker de befintliga värden 
som platsen erbjuder. Inom området bedöms cirka 200 bostäder byggas. 

Kommunstyrelsen har också beslutat att gå ut med en markansvisningstävling för 
Kinna centrum. Ambitionen är att tävlingen ska utlysas under våren 2020. Området är 
tänkt att generera cirka 250 nya bostäder. 

 
Genomlysning av kommunens kapacitet att genomföra bygginvesteringar 

Mot bakgrund av att kommunen har behov av att genomföra ett antal större 
bygginvesteringar och reinvesteringar under den närmaste 10-årsperioden är det är 
av stor vikt att kommunen har en organisation och ett arbetssätt som kan möta 

behoven. En genomlysning av investeringsbehov, organisation och processer har 
gjorts av Tyréns. I rapporten som Tyréns överlämnar är slutsatsen att Marks kommun 
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inte står rustade för att driva simultana bygginvesteringar inom kommunen. 
Organisationen behöver förstärkas och det behöver tas fram en byggprocess och 

skriftliga rutiner. Kommunikationen kring investeringsprojekt behöver även den ses 
över. Teknik- och servicenämnden har under hösten förstärkt sin organisation och 
arbetat fram förbättringsåtgärder med utgångspunkt från rapporten. 

 
Pågående tvist 

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som skötte insamling 

av kommunens hushållsavfall 2016–2018. Efter avslutad upphandling tecknades avtal 

och entreprenören påbörjade insamlingen 2016. Tvisten uppkom under 2017 och rör i 

huvudsak den avtalade rörliga ersättningen för så kallade gångavstånd. Entreprenören 

har stämt kommunen på totalt 49 mnkr, vilket kommunen bestridit. Kommunen har, 

mot bakgrund av att kommunen anser att entreprenörens fordran är grundlös, inte 

bokat upp någon kostnad för detta.  

Väsentliga händelser och utvecklingsarbeten i nämnder och bolag 
Inom äldreomsorgens verksamheter har antalet personer som har insatser i boende 

och hemtjänst varit relativt stabilt under de senaste tre åren. Däremot har 

vårdtyngden ökat framförallt inom hemtjänsten (5,7 procent under 2019). Samma 

tendens noteras inom hemsjukvården och de särskilda boendena. Hemtjänsten har 

också påverkats av ett större hälso- och sjukvårdsuppdrag på grund av lagen om 

”Utskrivningsklar patient”. Det kräver betydligt större flexibilitet i planeringen för 

hemtjänsten, då patienterna behöver komma hem inom tre dagar. Planeringstiden var 

tidigare fem dagar.  

Personalkontinuitet inom hemtjänsten i Marks kommun, d.v.s. antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, är högre än riksgenomsnittet. I Mark är 

resultatet för 2018 18 personal. År 2019 var motsvarande siffra för Marks kommun 

20 personal att jämföra med medel för samtliga kommuner som var 16 personal. 

Äldreomsorgens digitaliseringsinsatser i form av nyckelfria lås, medicinskåp och 

trygghetskameror har fortsatt under året. 

Ett intensivt arbete pågår med en åtgärdsvalsstudie för länsväg 156. En 

åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med trafikverket, 

regionen och närliggande kommuner för att tillsammans få en helhetsbild och hitta 

hållbara förslag på åtgärder. Kommunen har under hösten getts möjlighet att yttra sig 

på det förslag som tagits fram i åtgärdsvalsstudien. 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mark Nord Väst har varit ute på 

samråd. Den beskriver förslag till användning av mark- och vattenområden och då 

bland annat möjligheter för utveckling av ny bebyggelse i befintliga tätorter och 

landsbygd. Den nya överföringsledningen för vatten och avlopp har inneburit ett 

större antal lokaliseringsmöjligheter. Samrådshandlingen ska sammanställas och 

redovisas för kommunstyrelsen under nästa år. Ambitionen är att den antagna 

handlingen ska vara helt digital. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Här beskrivs hur kommunens styrning, uppföljning och intern kontroll för den 

kommunala koncernen och kommunen går till samt resultatet av årets arbete i dessa 

frågor. 

Mål- och resultatstyrning 
Kommunens uppgift är att bedriva den verksamhet man politiskt beslutat om för att 

skapa värde för medborgarna. Mål- och resultatstyrning innebär att fokus i planering, 
genomförande och uppföljning ligger på vad kommunen åstadkommer för 
skattebetalarnas pengar och inte på pengarna i sig. Det kommunala uppdraget utgår 

från medborgarna genom deras ställningstaganden i de allmänna valen och regleras 
genom lagar, förordningar och föreskrifter. Kommunfullmäktige styr därmed 

kommunens verksamhet med medborgarnas grundläggande behov i fokus. Utifrån 
detta uppdrag har fullmäktige beslutat om en vision, strategiska områden och 

kommungemensamma mål för Marks kommun. Varje nämnd och styrelse sätter mål 
inom de kommungemensamma målen och kommunfullmäktiges strategiska områden 
utifrån de grunduppdrag de tilldelats i reglementen eller ägardirektiv och 

bolagsordningar. 

Kommunen är inne i en process att arbeta om sitt styrsystem och arbeta fram en ny 

vision och nya mål. En del i utvecklingen är att tydliggöra kommunen, nämndernas 
och styrelsernas grunduppdrag. Inför nämndplanerna 2020 har nämnderna preciserat 

sitt grunduppdrag och fått uppdrag att beskriva när styrelsen och nämnden och 

uppnått sitt grunduppdrag.  

Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll 

inom kommunkoncernen. Den interna kontrollen handlar om styrning samt att 
verksamheten har säkra rutiner för att nå uppsatta mål och utföra de uppgifter som 
kommunkoncernen har ansvar för på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Internkontroll är inte endast en styrnings- och strukturfråga, utan berör också 
förhållningssättet hos förtroendevalda, chefer och medarbetare. Internkontrollen är 

också ett viktigt verktyg i att understödja kommunstyrelsens uppsikt över nämnder 

och bolagsstyrelser.  

En återrapportering har genomförts av 2019 års internkontrollplaner. Respektive 
nämnd och bolagsstyrelse har ansvaret att följa upp och åtgärda de avvikelser som 

konstaterats i samband med uppföljningen.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Av kommunallagens sjätte kapitel framgår att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 

som bedrivs av andra juridiska personer. 

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga 

nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. 

Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in 
de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 

uppgifter. 

Kommunstyrelsen har under 2019 tydliggjort innehåll, struktur och former för 

uppsiktsplikten i Marks kommun genom att antal riktlinjer för uppsiktsplikten. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Detta avsnitt innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Avsnittet innehåller också en 

beskrivning av kommunens ekonomiska utveckling och ekonomiska ställning. 

God ekonomisk hushållning i Marks kommun 
I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna 
ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Enligt god ekonomisk hushållning i 

Marks kommun ska kommunens verksamhet bedrivas på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt perspektiv. Det innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa 
kommande generationers möjligheter till utveckling. 
God ekonomisk hushållning i Marks kommun innebär;  

• positiva ekonomiska resultat 
• investeringar med egna medel 

• oförändrad skattesats 
• effektivt resursutnyttjande 
• god förvaltning av kommunens egendom. 

 
Kommunens grunduppdrag  

Marks kommun har som en del i God ekonomisk hushållning lyft fram effektivt 

resursutnyttjande och en del i det är hur väl kommunens grunduppdrag uppfylls. 

Kommunfullmäktige har i budgeten för åren 2019–2022 fördelat uppdrag och resurser 
till nämnder och styrelser. I årsredovisningen görs en bedömning av hur väl 

grunduppdrag har uppfyllts. Bedömningen utgår från hur väl uppdragen har uppfyllts 
gentemot medborgarna. Kommunstyrelsen har tagit del av nämnder och styrelsers 
rapporteringar och instämmer i de bedömningar som nämnder och styrelser gör vad 

gäller uppfyllande av sitt grunduppdrag. 

Teknik- och servicenämnden har bedömt att grunduppdraget inom gator, parker och 
vägar uppfylldes enbart delvis. Enligt nämnden krävs en ökad budget främst avseende 

beläggningsunderhåll för nämnden ska ha möjlighet att uppfylla grunduppdraget.  

Överförmyndarnämnden har bedömt att de enbart delvis uppnådde sitt grunduppdrag.  

Sammantaget är bedömningen är att kommunen i högre grad uppnådde sitt 
grunduppdrag år 2019 jämfört med 2018, då bedömningen är att sju av nämndernas 

grunduppdrag uppnåddes enbart delvis år 2018, jämfört med två år 2019. 
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 Helt I hög grad Delvis I låg 
grad 
/Inte alls 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

 Förskola 
Grundskola 

Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 

  

Kommunstyrelsen  Styrning och ledning 
Övergripande 
utvecklingsfrågor 

  

Kultur- och fritids-
nämnden 

 Kulturskola/kultur för 
barn 
Kultur-fritid 
Bibliotek 

  

Miljönämnden Miljötillsyn 

Hälsoskyddstillsyn 

och enskilda avlopp 
Naturvård  

Livsmedelstillsyn 

 

  

Plan- och byggnads-
nämnden 

 Bygglov och 
detaljplaner 

  

Socialnämnden  Stöd till personer med 
funktionsnedsättning 
Individ- och 
familjeomsorg 

  

Teknik- och 

servicenämnden 

 Vatten- och 

avloppsförsörjning 
Avfallshantering 

Gator, vägar, 

parker 
 

 

Valnämnden Val    

Äldreomsorgsnämnden  Vård och omsorg om 
äldre 

Kommunal hälso- och 
sjukvård 

  

Överförmyndarnämnden   Överförmyndar-
verksamhet 

 

Spinnerskan i Mark AB Samordna verksam-
heten och verka för 
koncernnytta 

   

Marks Bostads AB  Bostadsförsörjning   

Marks Fastighets AB Lokalförsörjning för 
industri och 
serviceföretag 

   

Mark Kraftvärme AB Produktion och 
försäljning av värme 

och ånga 
Produktion och 
försäljning av el 

Förvaltning och 
utveckling av stadsnät 

för fiberkommunika-
tion 

  

 

Jämförelse med andra kommuner 
Ett annat sätt att bedöma om kommunen har ett effektivt resursutnyttjande, som är 

en del i god ekonomisk hushållning, är att jämföra Marks resultat med andra 

kommuner. 

Marks kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) jämförelse 
'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK). KKiK redovisar och jämför resultat inom 

områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett 
övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse 

med andra kommuner. 
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KKiK ger en bild av kommunens kvalitet inom följande tre områden: 
• Barn och unga 

• Stöd och omsorg 

• Samhälle och miljö. 

Resultatet varierar och visar både på områden där verksamheten har god kvalitet och 
på områden där förbättring kan ske. Ett exempel på kommande utvecklingsarbete är 
att kommunen planerar för införande av kontaktcenter för att bättre hantera 

inkommande telefon- och e-postförfrågningar. 

Grön markering betyder att Marks kommuns resultat är bland de 25 procent med bäst 
resultat 

Ingen färgmarkering betyder att Marks kommuns resultat är bland de 50 procent mittersta 
resultaten. 

Röd markering betyder att Marks kommuns resultat är bland de 25 procent med sämst 
resultat 

 

Barn och unga  
Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. 
Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat 

till barn och unga inom kultur och fritid och barn och unga i behov av stöd och 
omsorg. Skolresultaten har över tid varierat i Marks kommun och 2019 är resultatet 

för åk 3 låga. 
 2016 2017 2018 2019 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 28 29 60 60 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,0 5,0 4,8  

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 141 080 149 739 154 125  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov 

för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, 
kommunala skolor, andel (%) 

74 74 73 61 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 

skolor, andel (%) 

93,5 87,3 87,5 85,3 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

88,1 78,4 77,1 81,8 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%) 

88,9 86,7 79,3 83,4 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva 

svar, andel (%) 

73,2  58,5  

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 94 391 99 229 102 110  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
andel (%) 

69,8 74,7 71,3 70,5 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%) 

72,9 75,7 72,7 72,1 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 125 837 127 386 136 375  

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, 
antal/1000 inv 0–20 år 

48,2 39,5 29,2  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7–20 år 31 31 29  

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–
15 år, (%) 

18  18  
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Stöd och omsorg 
Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av 

specifika verksamheter utifrån specifika behov. Brukarbedömningarna inom äldre-
omsorgen visar att de äldre är nöjda med verksamheten. Personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten, d.v.s. hur många personal som besöker en hemtjänsttagare, är låg. 
 2016 2017 2018 2019 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad 
situation, andel (%) 

67  75 82 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

76 71 74 70 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde 

17 20 9 6 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 088 3 373 3 474  

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 
inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 

  16  

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid 

hemma, andel (%) 

83  80  

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 

69  74  

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl SFB, kr/inv 

7 425 7 763 8 167  

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

66 62 49  

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, medelvärde 

21 19 18 20 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

82 81 82 88 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 

91 94 95 94 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 219 284 228 812 235 742  

 

Samhälle och miljö 

Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, 
vistas eller verkar i kommunen, kommunal service såsom bibliotek, arbetsmarknad, 

samhällsbyggande, näringsliv och miljö. Samhälle och miljö är ett brett område.  
Tillgängligheten till kommuns tjänster och service är viktigt för att kommunen ska 
upplevas som en attraktiv och kreativ plats. Ett aktuellt utvecklingsarbete är att 

kommunen planerar för införande av kontaktcenter för att bättre hantera 
inkommande telefon- och e-postförfrågningar. 
 2016 2017 2018 2019 

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)  69 73 72 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 

direkt svar på en enkel fråga, (%) 

46 33 35 50 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng 
(%) 

83 85 89 93 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 

 26 23  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%) 

45 26 30  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) 

42 41 41  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  46   

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 420 414 411  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 57,0 56,5 51,9 44,5 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 30 27 30  
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Måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål 
Marks kommuns vision pekar ut färdriktningen och berör alla som bor och verkar i 

kommunen. Marks kommuns vision är: 

Mark är känd som en attraktiv kommun. 

En kommun där det är bra att bo och verka. 

En kommun där livskvalitet står i fokus. 

Under visionen är de kommungemensamma målen samlade i fyra strategiska 
områden. Inom dessa områden sätter nämnder och styrelser egna mål för respektive 

verksamhet utifrån de grunduppdrag de tilldelats i reglementen och ägardirektiv. 
Kommunstyrelsen har gjort en värdering av måluppfyllnaden utifrån nämnders och 
styrelsers uppföljning. Bedömningen grundar sig på måluppfyllande av nämnders och 

styrelsers egna mål samt övriga kvalitetsmått som kommunen använder sig av.  

Symbolförklaring:  

 Uppfyllt  

 Delvis uppfyllt 

 Inte uppfyllt 

 Kan inte bedömas 

 

Sammanställning övre måluppfyllelsen de senaste fem åren. 

Strategiskt mål  2015 2016 2017 2018 2019 

I Mark ska barn 
och unga få en 

bra start i livet 
för att utveckla 
sin potential 

Barn och unga har en god 
utbildning 

     

Barn och unga har en 
meningsfull fritid 

     

Barn och unga är trygga och 
ges möjlighet att påverka i 

frågor som rör dem 
     

I Mark ska de 
som behöver få 
bra stöd och en 
god vård och 
omsorg 

All hjälp utformas efter 
individuella behov med 
delaktighet från brukare och 
anhöriga  

     

Allt arbete bedrivs med 
professionellt 

förhållningssätt och god 
kvalitet  

     

Arbetet har en 
rehabiliterande och 
förebyggande inriktning  

     

I Mark ska det 
vara lätt att 
starta, driva och 

utveckla företag 

för att skapa 
arbetstillfällen 

Ett gott företagsklimat       

En god samverkan mellan 
skola och näringsliv       

I Mark ska vi 
vara en kreativ 
kommun för att 
alla ska trivas 
med att bo och 

leva 

En god kommunal service       

Goda boendemiljöer       

Goda möjligheter till 
inflytande och ett rikt fritids-
och kulturliv  
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Strategiskt område 1:  

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål:  

• Barn och unga har en god utbildning 

• Barn och unga har en meningsfull fritid 

• Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem 

 

Barn och unga har en god utbildning 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer  

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 
Sammanvägd bedömning 

 

  

De flesta av nämndernas 

indikatorer för målet har inte 

uppnåtts. En orsak till att 

indikatorerna inte uppnås är att 

barn- och utbildningsnämnden har 

högt uppsatta mål, exempelvis att 

100 procent av eleverna i åk 3 

uppnå kravnivån i alla ämnen och 

att 100 procent av eleverna ska ha 

gymnasieexamen.  

Jämförs Marks kommuns resultat 

2019 med andra kommuner låg 

Marks resultat i nivå med riket för 

åk 9 och gymnasiet. Däremot var 

det ett lågt resultat i nationella 

prov framförallt för åk 3, men även 

för åk 6. När det gäller resultatet i 

nationella prov för åk 3 tillhör 

Marks kommun de 25 procent av 

kommunerna med lägst resultat.  

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes delvis. 

 

Jämförelser med andra 

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen: 

Mark 76 procent och riket 76 procent  

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik:  

Mark 86 procent och riket 88 procent 

Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i matematik: 

Mark 55 procent och riket 65 procent 

Gymnasieelever med examen inom 4 år: 

Mark 72 procent och riket 71 procent 

 

Barn och unga har en meningsfull fritid 

 
Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 
Sammanvägd bedömning 

 
   

Inga nämnder eller styrelser hade 

indikatorer inom målet barn och 

unga har en meningsfull fritid.  

Vid jämförelse med andra 

kommuner görs bedömningen att 

målet uppfylldes. 

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes. 
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Jämförelser med andra 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per antal individer 7–20 år: 

Mark 29 tillfällen och riket 27 tillfällen  

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år: 

Mark 16,4 lån och riket 13,2 lån 

 

 

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem 
   

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 
Sammanvägd bedömning 

 

  

Teknik- och servicenämnden mäter 

barn och ungas delaktighet i 

utformning av utvändiga lekmiljöer 

och nämndens mål för 2019 

uppfylldes. 

Skolenkäten i åk 5 och åk 8 som 

genomfördes under 2018 och har 

frågor om hur eleverna upplever 

tryggheten och hur de kan vara 

med och påverkan. På enkäten var 

resultatet för Mark i stort sett i nivå 

med riket för åk 5 och för åk 9 var 

resultatet för Mark något sämre än 

riket.  

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes delvis. 

 

Jämförelser med andra 

Andel positiva svar på frågan till åk 5 

På lektionerna är vi med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter:  
Mark 73 procent och riket 70 procent 

Jag känner mig trygg i skolan:  

Mark 88 procent och riket 89 procent 

 
Andel positiva svar på frågan till åk 9 

På lektionerna är vi med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter:  
Mark 45 procent och riket 51 procent  

Jag känner mig trygg i skolan:  
Mark 80 procent och riket 83 procent 
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Strategiskt område 2:  

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg 

Kommungemensamma mål:  

• All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga 

• Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet  

• Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning 

 

All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och 

anhöriga 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 
Sammanvägd bedömning 

   

Både äldreomsorgsnämnden och 

socialnämnden följde målet genom 

andel brukare med genomförande-

planer. Nämndernas mål 

uppnåddes inom hemtjänst där 79 

procent av brukarna hade en 

genomförandeplan, vid särskilt 

boende inom äldreomsorgen var 

siffran 85 procent och inom 

funktionshinder 98 procent och 

vuxenenheten 97 procent. Inom 

familjeenheten hade 82 procent 

genomförandeplan, vilket var lägre 

än nämndens mål. 

Resultaten var i nivå med, eller 

bättre än, riksgenomsnittet. Vid 

frågorna om hänsyn tas till den 

enskildes åsikter och önskemål vid 

brukarundersökningarna 2018 är 

Marks resultat något bättre än 

riksgenomsnittet för hemtjänst, 

särskilt boende och individ- och 

familjeomsorgen.  

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes. 

 

Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 
 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 
Sammanvägd bedömning 

   

Av totalt tio indikatorer som 

användes för att följa upp målet 

nås målnivån för sex indikatorer. 

De fyra indikatorer som delvis eller 

inte uppfyllts är inom social-

nämndens område. Sammantaget 

bedöms måluppfyllelsen för 

nämnderna att delvis ha uppfyllts. 

Jämförelser med andra kommuner 

visar på flertalet nyckeltal där 

Marks kommun har ett lågt resultat 

och bedömningen är att kommunen 

inte uppfyllde målet. Brukarunder-

sökningar inom flera verksamheter 

visar på goda resultat. 

Sammantaget görs bedömningen 

att målet nåddes delvis. 

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes delvis. 
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Jämförelse med andra 

Personkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar: 

Mark 20 och riket 16 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng: 

Mark 80 och riket 83 

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, 

Mark 62 och riket 77 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats,  

Mark 70 och riket 72 

Andel brukare inom barn- och ungdomsvård IFO som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda 

boende: 

Mark 92 och riket 85 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende: 

Mark 88 och riket 81 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med hemtjänst: 

Mark 94 och riket 88 

 

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 

Sammanvägd 

bedömning 

   

Nämnderna har fyra indikatorer som 

mäter rehabiliterande och 

förebyggande inriktning, varav två 

nådde målnivån. 

I jämförelse med andra kommuner 

var Marks kommuns resultat i ett 

flertal fall sämre än riket. Samman-

taget görs bedömningen att målet 

delvis uppnåddes. 

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes 

delvis. 

 

Jämförelse med andra 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet: 

Mark 54 procent och riket 53 procent 

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar 

Mark 36 procent och riket 54 procent 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd 

Mark 70 och riket 79 

Ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats 

Mark 59 och riket 74 
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Strategiskt område 3:  

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa 

arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål:  

• Ett gott företagsklimat 

• En god samverkan mellan skola och näringsliv 

 

Ett gott företagsklimat 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 

Sammanvägd 

bedömning 

   
För de två indikatorer som används 

för att följa upp målet ett gott 

företagsklimat nåddes inte 

målnivåerna. 

År 2019 fick Marks kommun ett 

något sämre resultat för det 
sammanfattande omdömet på 
företagsklimatet från näringslivet 
jämfört med 2018.  

 

Bedömningen är att 

målet inte uppnåddes. 

 

 

En god samverkan mellan skola och näringsliv 

 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 

Sammanvägd 

bedömning 

   

Det fanns en indikator till målet en 

god samverkan mellan skola och 

näringsliv. Samtliga ungdomar som 

sökt feriearbete och tackat ja till 

erbjuden plats fick ett arbete 

sommaren 2019. 

För få indikatorer och få mått göra 
att målet om god samverkan mellan 
skola och näringsliv inte kan 
bedömas. När närlingslivet bedömer 

hur de upplever skolans attityd till 
näringslivet ligger Marks resultat i 
nivå med riket. Målet bedöms att 
det uppnåddes, då vägs också 
aspekten in att det pågår många 
goda aktiviteter mellan företag och 
skola. 

 

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnås. 
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Strategiskt område 4:  

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och 

leva 

Kommungemensamma mål:  

• En god kommunal service  

• Goda boendemiljöer 

• Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv 

 

En god kommunal service 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 

Sammanvägd 

bedömning 

   

Av de totalt 38 indikatorer som 

nämnder och styrelser följer inom 

målet för en god kommunal service 

nådde 24 av måtten de målnivåer 

som beslutats om. Därmed bedöms 

målet delvis vara uppfyllt. 

Jämförelser med andra kommuner 

visar skiftande resultat och målet 

bedöms utifrån dem att vara delvis 

uppfyllt. 

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes 

delvis. 

 

Jämförelser med andra 

Tillgänglighet e-post, andel som får svar inom en dag: 

Mark 72 och riket 84 

Tillgänglighet telefon, andel som får svar direkt på en enkel fråga: 

Mark 50 och riket 56 

Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen: 

Mark 93 och riket 88 

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka: 

Mark 52 och riket 55 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn: 

Mark 60 och riket 59 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd: 

Mark 6 och riket 15 

Väntetid i antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende: 

Mark 49 och riket 53 
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Goda boendemiljöer 

 

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 

Sammanvägd 

bedömning 

   

Inom målet om goda boendemiljöer 

nådde 6 av 13 mått beslutade 

målnivåer. Målet bedöms därmed 

som delvis uppfyllt. 

Resultatet från den medborgar-

undersökning som gjordes 2017 

visade goda resultat för Mark som 

kommun att bo i och bedömningen 

att målet var uppfyllt. 

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes. 

 

 

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv 

   

Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 

Sammanvägd 

bedömning 

   

Nämnderna och styrelserna hade 

ingen indikator för målet. 

Vid jämförelser med andra 

kommuner görs bedömningen att 

målet har delvis uppfyllts. 

Den sammanvägda 

bedömningen är att 

målet uppnåddes 

delvis. 

 

 

Jämförelser med andra 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per antal individer 7–20 år: 

Mark 29 tillfällen och riket 27 tillfällen  

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år: 

Mark 16,4 lån och riket 13,2 lån 
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Finansiella mål 
 

För att bedöma om god ekonomisk hushållning ska råda i Marks kommun används 

följande finansiella mål: 

Positiva ekonomiska resultat 
Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att resultatet ska vara positivt. Målets 
syfte är att kommunens skulder inte ska öka i framtiden och att det finansiella 

handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska försvagas. Ett positivt resultat ger 
utrymme att över en längre tid självfinansiera större delen av normal 

investeringsvolym i kommunen.  

Kommunen har preciserat målet 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 haft ett genomsnitt på 3,39 procent och 

uppgick 2019 till 2,32 procent.  

Investeringar med egna medel 
Investeringar med egna medel (självfinansieringsgraden av investeringarna) mäter 

hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före 
avskrivningar. 100 procent innebär att årets resultat före avskrivningar kan finansiera 

samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att 
kommunen inte behöver låna eller använda sina sparade medel till investeringarna.  
 

Självfinansieringsgraden uppgick 2019 till 38 procent och över den senaste 
fyraårsperioden blev utfallet ett genomsnitt på 62 procent. Därmed uppfylls inte målet 

om investeringar med egna medel vilket innebär att det långsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet försvagats något under fyraårsperioden. 

Oförändrad skattesats 

Marks kommuns skattesats uppgick 2019 till 21,21 procent och det finansiella målet 
om en oförändrad skattesats uppfylls då skattesatsen har varit oförändrad de senaste 

fyra åren. 

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning är det viktigt att bedöma de finansiella 

målen utifrån sin helhet och även över tid för att få en klar och rättvisande bild. Fler 

nyckeltal för att skapa denna bild finns i avsnittet finansiell analys. 
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Finansiella mål, 

Marks kommun 
  

Period 
Utfall 

helår 

2016 

Utfall 

helår 

2017 

Utfall 

helår 

2018 

Utfall 

helår 2019 

   

Positiva 

ekonomiska 

resultat 

Resultatet ska uppgå 

till minst 1 procent 

av skatter, 

utjämning och 

finansnetto i 

genomsnitt under 

fyra år.  

 Senaste 

fyraårs- 

perioden 

4,24 % 4,02 % 3,79 % 3,39 % 

 Innevarande 

år 

5,36 % 4,27 % 1,80 % 2,32 % 

Investeringar 

med egna 

medel                        

Investeringsvolymen 

ska vara lägre än 

summan av resultat 

och avskrivningar. 

Målet uppfylls när 

självfinansieringsgra

den är 100 procent 

eller högre. 

 Senaste 

fyraårs- 

perioden 

122 % 101 % 85 % 62 % 

 Innevarande 

år 

127 % 

 

76 % 

 

48 % 38 % 

Oförändrad 

skattesats 

  Skattesats 

oförändrad 

Skattesats 

oförändrad 

Skattesats 

oförändrad 

Skattesats 

oförändrad 

 

Marks kommun har inför 2020 reviderat de finansiella målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning i syfte att få en bättre och mer ändamålsenlig styrning av 

investeringarna. Målet om självfinasiering är efter ändring utbytt mot att koncernens 

bruttoskuld/invånare ska vara lägre än 90 procent av måttet för vår kommungrupp. 
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Resultat och ekonomisk ställning i Marks kommun 

Resultatutveckling 

 Utfall Utfall Utfall Utfall 

Mnkr 2016 2017 2018 2019 

     

Resultat, mnkr 100,3 83,1 36,0 48,2 

Årets resultat/     

skatter+utjämning+finansnetto, % 5,4 4,3 1,8 2,3 

Årets resultat/eget kapital, % 6,5 5,1 2,2 2,8 

 

Resultatet för 2019 blev 48,2 mnkr vilket var drygt 12 mnkr högre än resultatet 2018. 

Som ovan beskrivits uppfylldes det finansiella resultatmålet både för 2019 och för den 

senaste fyraårsperioden. Genomsnittligt resultat för de fyra åren 2016–2019 blev 

66,9 mnkr, vilket innebar ett genomsnittligt resultat på 3,4 procent av skatt, 

utjämning och finansnetto. Resultatmålet uppnåddes även sett till varje enskilt år.  

Resultatet i förhållande till det egna kapitalet ökade från 2,2 procent 2018 till 

2,8 procent 2019. Det egna kapitalet kan därmed anses ha värdesäkrats eftersom 

nivån översteg aktuell inflation under 2019. 

Förändring av kostnader och intäkter 

 Förändr Förändr Förändr Förändr 

Förändring från föregående år, % 15-16 16-17 17-18 18-19 

     

Verksamhetens intäkter 24,1 -7,5 -2,4 3,9 

Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar 7,0 2,5 4,2 3,3 

Verksamhetens nettokostnader 3,3 5,1 5,8 3,1 

Skatter, utjämning och finansnetto 4,9 3,9 3,1 3,7 

 

Skatteintäkter, utjämning och finansnetto ökade med 3,7 procent mellan 2018 och 

2019. Årets utfall påverkades av erhållna statsbidrag för tillfälligt stöd för mottagande 

av ensamkommande unga och del av de så kallade välfärdsmiljarderna med 

sammanlagt 10,8 mnkr. Under 2018 påverkade statsbidrag för ökat bostadsbyggande 

och del av välfärdsmiljarderna utfallet med 18,4 mnkr. Under den senaste 

fyraårsperiod ökade skatteintäkter, utjämning och finansnetto med 11,1 procent. 

Nettokostnadernas ökning var något högre under samma period, 14,7 procent.  

Verksamhetens intäkter ökade med 3,9 procent eller drygt 16 mnkr jämfört med 

2018. Ökningen härleds framförallt till att ökade taxor och avgifter (10 mnkr) och 

exploateringsintäkter (21,2 mnkr) vägde upp för minskade bidrag (-11,5 mnkr).  

Verksamhetens kostnader ökade med 3,3 procent eller drygt 78 mnkr. Den enskilt 

största posten var kostnad för löner, arvoden, sociala avgifter samt 

pensionskostnader uppgick till 1 613,9 mnkr. Detta var en ökning med 57,2 mnkr 

eller 3,7 procent jämfört med 2018.  
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Nettokostnadsandel 

Andel av skatter, utjämning och 

finansnetto, % Utfall Utfall Utfall Utfall 

  2016 2017 2018 2019 

     

Verksamhetens nettokostnader, % 91,4 93,0 95,2 94,2 

Avskrivningar, % 3,3 2,8 3,0 3,5 

Nettokostnadsandel, % 94,6 95,7 98,2 97,7 

 

Ett sätt att mäta en kommuns ekonomiska ställning är att se hur stor del av 

intäkterna som används i den löpande verksamheten. Hur stora verksamheternas 

nettokostnader kan vara styrs av hur kommunens viktigaste finansieringskällor 

utvecklas – skatteintäkter och utjämningsbidrag, samt ett mindre tillskott från 

finansnettot. 

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar tog i anspråk 94,2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och finansnetto under 2019. Nivån var lägre än för 2018 

men högre än de närmsta åren innan dess och även högre än genomsnittet de 

senaste tio åren som var 93,4 procent. Noterbart är att avskrivningarnas andel 

minskade under 2017 och 2018 vilket uteslutande kan tillskrivas den minskning i 

avskrivningar som införandet av komponentredovisning medfört. Under 2019 ökade 

densamma, delvis med anledning av ändrade redovisningsprinciper av leasing och 

exploatering men framförallt på grund av det höga utfallet för investeringarna. 

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad  

Investeringsvolym och 

självfinansieringsgrad Utfall Utfall Utfall Utfall 

  2016 2017 2018 2019 

     

Bruttoinvesteringar totalt, mnkr  127,1 180,0 202,5 318,9 

Självfinansieringsgrad totalt, % 127 76 48 38 

 

Självfinansieringsgraden av ett års investeringar mäter hur stor andel av årets 

investeringar som kan finansieras med årets internt tillförda medel (summan av 

avskrivningar och resultat, vilket innebar 120,8 mnkr 2019). En självfinansieringsgrad 

på 100 procent och högre innebär att de egna internt tillförda medlen är tillräckliga för 

att finansiera investeringarna och kommunen behöver därmed inte minska likviditeten 

eller låna till investeringarna.  

Under 2019 investerade kommunen, inklusive pågående projekt, för 318,9 mnkr, 

vilket kan jämföras med 202,5 mnkr 2018. Resultatet och avskrivningar ökade 

samtidigt mellan åren men inte i samma takt som ökningen av investeringar vilket 

ledde till att självfinansieringsgraden gick ner från 48 procent 2018. 
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Soliditet 

Soliditet Utfall Utfall Utfall Utfall 

  2016 2017 2018 2019 

     

Soliditet, % 76,5 75,0 73,2 72,5 

Tillgångsförändring, % 6,7 9,8 8,0 5,2 

Förändring av eget kapital, % 7,0 7,5 2,9 4,2 

Soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998, % 40,6 43,3 43,4 44,9 

 

Soliditet är ett mått på en kommuns långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som finansierats med skattemedel och avgifter. 

Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resultatet och dels 

tillgångsförändringen. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i 

samma takt som tillgångarna. Kommunen har en hög soliditet jämfört med övriga 

västsvenska kommuner, vilket innebär att det långsiktiga finansiella 

handlingsutrymmet är stort. 

Det egna kapitalet ökade med 4,2 procent samtidigt som tillgångarna ökade med 

5,2 procent, vilket innebar att soliditeten minskade med 0,7 procentenhet till 

72,5 procent 2019. Sedan 2010 har kommunens soliditet varit i intervallet  

72,5 – 77,2 procent. 

Soliditeten inklusive skulderna utanför balansräkningen (pensioner intjänade före 

1998) ökade från 43,4 procent 2018 till 44,9 procent 2019 eftersom pensionsskulden 

fortsatte att minska.  

Pensionsskuld 

Pensionsåtagande, mnkr Utfall Utfall Utfall Utfall 

  2016 2017 2018 2019 

     
Avsatt för pensioner i balansräkningen 42,6 38,6 38,8 37,7 

Intjänade före 1998, ej i balansräkningen 722,0 684,5 673,6 658,4 

Summa pensionsåtaganden  764,6 723,1 712,4 696,1 

 

Kommunens pensionsåtagande minskade under 2019 med 16,3 mnkr till 696,1 mnkr. 

Större delen, 658,4 mnkr, avsåg pensioner intjänade före 1998. Enligt gällande lag 

redovisas dessa inte i balansräkningen.  

Av det totala pensionsåtagandet fanns ungefär 400 mnkr placerade som likvida medel 

eller utlåning till kommunens bolag. Marknadsvärdet på dessa placeringar är 

detsamma som det bokförda värdet. Resterande del, knappt 300 mnkr, återlånas till 

kommunens verksamheter. 

Förmånsbestämda pensioner intjänade år 1998 och senare är till stor del tryggade 

genom försäkring.  

Kommunens pensionsåtagande ökar genom årlig indexuppräkning och ränta samt 

genom årets intjänade pension. Pensionsåtagandet minskar genom utbetalningar och 

genom avlyft till en försäkringslösning som innebär att åtagandet ersätts av 



 

44 

 

pensionsförsäkring. Pensionsåtagandet kan också öka eller minska genom att de 

parametrar som används vid beräkningen förändras.  

Pensionsskulden har beräknats enligt ”RIPS 19”. Aktualiseringsgraden, det vill säga 

den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende 

på tidigare pensionsgrundande anställningar, var 99 procent 2019.  

Budgetföljsamhet 

Två mått på ekonomisk kontroll är budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Med hög 

följsamhet mot budget och hög prognossäkerhet finns beredskap för att möta 

förändrade förutsättningar på både kort och lång sikt. I modellen betraktas både 

negativa och positiva avvikelser i förhållande till budget som en belastning.  

Årets resultat var budgeterat till 13,8 mnkr. Utfallet blev 48,2 mnkr, ett 

budgetöverskott på 34,4 mnkr.  

 

Nämnderna redovisade ett budgetunderskott på 10,1 mnkr. De beloppsmässigt 

största avvikelserna bland nämnderna hade äldreomsorgsnämnden (-14,7 mnkr), 

kommunstyrelsen (11,4 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-6,4 mnkr) och 

socialnämnden (-4,9 mnkr). Gemensamma verksamheter, 33,6 mnkr, samt skatter 

och utjämning, 12,9 mnkr, var de beloppsmässigt främsta anledningarna till att 

resultatet blev högre än budget trots underskottet hos nämnderna.  

Prognostiserat resultat var lägre vid årets uppföljningar jämfört med det slutliga 

resultatet, mycket med anledning av exploateringsvinsterna (15,2 mnkr) vilka blev 

kända först i slutet av året och därmed ej ingick i prognoserna. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budgetavvikelse 23,9 1,3 -40,6 18,4 33,2 36,4 30,2 33,6 3,6 -25,0 -10,1
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Marks ekonomi i jämförelse – Finansiell profil 

Ett sätt att beskriva finansiell ställning och utveckling är genom en modell som 

kommunforskning i Västsverige (KFi) tagit fram. Modellen bygger på jämförelser 

mellan 55 kommuner i Västsverige med ett antal ekonomiska nyckeltal. Värdena 

sammanställs i ett spindeldiagram för respektive kommun. Den streckade ringen i 

diagrammen visar ett genomsnitt och den heldragna linjen visar Marks kommuns 

poäng (1–5) i relation till de andra kommunerna inom regionen. Ligger kommunen 

utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen 

och omvänt. Modellen innehåller också fyra axlar som ska ge en samlad bedömning 

av fyra viktiga finansiella perspektiv för en kommun. Dessa finansiella perspektiv är 

kapacitet på lång sikt, risk, beredskap på kort sikt och kontroll. Varje perspektiv är 

summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln. 

I KFi-rapporten Finansiell profil 2016–2018 ser diagrammen för Marks kommun ut 

som nedan. Av diagrammet framgår att kommunen 2018 låg klart över genomsnittet 

för tre av de fyra perspektiven. Det är riskförhållande samt långsiktig och kortsiktig 

handlingsberedskap. För kontroll över den finansiella utvecklingen har poängen 

försämrats till 2018 och ligger nu på genomsnittet. 

 

Av rapportens avslutande kommentarer framgår att Mark har ett starkt ekonomiskt 

läge. Resultatnivån bör dock återigen förbättras och landa runt 2 procent i förhållande 

till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. 

Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 

skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa alltför ökad skuldsättning. 

KFi framhåller att det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella 

utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna 

står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till 

befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster 

kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att 

intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall 

behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamhet framöver.  
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Känslighetsanalys 

Marks kommun påverkas av en mängd omvärldsfaktorer. I tabellen nedan ger vi 

några exempel på händelser och dess effekter på kommunens ekonomi.  

Händelse (tkr) 

+/-1 kr i utdebitering (skattehöjning/skattesänkning)  +/-77 000  

1 ny invånare, skatteintäkt  61  

1 procents löneökning  15 000  

1 procents ökning av övriga kostnader  7 860  

10 nya heltidstjänster (30 tkr i månadslön, 40 procent i 

personalomkostnader)  

5 040  

1 barn i förskolan  154  

1 elev i grundskolan  92  

1 elev i gymnasieskolan  125  

1 procents ökning av försörjningsstödet  240  

1 hemtjänsttagare (genomsnitt) 372  

1 boende på särskilt boende (genomsnitt) 861  
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Balanskravsresultat  

Här redovisas årets balanskravsresultat det vill säga årets resultat efter balanskravs-

justeringar. 

Balanskravet innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna varje år. 

Kommunen har uppfyllt det lagstadgade balanskravet sedan det infördes år 2000. Det 
sammanlagda resultatet för åren 2000 – 2019 är 689,7 mnkr efter de justeringar som 

görs vid balanskravsavstämning.  

Kommunfullmäktige fastställde år 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv 
(RUR). Denna reserv är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteintäkterna 

över konjunkturcyklerna. Enligt riktlinjerna ska avsättning till reserven ske i sådan 
omfattning att kommunen tror sig klara en normal konjunkturnedgång utan att detta 

påverkar verksamheten kortsiktigt. Reserven uppgick till 93,5 mnkr efter den 
avsättning som gjordes under 2017. Någon ytterligare avsättning i årets bokslut är 

inte aktuell eftersom nuvarande reserv bedöms tillräcklig i händelse av en 
konjunkturnedgång. 
 

 

mnkr  2018 2019 

Årets resultat 36,0 48,2 

Reducering för realisationsvinster -0,1 -3,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 35,9 44,7 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 35,9 44,7 

Balanskravsresultat från tidigare år 609,1 645,0 

Ackumulerat balanskravsresultat 645,0 689,7 

Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0 
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Väsentliga personalförhållanden  

Under denna rubrik lämnas upplysningar om den kommunala koncernens och 

kommunens anställda och arbetet med strategiska arbetsgivarfrågor. 

Marks kommun liksom Sveriges övriga kommuner står inför stora 

kompetensutmaningar när andelen barn och äldre ökar betydligt mer än befolkningen 
i arbetsför ålder. Den demografiska utvecklingen innebär att kommunen behöver 

utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande 
förändringar. Förväntningarna på den kommunala verksamheten från individ och 
samhälle har ökat och kommer att öka. Detta ställer allt högre krav på såväl 

arbetsmiljö som kompetensförsörjning. 
 

Anställda 
Antalet anställda i kommunen var i slutet av året 3 401, vilket är en ökning med 59 

personer jämfört med 2018. Jämfört med 2016 är ökningen 48 personer, 50 personer 
om vi ser till hela kommunkoncernen, vilket innebär att antalet anställda under de 

senaste åren varit relativt konstant. 

Medelåldern för tillsvidareanställda var vid årets utgång 46,2 år, vilket är en 
minskning från 47,4 ett år tidigare. Andelen kvinnor av tillsvidareanställda har de 

senaste åren legat på 82 procent.  

Marks kommun 2016 2017 2018 2019 

Antal tillsvidareanställda  2 943 2 916 2 904 2 965 

- varav kvinnor 2 423 2 383 2 380 2 419 

- varav män 520 534 524 546 

Antal tidsbegränsat anställda 420 454 442 436 

Totalt antal anställda 3 363 3 370 3 346 3 401 

Marks Bostad AB     

Antal tillsvidareanställda  58 57 61  61 

Antal tidsbegränsat anställda 3 3 2  2 

Totalt antal anställda 61 60 63  63 

Mark Kraftvärme AB     

Antal tillsvidareanställda  19 19 19  19 

Antal tidsbegränsat anställda 2 0 0  2 

Totalt antal anställda 21 19 19  21 

 

Timavlönade  

Tid för timavlönade, fyllnadstid och övertid ligger på samma nivå som föregående år.  

Marks kommun 2016 2017 2018 2019 

Timavlönade omräknad till årsarbetare 296 278 235 236 

Fyllnadstid 26 114 22 570 28 645 28 677 

Övertid 38 388 32 218 36 317 36 783 

Marks Bostad AB 2016 2017 2018 2019 

Timtid, övertid och fyllnadstid timmar 16 760 17 256 18 804 18 107 

Mark Kraftvärme AB 2016 2017 2018 2019 

Timtid, övertid och fyllnadstid timmar 1 609 2 026 1 151  1 479 
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Resurser 

Kommunen har stora resurser i medarbetare och deras arbetstid (genom 
månadsavlönade, timavlönade, fyllnadstid och övertid). Resursmåttet är antal 

helårsarbetare. Under 2019 var resurserna motsvarande 2587 helårsarbetare, en 

ökning från 2018 med 50 helårsarbetare. 

Frånvaro som semester, ferie/uppehåll, sjukdom, rehabilitering, föräldraledighet, vård 
av sjukt barn samt övrig frånvaro innebär att medarbetare inte kan ’leverera’ resursen 
arbetstid. Frånvaron under 2019 motsvarar 844 helårsarbeten, en minskning jämfört 

med 2018 då antalet var 907. 

Kostnaderna för löner och sociala avgifter uppgick 2019 till 1 515 mnkr en ökning 

jämfört med 2018 med 60 mnkr eller 4,1 procent. 

Heltid 
Ett av kommunens mål är att anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. 

Andel heltidsanställda har ökat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. 
Av de tillsvidareanställda arbetade 75,4 procent heltid (2018 74,2) och bland 
tidsbegränsat anställda arbetar 65,5 procent heltid (2018 63,3). Detta går i linje med 

kommunens strävan att öka antalet heltider. Ett samarbete pågår inom kommunen 
mellan arbetsgivare och arbetstagarparter om Heltid som norm. Ursprunget till 

samarbetet är det avtal som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Kommunal 

slutit 2016 och som därefter förlängts.  

Marks kommun 2016 2017 2018 2019 

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 68 70 71 72 

Heltidsanställda män i % av samtliga män 89 90 91 90 

 

Arbetsmiljö 

Under våren 2019 genomfördes för första gången på flera år en medarbetar-
undersökning med fokus på arbetsmiljö. Svarsfrekvensen var 66 procent. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur motiverade medarbetarna är i sitt arbete, hur 

de trivs med sin arbetssituation samt identifiera styrkor och förbättringsområden. 

Drygt tre av fyra medarbetare känner sig motiverade i sitt arbete medan sju av tio 

som helhet mår bra på jobbet. 

Medarbetarna är mest nöjda inom området Kunskaper och utveckling. Områdena som 

har störst förbättringspotential är Kommunikation, Risker i arbetet och Balans. 

Under året påbörjades ett arbete med ett nytt informationssystem, KIA, för att 

hantera avvikelser inom arbetsmiljö. Med systemet som hjälp förväntas mörkertalet 
minska vad gäller rapporterade incidenter och höja kvaliteten i rapporteringen. 
Systemet införs under våren 2020. KIA-systemet kommer göra det möjligt för 

kommunen att få en överblick över hur många incidenter och arbetsskador som sker, 
se mönster och hitta förebyggande åtgärder. Alla anställda kommer själva att direkt 

kunna anmäla arbetsmiljöproblem via en dator, mobil eller surfplatta. Idag 

rapporteras incidenter och arbetsskador via pappersblanketter.  

En god arbetsmiljö, som skapar trivsel och utveckling, är centralt för en organisation. 
Kunskap om arbetsmiljöns beskaffenhet, dess utmaningar och möjligheter behöver 

ständigt utvecklas och komma till praktisk nytta på arbetsplatserna. Under 2020 

kommer ökade insatser att göras gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Frisktal och sjukfrånvaro 
Frisktalet, det vill säga andelen medarbetare som har högst fem sjukdagar per år, 

ökar med tre procentenheter till 63 procent mellan 2018 och 2019. Jämfört med 2016 

är ökningen två procentenheter. 

Sjukfrånvaro minskade från 7,6 procent år 2016 till 6,1 procent år 2018, för att 2019 
vara på samma nivå som 2018. Sjukfrånvaron mellan 2018 och 2019 har minskat för 
yngre medarbetare medan den har ökat för anställda över 50 år. Långtidssjukfrån-

varons andel av total sjukfrånvaro ligger kvar på 37 procent sedan förra året efter en 

kraftig minskning åren tidigare.  

Marks kommun 2016 2017 2018 2019 

Frisktal i % 61 61 60 63 

Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid 7,6 6,7 6,1 6,1 

- varav kvinnor 8,2 7,3 6,6 6,6 

- varav män 4,9 4,6 4,2 4,3 

- varav anställda 29 år och yngre 4,4 5,0 5,2 4,9 

- varav anställda mellan 30 och 49 år 7,6 6,6 5,8 5,5 

- varav anställda 50 år och äldre 8,7 7,5 6,8 7,2 

Långtidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro 51 45 37 37 

Marks Bostad AB 2016 2017 2018 2019 

Frisktal i % 41 43 45  46 

Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid 7,4 5,4 6,0  4,7 

Långtidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro 53 42 38 27 

Mark Kraftvärme AB 2016 2017 2018 2019 

Frisktal i % 89 63 74  84 

Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid 4,4 6,2 2,7  2,1 

Långtidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro 0 0 0  0 

 

Marks kommun har tidigare år haft utmaningar med sjukfrånvaro som legat över 

rikssnittet, se grafen nedan som är hämtad från Kolada (en statistiktjänst från RKA, 
Rådet för främjande av kommunala analyser). Mark är den blå linjen som visserligen 

visar att vi följer rikets statistik men från 2014 till 2016 legat över sjukfrånvaron för 
kommunalt anställda i riket. År 2018 och 2019 har Marks kommun lägre sjukfrånvaro 

än riket. 
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Kompetensförsörjning  
Marks kommun har i likhet med övriga kommuner brist på kompetent arbetskraft 

inom vissa yrkeskategorier. 

Personalomsättningen i kommunen är 14 procent medan den är betydligt lägre i de 

kommunala bolagen. En ideal personalomsättning kan sägas ligga mellan fem och 
tio procent. En hög personalomsättning är en utmaning då verksamheterna tappar 
kompetens och kontinuitet och måste ägna tid och kraft på rekrytering och 

introduktion.  

Personalomsättning i % 2016 2017 2018 2019 

Marks kommun 16 14 13 14 

Marks Bostad AB 5 3 3  5 

Mark Kraftvärme AB   11 5  1 

 

Kommunen har haft 499 platsannonser avseende 969 lediga tjänster under året och 
tagit emot 7 196 ansökningar. Totalt har 647 nya medarbetare rekryterats vilket 

motsvarar cirka 67 procent av de utannonserade tjänster.1 

Personalomsättningen bland chefer var 16 procent under 2019 vilket är en liten 

minskning sedan förra året. Under året har 45 chefstjänster tillsatts, varav tre 
förvaltningschefer. Drygt hälften, 26 tjänster, hänger samman med en omorganisation 

inom barn- och utbildningsförvaltningen under 2019. 

Lön 

Löneöversynen för 2019 genomfördes i form av dialogmodellen mellan chef och 

medarbetare. Löneökningen gäller från den 1 april, förutom Kommunals 
avtalsområde, som gäller från den 1 maj. Utbetalning av de nya lönerna skedde i juni 
månad för samtliga, förutom Vårdförbundets avtalsområde som skedde i december. 

Orsaken vara att Vårdförbundet inte var klara med sitt centrala avtal under våren 

utan blev det under försommaren, vilket försenade den lokala processen. 

Årets löneöversyn innebar en löneökning med 2,7 procent. Inom ramen av den totala 
löneöversynen på 2,7 procent avsattes 0,2 procent till särskilda satsningar på grund 

av osakliga löneskillnader samt utvalda yrkeskategorier. I årets lönekartläggning 
konstaterades det att det var endast kvinnliga byggnadsinspektörer som det förekom 

osakliga löneskillnader mellan könen.  

Kommunal hade även i sitt centrala avtal ett extra utrymme om 0,3 procent att 

fördela i lokala förhandlingar. Barnskötare och kockar med relevant gymnasial 

yrkesutbildning fick ta del av Kommunals extra utrymme.  

Genomsnittslönen för tillsvidareanställd personal i 2019 års nivå är cirka 30 200 kr 

per månad. Det är en ökning på 3,0 procent mot föregående år.  

Medellönen för tillsvidareanställda kvinnor var 94,4 procent av medellönen för 
tillsvidareanställa män, en skillnad på 1 769 kr. Orsaken till löneskillnader mellan 

kvinnor och män kan förklaras av att det finns fler kvinnor i befattningar med lägre 

löneläge.   

                                       
1 Viktigt att notera är att i de 67 procent ligger även en del av bemanningsservice annonser 

med d.v.s. timavlönade och visstidsanställda. 
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Samverkan 
Under hösten påbörjades arbetet med ett nytt samverkansavtal som ersätter 

samverkansavtalet från 2016. Planen är att nya avtalet beslutas under inledning av 
2020. Genom att träffa ett lokalt samverkansavtal kan vi omhänderta såväl den 
informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen, MBL, 

som den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen, AML, i ett och samma avtal. En 
väl fungerande samverkan bidrar till att göra verksamheten bättre rustad att möta 

framtidens utmaningar. I en väl fungerande samverkan förs kontinuerligt en 
gemensam dialog mellan chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud 

om verksamhetens utveckling. 

Möjlighet för medarbetare att utveckla idéer 

Ett projekt som drivits med hjälp av medel från utvecklingsportföljen är kickbox. 
Kickbox är en möjlighet att utveckla idéer. Under 2019 gavs medarbetare i Marks 
kommun möjlighet att få tid eller andra resurser för att kunna jobba vidare med en 

idé. Av de 55 idéer som lämnades in valdes 14 ut som tilldelades en kickbox. 
Kickboxen är nyckeln till att få resurser, men även en stor mängd stöd av ett 

kickboxteam. 

Värdegrund -Engagerade, omtänksamma och utvecklande 

I augusti 2019 välkomnades alla medarbetare i Marks kommun till en kickoff för 
värdegrundsarbetet i Kunskapens hus. Kommunens värdegrund har tagits fram i 
dialog alla kommunens 140 chefer och är en riktlinje för hur medarbetare i Marks 

kommun ska jobba tillsammans. Alla medarbetare är medskapare till värdegrunden, 
som bygger på en gemensam bas. Syftet med värdegrunden är att skapa en mer 

öppen och tillitsfull organisation. 

Chefsdagar 

Under 2019 har 6 stycken chefsdagar genomförts. Teman för de olika chefsdagarna 
har bland annat varit värdegrund, arbetsmiljö, ledarutveckling, säkerhetsarbete, 

digitalisering, medarbetarundersökning, utveckla arbetsplatsträffarna, kommunikation 
och mediakunskap, Agenda 2030 -allas angelägenhet. Utöver detta har en gemensam 
chefsinspirationsdag med Företagarna i Marks kommun genomförts. 
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Förväntad utveckling 
Här lämnas upplysningar om vad som faktiskt är känt om framtiden. I detta avsnitt 

finns också en sammanfattning av de väsentligaste utmaningar och slutsatser som 

kan dras utifrån det som beskrivits tidigare i förvaltningsberättelsen. 

Samhällsekonomisk utveckling 

Konjunkturen i landet stagnerade 2019 med en beräknad BNP-tillväxt på 1,2 procent. 
År 2020 förväntas en än svagare konjunktur med vikande sysselsättning och dämpade 
löneökningar. BNP-ökningen beräknas bli 0,9 procent. Någon djupare konjunktur-

svacka tycktes vid årsskiftet dock ännu avlägsen. Den pågående spridningen av 
Coronaviruset (mars 2020) gör dock denna bedömning av konjunkturen mer osäker 

ocjh kommunens egna bedömning är nu att det kommer få långt större negativa 
effekter på ekonomin än tidigare bedömningar. Skatteunderlagets tillväxt bedöms 
avta i år och förbli svag även 2021. Det gör att de ekonomiska utmaningarna blir 

alltmer påtagliga i år, och inte minst under kommande år, för kommuner och 
regioner. Starka offentliga finanser medger dock ett utrymme att stärka 

kommunernas och regionernas ekonomiska möjligheter att bedriva välfärd och göra 
nödvändiga investeringar, exempelvis genom höjda generella statsbidrag. 

I november 2019 fastställde kommunfullmäktige en budget för 2020–2021 med plan 

för 2022–2023. Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrdokument som anger 
kommunens inriktning och prioriteringar för de närmsta åren. Den senaste processen 
innebar exempelvis höjd skattesats från 21,21 procent till 21,51 procent, fastställd 

befolkningsprognos med sikte på tillväxt och ekonomiska ramar både vad gäller 

driftkostnader och investeringar samt uppdrag till nämnder och styrelser. 

Kommunen (enl budget, mnkr) 2020 2021 2022 2023 

Antal invånare 31/12 prognos       35 233           35 464             35 694           35 922     

-varav 1-5 år 1 986 2 008 2 017 2 026 

-varav 6-15 år 4 373 4 433 4 476 4 475 

-varav 16-18 år 1 348 1 412 1 433 1 449 

-varav 19-64 19 241 19 260 19 352 19 489 

-varav 65-79 år 5 841 5 946 5 948 5 897 

-varav 80-89 år 1 729 1 734 1 781 1 863 

-varav 90-w år 416 406 418 418 

Kommunal skattesats (%) 21,51 21,51 21,51 21,51 

Verksamhetens intäkter 461,5 475,0 483,2 488,9 

Verksamhetens kostnader -2 591,6     -2 674,1 -2 721,1     -2 757,4 

Skatteintäkter och utjämning      2 147,2          2 197,5            2 259,5          2 314,2     

Årets resultat           22,0                  2,1                  23,6               47,0     

Soliditet (%)           72,4               66,0                  61,0               59,1     

Soliditet inkl total pensionsförpliktelse (%)           43,8               40,6                  38,4               38,2     

Investeringsutgifter         300,0             425,0               350,0             250,0     

Självfinansieringsgrad (%)           33,7               21,2                  32,6               57,0     

Långfristig låneskuld                -               200,0               400,0             500,0     

Antal anställda          3 388             3 432                3 475             3 519     
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Ökning av verksamheternas intäkter och kostnader är i budgeten 5,9 procent respektive 
6,4 procent medan finansieringen med skatter och utjämning beräknas öka med 
7,8 procent. Enligt kommunallagen får kommunen inte budgetera med underskott 
samtidigt som kommuninvånarna ska få maximal nytta respektive år varför det krävs 
balans i utvecklingen av intäkter, kostnader och resultat. 

Eftersom antalet yngre och äldre blir allt fler i Sverige, samtidigt som personer i 

arbetsför ålder inte ökar i samma takt blir också kostnaderna för välfärden högre än 
intäkterna. 

Verksamheterna i kommuner och regioner behöver effektiviseras, bland annat med 

förändrade och nya arbetssätt genom till exempel digitaliseringens möjligheter, att 
använda befintliga resurser på ett smartare sätt och se över organisationen. Det 
handlar också om att samverka med andra kommuner eller andra regioner för att få 

resurserna att räcka till. 

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner 
och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Det 

krävs att kommuner och regioner arbetar för att införa heltid som norm och ger goda 
förutsättningar för fler att förlänga sitt arbetsliv. På så sätt kan behovet av 

medarbetare minskas med cirka 110 000 personer. 

Marks kommun står likt övriga många andra kommuner inför stora investeringsbehov 
de närmsta åren där framförallt skollokaler och bostäder, genom bostadsbolaget, är 
områden där vi förväntas investera mest. Även lokaler för fritidsändamål och omsorg 

ingår i planerna för de närmsta åren. 

Att investera mycket under en period bedöms kommunens ekonomi tåla men det får 
effekter i form av finansiella kostnader från och med den dag kommunen börjar låna 
för att finansiera investeringarna. Avskrivningar och räntans del av kommunens 

kostnader beräknas öka i en betydligt snabbare takt än andra kostnadsslag vilket än 
mer stärker bilden av att vi behöver göra effektiviseringar och hitta nya arbetssätt för 

att kunna leverera motsvarande service till kommuninvånarna i framtiden. En ökning 
med en procentenhet i nedanstående graf motsvarade 2019 drygt 20 mnkr och utöver 
den förväntade utveckling tillkommer även rörliga driftkostnader för de investeringar 

som avser expansion av verksamhetslokaler. 
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Utmaningar och slutsatser 

Högkonjunkturen vänder neråt och skatteintäkterna ökar inte lika snabbt som 

tidigare, samtidigt som behoven ökar genom en snabbt växande äldre befolkning. 

Omställning och anpassning av verksamheten måste göras. Detta ställer krav på alla 

att arbeta smart, att samarbeta mera och att tänka nytt.  

Coronautbrottet får stora konsekvenser för alla delar av samhället, från nation till 

enskild individ. För Marks kommun kommer pandemin att få konsekvenser både på 
kort och lång sikt. Kommunens fokus ligger i det korta perspektivet på att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner och verksamheter. Den långsiktiga påverkan 

på kommunens ekonomi är högst osäkert, där den störst osäkerhetsfaktorn bedöms 

vara skatteintäktärna.  

Redan innan coronautbrottet var prognoserna att Sverige går in i en svagare 
konjunktur, med minskad efterfrågan på arbetskraft och ökad arbetslöshet. Mark har 

en relativt sett låg arbetslöshet men det är fortsatt svårt för kvarstående inskrivna 
arbetssökande att etablera sig i yrkeslivet. Genom kommunens nybildade 

arbetsmarknadsenhet som genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, 
arbetsförmedlingen och näringslivet kan stora insatser göras för att minska 
arbetslösheten och att möta kommande utmaningar som bland annat en svagare 

konjunktur för med sig. 

Det finns idag många personer som står långt från arbetsmarknaden. Många av dem 
får idag försörjningsstöd. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, 
arbetsförmedlingen och näringslivet kan stora insatser göras för att minska arbetslös-

heten och få personer att gå från bidragsberoende till självförsörjande. En viktig del är 
integrationsarbetet för våra nya svenskar till det svenska samhället. Kommunens 

samverkan inom BREC sägs upp. För att få en riktigt bra verksamhet behöver nya 

arbetssätt prövas och utvecklas. 

Marks kommun har de senaste åren ökat med knappt 300 personer per år. Under 
2019 minskad befolkningen med knappt 30 personer. Målet för 2020 och framöver är 

att återgå till en högre ökningstakt. 

Den främsta orsaken till att befolkningen minskade under året berodde på att 

inflyttningen var betydligt lägre än de föregående åren. Det kan inte uteslutas att det 
finns ett samband med bostadsbyggandet där inga lägenheter i flerbostadshus färdig-

ställdes under året. Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus var knappt 20, vilket 
sett över tid är en normal nivå. Antal påbörjade lägenheter i nybyggda flerbostadshus 
uppgår vid årsskiftet 2019/2020 till cirka 110 stycken och det pågår flera detaljplaner 

och markförhandlingar för flerbostadshus i olika delar av kommunen. Detta indikerar 

att inflyttningen kan ta fart igen och därmed även befolkningsökningen. 

Befolkningsutvecklingen i Marks kommun är låg jämfört med riket och jämfört med 
kringliggande kommuner. Att kommunen har haft en låg befolkningsutveckling 

innebär lägre tryck på kommunens verksamheter jämfört med om befolknings-

utvecklingen hade varit i samma omfattning som riket.  

Den befolkningsprognos som Västra Götalandsregionen gjort för de kommande 
10 åren visar på kraftig ökning av personer 85 år och äldre. Däremot är ökningen av 

barn och unga relativt måttlig. Kommunen behöver planera för de resursökningar som 
kommer att behövas inom lokaler och bemanning inom äldreomsorgen redan nu för 
att möta den ökning av behoven som förväntas bli allt större för varje år fram till år 

2030. 
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Den demografiska utvecklingen visar tydligt att kommunen behöver ha god beredskap 
för att klara kompetensförsörjningen av välfärdstjänsterna de närmaste 8–10 åren.  

För att trygga den framtida kompetensförsörjningen måste Marks kommun arbeta på 
flera fronter. Det handlar om att möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa 
förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och att stanna fler år i 

yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig fråga som handlar om att ta tillvara 
den fulla potentialen hos de som redan är anställda. Både den korta och den långa 

sjukfrånvaron har stor inverkan på kompetensförsörjningen. Det behövs också nya 
sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt. Marks 
kommun behöver effektiviseras, bland annat med förändrade och nya arbetssätt 

genom till exempel digitaliseringens möjligheter, att använda befintliga resurser på ett 
smartare sätt och se över organisationen. Det handlar också om att samverka med 

andra för att få resurserna att räcka till. 

Marks kommun är inne i en riktig investeringsboom som i det korta perspektivet 
innebär att likvida medel och placeringar minskar. I planeringen kommer även 
upplåning att ske för att finansiera investeringarna. Detta förhållande ökar den 

finansiella risken och behovet av prioritering och kontroll för investeringarna ökar i 
takt med att effekterna av investeringarna tar allt mer driftmedel i anspråk. Att 

prioritera rätt och att ha beredskap att snabbt ställa om för olika yttre omständigheter 
är avgörande faktorer för att kommunens ekonomi ska fortsätta ha en god utveckling. 
För att uppnå detta krävs tydlig organisation, god kontroll och kommunikation i vårt 

interna arbete.  

Omkring 70 procent av kommunerna uppger att de använder Agenda 2030, enligt en 
undersökning av statskontoret. Det vanligaste aktiviteterna som kommunerna 

genomför är insatser som syftar till att höja kunskaper om Agenda 2030 och att 
analysera hur deras verksamheter relaterar till agendan. Det är också vanligt att man 

tillsätter ansvariga funktioner och reviderar sina styrdokument så att de hänvisar till 
agendans mål. Undersökningen såg dock få exempel på att aktiviteterna och det 
engagemang som finns för agendan hittills har lett till förändrade arbetssätt eller 

prioriteringar. Marks kommun är i samma fas som många andra kommuner, d.v.s. en 
grund är lagd med nulägeskartläggning och informationsinsatser. Framför ligger en 

fas som bör mynna ut i konkretare åtgärder för att åstadkomma resultat. 

Bedömningen är att följsamhet till fattade beslut och till styrdokument i vissa fall är 
låg. Det visar sig bland annat i att kommunens mål inte uppfylls och att nämnderna 

inte håller budget. En möjlig åtgärd för att förbättra följsamheten är att kommun-
styrelsen tar ett tydligare ansvar i sin roll att leda och styra. Kommunstyrelsen har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt reglementet 

ger styrfunktionen nödvändiga instrument för att kommunstyrelsens ska kunna utöva 
ledningsfunktionen, t.ex. att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 

planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Nedan redovisas de väsentligaste utmaningarna som är viktiga för kommunstyrelsen 

att följa: 

● Att nämnderna håller sina ekonomiska ramar och följer gällande styrprinciper  
● Befolkningsutvecklingens påverkan på kommunens verksamheter, med särskilt 

fokus på det ökade antalet äldre 
● Strategisk lokalförsörjning 

● Strategisk kompetensförsörjning 
● Arbetsmiljö, personalomsättning och sjukfrånvaro 
● Investeringsnivåer och kommunens likviditet med anledning av stora 

investeringsbehov 
● Den finansiella utvecklingen av bolagen i Spinnerskankoncernen mot bakgrund 

av ökad nybyggnation i Marks Bostads AB, utbyggnaden av fiber i Mark 
Kraftvärme AB samt avvecklingen av Marks Fastighets AB.  
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Ekonomisk redovisning 

Tillämpade redovisningsprinciper 
För samtliga kommuners ekonomirapporter gäller Lag om kommunal bokföring och redovisning 

(2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Marks kommun 

följer i allt väsentligt regelverket, avsteg och i vissa fall nödvändiga förtydliganden redovisas 

nedan. 

Redovisning av skatteintäkter  
Redovisad skatteintäkt innehåller utöver preliminära skatteinbetalningar som har 
kommit kommunen till godo under året också utfallet av den definitiva 
slutavräkningen för föregående år samt preliminär slutavräkning för innevarande år. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuners 
och regioners (SKR) decemberprognos i enlighet med Rådet för kommunal 

redovisnings (RKR) rekommendation RKR R2 Intäkter. 

Övriga intäkter  
Offentliga bidrag samt anslutningsavgifter som är hänförbara till en investering tas 
upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäktsförs 

på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning (för VA-

anslutningsavgifter är perioden 75 år). 

I den mån avgiftsuttaget inom VA- och avfallsverksamheten överskrider 

självkostnaden minskas intäkten och överuttaget bokförs som en förutbetald intäkt. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar med anskaffningsvärde över två basbelopp (cirka 95 000 kr) och en 

ekonomisk livslängd på minst tre år aktiveras som anläggningstillgångar. Avskrivning 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning och med hänsyn 
tagen till det eventuella restvärde som tillgången förväntas ha vid användningstidens 

slut. Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. Som 
immateriella anläggningstillgångar redovisas licensavgifter för större IT-program. 

Detta görs restriktivt, merparten av licensavgifterna kostnadsförs löpande. 

Avskrivningar, komponentredovisning 
Kommunen tillämpar komponentavskrivningar enligt rekommendation RKR 
R4 Materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning innebär en mer detaljerad 

uppdelning av anläggningstillgångarna för att avskrivningarna bättre ska spegla 
tillgångens förbrukning och nyttjandetid. Sedan 2016 tillämpas komponent-
avskrivningar på alla nya investeringar och för befintliga anläggningstillgångar 

infördes komponentavskrivning från och med 2017. Sedan tidigare gäller denna 

uppdelning i allt väsentligt för kommunens VA-verksamhet.  
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Komponentredovisning innebär att vissa underhållsinsatser på kommunens fastigheter 
och vägar, som tidigare belastade årets resultat, redovisas som anläggningstillgång. 

Kostnaden för sådana underhållsinsatser fördelas över nyttjandetiden i form av 

avskrivningar. 

De kommunala bolagen tillämpar regler enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) för redovisningen av 
anläggningstillgångar och avskrivningar. I den finns anvisningar som motsvarar 

rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.  

De vanligaste tillämpade avskrivningstiderna är: 

 Antal år 

Tillgång Kommunen Bolagen 

Fastigheter:   

Byggnader inv. tom 2015 33  

Byggnader inv. from 2016 (from 2014 för bolagen), 

komponenter:   

Installationer (el, värme, ventilation, mm) 25 25–50 

Stomme 50 70–100 

Yttertak, fasad, fönster 35 35–50 

Markanläggning 20 20–40 

Övrigt (dörrar, målning, in- och utvändiga ytskikt, vitvaror, 

kyla) 15  

Gator och vägar:   

Gator och vägar inv. tom 2015 33  

Gator och vägar inv. from 2016 komponenter:   

Vägkropp 50  

Vägutrustning 20  

Stödmur, kantsten, etc. 25  

Slitlagret på gatan/vägen olika per typ av gata:   

Genomfartsväg 10  

Matargata 15  

Villagata 25  

Cirkulationsplats 5  

GCM-väg 20  

Övrigt:   

Vattenledningar:   

Från och med 2008 75  

Till och med 2007 50  

Fjärrvärmeledningar  40 

Värmepannor  10–25 

Fiberledningar och -kanalisation  20–30 

Bilar, maskiner och inventarier 5–15 5–10 

Större systems program/licenser 3–5  

   

 
Nedskrivningar 
På balansdagen görs en bedömning om det finns indikationer på att en tillgång har 
minskat i värde. En sådan indikation kan vara att tillgången inte används och ska 

avvecklas, att förutsättningar ändrats så att den inte längre kan användas för sitt 
ursprungliga ändamål eller att tillgången fysiskt skadats. Om en sådan indikation finns 

beräknas tillgångens återvinningsvärde och om återvinningsvärdet understiger 

redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 
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Leasing 
Enligt rekommendation RKR R5 Leasing klassas ett leasingavtal som finansiellt om de 

ekonomiska fördelarna av att leasa ett objekt övergår till leasingtagaren. Ett 
finansiellt leasingavtal kan jämföras med att äga tillgången. Värdet av tillgångar som 
leasas genom finansiell leasing redovisas som en anläggningstillgång och tillgången 

skrivs av enligt samma princip som gäller för andra tillgångar av samma slag. 
Förpliktelse att betala framtida leasingavgifter redovisas som en skuld. Den del av 

skulden som förfaller inom ett år redovisas som kortfristig skuld, resterande skuld 
redovisas som långfristig. Värdet av tillgångar som finansieras på detta sätt var vid 

årets utgång 19,8 mnkr och avser framförallt fordon.  

Leasingavtal som inte klassificeras som finansiella är operationella. Kommunens 

hyresavtal avseende fastigheter klassificeras som operationella eftersom de 
ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet inte överförs till 

kommunen.  

Markexploatering 
Från och med 2019 har principerna för redovisning av exploateringstillgångar ändrats 

för att bättre följa RKR:s rekommendationer och Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597). Idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering har 

varit vägledande. Förändringen har inneburit en justering av redovisningen av 

intäkter, omsättningstillgångar och anläggningstillgångar kopplade till exploatering.  

Förutom att exploateringsredovisningen från 2019 och framåt har justerats så har 
förändringen också gjorts retroaktivt. Anläggningstillgångar i form av gator och vägar 

som tidigare inte aktiverats har ökats med 22,4 mnkr, omsättningstillgångar har ökats 
med 2 mnkr och förutbetalda intäkter har bokats upp med 2,6 mnkr. Ingående eget 

kapital har justerats med 21,8 mnkr.  

Förändring utgående balanser 2018 

pga ändrad exploateringsredovisning 

UB 2018 enligt 

2018 års 

årsredovisning 

Justering 

ändrad 

redovisning 

UB 2018 

efter 

justering 

Justering anläggningstillgångar  

gator och vägar 

156,4 

 

22,4 178,8 

Justering exploateringstillgångar 12,0 2,1 14,1 

Uppbokning förutbetalda intäkter 0 -2,6 -2,6 

Eget kapital 1 657,0 21,8 1 678,8 

 

Personalkostnader  
Löner bokförs enligt kontantprincipen. Detta innebär att de kostnader för övertid, 

fyllnadstid, timlöner och andra ersättningar för december som betalas ut i januari 
redovisas som en kostnad i januari. Motsvarande gäller för vissa ledighetsuttag i 
december som bokförs som en kostnadsreducering i januari. Detta är ett avsteg från 

rekommendationen.  

Pensionsskuld 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade ”blandmodellen”, vilket 
innebär att pension som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse 

utanför balansräkningen. I pensionsförpliktelse ingår också framtida förväntad särskild 
löneskatt. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 

redovisas som kostnad i resultaträkningen.  

Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med år 1998 redovisas som en 

kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkning. Under avsättningar 
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reserveras också särskild löneskatt motsvarande 24,26 procent av upptagen 
pensionsavsättning. Värdet av kommunens överskottsfond var per 31 december 

4 891 478 kronor. 

Regelverket som styr hur pensionsskulden värderas och beräknas kallas RIPS 

(Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Det nu gällande regelverket är RIPS 19. 

Taxefinansierad verksamhet 
Enligt ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” ställs krav på en separat 
balansräkning för VA-verksamheten. I den mån avgiftsuttaget inom VA- och 

avfallsverksamheten överskrider självkostnaden minskas intäkten och överuttaget 
bokförs som en förutbetald intäkt vilket är i enlighet med rekommendation RKR R2 

Intäkter.  

Koncernredovisning  
I en koncernredovisning är det önskvärt att de olika enheter som ingår tillämpar 

samma redovisningsprinciper.  

De anvisningar som följer av regelverket i K3, som kommunens bolag tillämpar för 
redovisning av sina anläggningstillgångar, motsvarar rekommendationen från Rådet 

för kommunal redovisning som är införd i kommunens redovisning. Med undantag för 
skillnader i denna redovisning samt för redovisning av pensionskostnader och 
pensionsåtaganden är bedömningen att de olikheter som finns mellan kommunen och 

de kommunala bolagen inte påverkar redovisningen i någon väsentlig omfattning. 

Någon anpassning till en koncernstandard har därför inte gjorts. 

Avsättning för pensioner hanteras alltså olika. Kommunen betalar ut den individuella 
delen till de anställda. Övriga pensionsåtaganden redovisas som en avsättning i 

balansräkningen eller som upplysning inom linjen, enligt den så kallade bland-
modellen. De kommunala bolagen med anställd personal avsätter medel till Alecta 

eller KPA. 
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Resultaträkning 

 
 Kommunen 

Kommun-  

koncernen 

Belopp i miljoner 

kronor  

Not Utfall Budget Utfall Budget Utfall Utfall 

  2018 2019 2019 

avvikel

se 2018 2019 

Verksamhetens intäkter  1, 3 423,6 446,2 440,1 -6,2 662,4 684,4 

Verksamhetens 

kostnader  2 -2 333,9 -2 429,5 -2399,8 29,7 -2 473,5 -2 526,2 

Avskrivningar 8,9,10 -60,4 -66,0 -72,6 -6,6 -118,8 -135,1 

Verksamhetens 

nettokostnader   -1 970,7 -2 049,3 -2 032,4 16,9 -1 929,9 -1 976,9 

Skatteintäkter 4 1 493,6 1 541,9 1 541,9 0,0 1 493,6 1 541,9 

Utjämning 5 507,1 516,1 529,0 12,9 507,1 529,0 

Verksamhetens 

resultat  30,0 8,7 38,5 29,8 70,8 94,0 

Finansiella intäkter 6 8,4 6,8 11,8 5,0 4,3 7,0 

Finansiella kostnader 7 -2,5 -1,7 -2,1 -0,4 -23,2 -22,6 

Resultat efter 

finansiella poster   36,0 13,8 48,2 34,4 51,9 78,4 

Uppskjuten skatt      -2,6 -8,0 

Årets resultat  36,0 13,8 48,2 34,4 49,3 70,4 
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Balansräkning 

  Kommunen Kommunkoncernen 

Belopp i miljoner kronor 2018 2019 2018 2019 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar (not 8) 0,0 0,0 1,3 1,3 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

(not 9) *) 1 152,3 1 328,6 2 535,1 2 783,3 

Maskiner och inventarier (not 10) 96,8 108,5 101,2 113,7 

Pågående nyanläggningar (not 11) 36,3 98,5 100,2 204,5 

Finansiella anläggningstillgångar (not 12) 276,4 126,2 191,2 40,3 

Summa anläggningstillgångar 1 561,8 1 661,8 2 929,0 3 143,1 

Omsättningstillgångar     

Förråd 1,0 1,0 4,9 5,2 

Exploateringsområden (not 13) *) 14,1 7,5 14,1 7,5 

Fordringar (not 14) 395,1 417,2 184,4 202,3 

Kortfristiga placeringar (not 15b) 199,0 177,6  177,6 

Kassa och bank (not 15) 116,9 115,9 316,3 116,7 

Summa omsättningstillgångar 726,1 719,1 519,6 509,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 288,0 2 380,9 3 448,6 3 652,4 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER     

Eget kapital *) 1 678,8 1 726,8 1 680,3 1 750,5 

därav årets resultat 36,0 48,2 49,3 70,4 

I eget kapital ingår:     

Pensionsreserv 0,0 0,0   

Naturvårdsfond 2,7 2,7   

Resultatutjämningsreserv 93,5 93,5   

Avsättningar     

Avsättning för pensioner o särskild löneskatt 

(not 17) 38,8 37,7 38,7 37,7 

Avsättning för deponier (not 16) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uppskjuten skatt   24,0 32,0 

Summa avsättningar 38,8 37,7 62,7 69,7 

Skulder     

Långfristiga skulder (not 18) 70,4 81,4 1 177,3 1266,4 

Kortfristiga skulder (not 19) *) 500,0 535,0 528,3 565,8 

Summa skulder 570,3 616,4 1 705,6 1 832,2 

SUMMMA EGET KAPITAL,      

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 288,0 2 380,9 3 448,6 3 652,4 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits      

bland skulder eller avsättningar (not 20) 673,6 658,4 673,6 658,4 

 -varav löneskatt 131,5 128,6 131,5 128,6 

Övriga ansvarsförbindelser (not 21) 1 133,9 1 212,2 27,4 27,6 
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Kassaflödesanalys  

  Kommunen Kommunkoncernen 

Belopp i miljoner kronor 2018 2019 2018 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Förändring av eget kapital *) 57,9 47,9 71,1 70,2 

Justeringsposter:     

Avskrivningar (not 8, 9, 10) 60,4 72,6 118,8 135,1 

Övrig förändring av anläggningstillgångar *)  -22,9 -4,5 -15,2 -63,1 

Avsättningar för pensioner (not 16) 0,2 -1,0 0,2 -1,0 

Avsättning för avfallsdeponier (not 17) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   2,8 7,7 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 95,5 115,1 177,7 148,9 

Förändring av rörelsekapital     

Ökning (-) /minskning (+) av förråd och 

varulager  0,1 0,0 2,5 -0,3 

Ökning (-) /minskning (+) av 

exploateringsområden (not 13) *) -0,3 6,6 -0,3 6,6 

Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga 

fordringar och placeringar 14,6 -22,1 -34,1 -17,9 

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga 

skulder  

(not 19) *) 62,4 35,0 20,9 37,5 

Förändring av rörelsekapital 76,8 19,5 -11,0 25,9 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 172,3 134,6 166,7 174,8 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella anläggningstillgångar 

ink 

pågående nyanläggning (not 8, 9, 10, 11) -202,5 -318,9 -329,1 -438,3 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  

(not 8, 9, 10) 0,1 0,5 1,4 1,4 

Förändring av aktier i kommunens bolag samt 

Västtrafik AB (not 12) 0,0 0,1 0,0 0,0 

Förändring av värdet på andelar (not 12) 0,0 0,2 0,0 0,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -202,4 -318,1 -327,7 -436,5 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Förändring av långfristig skuld (not 18) 7,2 11,0 137,1 89,1 

Förändring av långfristiga fordringar (not 12) 0,1 149,9 1,0 150,6 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -7,3 160,9 138,1 239,7 

Årets kassaflöde -22,9 -22,6 -22,9 -22,0 

Likvida medel vid årets början (not 15) 339,0 316,0 339,2 316,3 

Likvida medel vid årets slut (not 15) 316,0 293,4 316,3 294,3 

 

*) Jämförelsetalen för 2018 är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper vad gäller 

exploatering. Förändringen har påverkat redovisningen av anläggningstillgångar, 

exploateringstillgångar, förutbetalda intäkter samt eget kapital. Se not 9, not 13, not 16 samt 

not 19 för respektive balanspost.0, 
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Noter  

Not 1  Kommunen 
Kommunkoncerne

n 

Verksamhetens intäkter 2018 2019 2018 2019 

Försäljningsintäkter 26,4 27,8 265,4 277,0 

Taxor och avgifter 138,1 148,0 138,1 148,0 

Hyror och arrenden 44,8 45,8 44,8 45,8 

Bidrag 168,6 157,1 168,6 157,1 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 44,2 37,9 41,6 33,9 

Exploateringsintäkter 1,4 22,6 1,4 18,0 

Realisationsvinster 0,1 0,6 1,2 1,3 

Övriga intäkter 0,1 0,2 1,3 3,3 

Summa verksamhetens intäkter 423,6 440,1 662,4 684,4 

     

Not 2 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Verksamhetens kostnader 2018 2019 2018 2019 

Löner och sociala avgifter 1 454,7 1 515,0 1 501,5 1 564,6 

Pensionskostnader 102,0 98,9 105,4 102,2 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 5,7 4,5 11,3 11,4 

Bränsle, energi och vatten 32,5 33,5 70,3 77,0 

Köp av huvudverksamhet 270,8 276,0 270,8 276,0 

Lokal- och markhyror 83,0 84,6 21,7 23,3 

Övriga tjänster 67,8 75,5 66,3 73,2 

Lämnade bidrag 68,8 71,8 68,8 71,8 

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0 1,8 0,5 

Övriga kostnader 248,5 240,0 355,6 326,2 

Summa verksamhetens kostnader 2 333,9 2 399,8 2 473,5 2 526,2 

     

Not 3 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Jämförelsestörande poster 2018 2019 2018 2019 

Verksamhetsintäkter 423,6 440,1 662,4 684,4 

Återbetalning av sjukförsäkringsavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens intäkter exkl. 

jämförelsestörande poster 423,6 440,1 662,4 684,4 

Summa jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

Not 4 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Skatteintäkter 2018 2019 2018 2019 

Preliminär skatteinbetalning  1 500,7 1 556,0 1 500,7 1 556,0 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2,1 -14,9 -2,1 -14,9 

Slutavräkningsdifferens föregående år -5,0 0,8 -5,0 0,8 

Summa skatteintäkter 1 493,6 1 541,9 1 493,6 1 541,9 

Avräkningsbelopp     

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -61 -430 -61 -430 

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare -147 24 -147 24 
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Not 5 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Inkomst- och kostnadsutjämning mm 2018 2019 2018 2019 

Generella statsbidrag* 18,5 10,8 18,5 10,8 

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 347,9 364,2 347,9 364,2 

Regleringsavgift 5,4 24,4 5,4 24,4 

Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning 23,4 19,8 23,4 19,8 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsavgift 74,6 75,6 74,6 75,6 

Avgift för LSS-utjämning 37,3 34,3 37,3 34,3 

Summa inkomst- och kostnadsutjämning 

mm 507,1 529,0 507,1 529,0 

 

Not 6 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Finansiella intäkter 2018 2019 2018 2019 

Ränta på likvida medel 0,5 0,6 0,5 0,6 

Ränta på utlämnade lån till koncernbolagen 1,5 1,4 0,0 0,0 

Övriga finansiella intäkter:     

Utdelningar 2,9 1,9 2,9 1,9 

Dröjsmålsräntor på kundfakturor 0,2 0,1 0,2 0,2 

Borgensavgifter 3,4 3,9   

Vinster vid försäljning finansiella instrument 0,0 0,9 0,0 0,9 

Värdeförändring (orealiserade vinster) 0,0 2,0 0,0 2,0 

Övriga finansiella intäkter  0,0 1,0 0,7 1,4 

Summa övriga finansiella intäkter 6,4 9,9 3,8 6,4 

Summa finansiella intäkter 8,4 11,8 4,3 7,0 

     

Not 7 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Finansiella kostnader 2018 2019 2018 2019 

Kostnadsräntor 0,3 0,2 21,1 20,6 

Ränta på pensionslöften 0,7 0,9 0,7 0,9 

Förlust vid försäljning finansiella instrument 0,0 0,6 0,0 0,6 

Värdeförändring (orealiserade förluster) 0,0 0,1 0,0 0,1 

Övriga finansiella kostnader 1,4 0,4 1,4 0,4 

Summa finansiella kostnader 2,5 2,1 23,2 22,6 

     

Not 8 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Immateriella anläggningstillgångar 2018 2019 2018 2019 

Ingående bokfört värde 0,0 0,0 1,4 1,4 

Årets förändringar:     

+ inköp     

- avskrivningar 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 1,3 1,3 

Anskaffningsvärde 1,1 1,1 2,7 2,7 

Ackumulerade avskrivningar -1,1 -1,1 -1,4 -1,4 

Bokfört värde 0,0 0,0 1,3 1,3 
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Not 9 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 2018 2019 2018 2019 

Ingående bokfört värde 1 027,3 1 152,3 2 275,1 2 535,1 

Årets förändringar:     

+ inköp 147,6 227,4 347,8 301,8 

- försäljningspris -0,1 -0,5 -1,3 -1,2 

+ reavinst 0,0 0,1 1,0 0,7 

- reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0 

- avskrivningar -44,5 -49,9 -100,7 -109,9 

- nedskrivningar/återföring av nedskrivning 0,0 -0,7 -0,1 0,4 

+/- övriga förändringar -0,3 -0,1 -9,1 56,4 

+/- byte redovisningsprincip* 22,4 0,0 22,4 0,0 

Summa årets förändringar  125,0 176,3 260,0 248,2 

Utgående bokfört värde 1 152,3 1 328,6 2 535,1 2 783,3 

Anskaffningsvärde* 1 407,3 1 634,4 4 441,9 4 743,7 

Ackumulerade avskrivningar -230,1 -279,9 -1 779,4 -1 889,3 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar -24,9 -25,9 -127,4 -71,1 

Bokfört värde 1 152,3 1 328,6 2 535,1 2 783,3 

Genomsnittlig avskrivningstid, år 26,5 27,2 - - 

 

*) Retroaktiv justering till följd av ändrade redovisningsprinciper inom 

exploateringsredovisningen har inneburit att utgifter för gator och vägar, som tidigare inte 

aktiverats som anläggningstillgångar, ökat värdet på publika fastigheter med 22,4 mnkr per 

2018-12-31. 

Not 10 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Maskiner och inventarier 2018 2019 2018 2019 

Ingående bokfört värde 90,3 96,8 95,1 101,3 

Årets förändringar:     

+ inköp 21,4 29,3 23,3 32,1 

- försäljningspris 0,0 -0,5 -0,1 -0,7 

+ reavinst 0,0 0,5 0,1 0,7 

- reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0 

- avskrivningar -15,8 -22,8 -18,0 -25,1 

- nedskrivningar/återföring av nedskrivning 0,0 -0,1 0,0 0,0 

+/- övriga förändringar 0,9 5,2 0,9 5,4 

Summa årets förändringar  6,4 11,7 6,2 12,4 

Utgående bokfört värde 96,8 108,5 101,3 113,7 

Anskaffningsvärde 355,0 381,9 405,9 438,0 

Ackumulerade avskrivningar -275,3 -290,4 -319,3 -344,4 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar 17,1 17,0 14,7 20,1 

Bokfört värde 96,8 108,5 101,3 113,7 

Genomsnittlig avskrivningstid, år 16,6 15,8 - - 
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Not 11 

Kommunen 

 

Kommunkoncer

nen 

 

Pågående projekt 2018 2019 2018 2019 

Ingående bokfört värde 2,8 36,3 142,3 100,2 

Under året nedlagda utgifter 33,5 106,6 93,1 242,0 

Under året överfört till mark, byggnader 

och/eller tekniska anläggningar  -44,4 -135,2 -137,7 

Bokfört värde 36,3 98,5 100,2 204,5 

 

Not 12 
Kommunen 

Kommunkoncer

nen 

Finansiella anläggningstillgångar 2018 2019 2018 2019 

Aktier och andelar         

Spinnerskan i Mark AB 95,0 95,0   

Västtrafik     

Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunaktiebolaget 0,0 0,0 0,0 0,0 

Swedbank 0,1 0,0 0,1 0,0 

Kommuninvest ek förening 23,6 23,3 23,6 23,3 

Södra Skogsägarna 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kooperativ utveckling, Sjuhärad 0,0 0,0 0,0 0,0 

SÄRF Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2,1 2,1 2,1 2,1 

Övriga andelar 0,0 0,0 0,1 0,1 

Summa aktier och andelar 120,8 120,5 25,9 25,5 

Långfristiga fordringar     

Mark Kraftvärme AB     

Marks Fastighets AB     

Spinnerskan i Mark AB     

Förlagslån Kommuninvest 5,7 5,7 5,7 5,7 

Övrigt (obligationsfonder) 149,9 0,0 159,6 9,0 

Summa långfristiga fordringar 155,6 5,7 165,3 14,7 

Summa finansiella anläggningstillgångar 276,4 126,2 191,2 40,3 

     

Not 13 
Kommunen 

Kommunkoncer

nen 

Exploateringsområden 2018 2019 2018 2019 

Verksamhetsområden 5,8 4,7 5,8 4,7 

Bostadsområden 8,3 2,8 8,3 2,8 

Summa exploateringsområden* 14,1 7,5 14,1 7,5 

     

*) Retroaktiv justering till följd av ändrade redovisningsprinciper inom 

exploateringsredovisningen har inneburit att värdet på exploateringstillgångar ökats med 

2,1 mnkr per 2018-12-31. 
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Not 14 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Fordringar 2018 2019 2018 2019 

Kundfordringar 32,8 27,2 38,6 33,4 

Fordringar hos anställda 0,1 0,5 0,1 0,5 

Statsbidragsfordringar 51,3 60,8 51,3 60,8 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 69,9 72,5 66,6 79,8 

Ingående mervärdeskatt 16,7 25,4 27,5 25,9 

Avräkning med kommunala bolag 224,3 230,5   

Avräkning Föreningsarkivet     

Avräkning med stiftelser  0,1  0,1 

Netto av periodiseringsposter 1516/2516     

Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,1 0,4 1,8 

Summa fordringar 395,1 417,2 184,4 202,3 

     

Not 15 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Kassa och bank 2018 2019 2018 2019 

Handkassa 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bank 116,9 115,8 117,1 116,6 

Kortfristiga placeringar 199,0 177,6 199,0 177,6 

Summa kassa och bank 316,0 293,4 316,3 294,3 

     

Not 16 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Eget kapital 2018 2019 2018 2019 

Resultatutjämningsreserv, Naturvårdsfond 96,2 96,2 96,2 96,2 

Övrigt eget kapital 1 524,8 1 582,7 1 513,0 1 584,1 

 

Årets förändringar: 

Ändrade redovisningsprinciper* 21,8  21,8  

Bortbokning aktier, andelar  -0,2  -0,2 

Årets resultat 36,0 48,2 49,3 70,4 

Summa eget kapital 1 678,8 1 726,8 1 680,3 1 750,5 

 

*) Retroaktiv justering till följd av ändrade redovisningsprinciper inom exploaterings-

redovisningen har inneburit att eget kapital justerats med 21,8 mnkr per 2018-12-31. 
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Not 17 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Avsättning för pensioner 2018 2019 2018 2019 

Ingående avsättning 38,6 38,8 38,6 38,8 

Nya förpliktelser under året 2,4 1,6 2,4 1,6 

varav:     

 - Nyintjänad pension 2,4 0,1 2,4 0,1 

 - Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,7 0,9 0,7 0,9 

 - Ändring av försäkringstekniska grunder     

 - Pension till efterlevande     

 - Övrig post -0,7 0,6 -0,7 0,6 

Årets utbetalningar -2,2 -2,4 -2,2 -2,4 

Förändring av löneskatt 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

Summa avsättning för pensioner 38,8 37,7 38,8 37,7 

Specifikation     

Särskild avtals-/ålderspension 6,7 6,0 6,7 6,0 

Förmånsbestämd/kompl. pension 10,5 10,7 10,5 10,7 

Ålderspension 10,9 10,8 10,9 10,8 

Pension till efterlevande 3,0 2,9 3,0 2,9 

Summa pensioner 31,2 30,4 31,2 30,4 

Löneskatt 7,6 7,4 7,6 7,4 

Summa avsatt till pensioner 38,8 37,7 38,8 37,7 

 - därav pensioner till förtroendevalda 10,2 10,2 10,2 10,2 

Antal visstidsförordnanden     

Förtroendevalda 3 3 3 3 

Tjänstemän 0 0 0 0 

     

Not 18 
Kommunen 

Kommunkoncerne

n 

Långfristiga skulder 2018 2019 2018 2019 

Ingående värde finansiell leasing 14,8 12,0 14,8 12,0 

Årets förändring -2,8 -1,9 -2,8 -1,9 

Utgående värde finansiell leasing  12,0 10,1 12,0 10,1 

      

Ingående värde investeringsbidrag 4,4 9,6 4,4 9,6 

Erhållna investeringsbidrag 5,7 1,9 5,7 1,9 

Upplösning investeringsbidrag -0,5 -1,0 -0,5 -1,0 

Utgående värde investeringsbidrag 9,6 10,5 9,6 10,5 

      

Ingående värde anslutningsavgifter 42,9 47,8 42,9 47,8 

Årets förändring 4,9 12,1 4,9 12,1 

Utgående värde anslutningsavgifter  47,8 59,9 47,8 59,9 

      

Ingående låneskuld parkeringsköp 1,1 0,9 1,1 0,9 

Årets förändring, parkeringsköp per nyttjandetid -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Övriga skulder parkeringsköp 0,9 0,8 0,9 0,8 

      

Skulder till kreditinstitut fördelat utifrån 

räntebindning:      

  - förfallodatum inom 1 år   387,0 495,0 

  - förfallodatum om 1 – 5 år   490,0 440,0 

  - förfallodatum efter 5 år   230,0 250,0 

Summa långfristiga skulder 70,4 81,4 1 177,4 1 266,4 
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Not 19 
Kommunen 

Kommunkoncer

nen 

Kortfristiga skulder 2018 2019 2018 2019 

Kortfristig upplåning 8,6 0,0 8,6 0,0 

Avräkning vatten och avlopp 5,4 5,4 5,4 5,4 

Leasingskuld 8,5 9,7 8,5 9,7 

Avräkning med kommunala bolag 53,8 59,9   

Leverantörsskulder 116,3 157,7 143,9 188,9 

Moms och särskild punktskatt 1,1 0,0 2,3 2,3 

Socialkontorets avräkningskonton 0,7 0,2 0,7 0,2 

Övriga genomgångs- och avräkningskonton 0,3 0,5 0,3 0,5 

Personalens källskatt och diverse avdrag 23,1 24,5 23,6 25,0 

Semester- och övertidsskuld 93,2 93,9 93,2 93,9 

Netto av periodiseringsposter 1516/2516 0,7 1,0 0,7 1,0 

Skuld till VA-abonnenter 7,5 6,7 7,5 6,7 

Skuld till avfalls-abonnenter 11,5 8,4 11,5 8,4 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter* 169,3 167,1 222,1 223,8 

Summa kortfristiga skulder 500,0 535,0 528,3 565,8 

 

*) Retroaktiv justering till följd av ändrade redovisningsprinciper inom 

exploateringsredovisningen har inneburit att förutbetalda intäkter ökats med 2,6 mnkr per 

2018-12-31. 

Not 20 
Kommunen 

Kommunkoncer

nen 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulder eller avsättningar 2018 2019 2018 2019 

Ingående ansvarsförbindelse 550,9 542,1 550,9 542,1 

Årets förändringar:     

Aktualisering 14,7 0,0 14,7 0,0 

Övrig nyintjänad pension     

Ränteuppräkning     

Basbeloppsuppräkning 10,7 16,7 10,7 16,7 

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrig post -1,7 3,4 -1,7 3,4 

Årets utbetalningar -32,4 -32,3 -32,4 -32,3 

Summa pensionsförpliktelser 542,1 529,8 542,1 529,8 

Löneskatt 131,5 128,6 131,5 128,6 

Utgående ansvarsförbindelse 673,6 658,4 673,6 658,4 
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Not 21 

Övriga ansvarsförbindelser  

Kommunen 
Kommunkoncern

en 

2018 2019 2018 2019 

Borgensförpliktelser mot kommunens företag:        

 -Marks Bostads AB 847,0 917,1 0,0 0,0 

 -Marks Fastighets AB 0,0 8,0 0,0 0,0 

 -Mark Kraftvärme AB 260,0 260,0 0,0 0,0 

S: a borgensförpliktelser mot kommunens 

företag  1 107 1 185,0 0,0 0,0 

Borgens- och förlustansvar för egnahem och 

småhus     

med bostadsrätt 0,3 0,2 0,3 0,2 

Ställda panter     

Övriga förpliktelser:     

 -Bostadshus   0,5 0,5 

 -Idrotts- och ungdomsföreningar     

 -Fiberföreningar 26,6 27,0 26,6 27,0 

Summa övriga förpliktelser 26,6 27,0 27,1 27,5 

Summa övriga ansvarsförbindelser 1 133,9 1 212,2 27,4 27,7 

De redovisade beloppen avser aktuell låneskuld för de lån som kommunen gått i borgen för.  

Marks kommun har i juli 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 

kommuner och regioner som per 2019-12-31 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 Marks kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 460,9 miljarder kronor och totala tillgångar till 460,4 miljarder kronor. 

Marks kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 422,5 mnkr och andelen av de 

totala tillgångarna uppgick till 1 411,4 mnkr. 
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Not 22 
Kommunen 

Kommun-

koncernen 

Leasingavgifter  2018 2019 2018 2019 

Lös egendom 

Operationell leasing (IT-utrustning, 

moduler etc)         

Med förfall inom 1 år  24,9 23,2 24,9 23,2 

Med förfall inom 1–5 år  19,4 9,3 19,4 9,3 

Med förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minimileaseavgifter, externa 44,3 32,5 44,3 32,5 

     

Fastigheter     

Operationell leasing (hyresavgifter 

fastigheter)     

Inom 1 år 13,2 10,7 13,2 10,7 

Med förfall inom 1–5 år 31,8 31,2 31,8 31,2 

Med förfall senare än 5 år 21,2 13,6 21,2 13,6 

Minimileaseavgifter, externa 66,2 55,5 66,2 55,5 

Minimileaseavgifter, koncerninterna     

Med förfall inom 1 år   52,7 49,6   

Med förfall inom 1–5 år   129,3 109,8   

Med förfall senare än 5 år  32,4 16,4   

Minimileaseavgifter, koncerninterna 214,4 175,8   

 

Minimileaseavgifter, totalt operationell 

leasing 324,9 263,8 110,5 88,0 

     

Fordon     

Finansiell leasing (fordon Nordea)     

Totala minimileaseavgifter 18,4 20,1 18,4 20,1 

Framtida finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 18,2 19,8 18,2 19,8 

     

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 

förfaller enligt följande:     

Inom 1 år 7,6 9,7 7,6 9,7 

Med förfall inom 1–5 år 10,6 10,1 10,6 10,1 

Med förfall senare än 5 år -     

Minimileaseavgifter, totalt finansiell 

leasing 18,2 19,8 18,2 19,8 

     

Not 23 

I koncernredovisningen redovisas kommunen och samtliga dotterbolag där kommunen har mer 

än 20 procent av aktierna. Den sammanställda redovisningen omfattar 2019 följande juridiska 

enheter: 

- Spinnerskan i Mark AB, ägarandel 100 % 

- Marks Bostads AB, ägarandel 100 % 

- Viskastrand AB, ägarandel 100 % 

- Mark Kraftvärme AB, ägarandel 100 % 

- Marks Fastighets AB, ägarandel 100 % 

 

Under året har Marks Bostads AB förvärvat Viskastrand AB som nu ingår som helägt 

dotterbolag till bostadsbolaget. 

 

 

  



 

74 

 

Not 24 

Under året har följande försäljningar, köp, finansiella transaktioner, borgensavgifter, 

koncernbidrag och aktieägartillskott skett mellan de enheter som ingår i kommunkoncernen. 

Belopp i miljoner 

kronor 

Försäljning 

Finansiella 

poster 

Borgens-

avgifter 

Koncern-

bidrag 

Aktieägar-

tillskott 

Köpa

re 

Sälja

re 

Intäk

t 

Kostn

ad 

Intäk

t 

Kostn

ad 

Givar

e 

Motta

gare 

Givar

e 

Motta

gare 

Kommunen 77,2 26,1 1,4  3,8      

Spinnerskan i Mark AB 2,6   1,1    0,5   

Marks Bostads AB 22,1 59,2  0,1  2,5     

Mark Kraftvärme AB 0,5 16,1  0,1  1,3 0,5    

Marks Fastighets AB 0,8 1,8  0,1       

 

Not 25 

Total kostnad för räkenskapsrevision 

Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 

 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 

samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för revision uppgår till 198 tkr 

för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 124 tkr. 
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Driftredovisning  
Kommunens driftredovisning innehåller årets resultatpåverkande intäkter och kostnader vilka 

nedan redovisas som en nettointäkt (-) eller nettokostnad (+). En skillnad mot kommunens 

resultaträkning är att driftredovisningen innehåller interna poster (affärshändelser mellan 

kommunens nämnder) medan resultaträkningen enbart innehåller transaktioner med externa 

motparter. Det är därför driftredovisningen med fördel redovisas netto. 

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Utfall 

2019 

Budgetav-

vikelse 2019 

Fullmäktige, partistöd och revision 4,4 5,2 5,0 0,2 

Kommunstyrelsen 157,7 174,3 162,9 11,4 

Barn- och utbildningsnämnden 817,2 838,8 845,2 -6,4 

Kultur- och fritidsnämnden  73,1 73,9 75,5 -1,6 

Miljönämnden 10,2 7,8 8,0 -0,2 

Plan- och byggnadsnämnden 12,6 6,3 5,6 0,7 

Socialnämnden 362,2 366,6 371,5 -4,9 

Äldreomsorgsnämnden 463,5 476,4 489,1 -12,7 

Teknik- och servicenämnden 47,6 49,9 47,5 2,4 

Valnämnden 1,0 1,3 0,7 0,5 

Överförmyndarnämnden 2,4 2,8 2,3 0,5 

Summa nämnder 1 951,8 2 003,3 2 013,3 -10,1 

Pensioner 46,7 53,0 41,8 11,2 

Korttidsboende Äldreomsorg 0,0 4,0 0,0 4,0 

Utvecklingsportfölj 0,0 5,0 1,8 3,2 

Kommunreserven 0,0 1,5 0,0 1,5 

Övriga verksamhetsposter -27,8 -17,5 -28,1 10,6 

Gemensamma kostnader/intäkter 18,9 46,0 19,0 27,0 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 1 970,7 2 049,3 2 032,4 16,9 

 

Nettokostnaderna ökade med 61,7 mnkr eller 3,1 procent mellan 2018 och 2019. En 
jämförelsestörande post bör beaktas både vid jämförelse med budget och föregående 

år. Det är exploateringsvinster vilka minskat kommunstyrelsens nettokostnad 2019 
med drygt 15 mnkr, dessa saknade motsvarighet 2018 och var heller inte 

budgeterade.  

Den totala verksamheten (verksamhetens nettokostnader) redovisade ett 
budgetöverskott på 16,9 mnkr, att jämföra med ett utfall som i stort var som budget 

under 2018.  

Nämnderna 
För nämnderna blev det sammanlagda utfallet 10,1 mnkr högre än budget vilket med 
hänsyn taget till årets exploateringsvinst är i nivå med 2018 års underskott om drygt 

25 mnkr. Nettokostnaderna ökade med 61,5 mnkr eller 3,2 procent jämfört med 2018 

och exkluderat exploateringsvinster uppgick ökningen till 3,9 procent.  

Kommunstyrelsens ekonomi påverkades under året av exploateringsvinster om 
15,3 mnkr, bortsett från dessa redovisade styrelsen därmed ett budgetunderskott på 

3,9 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till budgetavvikelsen inom den ordinarie 
verksamheten var underskott inom digitaliseringsenheten där framförallt kostnaden 

för IT-arbetsplatsutrustning (-7,5 mnkr) bidrog till underskottet. 
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Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader blev 845,2 mnkr, vilket 
var 6,4 mnkr eller 0,8 procent högre än budget. Utfallet var 28,1 mnkr eller 

3,4 procent högre än nettokostnaderna för 2018. Sett till de olika verksamheterna var 
det framförallt grundskola, grundsärskola och vuxenutbildningen som bidrog till 
underskottet. De senare två verksamheterna förklaras delvis av ökat elevantal både 

jämfört med föregående år och budget. Grundskolan har under flera år arbetat med 
anpassningsåtgärder för att få verksamheten i balans med budget och trots att 

kostnadsökningen kommit ner i nivå blev det underskott även för 2019. Kostnaden för 
personal ökade med 2 procent samtidigt som övriga kostnader ökade med 
2,2 procent jämfört med 2018. Delar av personalkostnadsökningen finansieras av 

riktade statsbidrag vilket bidrar till att verksamheten är svår att planera på längre 

sikt. 

Socialnämnden redovisade ett budgetunderskott på 4,9 mnkr jämfört med 
budgetramen på 366,6 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 371,5 mnkr, vilket 

motsvarade en ökning med 9,3 mnkr eller 2,6 procent jämfört med föregående år. 
Individ- och familjeomsorgen som budgeterats minska i omfattning 2019 redovisade 

ett utfall i nivå med föregående år (126,7 mnkr) vilket motsvarade ett 
budgetunderskott om 6,7 mnkr. Det är framförallt vård av vuxna samt barn och unga 
som bidragit till underskottet. Funktionshinders verksamhet som utökades med ett 

nytt särskilt boende under hösten redovisade ett utfall om 204 mnkr vilket 
motsvarade en ökning om 9,5 mnkr jämfört med 2018. Utfallet innebar ett överskott 

mot budget om 4,6 mnkr som i huvudsak förklarades av lägre kostnader än 

budgeterat inom personlig assistans och daglig verksamhet.  

Äldreomsorgsnämndens totala nettokostnader uppgick till 489,1 mnkr jämfört med 
budget om 476,4 mnkr. Nämnden redovisade därmed ett budgetunderskott om 

12,7 mnkr eller 2,7 procent. Jämfört med föregående år ökade nettokostnaderna 
med 25,6 mnkr eller 5,5 procent. Både vård- och omsorgsboende och hemtjänst hade 
svårt att hålla budget och redovisade underskott om 3,3 respektive 9,1 mnkr. 

Nämndens kostnadsökning för personal var 16,5 mnkr eller 4 procent jämfört med 
2018. Nämnden beskriver ökat behov och vårdtyngd inom såväl hemtjänst och 

boenden som förklaring till ökningstakten. De övriga kostnaderna ökade med 3 mnkr 
eller 2,2 procent jämfört med 2018, här bidrog bostadsanpassning och färdtjänst med 

1,1 mnkr respektive 1,4 mnkr till ökningen. 

Teknik- och servicenämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna 

var 49,9 mnkr. Utfallet uppgick till 47,5 mnkr eller 95 procent av nämndens budget, 
vilket innebar ett överskott på 2,4 mnkr. Merparten av överskottet förklarades av 
lokalförsörjningen där utfallet för energi, personal och kapitalkostnader blivit lägre än 

budgeterat samtidigt som underhåll översteg budget. Kost och städ, naturvårdslaget, 
verksamhetsservice och ledning bidrog också till överskottet medan gata- 

parkverksamheten redovisade underskott om 1 mnkr. 

En utförligare beskrivning av respektive nämnds ekonomi och verksamhet finns i 

nämndens verksamhetsberättelse. 

Gemensamma verksamheter 

I de verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna ingår bland annat 
pensioner, kommunreserv, försäkringsersättning, semesterskuldförändring, intäkt från 

intern ränta samt kostnader för rivning av byggnader på Saharaområdet i Kinna. 
Sammanlagt blev budgetöverskottet 30,6 mnkr, av detta utgjorde outnyttjad 
kommunreserv 1,5 mnkr. Pensionskostnaderna överskattades med cirka 6 mnkr i 

föregående års bokslut vilket tillsammans med 5 mnkr lägre utfall än budgeterat 2019 
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ledde till ett överskott om 11,2 mnkr. Arbetet med utvecklingsportföljen kom igång på 

allvar först under andra halvåret vilket innebar ett överskott mot årets budget.  

I övriga verksamhetsposter ingår förändringen av semesterlöneskulden som ökade 
med 0,2 mnkr under året. Budgeterat var en ökning med 2,5 mnkr varför utfallet 

innebar ett överskott med knappt 2,4 mnkr. Vidare bidrog en avstämning av 
arbetsgivaravgifter som nämnderna burit kostnaden för enligt SKR:s schablon med ett 
överskott på 4,4 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av att kommunen inte har samma 

löneläge som genomsnittskommunen i Sverige vilket schablonen avser spegla.  

Rivningen av den gamla Lyckeskolan i Kinna var budgeterad till 5 mnkr men utfallet 
blev 2,3 mnkr vilket därmed bidrog till överskottet med 2,7 mnkr. Vidare fanns 
budget om 3 mnkr avseende en GCM-väg i Ubbhult och 4 mnkr avseende flytt av 

korttidsboende inom äldreomsorgen som inte genomfördes under året varför de 
bidrog till överskottet för gemensamma verksamheter. Istället för kostnader för den 

planerade GCM-vägen i Ubbhult har en kostnad om 3,6 mnkr för kommunens 
beräknade andel av medfinansiering av stängsling och planskild korsning i Berghem 
redovisats under 2019. Medfinansieringsavtalet tillika kostnaden var en förutsättning 

för pågående VA-dragning och GCM-väg mellan Skene och Berghem. 

Utvärdering av demografimodell 

Kommunen använder en modell för att justera barn- och utbildningsnämndens och 

äldreomsorgnämndens budgetar för förväntad volymutveckling. 2019 års budget var 
baserad på den uppdatering som skedde våren 2018 och en viktig del i uppföljningen 

av utfallet 2019 är att stämma av modellen. 

Per huvudverksamhet, (invånare) 

Volym 

enligt 
budget 

Volym 

enligt 
utfall 

Skillnad 

Barn- och utbildningsnämnden    

Förskoleelever 1 587 1 583 -4 

Barn med skolbarnomsorg 1 895 1 885 -10 

Grundskoleelever 4 330 4 313 -17 

Gymnasieelever 1 232 1 215 -17 

 

Befolkningsutfallet blev inte så högt som prognosen pekade på våren 2018 vilket 
innebär att modellen överkompenserade barn- och utbildningsnämnden för antalet 

elever i skillnadkolumnen ovan. I pengar motsvarar skillnaden drygt 3 mnkr.  

För äldreomsorgen blev utfallet totalt fler än vad budgeten var baserad på, även om 
antalet över 90 år blev lägre. Skillnaden i pengar för äldreomsorgsnämnden 

motsvarar sammantaget 1,5 mnkr i för stor budgettilldelning. 

Per huvudverksamhet, (invånare) 

Volym 

enligt 
budget 

Volym 

enligt 
utfall Skillnad 

Äldreomsorgsnämnden    
65-79 år 5 779 5 784 5 

80-89 år 1 745 1 767 22 

90-w år 409 396 -13 
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Investeringsredovisning 
Kommunens investeringsredovisning belastar inte resultatet direkt utan som 

avskrivningar/värdeminskningsavdrag över investeringens nyttjandeperiod. Redovisningen 

består sedan införandet av komponentredovisning år 2017 förutom av en traditionell 

redovisning, med utfall relaterat till årets budget, även av pågående projekt där hela 

projektets budget fördelats på färdigställande året.  

Pågående projekt redovisas i slutet av avsnittet och det är summan av utfallet i båda 

redovisningarna som påverkat kommunens likviditet och balansräkning år 2019. 

Nämnd (ink tillägg), mnkr Utfall 

2018 

Budget 

2019 

inkl. 

tillägg 

Utfall 

2019 

Budget-

avvikelse 

2019 

Kommunstyrelsen 6,0 10,0 7,1 2,9 

Barn- och utbildningsnämnden 6,6 8,0 6,4 1,6 

Kultur- och fritidsnämnden 1,8 2,0 1,9 0,1 

Socialnämnden 1,5 1,3 0,6 0,7 

Äldreomsorgsnämnden 2,1 3,1 3,4 -0,3 

         

Teknik- och servicenämnden:        

Skattefinansierad del:        

Internservice 34,2 89,3 46,1 43,2 

Gator, parker och GCM-vägar 17,6 36,0 22,5 13,5 

Summa skattefinansierad del 51,9 170,3 113,0 57,3 

Taxefinansierad del:        

Vatten och avlopp 98,9 167,3 124,1 43,2 

- varav överföringsledningsprojektet 57,0 74,4 69,3 5,1 

Avfallshantering 0,0 0,7 0,1 0,6 

Summa taxefinansierad del 98,9 168,0 124,2 43,9 

S:a teknik- och servicenämnden 150,7 293,3 192,8 100,6 

Investeringar totalt Marks kommun 168,7 317,7 212,2 105,5 

varav skattefinansierad del 69,8 149,7 88,0 61,8 

varav taxefinansierad del 98,9 168,0 124,2 43,9 

 

Kommunens totala investeringsbudget uppgick 2019 till 317,7 mnkr. Vid årets slut 
hade 212,2 mnkr (66,8 procent) förbrukats. Investeringar i skattefinansierad 

verksamhet uppgick till 88 mnkr medan investeringar i taxefinansierad verksamhet 

uppgick till 124,2 mnkr. 

Kommunstyrelsens investeringsram, som under 2019 uppgick till 10 mnkr, avser 
främst strategiska fastighetsköp och IT-utrustning. Årets utfall uppgick till 7,1 mnkr 

vilket kan jämföras med 6 mnkr föregående år. Årets utgifter avsåg framförallt 
investeringar i IT-utrustning (5,1 mnkr) men även krisledningsåtgärder, inventarier 

och inköp av en fastighet i Kinnahult. 

Teknik- och servicenämnden investerade 192,8 mnkr eller drygt 65 procent av 

budgeterade 293,3 mnkr. Investeringsutfallet innebär en budgetavvikelse på 
100,6 mnkr. Avvikelsen mellan årets utfall och nämndens budget beror främst på att 
tidplanen förskjutits för ett antal av de planerade projekten såsom utbyggnad VA-

ledningar i Bonared/Hyssna, renovering av akvedukt på Hedbo och GCM-väg (gång, 
cykel och moped) mellan Hyssna – Sätila. Inom internservice förklaras avvikelsen av 

att projekten nybyggnad stall Bosgården och tillbyggnad Horredshallen nu beräknas 
färdiga första halvåret 2020 och fortsatt redovisas som pågående projekt. Svårigheter 
att hitta resurser avseende både egen personal för projektledning samt konsulter för 
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projektering anges som generell förklaring till att vissa projekt blivit försenade.  
 

Följande större projekt var aktuella under 2019: 

● Årets budget avseende underhåll för verksamhetslokaler var 17 mnkr och 

utfallet blev detsamma. Årets underhåll har bland annat innefattat åtgärder i 
samband med vattenskada på Sätilaskolan, ventilering av golv i Tygrikeshallen, 
översyn av utemiljön på Sandvallsängs förskola samt Parkskolan och 

renovering av hissar på Kinnaborg och i kommunhuset. 

● Inom projektet energiinvesteringar har en solcellsanläggning installerats på 
brandstationen i Skene samtidigt som Örbyskolan försetts med ny styr- och 

reglerutrustning och nya belysningsarmaturer. 

● Inom gator, parker och GCM-vägar byggdes under året en GCM-bro och en 
GCM-väg i Örby. Projekten GCM-väg mellan Berghem-Skene samt GCM-väg 

mellan Hyssna och Sätila påbörjades under året med beräknat färdigställande 
2020. Inom gatuverksamheten har bullerplank längs Boråsvägen i Kinna och 
ombyggnation av Kyrkogatan i Kinna genomförts vid sidan av underhåll i form 

av asfaltering. Bland annat Horreds torg, Melltorpsvägen i Hyssna och 
Kullagårdsgatan i Skene fått ny asfalt.  

● Årets enskilt största VA-projekt avser utbyggnad av VA-ledningsnät i Ubbhult-
Hägnen om totalt 19,2 mnkr. Utöver detta har även utbyggnad av VA-
ledningsnät pågått i Öresjö, Sjödal, Hyssna och Hjorttorp.  

● Renoveringen av akvedukt Hedbo startade under hösten och årets investerings-
utgift uppgick till 6,4 mnkr vilket var 9,9 mnkr lägre än budget. Projektet följer 
tidplan och beräknas vara klart till sommaren 2020 men vissa större utgifts-
poster, såsom bland annat inköp av själva 

akvedukten/rörbron, redovisas under 2020. 

● Projektering för VA-sanering på Kvarngatan/Skördegatan i Skene påbörjades 
under året men ingen byggnation är genomförd ännu utan planeras till 2020. 

● Projektet slamavvattning vid Skene avloppsreningsverk slutredovisas och årets 
utfall uppgick till 3,2 mnkr. Totalt har 33,8 mnkr lagts på projektet vilket är i 
nivå med senast föreslagna budget men högre än den ursprungliga budgeten. 

● Årets budget för överföringsledningar var cirka 74 mnkr och utfallet uppgick till 
drygt 69 mnkr. Utfallet avsåg främst projektet byggnation av 
överföringsledningar mellan Hyssna och Sätila där utgifterna uppgick till 

30 mnkr eller knappt 11 mnkr mer än årets plan, bedömningen är dock att 
projektet följer budgeten. Under året påbörjades även ledningsbyggnation 
mellan Skene och Berghem och årets investeringsutgift uppgick till knappt 12 

mnkr. Beslutad totalbudget för projektet uppgår till 20,7 mnkr. Med anledning 
av bland annat höga utgifter för arkeologi, utredning och spontning av 

pumpstation är prognosen för projektet nu cirka 1 mnkr högre d.v.s. 
21,7 mnkr. Utöver dessa två större ledningsprojekt har medel även lagts på 
pumpstationer och tryckstegringar med koppling till överföringsledningen 

mellan Skene skog och Hägnen. 
 

● Övriga nämnder hade anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 
14,1 mnkr medan det samlade utfallet blev 12,3 mnkr. 
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Pågående projekt 

Pågående projekt 

(mnkr) 
Budget 

Ack. 

utfall 

tom 

2018 

Utfall 

2019 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Färdigställda och 

aktiverade projekt 

2019: 
      

Om- och tillbyggnad 

Strömskolan 
45,0 27,9 16,5    

Pågående projekt        

Om- och tillbyggnad 

Horredshallen 
26,3 1,1 11,5 13,6   

Nybyggnad Stall 

Bosgården 
15,4 1,0 11,7 2,0   

Om- och tillbyggnad 

Kaskad 
100,0 0,4 0,6 3,0 42,3 53,7 

Nybyggnad Lyckeskolan 308,0 5,9 65,1 150,4 86,6  

Ombyggnad 

Kungabergsbadet 
8,2 0 0,4 7,8   

Ny förskola Skene 25,0 0 0,8 4,2 20,0  

Summa 482,9 36,3 106,6 181,1 148,9 53,7 

 

● Om- och tillbyggnad Strömskolan färdigställdes under 2019 till en utgift om 

44,4 mnkr vilket var 0,6 mnkr lägre än budget. Projektet innebär att eleverna 
nu har en matsal och fler klassrum. Projektet har möjliggjort att avetablera en 
paviljonglösning som tillfälligt löst trångboddheten på skolan.  

● Om- och tillbyggnad Horredshallen, arbetet kom igång under året och löpte 
på enligt tidplan med beräknat färdigställande i juni 2020. Omklädningsrummen 

är renoverade medan tillbyggnad av den nya hallen och förlängning av den 
befintliga pågår. Bidrag som lämnats av Varbergs sparbank och 

riksidrottsförbundet ingår inte i projektbudgetens totalutgift om 26,3 mnkr. 

● Projektet nybyggnad stall Bosgården i Örby är nästan färdigt och föreningen 
tog som planerat stallet i bruk under oktober 2019. Arbete pågår dock 

fortfarande med en förrådsbyggnad. 

● Om- och tillbyggnad Kaskad - årets utgifter avsåg statusbedömning av 

befintlig byggnad samt förslagsutredning till utformning av ett nytt bad. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har genomfört en enkätundersökning och lämnat förslag 
avseende badets utformning. Slutligt beslut kring projektets innehåll förväntas 

med stöd av detta tas under första halvåret 2020. 

● Projektet nybyggnation Lyckeskolan byggstartades i april 2019 och har 

därefter löpt på enligt plan. Högstadieskolan blir 10 000 kvm fördelat på 
3 våningar och byggnationen var i januari 2020 framme vid montering av tak. 
Budgeten om 308 mnkr innefattar både idrottsbyggnaden (68 mnkr) och 

skolbyggnaden (240 mnkr). Planerad byggstart för hallarna planeras till 
februari 2020 med ett gemensamt färdigställande med skolbyggnaden i augusti 

2021. Totalutgiften 308 mnkr innefattar både idrottsbyggnaden (68 mnkr) och 
skolbyggnaden (240 mnkr). 
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Idrottshallen sedd från entrétorget i nordväst. Bild: Fredblad Arkitekter 

● Projekten ombyggnad Kungabergsbadet och ny förskola Skene växte fram 
under året men är fortfarande i planeringsfas med beräknad byggnation av 

badet under våren 2020. Förskolan i Skene är tänkt att bli en konceptförskola 
med beräknad byggstart först när förslagshandlingar godkänts och när 

detaljplanen för aktuellt område ändrats.   
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Exploateringsredovisning  
Med markexploatering avses inköp och iordningställande av fastigheter för att kunna 

bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår 
därmed också att bygga gemensamma anordningar som till exempel gator, 

grönområden och VA. Kommunens exploateringsverksamhet är en viktig beståndsdel i 
det arbete som sker för att öka antalet bostäder i kommunen och möjliggöra fler 
företagsetableringar. Markexploatering är en process som i regel tar flera år att 

färdigställa. 
 

Kommunen kan uppträda i många olika roller i samband med markexploatering, till 
exempel som markägare, byggherre eller entreprenör. Om marken inte ägs av 
kommunen upprättas ett exploateringsavtal med exploatören, då den framtida driften 

och underhållet kan vara en kommunal skyldighet. Kommunen kan också vara 
markägare till ett område som planeras men behöva avtala med en aktör om den 

kommande exploateringen. Varje exploateringsprojekt är avgränsat till ett visst 
geografiskt område. 
 

Kommunstyrelsen har under året fastställt riktlinjer för kommunal mark, 
markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Syftet med riktlinjerna är att samla 

information om försäljning och exploatering av mark samt arrende av kommunal mark 
i ett dokument för att tydliggöra hur kommunen arbetar med dessa frågor. 
 

Under 2019 har flera exploateringsområden sålts. Ett av dem är projekt Ängahagen II 
i Skene där det pågår byggnation av 56 bostäder. Även kvarteret Domherren i Kinna 

(Kinna 24:121) samt Kinnaström 5 har sålts under året. Planerad byggnation på dessa 
fastigheter är totalt cirka 120 bostäder.  

 
I Sätila påbörjades i slutet av året en markanvisningstävling för Lygnersvider 1:29, 
Smälteryd. Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i förslag som 

med sina arkitektoniska, ekologiska och sociala kvaliteter stärker de befintliga värden 
som platsen erbjuder. Inom området bedöms cirka 200 bostäder byggas. 

Kommunstyrelsen har också beslutat att gå ut med en markansvisningstävling för 
Kinna centrum. Ambitionen är att tävlingen ska utlysas under våren 2020. Området är 
tänkt att generera cirka 250 nya bostäder. 

  
Under 2019 har principerna för redovisning av exploateringsverksamheten setts över 

och lett till förändringar av hur intäkter, omsättningstillgångar och 
anläggningstillgångar kopplade till exploatering hanteras redovisningsmässigt. En 
justering har gjorts retroaktivt vilket innebär att värdet på exploateringstillgångarna 

har korrigerats från tidigare 12,0 mnkr till 14,1 mnkr per utgången av 2018. 
Redovisningen för 2019 följer de nya principerna. 

 
Ekonomisk redovisningen för exploateringsverksamheten 2019. 

Belopp i miljoner 

kronor (mnkr) 

Inkomst

er 

Utgift

er 

Årets 

result

at 

Ingåen

de 

balans 

Värdeförändri

ng 

Utgåen

de 

balans 

Bostadsområden 19,8 -0,7 13,6 8,3 -5,5 2,8 

Verksamhetsområ

den 
2,8 -0,0 1,7 5,8 -1,1 4,7 

Totalt 22,6 -0,7 15,3 14,1 -6,6 7,5 
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Årets försäljningsintäkter och exploateringsersättningar uppgår till 22,6 mnkr. 
Anskaffningskostnaden för dessa sålda exploateringsfastigheter uppgår till 7,3 mnkr 

och resultatpåverkan från årets exploateringsverksamhet blir därmed ett överskott 
om 15,3 mnkr. Nedan kommenteras ett urval av årets försäljningar. 
 

• Kinnaström 5 har sålts och genererat en vinst motsvarande 3,1 mnkr. 
 

• Försäljning av kvarteret Domherren i Kinna har genomförts och resulterat i en 
vinst om 4,1 mnkr. 
 

• De sista småhustomterna i projektet Ängahagen I har sålts samtidigt som 
tomten i projektet Ängahagen II också har sålts genom ett 

markanvisningsavtal. Vinsten 2019 uppgår till 5,0 mnkr för båda dessa projekt. 
 

• Två tomter i projektet för Skene 2:1 har sålts och genererat en vinst 

motsvarande 1,5 mnkr. 
 

Vid ingången av 2019 var värdet av exploateringstillgångarna 14,1 mnkr. Efter årets 

investeringar och försäljningar minskade tillgångarna och uppgick vid årets slut till 
7,5 mnkr fördelat på bostadsområden 2,8 mnkr och verksamhetsområden 4,7 mnkr.  
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Taxefinansierad verksamhet; vatten och avlopp, avfallshantering 

 

 

Vatten- och 

avlopp Avfallshantering 

Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019 

RESULTATRÄKNING     

Verksamhetens externa intäkter 60,1 65,7 37,2 34,6 

Verksamhetens kostnader -47,6 -50,5 -36,1 -33,5 

Avskrivningar -8,4 -10,5 -0,9 -0,9 

Verksamhetens nettokostnader 4,1 4,7 0,2 0,2 

Finansnetto -4,1 -4,7 -0,2 -0,2 

ÅRETS RESULTAT  0,0 0,0 0,0 0,0 

     

     

BALANSRÄKNING     

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 344,8 460,5 21,4 22,5 

Avräkning Marks kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga omsättningstillgångar 9,8 5,0 3,1 0,8 

SUMMA TILLGÅNGAR 354,6 465,5 24,4 23,3 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital vid årets början 5,4 5,4 0 0 

Omföring eget kapital till skuld till 

abonnent - - - - 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa eget kapital 5,4 5,4 0,0 0,0 

Skulder     

Långfristiga skulder (lån av Marks 

kommun) 15,0 14,4 0,0 0,0 

Förutbetalda anläggningsavgifter 47,8 59,9 0,0 0,0 

Summa långfristiga skulder 62,8 74,3 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder     

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 1,2 0,5 0,2 0,0 

Avräkning Marks kommun 261,6 348,8 9,4 8,4 

Skuld till abonnenter 7,5 6,7 11,5 8,4 

Övriga skulder 16,1 29,8 3,3 6,5 

Summa kortfristiga skulder 286,4 385,8 24,4 23,3 

Summa skulder 349,2 460,1 24,4 23,3 

SUMMA SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 354,6 465,5 24,4 23,3 

 

Taxefinansierade verksamheter, vatten och avlopp (VA) samt avfall, följer 
rekommendationen avseende intäkter från RKR (Rådet för kommunal redovisning) 

vilket innebär att om verksamheten redovisar ett överskott ska detta ses som ett 
överuttag av abonnentintäkter och bokföras som förutbetald intäkt. Ackumulerade 
överuttag redovisas som skuld till abonnent. 
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För år 2019 innebär detta att årets resultat i tabellerna är 0 mnkr även om VA-
verksamheten lämnar ett underskott om 0,8 mnkr och avfallsverksamheten ett 

underskott om 3,1 mnkr. Underskotten redovisas som ett negativt överuttag av 
abonnentintäkter och minskar därmed skulden till abonnent. VA-verksamhetens skuld 
uppgår vid årets utgång till 6,7 mnkr och (7,5 mnkr år 2018) och 

avfallsverksamhetens skuld till 8,4 mnkr (11,5 mnkr). För VA-verksamheten kvarstår 
eget kapital om 5,4 mnkr då VA-verksamheten mottagit skattetillskott som ännu inte 

förbrukats. Dessa medel är inte att se som skuld till abonnent. 

Årets underskott om -0,8 mnkr inom VA-verksamheten avviker med 2,3 mnkr från 
budgeterat resultat som var -3,1 mnkr. Överskottet i förhållande till budget beror till 

största delen på att planerade investeringar inte genomförts i den takt som var tänkt 
vilket gett 1,5 mnkr lägre kapitalkostnader samt att intäkterna var 1,1 mnkr högre än 

budget till följd av taxehöjningar och intäkter från lakvatten. Totalt har årets 
investeringar i VA-anläggningar och ledningar uppgått till 124 mnkr vilket är 25 mnkr 
högre än 2018. Av investeringssumman utgör överföringsledningar 69 mnkr. 

Utbyggnaden har möjliggjort fler nyanslutningar vilket ger ökade framtida intäkter 
både i form av anslutningsavgifter och fasta och rörliga brukningstaxor.  

Avfallshanteringen hade för 2019 ett underskott om -3,2 mnkr vilket ger en 
budgetavvikelse på 1,5 mnkr jämfört med budgeterat underskott om -4,7 mnkr. 
Liksom föregående år härrör sig avvikelsen till största delen från poster relaterade till 

det vite som fakturerats avfallsleverantören. Exkluderat kommunens viteskrav hade 
avfallsverksamhetens resultat varit -5,4 mnkr. Kostnader för grovavfall har ökat mer 

än intäkterna från denna verksamhet. Likaså är administrationen något dyrare delvis 
beroende på advokatkostnader i samband med avtalstvisten.  
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Revisionsberättelse 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 

bedrivits i kommunens företag. Granskningen av styrelse och nämnder har utförts av 

sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De 

ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 

fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 

den inriktning och omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning 

och ansvarsprövning. 

 

Granskningsresultat 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

 

Underlag för bedömning i ansvarsfrågan 

För vår bedömning i ansvarsfrågan åberopar vi ovanstående granskningar, 

granskningsrapporter samt vår grundläggande granskning. Upprättade 

granskningsrapporter har fortlöpande under året översänts till kommunfullmäktige. 

Därutöver har vi genomfört ett antal förstudier, förfrågningar samt överläggningar 

med nämndpresidier och verksamhetsföreträdare. Vi har dessutom haft 

överläggningar med kommunfullmäktiges presidium.  
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Revisorernas uttalande 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Revisorerna har den 7 april godkänt denna revisionsberättelse via mail, revisorerna 

kommer komplettera denna revisionsberättelse med ett signerat original till diariet vid 

ett senare tillfälle. 

 
Kinna den 7 april 2020 
 

Kommunens revisorer  

 

 

 

……………………………     ……………………… 

Roger Fogelström      Eva Ryberg 

 

 

 

……………………………     ……………………… 

Kurt Frilén       Peter Holbrant 

 

 

 

………………………     ………………………  

Kenneth Sölvebring*      Hillevi Olsson Laurell** 

     

*Vald med undantag för Socialnämnden 

**Vald revisor från och med 2020-03-26 

 


