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Årsredovisningens struktur 

Sammanfattning 
Sammanfattning av verksamhet, personal och ekonomi. 

Del 1. Inledning 
Årsredovisningen inleds med reflektioner från kommunstyrelsens ordförande  
Jessica Rodén (S), kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson (M)  
och tf kommundirektör Karin Hydén 

Del 2. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av den kommunala 
koncernens verksamhet. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 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 2020. 
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Sammanfattning 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 
kommunens totala verksamhet och ekonomi under 2020. Den är också information till 
externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbets-
partners och andra offentliga myndigheter samt till kommuninvånarna. Här kan du 
läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen varit och hur skattepengarna 
har använts.  

Verksamhet 
Samtliga kommunens verksamheter har under 2020 påverkats av coronapandemin, 
störst påverkan har det varit för äldreomsorgen. Bedömningen är att kommunen 
uppfyllde sitt grunduppdrag i lägre grad 2020 än 2019 bland annat beroende på 
coronapandemins påverkan på verksamheten. Av de elva kommungemensamma 
målen är det fyra som bedöms att uppfyllts helt och två mål som bedöms att inte ha 
uppfyllts; barn och unga har en god utbildning och ett gott företagsklimat.  

Personal 
Coronapandemin har till stor del präglat vardagen för kommunens medarbetare  
och chefer under 2020. Det har ställt stora krav på omställningar flexibilitet i 
verksamheter för att klara uppdraget till kommunens invånare. Antal anställda i 
kommunkoncernen har under 2020 ökat med drygt 120 och uppgick vid årsskiftet till 
3 605 personer. Personalomsättning i kommunen har minskat och var 12,7 procent 
under 2020. 

Ekonomi 
Kommunkoncernens resultat blev 75,9 mnkr vilket var 5,5 mnkr högre än resultatet 
2019. Årets resultat för kommunen blev 54,5 mnkr, vilket var 32,5 mnkr högre än 
budget och drygt 6 mnkr högre än föregående år.  

Resultat Marks kommun 2020 mnkr 
Budgeterat resultat 22,0 
Nämndernas budgetavvikelser -11,0 
Gemensamma verksamheter 7,9 
Skatteintäkter och utjämning 34,6 
Finansnetto 1,0 
Årets resultat 54,5 
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Inledning 
Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodèn (S) 
Det är vi som är Mark. Du och jag, alla invånare, företagare och alla anställda. 
Tillsammans gör vi Mark fantastiskt. Jag vill rikta ett stort tack till Er alla! 

År 2020 blev verkligen inte som vi kunde föreställt oss. Det gånga året har präglats av 
pandemin covid-19. Alla har vi drabbats på olika sätt och än är det inte över.  

Kommunens huvudfokus har varit att leverera god service åt våra medborgare. 
Verksamheter har varit i gång dygnet runt. Personal har inte ställt in, man har ställt 
om. Följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att stoppa 
smittspridningen. Pandemin har på många sätt tagit fram det bästa hos oss Markbor. 
Krisen har visat att vi tar gemensamt ansvar. Många har räckt ut en hjälpande hand 
till den som behövt. I april 2020 aktiverades Krisledningsnämnden i Mark. Detta för 
att kommunen skulle kunna ha god beredskap att hantera pandemins effekter och 
konsekvenser. Krisledningsnämnden avaktiverades i september 2020. 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla förtroendevalda i Mark. Alla har bidragit till att 
demokratin har kunnat upprätthållas under pandemin. Tillsammans fattade vi beslut 
om borgfred i KF. Politiska möten har hållits digitalt. Allt för att tillsammans ta ansvar 
och vara en del i att bekämpa smittspridningen.  

Under 2020 har det jobbats intensivt med medfinansiering av Skene förbifart. Ett 
arbete som skett i nära samarbete mellan politik och näringsliv. En bred politisk 
majoritet fattade beslut om att teckna en avsiktsförklaring om att medfinansiera 
förbifart Skene. Det är ett viktigt beslut inför framtiden. Vi tar ansvar för att utveckla 
framtidens Mark tillsammans.  

Åker man genom Kinna kan man se hur den nya Lyckeskolan tagit form och snart står 
färdig att fyllas med elever och verksamhet.  

Den nya verksamheten arbetsmarknad och integration har kommit igång. Där målet 
är att minska arbetslösheten och att ge människor förutsättningar att gå från 
bidragsberoende till självförsörjande.  

Detta och mycket annat är viktiga delar i att fortsätta utvecklingen av det Mark vi 
önskar, tillsammans. Utvecklingen av Mark kräver att vi alla är delaktiga. Genom 
medborgardialoger, samråd, arbetsgrupper, samverkan och genom politik, bidrar vi 
alla till att forma vår kommun. Ingen är mer viktig än någon annan.  

Nu ska vi lyfta blicken framåt. Vi jobbar vidare med Visionsarbetet. Resultaten inom 
skolan måste förbättras. Vi behöver även förbättra företagsklimatet. Inte enbart för 
att nå bättre ranking utan för att vi ska vara en bra kommun att driva företag i. Det 
nya samverkansavtalet stärker samarbetet mellan kommunen som arbetsgivare och 
anställda.  

När vi gör saker tillsammans blir vi oslagbara. Då skapar vi framtidens Mark.  
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Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson (M) 
Jag vill framföra ett stort och innerligt tack till alla medarbetare! 

Marks kommun har precis som resten av världen drabbats av Covid-19 under 2020. I 
kommunen är det särskilt socialförvaltningen som fått hantera en extraordinär 
situation men också inom barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen har extraordinära åtgärder tvingats vidtas såsom 
distansundervisning och stängning av verksamheter.  

Vi kan konstatera att alla medarbetare på något sätt påverkats och jag vill 
understryka att utan medarbetarnas goda insatser så hade effekterna av pandemin 
varit betydligt värre. Utöver kommunens egen verksamhet har civilsamhället på ett 
mycket bra sätt bidragit till att lindra effekterna av Coronapandemin. Det 
engagemang som visats i denna kristid måste vi i framtiden värna och vårda också 
när vi återgår till vardagen. 

Den 24 mars 2020 beslutade de politiska partierna om borgfred fram till och med den 
31 augusti, för att kunna lägga allt fokus på att klara verksamheten och lindra 
effekterna av pandemin. Vi moderater har under borgfreden aktivt deltagit i arbetet 
och kommit med förslag och åtgärder som vi har fått bra gehör från majoriteten för. 
Jag kan också konstatera att när denna text skrivs så är pandemin inte på något sätt 
över. Jag uppmanar alla att även i fortsättningen följa råd och rekommendationer.  

När det gäller verksamheten och leveransen till kommuninvånarna så är det några 
saker som särskilt sticker ut. Andelen elever som går ut grundskolan och är behöriga 
att söka till gymnasiet minskar och idag är det mer än en femtedel som inte har 
godkända betyg. Det här är ett stort problem som vi måste åtgärda så fort som 
möjligt. Det får stora konsekvenser för de barn som inte får en gymnasieutbildning, 
det kan i förlängningen leda till arbetslöshet, utanförskap och kortare livslängd!  

Det är också mycket bekymmersamt att Marks kommuns näringslivsklimat upplevs 
som så dåligt av företagen. Ett gott näringslivsklimat är utomordentligt viktigt för att 
kommunen skall vara attraktiv att starta och driva företag i. Är vi duktiga på service 
till företag kommer vi även vara bra på service till alla andra. Företagare är också 
kommuninvånare! Jag anser att det är viktigt att vara omsorgsfull med 
kommuninvånarnas pengar och tillgångar. Vi har de senaste åren sett, och så även 
under 2020, att vi med kort varsel tvingas stänga skolor och andra lokaler på grund 
av fukt och mögel. Vi måste omgående komma tillrätta med eftersatt underhåll och 
renovera förebyggande istället för i panik vid uppkommen skada. 

Det ekonomiska resultatet på 55 mnkr är mycket tack vare stora bidrag från staten 
för att kompensera pandemins extra kostnader, men även resultatet av en god 
budgetföljsamhet. 

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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Tf kommundirektör Karin Hydén 
Marks kommun levererar! 
Året har präglats av pandemin vilket påverkat individ och samhälle i hög grad. För 
kommunens del har fokus legat på att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner 
samtidigt som smittspridning ska förhindras. Tillvaron har varit osäker och 
svårplanerad för alla men grundläggande funktioner har upprätthållits och kontrollen 
på ekonomin och på lager av skyddsmaterial har varit god under året.  

Den snart färdigställda högstadieskola i Kinna, den nyligen undertecknade 
avsiktsförklaringen avseende medfinansiering av förbifart Skene, det pågående 
Visionsarbetet samt starten av Arbetsmarknadscentrum är exempel på att betydande 
utvecklingsarbete har kunnat fortsätta under året. 

Det ekonomiska resultatet överensstämmer i stort med planerad nivå. Att resultatet 
på siste raden överstiger budgeterad nivå beror i huvudsak på överkompensation från 
staten. Investeringsnivån är kommunens högsta någonsin och följsamheten till den 
tidsmässiga planeringen har varit bra.   

Vilka är kommunens största utmaningar? 
De utmaningar som vi såg inför 2020-talet finns kvar och har till viss del förstärkts 
under pandemin. Ökande antal personer över 85 år, bristande resultat i skolan, ökad 
ohälsa, ökat behov av försörjningsstöd, ökad underhållsskuld samt låg ranking av 
företagsklimatet. Lägg stora investeringsbehov och satsningar i infrastruktur till detta 
så är utmaningarna framöver betydande.  

Skatteunderlagets tillväxt kommer med stor sannolikhet inte att räcka till för att 
finansiera ökade kommunala verksamheter. Även om det skulle räcka till så kommer 
det inte att finnas tillräckligt många personer att anställa eftersom andelen personer i 
arbetsför ålder minskar och allt färre måste försörja allt fler. Därför är det av största 
vikt att vi inte försvagar vårt finansiella utrymme framöver och fokuserar på att 
behålla och kompetensutveckla redan anställd personal.  

Så går vi vidare! 
När vi kommit igenom den akuta fasen av pandemin kan vi dra nytta av våra 
erfarenheter att snabbt ställa om och anpassa oss till nya förutsättningar. De 
utmaningar som vi såg inför 2020-talet finns kvar men vi har lärt oss att se och 
använda oss av arbetssätt bland annat digitaliseringens möjligheter. Vi ser också att 
genom att samarbeta och hjälpa varandra både inom och mellan kommuner, andra 
företag och organisationer så kommer vi långt. 

Vi måste bli mer effektiva, ha mer fokus på värdeskapande arbete så 
kommuninvånarna får så mycket nytta som möjligt för pengarna. För att uppnå detta 
behöver vi analysera och utveckla verksamheterna inte göra mer av samma utan göra 
verksamhet på nytt sätt. 

Min bild är att kommunen är fantastisk och har bra förutsättningar att klara av att ta 
sig an kommande utmaningar!  

Nu kavlar vi upp ärmarna!    
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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 2020 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. 

År 2020 var exceptionellt ur flera perspektiv. Coronapandemin gav under våren en 
extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i 
omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. 
Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen 
kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert. 

Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemi-
relaterade tillskott, nå mycket starka resultat år 2020. Givet de ryckiga förutsätt-
ningarna under året är det dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda 
ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera 
pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar 
och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor 
utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte 
kunnat göras till följd av pandemin. År 2020 års starka ekonomiska resultat riskerar 
att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på 
längre sikt. 

Marks kommun prognostiserade ett positivt resultat i samband med uppföljningarna 
under året och det positiva resultatet blev större vid årets slut än vad årets första 
prognos per siste april pekade på. Resultatet blev positivt trots att nämnderna för 
tredje året i rad sammantaget överskred sina budgetramar med 11 mnkr. Beaktas bör 
dock kommunfullmäktiges beslut §160/2020 i samband med delårsrapporten. Då 
tilläts flera nämnder tidigarelägga satsningar över budget vilket även skedde för 
motsvarande knappt 30 mnkr.  

Marks kommunkoncern redovisade ett resultat på 75,9 mnkr för 2020. I tabell nedan 
lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Det redovisade resultatet för 2020 
var något högre än 2019 men något lägre än genomsnittet de senaste fem åren 
(77,3 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 520,5 mnkr. Koncernens 
investeringar finansierades huvudsakligen av nyupptagna lån och årets kassaflöde 
från verksamheten. Upplåningen ökade med drygt 300 mnkr, ökningen är delvis 
hänförlig till att moderbolaget i koncernen Spinnerskan upptagit externt lån om cirka 
200 mnkr vilket ersatt ett internt lån från kommunen. Trots utvecklingen vad gäller 
behov av välfärdstjänster är den finansiella ställningen förhållandevis stabil. 
Soliditeten var 44,5 procent för koncernen medan motsvarande för kommunen var 
70,3 procent, skillnaden förklaras av att bolagen delvis finansierat sin verksamhet 
med lån. 
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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 visserligen i 
enlighet med beslutad budget och planer men kan ses som en varningssignal om att 
den finansiella risken i koncernen ökar. 
Kommunkoncernen 2016 2017 2018 2019 2020 
Verksamhetens intäkter (mnkr)         687,3              675,5             662,4             684,4             738,8     
Verksamhetens kostnader (mnkr)   -2 428,7     -2 505,9     -2 592,3     -2 661,3     -2 678,1     
Årets resultat (mnkr)         103,2                 87,9               49,3               70,4               75,9     
Soliditet (%) 50,8 50,0 48,7 47,9 44,5 
Investeringar (mnkr)         292,3              350,3             329,1             438,4     520,5     
Självfinansieringsgrad (%) 73,8 55,9 51,1 46,9 42,9 
Långfristig låneskuld (mnkr)         917,0              977,0          1 107,0          1 185,0          1 488,0     
Antal anställda       3 445            3 449          3 428          3 485          3 605     
Investeringar per invånare (kr)      8 542          10 158          9 462          9 175          14 916     
 
Kommunen 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal invånare 31/12       34 218     34 484       34 781           34 754         34 896   
-varav 1-5 år 1 838 1 879 1 918 1 914 1 947 
-varav 6-15 år 4 212 4 260 4 320 4 308 4 316 
-varav 16-18 år 1 219 1 242 1 219 1 218 1 248 
-varav 19-64 18 942 19 024 19 103 19 018 19 027 
-varav 65-79 år 5 573 5 630 5 746 5 784 5 871 
-varav 80-89 år 1 670 1 712 1 721 1 767 1 741 
-varav 90- år 418 390 411 396 405 
Kommunal skattesats (%) 21,21 21,21 21,21 21,21 21,51 
Antal anställda       3 363     3 370      3 346         3 401     3 521 
 
Kommunen 2016 2017 2018 2019 2020 
Verksamhetens intäkter (mnkr)         469,4     434,2         423,6             440,1             488,6     
Verksamhetens kostnader (mnkr)      -2 180,5     -2 243,4      -2 333,9          -2 399,8          -2 539,7     
Skatteintäkter och utjämning (mnkr)      1 868,2     1 941,9      2 000,7          2 070,9          2 181,8     
Årets resultat (mnkr)         100,3     83,1           36,0               48,2               54,5     
Soliditet (%)           76,5     75,0           73,2               72,5               70,3     
Soliditet inkl total pensionsförpliktelse (%)           40,6     43,3           43,4               44,9               44,9     
Investeringar (mnkr)         127,1     180,0         202,5             318,9             397,2     
Självfinansieringsgrad (%)         127,0     76,0           48,0               38,0               34,4     
Låneskuld till kreditinstitut                -       -                -                      -                      -       
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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. På grund 
av coronapandemin har fullmäktige under 2020 gått över till att ha digitala 
sammanträden. 

Kommunfullmäktige väljer en demokratiberedning som ska verka för en utveckling av 
den demokratiska processen i kommunen.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommun-
styrelsen 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. 
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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. Kommunfullmäktige 
har tidigare beslutat att kommunen ska inrätta ett ungdomsråd. I december 2020 
beslutade fullmäktige att inte inrätta ett ungdomsråd och gav samtidigt kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda hur kommunen bäst kan höra med de unga och ge dem 
möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka frågor inom den kommunala 
verksamheten.  
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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. 

Under april 2020 aktiverades krisledningsnämnden. Nämnden aktiverades för att 
kommunen skulle ha god beredskap, kunna minska smittspridningen och hantera 
viktiga samhällsfunktioner på grund av pandemin covid -19. När krisledningsnämnden 
aktiverats kan den ta över hela, eller delar av, verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen för att snabbt kunna fatta nödvändiga beslut för att hantera en 
extraordinär händelse. Krisledningsnämnden avaktiverades under september 2020. 

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 närings-
livet minska arbetslösheten och få personer att gå från bidragsberoende till att bli 
självförsörjande. 

Under hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillstånds- och tillsynsverksam-
heten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer 
från och med 2021 flyttas från socialnämnden till miljönämnden. Samtidigt togs 
tillståndsveksamheten för alkoholservering tillbaka från Borås Stad, som utfört 
uppdraget på uppdrag från socialnämnden. Syftet med organisationsförändringen var 
att samla kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet. 

Kommunala bolag 
Marks kommun har ett moderbolag, Spinnerskan i Mark AB, och tre dotterbolag, 
Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB. Viskastrand AB ingår 
som helägt dotterbolag till bostadsbolaget. Bostadsbolaget har i uppdrag att svara för 
en god försörjning av bostäder i kommunen. Mark Kraftvärme ska leverera 
fjärrvärme, ånga och el samt utveckla stadsnätet så att hela Marks kommun har en 
säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation. Fastighetsbolaget hyr 
ut lokaler till industri- och serviceföretag och kan på uppdrag av Marks kommun göra 
insatser för att utveckla näringsliv och sysselsättning. Moderbolagets uppgift är att 
samordna verksamheterna i de kommunala bolagen och verka för lösningar som 
tillgodoser kommunens samlade intresse. 

Fullmäktige beslutade i början av år 2020 om nya ägardirektiv och bolagsordningar 
för Spinnerskans bolag. Den största förändringen avsåg Mark Kraftvärme AB som 
framöver verkar under affärsmässiga principer vad gäller fjärrvärme- och 
elverksamhet medan stadsnätsdelen tar sin utgångspunkt i självkostnadsprincipen. 
Detta för att möjliggöra utbyggnad av fiber i områden som är mindre lönsamma och 
som ännu inte har tillgång till fiber, så kallade ”vita fläckar”.  
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Marks Fastighets AB har sedan 2016 varit verksamt utifrån beslutet att kvarvarande 
fastigheter ska säljas och att bolaget ska avvecklas. På grund av en oljeförorening på 
fastigheten i Rydal har avvecklingen inte kunnat genomföras. Kommunen har med 
hjälp av statliga bidrag tagit på sig huvudmannaskapet för att utreda olje-
föroreningen. Någon förändring av ägarförhållandena till fastigheten i Rydal kan inte 
ske innan utredningen är avslutad och en eventuell sanering har påbörjats. Efter en 
förnyad bedömning av framtiden för fastighetsbolaget beslutade fullmäktige i 
december 2020 att återkalla beslutet om att avveckla Marks Fastighets AB. 

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.  

I Marks kommun finns det en utförare som erbjuder serviceinsatser inom äldreom-
sorgen, såsom städ, inköp och tvätt. 

Andel köpta platser inom förskola och skola, d.v.s. elever som går i fristående skola 
eller i annan kommun, var år 2020 inom förskolan 11 procent och grundskolan 7 
procent. Inom gymnasieskolan var motsvarande andel 36 procent i fristående skola 
eller annan kommuns regi. 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 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.  

Tolkförmedling Väst bildades 2013 med Västra Götalandsregionen och fem kommuner 
i Västra Götaland. Marks kommun anslöt till förbundet 1 januari 2019 och kommunal-
förbundet har nu 43 medlemmar. Förbundet ska tillgodose medlemmarnas behov av 
språktolkar och erbjuder översättningstjänster. 
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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.  

År 2018 gick Marks kommun in i avtalssamverkan där Borås Stad utförde 
tillståndshandläggning enligt alkohollagen, en samverkan som avslutades under 2020.  

Marks kommun har avtalssamverkan vad gäller social jour för myndighetsutövning 
utanför kontorstid. 

Under 2019 togs beslut om avtalssamverkan för tjänster inom geografiskt 
informationssystem, GIS, där Marks kommun utför sådana uppgifter åt Svenljunga 
kommun och Bollebygds kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade våren 2020 om avtalssamverkan där Marks kommun 
säljer juridiska tjänster till Bollebygds kommun. Denna avtalssamverkan är vilande då 
Marks kommun inte har haft möjlighet att sälja tjänster under 2020. 

Tjänstemannaorganisationen 
Verkställigheten sköts av förvaltningar och bolag som består av ett antal 
tjänstepersoner som ser till att politikernas beslut genomförs på ett bra sätt. Marks 
kommun har omkring 3 600 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 och 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 
När Marks kommun bildades hade kommunen strax över 29 000 invånare. På 50 år 
har befolkningen ökat med knappt 6 000 personer, vilket motsvarar en ökning på 
närmare 20 procent.  
 
Vid en jämförelse mellan Riket, Västra Götaland och Sjuhäradskommunerna visar 
Mark en lägre befolkningsutveckling de senaste fem åren.  

 

Kommunens folkmängd ökade med 142 personer under 2020 och var vid årsskiftet 
34 896. Ökningen motsvarar 0,5 procent, vilket är i nivå med befolkningsökningen i 
riket i stort. 

 

Under året föddes 336 barn i kommunen vilket kan jämföras med 338 födda 
förgående år. 379 personer avled jämfört med 347 personer året 2019. 
1 760 personer flyttade till kommunen vilket är 193 personer fler än under 2019.  
1 586 personer flyttade ut från kommunen och året innan flyttade 1 605 personer ut. 
Under 2020 var flyttningsnettot positivt då 174 personer fler flyttade in än ut i 
kommunen. Motsvarande siffra för 2019 då -38 personer det vill säga fler flyttade ut 
från kommunen.   
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Sett över 10 års tid är genomsnittligt födelsenetto -20 personer, vilket innebär att 
inflyttningsnettot måste vara högre än 20 i genomsnitt per år, för en ökad befolkning.  

Sedan 2010 har antalet inflyttningar till kommunen ökat varje år med undantag för 
2019. Störst andel av personerna som flyttade från kommunen valde att bosätta sig i 
Göteborg, Borås och Varberg. De flesta som flyttar finner man i åldersgruppen  
19-29 år.  

 

 

Familjer med barn upp till 18 år utgör den största grupp som flyttar till Marks 
kommun. 
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Sätila har under de senaste fyra åren haft en positiv utveckling. År 2020 ser vi störst 
ökning i Kinna som ökade med 112 personer. Istorp minskade med 30 personer och 
har därmed den största minskningen jämfört med andra orter i kommunen. 

 

 
Arbetsmarknad 
Antalet öppet arbetslösa och i program ökade under 2020 med 254 personer, 
32,8 procent. December 2020 var det 1029 personer vilket motsvarar 6,1 procent av 
arbetskraften. Av dessa är drygt hälften, 554 personer, öppet arbetslösa. Marks siffror 
är på en lägre nivå än riket då öppen arbetslöshet i riket var 8,8 procent och i Västra 
Götaland 8,3 procent.  

Antal öppet arbetslösa och i program hos unga mellan 18 och 24 år var i Marks 
kommun 151 personer, 8,1 procent, vilket är en lägre andel än Västra Götaland 
(10,7 procent) och riket (11,8 procent).  

Inskrivna öppet arbetslösa och i program bland utrikesfödda är 518 personer, 
17,3 procent, vilket är en lägre andel än riket (21,1 procent) och Västra Götaland 
(20,3 procent).  
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Diagrammen nedan är siffror för Marks kommun. 

 

 

 

 

 

Det är fortsatt svårt för kvarstående inskrivna arbetssökande att etablera sig i 
yrkeslivet. Efterfrågad kompetens överensstämmer inte med tillgänglig arbetskrafts-
resurs. Befintligt anställda kan behöva utbildning för att möta framtidens behov.  
En ny överenskommelse med delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) 
tecknades mellan kommuner inom Sjuhärad, Arbetsförmedlingen och Boråsregionens 
vuxenutbildning. DUA-överenskommelsen ökar möjligheten att starta jobbspår mot 
bland annat bristyrken. Fler har behov av individuella studieplaner. Behov av att 
skapa utbildningskedjor för kortutbildade i nära samarbete mellan arbetsmarknadens 
parter och näringsliv kvarstår.  

Marks kommun har cirka 100 unga mellan 16 och 20 år som inte har avslutat sina 
gymnasiestudier. Kontakt har under 2020 skapats med studieförbund och 
folkhögskolor med vilja att starta folkbildning lokalt i samverkan framåt. Den psykiska 
ohälsan hos unga i relation till långvarig arbetslöshet och isolering ökar. Genom 
samordnad finansiering och avtalet med Sjuhärads samordningsförbund och 
medfinansiering av EFS-projekt så har minst 119 personer tagit del av prerehab 
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insatser via Arbetsmarknadscenter. En betydelsefull verksamhet för att rusta 
arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden. 

Januari 2020 startade flyktingmottagandet i kommunal regi och samlokaliserades med 
Arbetsmarknadscenter. Under några månader stoppade Migrationsverket 
emottagandet. Under året har 42 personer tagits emot för bosättning. Projektmedel 
beviljades för projektet ”Kvinnors språk och arbetsMARKnad” av Länsstyrelsen. 
63 vuxna personer (asylsökande inom 2 år) omfattas av verksamheten för 
flyktingmottagandet. 

Arbetsförmedlingens reform samtidigt med pågående pandemi har inneburit att färre 
personer fått personligt stöd under 2020. Öppet arbetslösa i Mark bör få ökad tillgång 
till arbetsmarknadspolitiska program via Arbetsförmedlingen framåt då vi ligger lågt i 
jämförelse med riket och Västra Götaland. Jobbcoaching sker av kompletterande 
aktörer på distans. Arbetslösa och företag med varsel hänvisas främst till 
Arbetsförmedlingens digitala kanaler. De som är i behov av fördjupat stöd och dessa 
kontaktvägar inte räcker, diskvalificerar sig indirekt för Arbetsförmedlingens tjänster 
och service. Detta är en stor utmaning inför 2021. 

Arbetsmarknadscenter aktualiserade flera personer hos Arbetsförmedlingen för att 
kunna matchas mot anskaffade lediga platser. Under sommaren kunde ett 80-tal 
feriearbetare omplaceras och starta arbete inom Marks kommun trots förändringar 
kring arbetsmiljökrav för alla under 18 år.  

Företagen i Marks kommun har generellt sett haft relativt god tillväxt och framtidstro i 
jämförelse med andra kommuner. Flertalet företag har haft en stabil grund att stå på 
före en ekonomisk avmattning. Genom lokal samverkan har bland annat arbetskraft, 
tillfälligt eller permanent, övertagits av annan arbetsgivare för att undvika 
uppsägningar. Det finns ett lokalt stöd och en stark entreprenörsanda med kreativa 
lösningar för omställning av verksamhet. Flera branscher har dock drabbats hårt i hela 
landet och så även i Marks kommun. En del företag har inte överlevt en ekonomisk 
avmattning i kombination med en pandemi. 

De nyanmälda platserna var 77 stycken och minskade med 15,4 procent samtidigt 
som de kvarstående platserna 70 stycken ökade med 14,8 procent inom kommunen 
jämfört med föregående år. Detta kan jämföras med Västra Götaland som minskade 
med 10,6 procent respektive ökade med 17,7 procent och riket som minskade med 
3,9 procent respektive ökade med 6,6 procent. 
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Näringsliv och företagsamhet  
I Marks kommun finns omkring 4 000 företag inom flera olika inriktningar. Många 
företag återfinns inom den textila tillverkningen som också präglar mycket av Marks 
kulturarv. Näringslivet i Marks kommun är diversifierat och sett över tid uppvisar 
kommunen ett relativt stabilt nyföretagande. Antalet nystartade företag uppgick till 
185 stycken år 2019 enligt statistik från Tillväxtanalys. Antalet nystartade företag i 
Marks kommun under de två första kvartalen år 2020 uppgick sammantaget till 99 
företag.  
 
Marks kommuns resultat i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning har 
försämrats de senaste åren. Målet för Marks kommun är att vara bland de 50 bästa 
kommunerna i rankingen år 2030. År 2020 placerade sig Marks kommun på ranking-
plats 231 av landets 290 kommuner, vilket är en försämring med 26 ranking-
placeringar i förhållande till år 2019. 
 
Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, Insiktsmätning är en servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. År 2019 uppgick NKI (Nöjd 
Kund Index) för Mark till 61, vilket är en godkänd nivå. Högst omdöme gavs för 
mätetalet Bemötande, med ett index på 71. Samtliga serviceområden hade ett index 
mellan 58 och 71. Sett till myndighetsområden gavs Bygglov (62) högst betyg, medan 
Miljö- och hälsoskydd (47) erhöll lägst betyg. 
 
Under år 2020 har ett NyföretagarCentrum inrättats i Marks kommun, med 
finansiering från såväl kommun som från det lokala näringslivet. Marks kommun har 
ett näringslivsråd vars arbete syftar till att kommunens näringslivsklimat ska vara i 
toppklass. Under året har rådets arbete formaliserats och strukturerats. Kopplingen 
mellan rådets sammanträden och näringslivsprogrammet är viktig och har förstärkts 
genom att programmets fokusområden utgör teman för rådets sammanträden. En 
annan viktig händelse under året har varit att näringslivskontoret och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har startat ett nytt arbetssätt tillsammans i form av 
en välkomstkommitté. Kommittén syftar till att ge företag som har ärenden med 
kommunen bättre service genom en sammanhållen hantering av deras ärenden. I 
slutet av 2020 publicerade Marks kommun ett företagsregister på kommunens 
webbplats. Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och 
samarbeten inom det lokala näringslivet. Kommunen driver destinationswebben 
upplevmark.com. Genom den får företag inom besöksnäringen en plattform för 
gemensam information och marknadsföring. Marks kommun genomförde en kampanj 
under året i tryckt och digital media för att synliggöra den lokala besöksnäringen både 
för den regionala, men också för den nationella marknaden. 
  
Näringslivet i Mark har drabbats av pandemin. Särskilt hårt drabbades besöksnäringen 
och handeln. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj år 2020 att 1 mnkr skulle 
utlysas till lokala företagarföreningar att ansöka om för att mildra de negativa 
konsekvenserna av pandemin. Näringslivsstödet resulterade i ansökningar till ett 
sammanlagt belopp av 1,6 mnkr. 1 mnkr betalades ut i näringslivsstöd till lokala 
företagarföreningar. 
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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. 
Kommunens bostadsbolag, Marks Bostads AB, är en av de aktörer som under året 
färdigställt 40 hyresrätter i Kinna och Skene och som beräknar bygga klart ytterligare 
40 under 2021. Utanför centralorten har bolaget byggnationer på gång i Fotskäl och 
Sätila. Det pågår samtidigt flera detaljplaner och markförhandlingar för flerbostadshus 
i olika delar av kommunen.  
 
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. 
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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   
Kommunens 
förmåga att 
omhänderta att 
antalet 85 år och 
äldre ökar kraftigt 
de kommande 
10 åren 

Enligt Västra Götalandsregionens 
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. En 
del av planen för hur behovet 
ska tillgodoses behöver vara att 
hitta andra arbetssätt och  
nyttja digitaliseringens 
möjligheter. En annan del av 
planen kan vara att ta tillvara på 
civilsamhället och t.ex. äldre 
som inte längre är i arbetslivet. 

Coronapandemins 
långsiktiga effekter 

Vi vet idag inte vilka långsiktiga 
effekter som covid -19 kommer att 
få på individ, samhälle och 
kommun. Det kommer att påverka 
arbetsmarknad, förvärvsarbetande 
och försörjningsstöd. Det finns 
signaler om att vissa elever har 
svårigheter att klara skolarbete 
som utförs via distans-
undervisning. Flera rapporter har 
kommit om ökad psykisk ohälsa, 
inte minst hos unga.  
 
Det är högst troligt att de flesta av 
oss kommer att ha en vardag som 
skiljer sig från den vardag vi hade 
innan coronapandemin.  

År 2020 bildades arbets-
marknadsenheten. Kommunen 
behöver följa upp att det blir de 
förväntade effekterna av 
bildandet.  
 
Samhällsutmaningarna blir allt 
mer utmanande och kräver att 
vi arbetar tillsammans för att 
hitta lösningar, inom kommunen 
och tillsammans med andra. 
Med ett ökat fokus på 
nytänkande och samverkan. 
 
Pandemins långsiktiga effekter 
förstäkrer behovet av före-
byggande och tidiga insatser. 
 
Ökad samverkan med t.ex. 
föreningslivet kan vara en 
lösning, där IOP-avtal är en 
möjlighet.  (IOP=idéburet 
offentligt partnerskap) 
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Identifierad risk  Beskrivning Hantering av risk 
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. 

För att klara kompetens-
försörjningen behöver en del av 
lösningen vara att minska 
behovet av kompetens genom 
att hitta andra arbetssätt, t.ex. 
med hjälp av digitaliseringens 
möjligheter.  
 
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.  
 
Samverkan med andra genom 
t.ex. vård- och omsorgscollege, 
DUA-överenskommelsen m.m. 
är möjligheter för kommunen.  

Finansiella risker   
Ränterisk Marks kommun har idag inga lån, 

men enligt budget är upplåning 
tänkt att finansiera en del av 
fortsatt höga investeringar 
framöver. Bolagen i koncernen har 
emellertid redan lån och en hög 
skuldsättning får kostnadseffekter 
om räntenivån ökar. 

Gemensam finansiell rådgivning 
för kommunkoncernen införs 
2021 i syfte att hantera den 
totala skuldportföljen. 
 
Arbetat fram ett förslag på rikt-
linjer för investeringar för att få 
bättre styrning inom området.  

Underhållsskuld Teknik- och servicenämnden 
beskriver att det inom gator/vägar 
samt lokaler finns en underhålls-
skuld.  

Aktuella lokalförsörjnings/under-
hålls-/skötselplaner för främst 
lokaler och vägar. Prioritering av 
hur resurser används.  
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Hållbar utveckling -Agenda 2030  

Agenda 2030 

De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 

Agenda 2030 är FN:s agenda för hållbar utveckling med 17 globala mål som alla 
världens länder ska verka för att uppfylla till år 2030. Syftet är 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 i lika utsträckning: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030 
ska ses som en helhet – framgång inom ett mål eller en dimension innebär ofta 
synergieffekter på andra mål eller dimensioner. En viktig princip för agendan är att 
ingen ska lämnas utanför i arbetet mot en hållbar framtid.  
 
Sveriges regering har pekat ut arbetet i kommuner och 
regioner som en av fyra nyckelfaktorer för att Sverige ska 
lyckas nå målsättningarna inom Agenda 2030. Kommuner står 
för en stor del av samhällsservice i form av exempelvis skola, 
socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek och samhällsplanering.  
I Marks kommun har det tagits beslut om att Agenda 2030 ska 
genomsyra allt arbete.  
 
Coronapandemin har fått konsekvenser för genomförandet av 
Agenda 2030 i Sverige. Oktober 2020 släppte 
Statistikmyndigheten SCB sin rapport Statistisk lägesbild av genomförandet av 
Agenda 2030 i Sverige, där myndigheten konstaterar att det kvarstår flera 
utmaningar för att uppnå agendans mål i Sverige. Dessa utmaningar finns framförallt 
kopplat till agendans mer sociala hållbarhetsmål och för dess ledande princip om att 
ingen ska lämnas utanför. Rapporten beskriver ett läge där det fortfarande finns 
betydande skillnader i levnadsvillkor bland olika grupper i det svenska samhället.  
 
Även de mer miljömässiga målen i Agenda 2030 kan komma att påverkas negativt. 
Det finns till exempel risk för att klimatkrisen uppfattas som sekundär på grund av 
den pågående coronakrisen. Nedstängningar av samhället har i vissa fall lett till 
avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser under 2020, men dessa anses vara 
tillfälliga och inte påverka utvecklingen på lång sikt. 

De tre hållbarhetsdimensionerna 
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Hur går arbetet med Agenda 2030 i Marks kommun? 
I Marks kommun har ett grundarbete gjorts för att få grepp om Agenda 2030 med 
hjälp av bland annat utbildningar, temadagar och nulägesanalyser. Kommunen är 
också med i Glokala Sverige, ett projekt som ger stöd och erfarenhetsutbyte för det 
lokala genomförandet av Agenda 2030. Hösten 2020 valde Marks kommun att 
fokusera på några utvalda agendamål i sin budget för år 2021-2022: mål 1 (ingen 
fattigdom), mål 3 (god hälsa och välbefinnande) mål 4 (god utbildning), mål 7 
(hållbar energi för alla), mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och 
mål 10 (minskad ojämlikhet).  
 
Det kan idag konstateras att Marks kommun har flera utmaningar kvar inom sitt 
arbete med Agenda 2030. Av nämndernas planer och årsrapporter kan det utläsas att 
kommunen ännu inte använder Agenda 2030 i tillräckligt stor utsträckning som ett 
verktyg för planering och uppföljning. Det innebär att arbetet hittills inte har lett till 
en konkret förflyttning.  
 
En annan viktig utmaning för Marks kommun är att implementera nya arbetssätt för 
att klara omställningen till hållbar utveckling. Vi lever i en globaliserad värld där 
samhällsutmaningarna är mer komplexa än förut. Kommuners traditionella arbetssätt 
räcker inte fullt ut för att lösa dessa komplexa utmaningar, utan det finns ett ökat 
behov av att tänka nytt.  
 
Den tredje största utmaningen för Marks kommuns arbete med Agenda 2030 är att 
mildra pandemins förväntade negativa effekter på den sociala hållbarheten. Under 
2020 har fokus av naturliga skäl lagts på att minska smittspridning och att 
upprätthålla kommunal verksamhet i största möjliga mån. Pandemins långsiktiga 
konsekvenser är idag svåra att förutspå, men mycket tyder på att vi kan förvänta oss 
en ökad ojämlikhet även i Marks kommun.  
 
Miljöarbete 
Marks kommun arbetar med ekologisk hållbarhet inom olika verksamheter. 
Kommunen har en verksamhetsöverskridande arbetsgrupper för strategiskt 
miljöarbete och klimatanpassningar. Kommunen deltar också i olika regionala och 
nationella projekt såsom Klimat 2030, Fossilfri Boråsregion och Glokala Sverige. 
Kommunen har lokala miljömål som gäller till och med 2020. De lokala miljömålen är 
framtagna utifrån de nationella och regionala miljömålen. Många av miljömålen är 
delvis eller helt uppfyllda, samtidigt som ett flertal är svåra att mäta.  

Avfall 
De senaste plockanalyserna visar att det fortfarande är cirka 30 procent förpackningar 
i restavfallet som borde ha gått till materialåtervinning. Den brännbara fraktionen på 
återvinningscentralen är även den stor och sannolikt skulle en del av detta kunna 
materialåtervinnas om det sorterades bättre. Även träavfallet är en stor post som drar 
ner totalen då detta går till förbränning. Då den nya lagen angående bostadsnära 
insamling av förpackningar kommer införas i Sverige förväntas andelen förpackningar 
i de kommunala restavfallskärlen minska markant. Kommunen ger möjlighet att 
lämna farligt avfall dels vid återvinningscentralen men också till den mobila 
återvinningscentralen som besöker orterna i kommunen 2-4 gånger per år. 
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Inom äldreomsorgen pågår sedan hösten 2019 projektet ”Resurssmart äldreboende” 
med syfte att förebygga matsvinn, minska avfall och minska användning av 
engångsprodukter. 
 
Marks Bostads AB arbetar med informationsinsatser för att medvetandegöra 
hyresgäster om rätt hantering av avfall. Under 2020 har antalet Moloker utökats i 
bolagets bestånd. Resultatet har blivit en mer tillgänglig sophantering, en trevligare 
boendemiljö och en effektivare användning. Tendenser har under året visat sig, 
utifrån att allt fler håller sig hemma på grund av pandemin, att visst avfall såsom t.ex. 
förpackningar ökar.  
 
Transporter och resor 
Möjligheten att öka andelen förnyelsebara drivmedel är begränsad då tillgången är låg 
i kommunen. Dessutom innebär resursbrist att kommunen inte har möjlighet att 
aktivt arbeta med förnyelsebara drivmedel. Ett projekt pågår med närliggande 
kommuner där en kartläggning har påbörjats för etablering av gastankställen för 
biogas och/eller vätgas. Det finns laddstationer för eldrivna fordon på flera ställen i 
kommunen.  
 
Andelen miljöfordon i kommunens fordonsflotta ligger på en god nivå. Vid 
inköp/leasing av nya bilar väljs alltid fordonsmodeller med låg miljöpåverkan där det 
är möjligt. Under 2020 har många möten genomförts digitalt vilket minskar resande 
mellan fysiska platser.  
 
År 2018 infördes gratis resor i kollektivtrafiken för personer över 65 år. Beslut har 
tagits under 2020 att fortsatta med den subventioneringen under kommande år. 
 
Vatten och avlopp 
Alla befintliga vattentäkter med undantag av två reservvattentäkter har aktuella 
vattenskyddsföreskrifter som reglerar vad man får göra inom vattenskyddsområden. 
Ett tematiskt tillägg för vattenskyddsområden planeras att beslutas om under 2021. 
En reviderad vatten - och avloppsplan beslutades i maj 2020. 
 
Kommunen har en god beredskap för oförutsedda händelser som sker inom och 
utanför normal arbetstid i VA-verksamheten. Dock kan problem uppstå under 
semestertider för att upprätthålla intern kompetens för el- och styrregler för VA-
verken. 
 
Kommunen arbetar för att minska risken för bräddningar i kommunens 
avloppsreningsverk. Under 2019 togs "Strategiska åtgärder och metoder för hantering 
av tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet" (Tillskottsvattenplanen) fram och under 
2020 har kommunen tillämpat den. Exempelvis har under året fysiska åtgärder i 
Fritsla (Gärdebovägen) genomförts och flödesmätningar för att hitta tillskottsvatten 
har skett i Sätila och i Rydal.  
 
I samband med att vatten- och avloppsledningar anläggs försöker kommunen 
återanvända så mycket massor från schaktarbetet till återfyllnaden som 
kvalitetsmässigt är möjligt. Som ett exempel kunde befintliga massor användas i 
ledningsbädden då VA-ledningarna mellan Skene och Berghem byggdes 2019-2020.  
 
Upphandling 
Hållbarhetsperspektiv är en del av kravställningen som görs på produkter, tjänster 
och entreprenader i samband med upphandlingar. Rekrytering av avtalscontroller 
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pågår för att sätta processer och rutiner samt effektivisera kommunens samlade 
arbete med avtalsuppföljning, däribland uppföljning av hållbarhetskrav.  
 
Kemikalier och miljögifter 
Mark Kraftvärme AB har sedan 2017 minskat antalet kemiska produkter från över 
100 till 68 samt fasat ut ett flertal giftiga produkter. Bolaget har dock ett antal 
basprodukter som används i bolagets processer och är därför svårare att avvara. 
Bland annat används ammoniak som katalysator för att minska utsläppen av 
kväveoxid i rökgaserna (NOx). Lut används för PH justering av PH-värden i det 
utgående kondensatvattnet, korrosionshämmare och PH justerare av typen Amersit 
samt Drewfos används i vattenbehandlingen till förbränningspannor och 
fjärrvärmenätet. Volymerna för dessa ämnen varierar årsvis och följer den totala 
produktionsvolymen från respektive anläggning. 
 
Särskilt förskolor, men också skolor, har aktivt arbetat under några år med att byta 
material till mer hållbara och fria från gift. Vid renovering och nybyggnation läggs stor 
vikt vid att få till en hållbar miljö. Vid nybyggnationer används Svanenmärkning och 
P-märkning. 
 
Kommunen behöver ta fram tydligare och mer konkreta mål för hur stora 
minskningarna av kemikalieanvändning som ska göras. Detta skulle vara ett stöd för 
verksamheterna i kommunen att kunna ställa och följa upp relevanta krav i 
upphandlingar. 
 
Energi 
Mark Kraftvärme AB har sedan 2014 kontinuerligt förbättrat egenförbrukningen av 
energi i förhållande till den energibolaget producerar och säljer. Åtgärderna har 
bestått i att återvinna en hög grad av spillångan från processerna samt att löpande 
byta ut belysningskällor till lågenergialternativ och vid modernisering, 
ombyggnationer och processändringar i möjligaste mån byta till utrustning med lägre 
energiförbrukning. Åtgärder för att reducera energibehovet ytterligare har påbörjats i 
form av olika aktiviteter. Bland annat har differentialstrycksmätning påbörjats under 
2019 och tester med sänkning av framledningstemperaturen för att minska 
nätförluster i fjärrvärmeledningarna (den värmeförlust som sker i fjärrvärme-
ledningarna) har skett under 2020. En utvärdering av resultatet av ändringarna 
kommer att ske under våren 2021. Bolaget ser även över möjligheterna till en 
ombyggnation av ledningsdragningen till rökgaskondenseringsutrustningen för Panna 
1 för att öka effektiviteten och därmed minska bränsleförbrukningen.  
 
Under året har solcellerna på Kunskapens Hus utökats. Solceller har installerats på 
Smedjans förskola, Kinnaborg, Kommunhuset och Skene brandstation. Totalt uppgår 
det till 3.130 kvm. Solcellsanläggningen om 512 kvm på Lindäng fortsätter att 
producera och levererade närmare 60 MWh in i byggnaden. 
 
Inom Marks Bostads AB:s bostadsbestånd används nästan uteslutande biobränsle. 
Endast ett fåtal lägenheter är kvar som värms upp med elpannor eller direktverkande 
el. Många av bolagets arbetsmaskiner är förberedda för biodiesel och gräsklippare 
o.dyl. drivs med miljöbensin. 
 
 
Nybyggnationer 
I samband med nybyggnation används P-märkning och Svanenmärkning för att 
säkerställa en låg miljöpåverkan. Klimatkalkylering används vid projektering för att 
optimera klimatpåverkan i relation till ekonomisk påverkan. 
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Bevarande av naturvärden 
Kommunen har en beslutad Skogsbruksplan som beaktar naturvärden och bidrar till 
ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Naturreservaten, 13 stycken, driftas enligt 
reservatplanerna. Kommunen inventerar strikt skyddade djur- och växtarter så att 
dessa aspekter kan tas upp tidigt i exploateringsprocesser. Under 2020 har 
inventering gjorts av ängssvampar, vildbin, ängsfjärilar och vattensalamandrar. Vid 
anläggning av den nya gång- och cykelvägen mellan Skene och Berghem, som blev 
klar i augusti, har insatser gjorts för att bevara viktiga pollinerare längs vägen. 
 
Radon 
Samtliga berörda fastigheter i kommunen har nu utfört radonmätningar. Nästa fas är 
att kräva åtgärder samt nya radonmätningar under år 2021 för de fastigheter som 
överstiger 200 Bq/m³. Arbete med mätning av radongashalt är klart och godkänt. 
 
Förorenade områden 
Inför 2020 erhöll miljönämnden extra medel för att kunna arbeta med förorenade 
områden. En extra resurs har tillsatts under året och arbetet med att ta fram ett 
ramverk för tillsynsplan pågår. Målet är att år 2050 ska alla områden med mycket 
stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljö (riskklass 1 och 2) blivit 
åtgärdade. 
 
I Marks kommun finns fem vattendrag som klassats ha övergödningsproblematik. 
Inventering har utförts kring fyra av bäckarna. För 2021 planeras en inventering kring 
den femte bäcken samt en uppföljning av de utförda inventeringarna. Ett 
vattenprovtagningsprogram avseende de fem åarna med övergödningsproblematik 
har också påbörjats. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Under denna rubrik ges upplysningar och viktiga händelser som inträffat under 2020 
eller under de första månaderna 2021. 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. 

Covid -19 
I början av mars meddelade Världshälsoorganisationen, WHO, att spridningen av 
coronaviruset klassas som en pandemi, vilket gav en kraftig påverkan på hela 
samhället. Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och riktlinjer 
för fysiskt avstånd, besöksförbud på äldreboenden, distansarbete, distansunder-
visning, resor, stopp för åskådare inom idrott, kultur och andra sektorer samt 
stängning av verksamheter har förändrat vår vardag. 

För att begränsa konsekvenserna av pandemin aktiverades i mitten av mars 
krisledningsnämnden och krisledningsorganisationen för intern samordning och ökad 
förmåga till snabba beslut. Krisledningsnämnden har beslutat om en inriktning för den 
fortsatta hanteringen av pandemin. Syftet med inriktningsbeslutet är att förhindra 
smittspridningen och optimera kommunens resurser för att hantera krisen, 
upprätthålla samhällsviktiga verksamheter samt stödja andra aktörers arbete för att 
minska konsekvenser för personer som bor och vistas i kommunen. 

Frånvaron inom äldreomsorgen har under perioden varit högre än normalt då personal 
ska stanna hemma vid minsta symptom. Personal har fått lägga om sina scheman och 
vara mer flexibla i sina roller och arbetsplatser. Kommunen har haft akut behov av 
mer omvårdnadspersonal och socialförvaltningen har hanterat många ansökningar för 
tillfällig anställning. Det har krävts extra resurser för att säkerställa materialtillgången 
för att kunna följa rekommendationerna kring vårdhygien och skyddsutrustning. 
Förvaltningen har hela tiden kunnat följa rekommendationerna och arbete har gjorts 
för att säkra material på kort och lång sikt. 

Marks kommun har med anledning av coronapandemin ökat utbudet av 
sommaraktiviteter för barn och unga. Syftet har varit att öka vuxennärvaro, öka 
möjligheten till aktivitet och minska social oro bland ungdomar. Som ett led i detta 
hölls badhuset Kaskad öppet under sommarperioden.  

Marks kommun har under 2020 beslutat om en rad åtgärder för att stödja näringsliv 
och föreningsliv under pandemin Exempel på det är en 50-procentig avgiftsbefrielse 
för verksamheter som under 2020 och 2021 debiterats för inplanerad riskbaserad 
hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Det lokala aktivitetsstödet utbetalats baserat på 
tidigare års verksamhetsnivå i de fall föreningen inte redovisat ökad verksamhet och i 
syfte att mildra effekterna av uteblivna intäkter beslutades om gratis lokalhyra av 
idrottshallar och anläggningar under 3 månader. Med anledning av rådande 
coronasituation har Marks kommun tagit fram tillfälliga åtgärder och underlag för att 
underlätta för företagen under pågående pandemi. Snabbare betalning av 
leverantörsfakturor från kommunen, ekonomiskt näringslivsstöd, anstånd med, eller 
uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun är exempel på stöd som 
kommunen beslutat om under 2020. 

Ett nytt "Covid19-akutstöd" har beslutats under året vilket syftar till att mildra 
effekter för föreningar avseende uteblivna intäkter samt kostnader som inte kunnat 
undvikas. Stödet utgår från föreningarnas egna ekonomiska redogörelser för helåret 
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2020 och slutlig bedömning görs därför efter avslutat verksamhetsår och den därefter 
redovisade årsrapporteringen. 

Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen i kraft. Lagen innebär att tillsynsansvar på serveringsställen och 
ansvaret för att förelägga om åtgärder och utfärda förbud flyttas över till 
kommunerna från smittskyddsläkarorganisationen. Syftet är att det ska bli tydligare 
för restauranger och gäster att det är en och samma myndighet som både kontrollerar 
trängsel och utfärdar sanktioner. I Marks kommun är miljönämnden tillsynsansvarig 
och arbetet har tilldelats hälsoskyddsteamet samt livsmedelsteamet. Lagen är efter 
tidsförlängning giltig till och med 31 maj år 2021. 

Länsväg 156 
Kommunfullmäktige i Mark beslöt vid sitt kvällens möte den 4 mars 2021 att säga ja 
till avsiktsförklaring för medfinansiering av förbifart Skene. Avsiktsförklaringen är 
första steget för kommunen att vara med och betala för en ny förbifart av länsväg 
156 förbi Skene centrum. Avsiktsförklaringen tecknas ihop med Trafikverket och inom 
ramen för den grovt uppskattade kostnaden om 180-340 miljoner kronor. Summan 
180-340 miljoner har Trafikverket tidigare uppskattat att förbifarten beräknas kosta. 

Bakgrunden är att Mark ser en ny förbifart förbi Skene som angelägen. Kommunen 
ser också möjligheter att få med förbättringar av delar av länsväg 156 liksom en ny 
förbifart förbi Skene, i en kommande regional plan för transportstruktur. 

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 309,5 mnkr för skolbyggnaden och de två anslutande idrottshallarna. 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. 
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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. 
 
Ett axplock av händelser och utvecklingsarbeten under 2020 
Under våren har en förstudie för ett nytt resecentrum tagits fram och 
kommunstyrelsen har beslutat att projektera ett nytt resecentrum baserat på 
förstudien. Det har också tagits fram en förstudie av ett parkeringshus i centrala 
Kinna för att tillgodose parkeringsbehovet som uppstår i samband med nybyggnation i 
Kinna. 
 
Inför sommaren och badsäsongen stod en omfattande renovering och ombyggnad av 
Kungabergsbadet klart för kommuninvånarna att använda och nya Horredshallen står 
färdig att tas i bruk inför höstterminen 2020. Horredshallen är en aktivitetshall för 
många idrotter och ett tillskott för både skolverksamhet och föreningsliv. 
 
Lunnalidens gruppbostad för personer med förvärvad hjärnskada öppnades i januari 
2020. 
 
Marks kommun vann för andra gången i rad regionfinalen i tävlingen "Sveriges 
godaste kranvatten" som hålls vart femte år. I finalen bland 19 andra tävlande 
kommuner blev det ingen "pallplats" men ett fint kvitto på att kommunen har ett gott 
kranvatten. 
 
När årets utbrott av covid-19 var ett faktum fick det årliga ungdomsarrangemanget 
Mingla byta upplägg. Istället för att arrangera konsert, disco och nykterhetstävling i 
samband med skolavslutningen arrangerades mindre tävlingar ute i orterna. 
Deltagandet var högt och lockade ungdomar i 14 orter runt om i kommunen. Att 
tävlingen flyttade ut i orterna var något som blev särskilt uppskattat.  
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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 göra en översyn av styrsystemet och arbeta fram 
en ny vision och nya kommungemensamma mål. En del i utvecklingen är att tydlig-
göra 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. Arbetet med att ta fram ny 
vision startade i slutet av 2020 och beräknas vara klart för beslut hösten 2021.  

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. 
Internkontrollen är också ett viktigt verktyg i att understödja kommunstyrelsens 
uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser.  

En återrapportering har genomförts av 2020 års internkontrollplaner. Respektive 
nämnd och bolagsstyrelse har ansvaret att följa upp och åtgärda de avvikelser som 
konstaterats i samband med uppföljningen. Kommunstyrelsen följer årligen upp 
nämnders och bolagsstyrelsers internkontrollarbete. 

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. 

Under 2019 tydliggjorde kommunstyrelsen innehåll, struktur och former för 
uppsiktsplikten i Marks kommun genom att anta 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. Marks kommuns verksamhet (inklusive 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer) ska 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 med en nivå som bidrar till självfinansiering av 
investeringar och med inbyggd motståndskraft till förändringar i omvärlden 
Investeringar i kommunkoncernen sker på ett ansvarsfullt sätt  

• Skattebetalarnas pengar förvaltas väl  
• Effektivt resursutnyttjande där tjänster till individ och samhälle utförs med en 

hög nöjdhet till en rimlig kostnad  
• God förvaltning av kommunens egendom  
• God anpassning efter förändrade förutsättningar på kort och lång sikt.  

 
 
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 2020–2023 fördelat uppdrag och resurser 
till nämnder och styrelser. I årsredovisningen görs en bedömning av hur väl 
grunduppdrag har uppfyllts.  

Sammantaget är bedömningen är att kommunen i lägre grad uppnådde sitt 
grunduppdrag år 2020 jämfört med 2019. Bedömningen grundas på att tio av 
nämndernas grunduppdrag uppnåddes enbart delvis år 2020, jämfört med endast två 
stycken år 2019. Vissa grunduppdrag har bedömts att nås enbart delvis på grund av 
låga resultat, t.ex. skolresultaten inom grundskolan.  

Kultur- och fritidsnämnden samt äldreomsorgsnämnden (för vård och omsorg) har 
bedömt att de når grunduppdragen enbart delvis med främsta motiveringen att de 
under 2020 har tvingats stänga verksamheter. Nämnderna har anpassat 
verksamheten och har utifrån lagar och rekommendationer också stängt vissa av sina 
verksamheter. Kommunstyrelsen gör bedömningen att de båda nämnderna utifrån 
rådande pandemi har utfört sin verksamhet väl, samtidigt förstår kommunstyrelsen 
nämndernas bedömning att de enbart delvis når upp till sitt grunduppdrag.  

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. Kommunstyrelsen vill samtidigt lyfta upp den goda verksamhet 
som nämnder och styrelser utfört för att hantera pandemin och dess konsekvenser. 
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 Helt I hög grad Delvis I låg 
grad 
/Inte alls 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

 Förskola 
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 
Arbetsmarknad 

Grundskola 
 

 

Kommunstyrelsen   Styrning och 
ledning  
Övergripande 
utvecklingsfrågor 

 

Kultur- och fritids-
nämnden 

  Kulturskola/kultur 
för barn 
Kultur-fritid 
Bibliotek 

 

Miljönämnden Naturvård  Livsmedelstillsyn 
Hälsoskyddstillsyn 
och enskilda avlopp 

Miljötillsyn 
 

 

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  Kommunal hälso- 

och sjukvård 
Vård och omsorg 
om äldre 
 

 

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 Förvaltning och 
utveckling av 
stadsnät för fiber-
kommunikation 
Produktion och 
försäljning av värme 
och ånga 
 

Produktion och 
försäljning av el 

  

 

 

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. 
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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. 

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.  

Grön markering betyder att Marks kommuns resultat är bland de 25 procent med 
bäst/högst 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/lägst 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 samt barn och unga i behov av stöd och 
omsorg. Skolresultaten har över tid varierat i Marks kommun och 2020 är de 
resultaten generellt låga, särskilt för eleverna som lämnade åk 9. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetari 
förskolan, lägeskommun, antal 

5,0 5,0 4,8 4,5  

Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 141,1 149,7 154,1 155,0  
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 84,2 

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

88,1 78,4 77,1 81,8 78,9 

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

88,9 86,7 79,3 83,4 80,5 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
positiva svar, andel (%) 

73,2  58,5   

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, 
kommunala skolor, andel (%) 

90,9 88,2 90,1 94,2 90,6 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, tkr/elev 94,4 99,2 102,1 105,7  
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

69,8 74,7 71,3 70,5 69,4 

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

72,9 75,7 72,7 72,1 71,7 

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala 
skolor, andel (%) 

 2,5 4,4 4,5  

Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev 125,8 127,4 136,4 139,8  
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0–18 år 

52,8 43,3 32,2 48,5  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7–20 år 31 31 29 27  
Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av 
invånare 7–15 år, (%) 
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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 2020 
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 79 

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

17 20 9 6 5 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 088 3 373 3 474 3 549  
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 
inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS§ 9.9, medelv 

  16  58 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid 
hemma, andel (%) 

  74  69 

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

69  74  73 

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

7 425 7 763 8 167 8 506  

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

66 62 49 42 34 

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

21 19 18 20 19 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng 

    68 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
helhetssyn, andel (%) 

82 81 82 88 95 

Brukarbedömning hemtjänst äldre - helhetssyn, andel(%) 91 94 95 94 94 
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+, tkr 219,3 228,8 235,7 243,1  

 
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 kommunens tjänster och service är viktigt för att kommunen ska 
upplevas som en attraktiv och kreativ plats. Såväl tillgänglighet och bemötande har 
försämrats sedan 2019. Ett aktuellt utvecklingsarbete är att kommunen under 2021 
successivt inför ett kontaktcenter för att bland annat bättre hantera inkommande 
telefon- och e-postförfrågningar. I januari 2020 samlades ett nytt verksamhets-
område, arbetsmarknad och integration, under barn- och utbildningsnämnden, vilket 
förväntas ge effekter på resultatet för dessa verksamheter. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)  69 73 72 84 
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

46 33 35 50 40 

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

83 85 89 93 85 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 

45 26 23 24 32 

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

45 26 30 36  

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

42 41 41 27  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  46  61  
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 420 414 411 429  
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 57,0 56,5 51,9 47,5 41,3 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamh, andel(%) 30 27 30 28  
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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. 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  2016 2017 2018 2019 2020 
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 indika-
torer för målet har inte uppnåtts. 
Mest bekymmersamt är resultaten 
för eleverna i åk 6 och åk 9. 

Jämförs kommunens resultat med 
andra kommuner låg Marks resultat 
i nivå med riket för gymnasiet. 
Däremot var det ett lågt resultat 
för grundskolan. 

Den sammanvägda 
bedömningen är att 
målet inte uppnåddes. 

 

Jämförelser med andra 

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen: 
Mark 71 procent och riket 76 procent  

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik:  
Mark 84 procent och riket 89 procent 

Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i matematik (2019 års utfall): 
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 

    

Teknik- och servicenämnden har en 
indikator om genomförda åtgärder 
enligt plan inom kultur och fritid. 

Vid jämförelse med andra 
kommuner görs bedömningen att 
målet har uppnåtts. 

Den sammanvägda 
bedömningen är att 
målet uppnåddes. 

 
 
 
Jämförelser med andra 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per antal individer 7–20 år 
(utfall för 2019): 
Mark 27 tillfällen och riket 32 tillfällen (kommunmedel 27) 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år (utfall för 2019): 
Mark 15,6 lån och riket 13,2 lån 
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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 

   

Utifrån nämndernas indikatorer 
görs bedömningen att målet 
uppfylldes.  
 

Skolenkäten i åk 5 och åk 9 som 
genomfördes under 2020 har 
frågor om hur eleverna upplever 
tryggheten och hur de kan vara 
med och påverka. På enkäten var 
resultatet för Mark var något lägre 
än riket för åk 5 och bättre för 
åk 9. Bedömningen är att målet 
uppfylls delvis, men ”med inslag av 
grönt”. 

Den sammanvägda 
bedömningen är att 
målet uppnåddes, även 
om jämförelsen med 
andra bedöms till 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 67 procent och riket 69 procent 
Jag känner mig trygg i skolan:  
Mark 85 procent och riket 86 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 51 procent och riket 48 procent  
Jag känner mig trygg i skolan:  
Mark 87 procent och riket 79 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 
83 procent av brukarna hade en 
genomförandeplan, vid särskilt 
boende inom äldreomsorgen var 
siffran 93 procent och inom 
funktionshinder 98 procent. Inom 
familje- och vuxenenheten hade 
88 procent genomförandeplan, 
vilket var lägre än nämndens mål. 

Vid frågan om hänsyn tas till den 
enskildes åsikter och önskemål vid 
brukarundersökningarna 2019 är 
Marks resultat bättre än 
riksgenomsnittet för hemtjänst, 
särskilt boende och individ- och 
familjeomsorgen.  
 

Den sammanvägda 
bedömningen är att 
målet uppfylldes. 

 
 
Jämförelse med andra 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -inflytande och tillräckligt med tid, andel % (utfall år 2019): 
Mark 54 och riket 50 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -inflytande och tillräckligt med tid, andel % (utfall år 
2019): 
Mark 48 och riket 42 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt -inflytande, andel % (utfall år 2019): 
Mark 94 och riket 86 

 
Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 
 

Bedömning utifrån nämndernas och 
styrelsernas indikatorer 

Bedömning utifrån relevanta 
nyckeltal 

Sammanvägd bedömning 

   

Utfrån nämndernas indikatorer görs 
bedömningen att målet uppfylldes.  

Jämförelser med andra kommuner 
visar på flertalet nyckeltal där 
Marks kommun har ett lågt resultat 
och bedömningen är att kommunen 
inte uppfyllde målet. Även om 
brukarundersökningar inom flera 
verksamheter visar på goda 
resultat görs sammmantaget 
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 19 och riket 15 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng: 
Mark 80 och riket 83 (utfall 2018) 

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, 
Mark 62 och riket 77 (utfall 2019) 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats,  
Mark 70 och riket 72 (utfall 2019) 

Andel brukare inom barn- och ungdomsvård IFO som är ganska/mycket nöjda med sitt stöd från 
socialtjänsten (utfall 2019): 
Mark 92 och riket 85 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende: 
Mark 95 och riket 81 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med hemtjänst: 
Mark 94 och riket 88 (utfall 2019) 

 

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 före-
byggande inriktning, varav alla fyra 
nådde målnivån.  
 

Vid jämförelse med andra 
kommuner är resultatet skiftande 
och beömningen är att målet 
uppfylls delvis.  

Den sammanvägda 
bedömningen är att 
målet uppfylldes delvis. 

 

Jämförelse med andra 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet: 
Mark 13 procent och riket 13 procent 
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar 
Mark 47 procent och riket 54 procent 
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd 
Mark 79 och riket 78 
Ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats 
Mark 59 och riket 74 (utfall 2019) 
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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 2020 fick Marks kommun ett 
något sämre resultat för det 
sammanfattande omdömet på 
företagsklimatet från näringslivet 
jämfört med 2019. 

Bedömningen är att 
målet inte har uppfyllts. 

 

 
En god samverkan mellan skola och näringsliv 
 
Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 
Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 
Sammanvägd 
bedömning 

   

Det fanns inga indikatorer till målet 
en god samverkan mellan skola och 
näringsliv.  
 

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. 
Priset för Årets UF-skola gick under 
2020 Marks gymnasieskola med 
motiveringen att det är en 
inkluderande skola som framgångs-
rikt integrerat näringslivet på ett sätt 
som utvecklat både UF-företagandet 
och kommunen. 
 

Den sammanvägda 
bedömningen är att 
målet uppfylldes. 
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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 drygt 70 indikatorer som 
nämnder och styrelser följer inom 
målet för en god kommunal service 
nådde omkring hälften 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 delvis uppfylldes. 

 

Jämförelser med andra 

Tillgänglighet e-post, andel som får svar inom en dag: 
Mark 84 och riket 87 

Tillgänglighet telefon, andel som får svar direkt på en enkel fråga: 
Mark 40 och riket 56 

Gott bemötande vi telefonkontakt med kommunen: 
Mark 85 och riket 84 

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka: 
Mark 47 och riket 59 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn: 
Mark 60 och riket 59 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd: 
Mark 5 och riket 16 

Väntetid i antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende: 
Mark 34 och riket 64 
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Goda boendemiljöer 
 
Bedömning utifrån nämndernas och 

styrelsernas indikatorer 
Bedömning utifrån relevanta 

nyckeltal 
Sammanvägd 
bedömning 

   

Inom målet om goda boendemiljöer 
nådde 5 av 13 mått beslutade 
målnivåer. Målet bedöms därmed 
som delvis uppfyllt. 

Utifrån resultatet från den 
medborgarundersökning som 
gjordes 2020 görs bedömningen att 
målet var uppfyllt delvis. 

Den sammanvägda 
bedömningen är att 
målet uppfylldes delvis. 

 
Jämförelser med andra 

Nöjd Region-Index i den medborgarundersökning som gjordes 2020: 
Mark 57 och genomsnitt för deltagande kommuner 60 

 

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 uppfylldes delvis 

 
 

Jämförelser med andra 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per antal individer 7–20 år: 
Mark 27 tillfällen och riket 27 tillfällen  

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år: 
Mark 15,6 lån och riket 13,2 lån 

Nöjd Region-Index för fritidsaktiviteter i medborgarundersökning: 

Mark 58 och genomsnitt för deltagande kommuner 59 
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Effektivitet i jämförelse med andra 

RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, lanserade under 2020 en 
nyckeltalssamling som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i 
kommuner. Nyckeltalen har tagits fram på uppdrag av Finansdepartementet och i 
projektet har även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt ett 30-tal 
kommuner varit delaktiga. 

Nyckeltalen återspeglar såväl kvalitet som kostnader och volymer inom några av de 
större verksamhetsområden där kommunen är huvudman.  

Kvalitetsindex och resursindex baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för 
strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och 
effektivitet inom området, dvs. i jämförelse med andra. Röd färg symboliserar ett 
utfall som är bland de 25 procent med sämst/lägst resultat och grönt med de 
25 procent med bäst/högst resultat. Uppgifterna avser 2019, om inte annat årtal 
anges. 

På övergripande nivå indikerar nyckeltalen att Marks kommun inte sticker ut vad 
gäller kvalitet och resurser för utbildning och inte heller för kvalitet inom stöd och 
omsorg. Däremot är Marks kommun bland de kommuner som lägger mest resurser på 
stöd och omsorg i förhållande till andra kommuner. 

 
  Utbildning Stöd och omsorg 
Kvalitetsindex   (2018) 
Resursindex    
 
 

De delområden som ingår i Utbildning är förskola, kommunal grundskola och 
kommunal gymnasieskola 

 Förskola Grundskola F-9 Gymnasie 
Kvalitetsindex     
Resursindex     

 

De delområden som ingår i Stöd och omsorg är LSS, ekonomiskt bistånd och 
äldreomsorg. 

 LSS boende och 
daglig verksamhet 

Ekonomiskt bistånd Äldreomsorg 

Kvalitetsindex  (2018)  (2018) 
Resursindex     
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Finansiella mål 
 
För att bedöma om god ekonomisk hushållning ska råda i Marks kommun används 
följande finansiella mål: 

Resultatmål 1 procent 
Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att kommunens resultat ska vara 
minst 1 procent av skatt, utjämning och finansnetto (fyraårs snitt). Målets syfte är att 
kommunens finansiella handlingsutrymme 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.  

Kommunens resultat har under den senaste fyraårsperioden haft ett genomsnitt på 
2,7 procent och uppgick 2020 till 2,5 procent.  

Finansieringsmål 
Kommunfullmäktige har satt målet att kommunkoncernens bruttoskuld/invånare ska 
vara lägre än 90 procent av vår kommungrupps (pendlingskommun nära större stad) 
bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). Målets syfte är att styra i vilken omfattning lån 
kan finansiera koncernens investeringar. Uppgifterna hämtas från kolada och är 
prognos fram till vecka 15 då preliminärt utfall publiceras. 

Planeringsmål; oförändrad skattesats 
Marks kommuns skattesats uppgick 2020 till 21,51 procent vilket motsvarade en 
höjning med 0,3 procentenheter jämfört med 2019. Det finansiella målet om en 
oförändrad skattesats uppfylldes därmed inte. 

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 beskrivning av verksamhetens utveckling 
ovan samt Marks ekonomi i jämförelse nedan. 
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Marks kommun reviderade inför 2020 de finansiella målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning i syfte att få en bättre och mer ändamålsenlig styrning av 
investeringarna. Målet om självfinansiering är efter ändring utbytt mot att koncernens 
bruttoskuld/invånare ska vara lägre än 90 procent av måttet för vår kommungrupp. 
Siffrorna för kommungruppen sammanställs under våren i kolada varför utfallet för 
2020 är en prognos. 
 
Vid en självskattning är den sammantagna bedömningen att kommunen hade god 
ekonomisk hushållning under 2020.  
 

Finansiella mål, 
Marks kommun 

 Period Utfall 
Helår  
2017 

Utfall 
Helår  
2018 

Utfall 
Helår  
2019 

Utfall 
Helår  
2020 

   Resultatmål 
Positiva ekonomiska       
resultat              
Resultatet ska uppgå 
till minst 1 procent av 
skatter, utjämning och 
finansnetto igenom-
snitt under fyra år.  

 Senaste 
fyraårs- 
perioden 

4,0 % 3,8 % 3,4 % 2,7 % 

 Innevarande 
år 

4,3 % 1,8 % 2,3 % 2,5 % 

Finanseringsmål 
Skuld/invånare 
Kommunkoncernen ska 
i högre grad än 
kommungruppen 
finansiera 
verksamheten med 
egna medel. Skuld/inv 
ska därför vara lägre 
än 90 % av kommun-
gruppens utfall. 

 Senaste 
fyraårs- 
perioden 

   70 % 
(prognos) 

 Innevarande 
år 

68 % 69 % 71 % 73 % 
(prognos) 

Planeringsmål 
Oförändrad 
skattesats 

  Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
förändrad 
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Resultat och ekonomisk ställning i Marks kommun 

Resultatutveckling 

 Utfall Utfall Utfall Utfall 
Mnkr 2017 2018 2019 2020 
     
Resultat, mnkr 83,1 36,0 48,2 54,5 
Årets resultat/     
skatter+utjämning+finansnetto, % 4,3 1,8 2,3 2,5 
Årets resultat/eget kapital, % 5,1 2,2 2,8 3,1 

 
Resultatet för 2020 blev 54,5 mnkr vilket var drygt 6 mnkr högre än resultatet 2019. 
Som ovan beskrivits uppfylldes det finansiella resultatmålet både för 2020 och för den 
senaste fyraårsperioden. Genomsnittligt resultat för de fyra åren 2017–2020 blev 
55,5 mnkr, vilket innebar ett genomsnittligt resultat på 2,7 procent av skatt, 
utjämning och finansnetto. Resultatmålet uppnåddes även sett till varje enskilt år.  
 
Resultatet i förhållande till det egna kapitalet ökade från 2,8 procent 2019 till 
3,1 procent 2020. Det egna kapitalet kan därmed anses ha värdesäkrats eftersom 
nivån översteg aktuell inflation under 2020. 
 

Förändring av kostnader och intäkter 

 Förändr Förändr Förändr Förändr 
Förändring från föregående år, % 16-17 17-18 18-19 19-20 
     
Verksamhetens intäkter -7,5 -2,4 3,9 11,0 
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar 2,5 4,2 3,3 6,0 
Verksamhetens nettokostnader 5,1 5,8 3,1 5,0 
Skatter, utjämning och finansnetto 3,9 3,1 3,7 5,2 

 

Skatteintäkter, utjämning och finansnetto ökade med 5,2 procent mellan 2019 och 
2020. Årets utfall påverkades av erhållna statsbidrag med 65 mnkr, motsvarande 
summa 2019 var knappt 11 mnkr, ökningen i generella bidrag utgjorde därmed 
hälften av den totala ökningen. Under den senaste fyraårsperiod ökade skatteintäkter, 
utjämning och finansnetto med 16,7 procent. Nettokostnadernas ökning var något 
högre under samma period, 20,3 procent.  
 
Verksamhetens intäkter ökade med 11 procent eller drygt 48 mnkr jämfört med 2019. 
Ökningen härleds framförallt till erhållna bidrag vilka ökade med 59 mnkr mellan åren 
medan exploateringsintäkterna var 20 mnkr lägre jämfört med 2019. Kommunen har 
under året erhållit bidrag för merkostnader inom vård och omsorg samt sjuklöne-
kostnader vilka är direkt hänförliga till pandemin och i stort medför motsvarande 
kostnadsökning. 
 
Verksamhetens kostnader ökade med 6 procent eller drygt 140 mnkr. Den enskillt 
största ökningen var kostnaden för löner, arvoden, sociala avgifter samt 
pensionskostnader vilka ökade 97,5 mnkr eller 6 procent jämfört med 2019.  
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Nettokostnadsandel 

Andel av skatter, utjämning och 
finansnetto, % Utfall Utfall Utfall Utfall 
  2017 2018 2019 2020 
     
Verksamhetens nettokostnader, % 93,0 95,2 94,2 93,8 
Avskrivningar, % 2,8 3,0 3,5 3,8 
Nettokostnadsandel, % 95,7 98,2 97,7 97,5 

 

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 93,8 procent av 
skatteintäkter, utjämning och finansnetto under 2020. Nivån var lägre än för 2019 
och 2018 men högre än de närmsta åren innan dess och i nivå med genomsnittet de 
senaste tio åren som var 93,5 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 och 
2020 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 
  2017 2018 2019 2020 
     
Bruttoinvesteringar totalt, mnkr  180,0 202,5 318,9 397,2 
Självfinansieringsgrad totalt, % 76 48 38 34 
 
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 136,6 mnkr 2020). 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 2020 investerade kommunen, inklusive utgifter i pågående projekt, för 
397,2 mnkr, vilket kan jämföras med 318,9 mnkr 2019. Resultatet och avskrivningar 
ökade samtidigt mellan åren men inte i samma takt som ökningen av investeringar 
vilket ledde till att självfinansieringsgraden gick ner 4 procentenheter från 38 procent 
2019. 
 



 

50 

 

Soliditet 

Soliditet Utfall Utfall Utfall Utfall 
  2017 2018 2019 2020 
     
Soliditet, % 75,0 73,2 72,5 70,3 
Tillgångsförändring, % 9,8 8,0 5,2 6,3 
Förändring av eget kapital, % 7,5 2,9 4,2 3,2 
Soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998, % 43,3 43,4 44,9 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 3,2 procent samtidigt som tillgångarna ökade med 
6,3 procent, vilket innebar att soliditeten minskade med 2,2 procentenheter till 
70,3 procent 2020. Sedan 2010 har kommunens soliditet varit i intervallet  
70,3 – 77,2 procent. 
 
Soliditeten inklusive skulderna utanför balansräkningen (pensioner intjänade före 
1998) var oförändrad på 44,9 procent 2020 eftersom pensionsskulden fortsatte att 
minska.  
 
Pensionsskuld 

Pensionsåtagande, mnkr Utfall Utfall Utfall Utfall 
  2017 2018 2019 2020 
     
Avsatt för pensioner i balansräkningen 38,6 38,8 37,7 37,5 
Intjänade före 1998, ej i balansräkningen 684,5 673,6 658,4 643,7 
Summa pensionsåtaganden  723,1 712,4 696,1 681,2 

 
Kommunens pensionsåtagande minskade under 2020 med 14,9 mnkr till 681,2 mnkr. 
Större delen, 643,7 mnkr, avsåg pensioner intjänade före 1998. Enligt gällande lag 
redovisas dessa inte i balansräkningen.  
 
Av det totala pensionsåtagandet fanns ungefär 300 mnkr placerade som likvida medel 
eller utlåning till kommunens bolag. Resterande del, knappt 400 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 
pensionsförsäkring. Pensionsåtagandet kan också öka eller minska genom att de 
parametrar som används vid beräkningen förändras.  
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Pensionsskulden har beräknats enligt ”RIPS 19”. Utredningsgraden, det vill säga den 
andel av personakterna för anställd personal som är utredda med avseende på 
tidigare anställningar och pensionsrätter, var 98 procent 2020.  
 

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 22 mnkr. Utfallet blev 54,5 mnkr, ett 
budgetöverskott på 32,5 mnkr.  

 

Nämnderna redovisade ett budgetunderskott på -11 mnkr. Beaktas bör då att 
kommunfullmäktige gett nämnderna lov att tidigarelägga vissa satsningar och 
redovisa kostnader utöver tilldelad budget. Totalt redovisade nämnderna drygt 28 
mnkr som utfall på dessa satsningar vilket innebär att de hade redovisat överskott 
utan insatserna. Det förklaras i sin tur av stor påverkan från pandemin vilket staten i 
hög utsträckning finansierat genom bidrag för sjuklönekostnader och bidrag för 
merkostnader inom vård och omsorg. Gemensamma verksamheter, +7 mnkr, samt 
skatt och utjämning, +34,6 mnkr, var de beloppsmässigt främsta anledningarna till 
att resultatet blev högre än budget trots underskottet hos nämnderna. Överskotten 
var även bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut att nämnderna tilläts 
tidigarelägga satsningar utöver ursprunglig budget. 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budgetavvikelse -41 18 33 36 30 34 4 -25 -10 -11
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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 2017–2019 ser diagrammen för Marks kommun ut 
som nedan. Av diagrammet framgår att kommunen 2019 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 kvar även 2019 på genomsnittet. 

           Mark 2017   Mark 2018        Mark 2019 

 

Av rapportens avslutande kommentarer framgår att Mark har ett stabilt finansiellt 
läge, trots en något låg skattefinansieringsgrad av investeringarna under perioden. 
Detta har lett till ett försvagat finansiellt handlingsutrymme. Därför är det viktigt att 
denna trend bryts och att resultatnivån de närmaste åren förbättras till minst 
2,5 procent i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade 
investeringar och framtida utmaningar. 

KFi framhåller att det är av största vikt att Marks kommun, om det är möjligt, 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. Vi vet också att 
coronakrisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade 
kostnader för t ex försörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte skatteunder-
lagets tillväxt att räcka för att möta uppräknande faktorer. En viktig del för att 
minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera 
verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiviserings-
möjligheter. Detta får vi alla hjälpas åt med och denna rapport är ett bidrag till detta.  
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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  64  

1 procents löneökning  16 000  

1 procents ökning av övriga kostnader  8 300  

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

5 040  

1 barn i förskolan  155  

1 elev i grundskolan  96  

1 elev i gymnasieskolan  131  

1 procents ökning av försörjningsstödet  280  

1 hemtjänsttagare (genomsnitt) 387  

1 boende på särskilt boende (genomsnitt) 860  
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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 – 2020 är 742,2 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  2019 2020 
Årets resultat 48,2 54,5 

Reducering för realisationsvinster -3,5 -2,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 44,7 52,5 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 44,7 52,5 

Balanskravsresultat från tidigare år 645,0 689,7 

Ackumulerat balanskravsresultat 689,7 742,2 

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. 

Under 2020 har pandemin och dess effekter i mycket stor utsträckning präglat 
vardagen för kommunens medarbetare och chefer. Den har ställt utomordentligt stora 
krav på omställningar och flexibilitet i verksamheter för att klara uppdragen mot 
kommunens invånare. Kommunens alla verksamheter har påverkats men det gäller 
särskilt medarbetare och chefer inom verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar 
och äldre.  

Med decemberlönen utbetaldes ett engångsbelopp på 1000 kronor till kommunens alla 
medarbetare som ett konkret uttryck och tack från arbetsgivaren Marks kommun för 
de extraordinära arbetsinsatser som utförts under året. 

Mark kommuns arbetsgivarvarumärke – attraktiv arbetsgivare 
Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet. För att stärka Marks kommun som en 
attraktiv arbetsgivare har en handlingsplan arbetats fram. Den är en fortsättning på 
de insatser som tidigare gjorts men nu sker aktiviteter och insatser mer strukturerat 
och systematiskt. Handlingsplanen utgår från den s.k. ARUBA-modellen: 

• Attrahera 
• Rekrytera 
• Utveckla  
• Behålla  
• Avveckla 

Ingången i arbetet med attraktiva arbetsgivare är det enkla faktum att ”bra 
arbetsgivare skapar bra verksamhet”. Under året har arbetet haft ett litet extra fokus 
på att utveckla och behålla redan anställda medarbetare. Ett fokus som ska förstärkas 
under 2021. Det är kostnadseffektivt, driver motivation och utveckling av både 
medarbetare och verksamhet.  

Personalomsättning  
En minskad personalomsättning innebär att kommunen behåller befintlig kompetens 
samtidigt som befintlig kompetens kan utvecklas för att möta framtida utmaningar. 
Under året har personalomsättningen minskat och stannar på 12,7 procent. Målet är 
att under 2022 nå 10 procent eller lägre. Barn- och utbildningsnämnden har redan 
nått målet och de större nämnderna har en positiv utveckling, med undantag för 
äldreomsorgsnämnden. Personalomsättningen hänger samman med såväl externa 
som interna faktorer. En kärvare arbetsmarknad på grund av coronapandemin bidrar 
sannolikt till en minskad personalomsättning. Samtidigt som faktorer som stabilt 
ledarskap och satsningar på en god arbetsmiljö också kan bidra till att minska 
personalomsättningen. 

Omsättningen bland chefer har minskat från 16 till 12 procent. Äldreomsorgen har 
dock haft ett ansträngt chefsläge med flera vakanser. Här pågår ett arbete för att 
minska chefsomsättningen. 
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Marks kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Personalomsättning samtliga medarbetare 16,2 16,3 15,8 15,3 12,7 

Personalomsättning chefer 23,1 16,5 16,7 16,2 12,0 

Marks Bostads AB 5 3 3 5 8 

Mark Kraftvärme AB  11 5 1 4 

 
Chef, medarbetare och kompetensutveckling  
Under året har en satsning på en gemensam chefsutbildning för kommunens samtliga 
cirka 140 chefer fortsatt. Den har till uteslutande del finansierats av medel från 
Omställningsfonden. Chefsutbildningen har mötts på ett mycket positivt sätt av 
deltagande chefer och utbildningen avslutades strax efter årsskiftet 2020/21.  

Kommunstyrelsen har påbörjat arbete med en intern Ledarakademi och den beräknas 
starta i augusti/september 2021. 

Kompetensutvecklingen av medarbetare bedrivs i huvudsak inom respektive nämnds 
område men numera finns också en utbildningskatalog för kommungemensamma 
utbildningar som successivt byggs på och utvecklas. Flera nämnder har tagit fram 
kompetensutvecklingsplaner under 2020 och hos några pågår arbetet.  

Rekrytering  
Under 2020 har rekryteringsprocesserna stärkts genom stöd till och utbildning av 
rekryterande chefer. Systemstödet omfattar bland annat kompetensbaserad 
rekryteringsmodul, digital referenstagning, massrekryteringsmodul och tester och 
personlighetsanalyser för samtliga chefstjänster.  

Totalt har Marks kommun under 2020 haft 457 unika platsannonser (år 2019 499) 
avseende 1033 lediga tjänster (969). Kommunen har mottagit 11 131 ansökningar 
(7196). Totalt har kommunen rekryterat 728 nya medarbetare (647). 
Tillsättningsgraden på annonserade tjänster har varit 70 procent (67) av de 
utannonserade tjänsterna. 

Arbetsmiljö 
En god arbetsmiljö för medarbetare och chefer har betydelse för trivsel och resultat. 
Arbetsmiljöarbetet sker fortlöpande och några av de insatser som gjorts under året 
är: 

• Fortsatt arbete med värdegrundsarbetet fördröjdes av pandemin men tog fart 
under senare delen av hösten 2020, fortsatta insatser sker under 2021.  

• Kompetenshöjande insatser i form av arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud har genomförts. Utbildningen utgår ifrån Sunt Arbetslivs 
arbetsmiljöutbildning och genomförs tillsammans med huvudskyddsombud.  

• Ansvarsfördelningen i arbetsmiljöuppgifterna har tydliggjorts. 
• I kommunens ledningssystem Stratsys har arbetet att implementera en 

arbetsmiljömodul påbörjats under hösten 2020 och är i drift under våren. 
• Ny överenskommelse med Försäkringskassan gällande samarbete kring 

anställdas sjukfrånvaro. Målet är att antalet sjukskrivningar ska bli färre, 
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sjukskrivningstiderna ska bli kortare och färre individer ska återgå i 
sjukskrivning.  

• Start för samarbete med vårdcentralerna i Kinna/Skene tillsammans med 
Försäkringskassan för att hitta vägar för en tidig samverkan. 

• KIA (informationssystemet för arbetsmiljö i kommunerna) lanserades som 
Marks kommuns digitala system för rapportering och hantering av tillbud, 
olycksfall och arbetsskador. Syftet med KIA är att ge arbetsmiljöansvariga i 
kommunen en överblick över olycksfall och tillbud för att kunna förebygga 
risker i arbetsmiljön.  

• Medarbetarundersökning sköts upp under 2020 på grund av pandemin och har 
istället genomförts under början av 2021. 

Samverkan  
Marks kommun har ett nytt avtal för samverkan mellan de fackliga organisationerna 
och arbetsgivaren Marks kommun. Syftet med avtalet är att ge medarbetare 
delaktighet och inflytande, för att skapa en god arbetsmiljö och en väl fungerande 
verksamhet. I det nya avtalet har arbetsmiljöfrågorna integrerats mer än i tidigare 
avtal.  

Löneöversyn 
Kollektivavtal och löneöversyn försenades till stora delar då avtalsrörelserna inte var 
klara förrän sent under hösten, 2020-års lönerevision avslutades under februari 2021. 
  
Anställda  
Antalet tillsvidareanställda i Marks kommun var i slutet av året 3 029, vilket är en 
ökning med 64 jämfört med 2019. Ökningen var framförallt hos barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden.  

Marks kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal tillsvidareanställda  2 943 2 916 2 904 2 965 3 029 

- varav kvinnor 2 423 2 383 2 380 2 419 2 447 

- varav män 520 534 524 546 567 

Antal tidsbegränsat anställda 420 454 442 436 492 

Totalt antal anställda 3 363 3 370 3 346 3401 3 521 

Marks Bostads AB      

Antal tillsvidareanställda  58 57 61  61 60 

Antal tidsbegränsat anställda 3 3 2  2 2 

Totalt antal anställda 61 60 63  63 62 

Mark Kraftvärme AB      

Antal tillsvidareanställda  19 19 19  19 21 

Antal tidsbegränsat anställda 2 0 0  2 1 

Totalt antal anställda 21 19 19  21 22 
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Antalet tidsbegränsat anställda har ökat med 56 i faktiska tal men relativt sett är 
denna ökning stor, 12,8 procent. Eftersom barn- och utbildningsnämnden minskade 
antalet tidsbegränsade under 2020, så är det äldreomsorgsnämnden som står för en 
ökning om 96 tidsbegränsat anställda och socialnämnden med 17. Totalt antal 
tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda har ökat med 120 personer. Ökningen 
kan tillskrivas det snabbt påkomna bemanningsbehovet med anledning av pandemin. 

Medelåldern för tillsvidareanställda var vid årets utgång 46,2 år, samma som förra 
året. Andelen tillsvidareanställda kvinnor har under 2020 sjunkit något till knappt 
81 procent. 

Timavlönade 
Tid för timavlönade har minskat drygt 6 procent sedan förra året till motsvarande 
221 årsarbetare. Fyllnadstid har minskat med drygt 26 procent och övertid med 
drygt 11 procent. Alla dessa minskningar beror sannolikt på att berörda medarbetare 
under 2020 i högre grad tillsvidareanställt eller fått tidsbegränsade anställningar med 
anledning av ökat bemanningsbehov på grund av pandemin 

Marks kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Timavlönade omräknad till årsarbetare 296 278 235 236 221 

Fyllnadstid 26 114 22 570 28 645 28 677 21 164 

Övertid 38 388 32 218 36 317 36 783 32 687 

Marks Bostads AB      

Timtid, övertid och fyllnadstid timmar 16 760 17 256 18 804 18 107 18 468 

Mark Kraftvärme AB      

Timtid, övertid och fyllnadstid timmar 1 609 2 026 1 151  1 479 1 138 

Not: För Marks Bostads AB är det timtid för säsongsanställda, år 2020 finns ingen övertid eller 
fyllnadstid. Mark Kraftvärme AB:s 1138 timmar är huvudsakligen övertid p.g.a. driftstörningar. 
 
Resursanvändning 
Antalet arbetstimmar på helåret är 7 073 384 eller 3 572 helårsarbetare. 
Nettoarbetstiden är 71,7 procent motsvarande 2 563 helårsarbetare. Inkluderas även 
fyllnadstid och övertid är talen 72,5 procent respektive 2 590. Frånvaro i form av 
sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn samt övrig frånvaro motsvarar 
635 helårsarbeten.  
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Heltidsresan  
Målet är att anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Andel 
heltidsanställda har ökat 2020. Av tillsvidareanställda arbetade 77,0 procent heltid 
(2019 75,5). Andelen ökar vilket går i linje med kommunens strävan att öka antalet 
heltider och avtalet med fackförbundet Kommunal i satsningen Heltid som norm.  
 
Marks kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 68 70 71 72 74 

Heltidsanställda män i % av samtliga män 89 90 91 90 91 

Tidsbegränsat anställda arbetade 60,0 procent heltid vilket dock var en minskning 
från föregående med 4,8 procent. Att andelen tidsbegränsade med heltid minskar är 
en coronaeffekt då framförallt äldreomsorgsnämnden haft behov att lösa snabbt 
uppkomna resursbehov, det vill säga antalet tidsbegränsade har ökat. 
 
Närvaro, frånvaro och covideffekter 
Sjukfrånvaron för samtliga tillsvidareanställda har ökat från 6,1 till 7,8 procent. Detta 
är en relativ ökning med 28 procent. Ökningen kan sannolikt förklaras av pandemin 
men samtidigt kan de åtgärder som satts in för att begränsa covid -19 också lett till 
minskad säsongsinfluensa. Men det är komplicerat då även smittskyddsåtgärder leder 
till ökad sjukfrånvaro då rekommendationen är att stanna hemma vid symptom och 
då är det inte konstaterat covidsjuka som i första hand leder till ökad frånvaro.   
 
Marks kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Frisktal i % 61 61 60 63 48 

Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid 7,6 6,7 6,1 6,1 7,8 

- varav kvinnor 8,2 7,3 6,6 6,6 8,4 

- varav män 4,9 4,6 4,2 4,3 5,6 

- varav anställda 29 år och yngre 4,4 5,0 5,2 4,9 7,8 

- varav anställda mellan 30 och 49 år 7,6 6,6 5,8 5,5 7,2 

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

Långtidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro 51 45 37 37 27 

Marks Bostads AB      

Frisktal i % 41 43 45  46 37 

Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid 7,4 5,4 6,0  4,7 8,6 

Långtidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro 53 42 38 27 31 

Mark Kraftvärme AB      

Frisktal i % 89 63 74  84 95 

Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid 4,4 6,2 2,7  2,1 2,3 

Långtidssjukfrånvarons andel av total sjukfrånvaro 0 0 0  0 0 
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Frisktal 
Den positiva trenden med stabila frisktal har under 2020 brutits. Frisktal definieras 
som max fem dagars sjukfrånvaro under året. Pandemin innebär en längre tids 
frånvaro, jämfört med den ”vanliga årliga femdagarsförkylningen”. Mark Kraftvärme 
AB har ett fortsatt mycket starkt frisktal i kombination med låg sjukfrånvaro. 
 
Långtidssjuka 
Andelen långtidssjukfrånvaro minskar. Detta beror på stor del på att antalet ordinarie 
sjuktimmar ökar. Men det faktiska antalet långtidssjuktimmar minskar med 5 000 
under 2020 jämfört med 2019. Detta kan innebära en underliggande trend där 
långtidssjukfrånvaron minskar.  
 
I grafen nedan ser vi att för kommunen totalt ligger den månadsvisa sjukfrånvaron för 
2020 högre än den genomsnittliga månadsvisa sjukfrånvaron för 2016-2020 i alla 
månader förutom de två första. Den 11:e mars konstaterade Världshälso-
organisationen, WHO, att det förelåg en pandemi. Över hela året så ligger 2020 års 
sjukfrånvaro 17 procent över snittet för perioden 2016-2020 (7,8 procent jmf med 6,7 
procent).  
 

 
I nämndernas årsrapporter är det genomgående att pandemin orsakat stor 
arbetsbelastning och omställningsförmåga även om den inte direkt måste leda till 
sjukfrånvaro. Personalstatistiken gör ingen skillnad på frånvaro på grund av 
covidsjuka eller frånvaro av annat skäl.  
 
Vård av sjukt barn har ökat med cirka 10 000 timmar sedan 2019, nu är utfallet 
cirka 60 000 timmar. 
 
Hemarbete infördes i slutet av 2020 i de verksamheter där det var möjligt. För 
månaderna oktober till december kan varken en negativ eller en positiv effekt påvisas 
i frånvarostatistiken. En faktor som är okänd när det gäller hemarbete är benägen-
heten att sjukskriva sig. Det kan helt enkelt vara enklare att jobba hemifrån trots 
sjukdom än att jobba från jobbarbetsplatsen vid sjukdom. Sjukskrivningströskeln kan 
ha höjts.   
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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 
Sveriges Kommuner och Regioners senaste prognos innebär att konjunkturen 
fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av året blir svag; en starkare 
återhämtning väntar först under det andra halvåret. Prognosen för BNP och 
sysselsättningen i Sverige revideras upp för 2021, delvis med anledning av att 
avslutningen på 2020 inte blev så svag som tidigare beräknats. Även prognosen för 
det kommunala skatteunderlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Såväl den 
uppreviderade makrobilden som nytillkommen information talar för en större ökning 
av löneinkomsterna dessa år. Betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, 
restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom 
kring den ekonomiska politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen 
osäkra. Starka offentliga finanser medger dock ett utrymme att fortsatt stärka 
kommunernas och regionernas ekonomiska möjligheter att bedriva välfärd och göra 
nödvändiga investeringar, exempelvis genom höjda generella statsbidrag. 

I november 2020 fastställde kommunfullmäktige en budget för 2021–2022 med plan 
för 2023–2024. Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrdokument som anger 
kommunens inriktning och prioriteringar för de närmsta åren. Den senaste processen 
innebar exempelvis 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) 2021 2022 2023 2024 
Antal invånare 31/12 prognos       34 907             35 076     35 180 35 200 
-varav 1-5 år 1 920 1 919 1 932 1 945 
-varav 6-15 år 4 318 4 331 4 293 4 251 
-varav 16-18 år 1 273 1 293 1 328 1 372 
-varav 19-64 18 915  18 974 19 026 18 964 
-varav 65-79 år 5 937 5 944 5 891 5 866 
-varav 80-89 år 1 767 1 816 1 901 1 986 
-varav 90-w år 418 435 441 446 
Kommunal skattesats (%) 21,51 21,51 21,51 21,51 
Verksamhetens intäkter 476,8 483,6 492,3 501,3 
Verksamhetens kostnader -2 596,0 -2 633,1     -2 680,3 -2 729,4 
Skatteintäkter och utjämning      2 211,9            2 261,6          2 309,7          2 347,9     
Årets resultat            10,0                  26,3               29,1               27,4     
Soliditet (%)           67,0                  62,1               58,0               56,2     
Investeringsutgifter         300,0               300,0     300,0             300,0     
Självfinansieringsgrad (%)           32,7                  38,9               41,5               41,0     
Långfristig låneskuld         400,0               600,0             700,0             700,0     
Antal anställda          3 500                3 500             3 500             3 500     
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Ökning av verksamheternas intäkter och kostnader är i budgeten 5,1 procent medan 
finansieringen med skatter och utjämning beräknas öka med 6,1 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 vid framskrivning av utvecklingen. Ökad digitalisering och nya arbetssätt 
krävs för att kunna leverera samma eller bättre välfärd som tidigare till fler 
kommuninvånare. Att använda befintliga resurser på ett smartare sätt och se över 
organisationen och ökad samverkan med andra kommuner eller andra regioner kan 
också vara en del av lösningen 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 nya 
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 eller bättre service till kommuninvånarna i framtiden. 
En ökning med en procentenhet i nedanstående graf motsvarade 2020 knappt 30 
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 ske. 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 har i det korta perspektivet varit på att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner och verksamheter. De långsiktiga effekterna 
av coronapandemin är högst osäkra, t.ex. påverkan på ekonomi, psykisk hälsa, 
arbetslöshet, skolresultat m.m. 

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 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. 
Konsekvenserna av covid -19 har förstärkt behovet av detta. En viktig del är 
integrationsarbetet för våra nya svenskar till det svenska samhället. För att få en 
riktigt bra verksamhet behöver nya arbetssätt prövas och utvecklas. 

En utmaning för Marks kommun är att mildra pandemins förväntade negativa effekter 
på den sociala hållbarheten. Under 2020 har fokus av naturliga skäl lagts på att 
minska smittspridning och att upprätthålla kommunal verksamhet i största möjliga 
mån. Pandemins långsiktiga konsekvenser är idag svåra att förutspå, men mycket 
tyder på att vi kan förvänta oss en ökad ojämlikhet även i Marks kommun. Det är 
främst med tidiga och förebyggande insatser som vi kan motverka ojämlikheter i 
levnadsvillkor. Att arbeta förebyggande sparar dessutom kostnader i det långa loppet. 
Därför är det viktigt att ett folkhälsoperspektiv är integrerat i kommunens strategi för 
det postpandemiska samhället. Ett folkhälsoperspektiv innebär bland annat att 
förebyggande insatser sätts in i rätt skede i syfte att minska ojämlikheter i 
levnadsvillkor. Dessutom ska ett rättighetsperspektiv genomsyra samtliga insatser, 
för att värna folkhälsan och för att på bästa sätt prioritera de grupper och människor 
som drabbats hårdast av pandemin. Detta stämmer väl överens med Agenda 2030:s 
grundläggande princip om att ingen ska lämnas utanför.  
 
Covid -19 riskerar att öka ojämlikheten. Bland de mest utsatta befolkningsgrupperna 
finns personer med funktionsnedsättning, utlandsfödda, barn till personer i någon typ 
av utsatthet, personer med låg utbildning, personer med ekonomisk utsatthet och 
personer med psykisk ohälsa. Dessa grupper har i regel sämre tillgång till de 
ekonomiska och sociala resurserna som behövs för att kunna hantera pandemins 
negativa effekter. Därmed riskerar dessa grupper att få ännu sämre levnadsvillkor än 
innan pandemin, vilket på sikt kan leda till en större ojämlikhet i samhället. 
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Ojämlikhet i samhället kan i sin tur leda till negativa effekter såsom sämre hälsa, 
lägre delaktighet och fler konflikter. 
 
Covid -19 tydliggör vårt behov av att kunna hantera kriser av olika slag. De senaste 
årens händelser i världen och i Sverige, t.ex. bränder, pandemi och skred, tydliggör 
behovet att rusta för kommande kriser och oförutsedda händelser.  

När vi blickar framåt ser vi att pandemin inte bara skapat problem utan även ger oss 
unika möjligheter för lärande för det framtida arbetet med Agenda 2030. Pandemin 
har till exempel synliggjort ojämlikheter i samhället på ett mycket tydligare sätt än 
förut. Den har även snabbat på utvecklingen av flexibla lösningar såsom digitalisering, 
breda samarbeten och handlingskraftig styrning. Dessa är viktiga nya färdigheter för 
att lyckas lösa framtidens komplexa hållbarhetsutmaningar. Därmed kan pandemin, 
om vi använder dess lärdomar på rätt sätt, ge oss en skjuts till ett mer hållbart 
samhälle.  
 
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 
behov som förväntas bli allt större för varje år fram till år 2030. 
 
Den demografiska utvecklingen visar tydligt att kommunen behöver ha god beredskap 
för att klara välfärdstjänsterna de närmaste 8–10 åren. Inte minst måste kommuner 
med full kraft hitta möjligheter att minska behovet av antal personer som arbetar i 
omsorgen, exempelvis hitta andra arbetssätt och använda digitaliseringens 
möjligheter. 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, t.ex. samverkan med 
näringslivet.  

Marks kommun når inte upp till två kommungemensamma mål; barn och unga ska ha 
en god utbildning samt ett gott företagsklimat. För dessa båda mål når kommunen 
inte de målnivåer som framförallt barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsens har satt upp. Även vid jämförelse med andra kommuner har Marks 
kommun ett lågt resutlat inom dessa båda områden. Ett strategiskt och målmedvetet 
arbete krävs för att kommunen ska nå uppsatt mål.  

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. En möjlig åtgärd för 
att förbättra följsamheten är att kommunstyrelsen tar ett tydligare ansvar i sin roll att 
leda och styra. En annan åtgärd är att för att utveckla dialogen, för att med den 
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komplettera den skrifliga styrningen och uppföljningen. 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.  
 
Det kan idag konstateras att Marks kommun har flera utmaningar kvar inom sitt 
arbete med Agenda 2030. Av nämndernas planer och årsrapporter kan det utläsas att 
kommunen ännu inte använder Agenda 2030 i tillräckligt stor utsträckning som ett 
verktyg för planering och uppföljning. Det innebär att arbetet hittills inte har lett till 
en konkret förflyttning. En bättre tydlighet om vilka mål som ska prioriteras i Marks 
kommun och hur dessa förhåller sig till kommunens styrsystem i övrigt skulle öka 
förutsättningarna för att agendan ska genomsyra all verksamhet. Ett förslag på 
styrdokument för kommunens arbete mot målen i Agenda 2030 är påbörjat och 
förväntas vara klart under 2021. 

Marks kommun finns i ett sammanhanget och vi är beroende av den region vi befinner 
oss i. I början av 2021 har kommunen tagit beslut för att utveckla länsväg 156, vilket 
knyter Göteborg närmare Marks kommun. Kommunen har också en närhet till Varberg 
och övriga västkusten, förutom till Sjuhäradsbygden.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Nedan redovisas de väsentligaste utmaningarna som är viktiga för kommunstyrelsen 
att följa: 

● Coronapandemins långsiktiga effekter 
● Att nämnderna håller sina ekonomiska ramar och följer gällande styrprinciper 

och styrdokument 
● Befolkningsutvecklingens påverkan på kommunens verksamheter, med särskilt 

fokus på det ökade antalet äldre 
● Strategisk lokalförsörjning 
● Strategisk kompetensförsörjning 
● Arbetsmiljö och personalomsättning  
● Investeringsnivåer och kommunens skuldsättning med anledning av stora 

investeringsbehov 
● Den finansiella utvecklingen av bolagen i Spinnerskankoncernen mot bakgrund 

av ökad nybyggnation i Marks Bostads AB och utbyggnaden av fiber i Mark 
Kraftvärme 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  
Övriga intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Offentliga bidrag och 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 investeringen nyttjande och förbrukning.  

Under året har kommunen fått generella statsbidrag för att täcka kostnader och 
minskade intäkter till följd av coronaviruset. Dessa har bokförts i sin helhet år 2020, 
totalt 65,3 mnkr. Utöver det har kommunen sökt statsbidrag för merkostnader med 
anledning av covid-19. Ansökningarna avser perioden 1 februari till 30 november och 
uppgår till 46,1 mnkr. Detta bidrag bedöms uppfylla intäktskriterierna enligt RKR R2 
Intäkter och har intäktsförts 2020. Med anledning av coronaviruset har kommunen 
har också fått ersättning för ökade sjuklönekostnader för perioden april-december om 
totalt 26,3 mnkr. Intäkten för december månad är uppskattad utifrån verkligt utfall av 
sjuklönekostnader. 

Jämförelsestörande poster 
Upplysning om resultateffekten av jämförelsestörande poster lämnas i not till berörda 
poster i resultaträkningen. För att betraktas som jämförelsestörande ska posten vara 
av betydelse för bedömning av kommunens resultat som helhet och av sådant slag att 
den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. På intäktssidan bedöms årets 
intäkter från bidrag för merkostnader med anledning av covid-19 samt ersättning för 
ökade sjuklönekostnader som jämförelsestörande. På kostnadssidan noteras 
merkostnader inom främst området stöd och omsorg.  

Anläggningstillgångar 
Tillgångar med anskaffningsvärde över två basbelopp (cirka 95 000 kr) och en 
ekonomisk livslängd på minst tre år aktiveras som anläggningstillgångar. Ett undantag 
är datorer och IT-utrustning som hör till enskilda arbetsplatser som kostnadsförs det 
år då inköpet görs. Avskrivning görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning och med hänsyn tagen till det eventuella restvärde som tillgången 
förväntas ha vid användningstidens slut. Investeringar i fastigheter skrivs av från när 
tillgången tas i bruk. Övriga investeringar aktiveras fortlöpande. Som immateriella 
anläggningstillgångar redovisas licensavgifter för större IT-program. Detta görs 
restriktivt, merparten av licensavgifterna kostnadsförs löpande. 
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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. 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. 30  
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  
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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 beslut 
har fattats om att tillgången ska avvecklas, 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. 

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 19,0 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. 

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 
reserveras också särskild löneskatt motsvarande 24,26 procent av upptagen 
pensionsavsättning. Värdet av kommunens överskottsfond var per 31 december 
5 669 494 kr. 

Regelverket som styr hur pensionsskulden värderas och beräknas kallas RIPS 
(Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Det nu gällande regelverket är RIPS 19. 
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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. 

  



 

70 

 

Resultaträkning 
  Kommunen 

Kommun-  
koncernen 

Belopp i miljoner 
kronor  

Not Utfall Budget Utfall Budget Utfall Utfall 

  2019 2020 2020 
avvikel

se 2019 2020 

Verksamhetens intäkter  1, 3 440,1 461,5 488,6 27,1 684,4 738,8 
Verksamhetens 
kostnader  2 -2 399,8 -2 512,6 -2 539,7 -27,1 -2 534,2 -2 678,1 

Avskrivningar 8,9,10 -72,6 -79,0 -82,1 -3,1 -135,1 -147,5 
Verksamhetens 
nettokostnader   -2 032,4 -2 130,1 -2 133,2 -3,1 -1 984,9 2 086,8 
Skatteintäkter 4 1 541,9 1 600,8 1 575,6 -25,2 1 541,9 1 575,6 
Generella statsbidrag 
och utjämning 5 529,0 546,4 606,2 59,8 529,0 606,2 
Verksamhetens 
resultat  38,5 17,1 48,6 31,5 86,0 94,9 
Finansiella intäkter 6 11,8 6,3 9,1 2,8 7,0 4,7 

Finansiella kostnader 7 -2,1 -1,4 -3,1 -1,7 -22,6 -23,8 
Resultat efter 
finansiella poster   48,2 22,0 54,5 32,5 70,4 75,9 
Extraordinära poster        

Årets resultat  48,2 22,0 54,5 32,5 70,4 75,9 
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Balansräkning 
  Kommunen Kommunkoncernen 
Belopp i miljoner kronor 2019 2020 2019 2020 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar (not 8) 0,0 0,5 1,3 1,7 
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
(not 9) 1 328,6 1 528,5 2 783,3 3 026,6 
Maskiner och inventarier (not 10) 108,5 108,1 113,7 332,5 
Pågående nyanläggningar (not 11) 98,5 212,9 204,5 113,7 
Finansiella anläggningstillgångar (not 12) 126,2 126,2 40,3 39,6 
Summa anläggningstillgångar 1 661,8 1 976,2 3 143,1 3 514,1 
Omsättningstillgångar     
Förråd 1,0 1,0 5,2 4,9 
Exploateringsområden (not 13) 7,5 9,9 7,5 9,9 
Fordringar (not 14) 417,2 215,6 202,3 243,2 
Kortfristiga placeringar 177,6 0,0 177,6 0,0 
Kassa och bank (not 15) 115,9 329,4 116,7 330,2 
Summa omsättningstillgångar 719,1 555,2 509,3 588,2 
SUMMA TILLGÅNGAR 2 380,9 2 532,1 3 652,4 4 102,3 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     
Eget kapital 1 726,8 1 781,3 1 750,5 1 826,3 
därav årets resultat 48,2 54,5 70,4 75,9 

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) 37,7 37,5 37,7 37,5 
Avsättning för deponier (not 16) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt   32,0 38,4 
Summa avsättningar 37,7 37,5 69,7 75,9 
Skulder     
Långfristiga skulder (not 18) 81,4 107,6 1266,4 1 595,6 
Kortfristiga skulder (not 19) 535,0 605,7 565,8 604,5 
Summa skulder 616,4 713,3 1 832,2 2 200,1 
SUMMMA EGET KAPITAL,      
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 380,9 2 532,1 3 652,4 4 102,3 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits      
bland skulder eller avsättningar (not 20) 658,4 643,7 658,4 643,7 
 -varav löneskatt 128,6 125,7 128,6 125,7 
Övriga ansvarsförbindelser (not 21) 1 212,2 1 509,7 27,6 21,7 
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Kassaflödesanalys 

  Kommunen Kommunkoncernen 

Belopp i miljoner kronor 2019 2020 2019 2020 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Förändring av eget kapital 47,9 54,5 70,2 75,8 
Justeringsposter:     
Avskrivningar (not 8, 9, 10) 72,6 82,1 135,1 146,8 
Övrig förändring av anläggningstillgångar  -4,5 0,4 -63,1 0,0 
Avsättningar för pensioner (not 16) -1,0 -0,3 -1,0 -0,2 
Avsättning för avfallsdeponier (not 17) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga ej likviditetspåverkande poster   7,7 6,5 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 115,1 136,8 148,9 228,9 
Förändring av rörelsekapital     
Ökning (-) /minskning (+) av förråd och 
varulager  0,0 0,0 -0,3 0,3 
Ökning (-) /minskning (+) av 
exploateringsområden (not 13) 6,6 -2,3 6,6 -2,4 
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga 
fordringar och placeringar -22,1 201,6 -17,9 -40,9 
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga 
skulder (not 19) 35,0 70,7 37,5 38,7 
Förändring av rörelsekapital 19,5 269,9 25,9 -4,3 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 134,6 406,7 174,8 224,6 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i materiella anläggningstillgångar 
ink pågående nyanläggning (not 8, 9, 10, 11) -318,9 -397,2 -438,3 -520,5 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  
(not 8, 9, 10) 0,5 0,4 1,4 2,0 
Förändring av aktier i kommunens bolag samt 
Västtrafik AB (not 12) 0,1 0,0 0,0 0,0 
Förändring av värdet på andelar (not 12) 0,2 -5,7 0,4 -5,7 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -318,1 -402,6 -436,5 -524,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Förändring av långfristig skuld (not 18) 11,0 26,2 89,1 329,20 
Förändring av långfristiga fordringar (not 12) 149,9 5,7 150,6 6,3 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 160,9 31,9 239,7 335,5 

Årets kassaflöde -22,6 36,0 -22,0 35,9 
Likvida medel vid årets början (not 15) 316,0 293,4 316,3 294,3 
Likvida medel vid årets slut (not 15) 293,4 329,4 294,3 330,2 
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Noter 
Not 1  Kommunen Kommun-

koncernen 
Verksamhetens intäkter 2019 2020 2019 2020 
Försäljningsintäkter 27,8 29,5 277,0 280,3 
Taxor och avgifter 148,0 152,0 148,0 152,0 
Hyror och arrenden 45,8 44,9 45,8 44,9 
Bidrag 157,1 216,0 157,1 216,0 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 37,9 43,8 33,9 39,0 
Exploateringsintäkter 22,6 2,2 18,0 2,2 
Realisationsvinster 0,6 0,2 1,3 1,4 
Övriga intäkter 0,2 0,1 3,3 3,3 

Summa verksamhetens intäkter 440,1 488,6 684,4 738,8 
     

Not 2 Kommunen Kommun-
koncernen 

Verksamhetens kostnader 2019 2020 2019 2020 

Löner och sociala avgifter 1 515,0 1 596,5 1 564,6 1 646,0 
Pensionskostnader 98,9 114,8 102,2 117,8 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 4,5 6,7 11,4 13,5 
Bränsle, energi och vatten 33,5 33,7 77,0 76,4 
Köp av huvudverksamhet 276,0 273,0 276,0 273,0 
Lokal- och markhyror 84,6 84,2 23,3 22,5 
Övriga tjänster 75,5 79,4 73,2 76,9 
Lämnade bidrag 71,8 78,5 71,8 78,5 
Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0 0,5 0,1 
Bolagsskatt 0,0 0,0 8,0 6,4 
Övriga kostnader 240,0 272,8 326,2 367,0 

Summa verksamhetens kostnader 2 399,8 2 539,7 2 526,2 2 678,1 
     

Not 3 Kommunen Kommun-
koncernen 

Jämförelsestörande poster 2019 2020 2019 2020 
Verksamhetsintäkter 440,1 488,6 684,4 738,8 
Bidrag för merkostnader pga covid-19 0,0 46,1 0,0 46,1 
Ersättning för extra sjuklönekostnader 0,0 26,3 0,0 26,3 
Summa jämförelsestörande poster 0,0 72,5 0,0 72,5 
Verksamhetens intäkter exkl. 
jämförelsestörande poster 440,1 416,1 684,4 666,3 
Verksamhetskostnader 2 399,8 2 539,7 2 526,2 2 678,1 
Ökade kostnader pga covid-19 0,0 58,8 0,0 58,8 
Ökade sjuklönekostnader inkl PO  0,0 16,3 0,0 16,3 
Summa jämförelsestörande poster 0,0 75,1 0,0 75,1 
Verksamhetens kostnader exkl. 
jämförelsestörande poster 2 399,8 2 464,6 2 526,2 2 603,0 
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Not 4 Kommunen Kommun-
koncernen 

Skatteintäkter 2019 2020 2019 2020 
Preliminär skatteinbetalning  1 556,0 1 609,0 1 556,0 1 609,0 
Preliminär slutavräkning innevarande år -14,9 -24,9 -14,9 -24,9 
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,8 -8,5 0,8 -8,5 
Summa skatteintäkter 1 541,9 1 575,6 1 541,9 1 575,6 
Avräkningsbelopp     
Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -430 -715 -430 -715 
Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 24 -244 24 -244 
     

Not 5 Kommunen Kommun-
koncernen 

Inkomst- och kostnadsutjämning mm 2019 2020 2019 2020 
Generella statsbidrag 10,8 71,9 10,8 71,9 
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 364,2 353,8 364,2 353,8 
Regleringsavgift 24,4 35,6 24,4 35,6 
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning 19,8 23,6 19,8 23,6 
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fastighetsavgift 75,6 79,6 75,6 79,6 
Avgift för LSS-utjämning 34,3 41,6 34,3 41,6 
Summa inkomst- och kostnadsutjämning 
mm 529,0 606,2 529,0 606,2 
 

Not 6 Kommunen Kommun-
koncernen 

Finansiella intäkter 2019 2020 2019 2020 
Ränta på likvida medel 0,6 0,6 0,6 0,6 
Ränta på utlämnade lån till koncernbolagen 1,4 0,4 0,0 0,0 
Övriga finansiella intäkter:     
Utdelningar 1,9 0,7 1,9 0,7 
Dröjsmålsräntor på kundfakturor 0,1 0,2 0,2 0,2 
Borgensavgifter 3,9 4,2   
Vinster vid försäljning finansiella instrument 0,9 1,8 0,9 1,8 
Värdeförändring (orealiserade vinster) 2,0 1,1 2,0 1,1 
Övriga finansiella intäkter  1,0 0,1 1,4 0,3 
Summa övriga finansiella intäkter 9,9 8,1 6,4 4,1 
Summa finansiella intäkter 11,8 9,1 7,0 4,7 
     

Not 7 Kommunen Kommun-
koncernen 

Finansiella kostnader 2019 2020 2019 2020 

Kostnadsräntor 0,2 0,0 20,6 20,6 
Ränta på pensionslöften 0,9 0,7 0,9 0,7 
Förlust vid försäljning finansiella instrument 0,6 0,1 0,6 0,1 
Värdeförändring (orealiserade förluster) 0,1 1,9 0,1 1,9 
Övriga finansiella kostnader 0,4 0,4 0,4 0,4 
Summa finansiella kostnader 2,1 3,2 22,6 23,7 
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Not 8 Kommunen Kommun-
koncernen 

Immateriella anläggningstillgångar 2019 2020 2019 2020 
Ingående bokfört värde 0,0 0,0 1,4 1,3 
Årets förändringar:     
+ inköp  0,6  0,6 
- avskrivningar 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
Utgående bokfört värde 0,0 0,5 1,3 1,7 
Anskaffningsvärde 1,1 1,6 2,7 3,2 
Ackumulerade avskrivningar -1,1 -1,1 -1,4 -1,5 
Bokfört värde 0,0 0,5 1,3 1,7 
Genomsnittlig avskrivningstid, år - 5,0 - - 
     

Not 9 Kommunen Kommun-
koncernen 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 2019 2020 2019 2020 
Ingående bokfört värde 1 152,3 1 328,6 2 535,1 2 783,3 
Årets förändringar:     
+ inköp 227,4 262,7 301,8 348,5 
- försäljningspris -0,5 -0,3 -1,2 -1,8 
+ reavinst 0,1 0,2 0,7 1,4 
- reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0 
- avskrivningar -49,9 -57,3 -109,9 -120,0 
- nedskrivningar/återföring av nedskrivning -0,7 -2,3 0,4 -1,2 
+/- övriga förändringar -0,1 -3,0 56,4 16,4 
+/- byte redovisningsprincip 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa årets förändringar  176,3 199,9 248,2 243,3 

Utgående bokfört värde 1 328,6 1 528,5 2 783,3 3 026,6 
Anskaffningsvärde 1 634,4 1 897,0 4 743,7 5 092,2 
Ackumulerade avskrivningar -279,9 -337,2 -1 889,3 -2 009,3 
Ackumulerade nedskrivningar och andra 
värdeförändringar -25,9 -31,4 -71,1 -56,3 
Bokfört värde 1 328,6 1 528,5 2 783,3 3 026,6 
Genomsnittlig avskrivningstid, år 27,2 28,4 - - 

 

Not 10 Kommunen Kommun-
koncernen 

Maskiner och inventarier 2019 2020 2019 2020 
Ingående bokfört värde 96,8 108,5 101,3 113,7 
Årets förändringar:     
+ inköp 29,3 19,6 32,1 21,9 
- försäljningspris -0,5 -0,1 -0,7 -0,2 
+ reavinst 0,5 0,0 0,7 0,1 
- reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0 
- avskrivningar -22,8 -24,7 -25,1 -26,7 
- nedskrivningar/återföring av nedskrivning -0,1 -0,1 0,0 -0,4 
+/- övriga förändringar 5,2 4,8 5,4 5,3 
Summa årets förändringar  11,7 -0,4 12,4 0,0 
Utgående bokfört värde 108,5 108,1 113,7 113,7 
Anskaffningsvärde 381,9 399,8 438,0 459,9 
Ackumulerade avskrivningar -290,4 -308,7 -344,4 -371,1 
Ackumulerade nedskrivningar och andra 
värdeförändringar 17,0 16,9 20,1 24,9 
Bokfört värde 108,5 108,1 113,7 113,7 
Genomsnittlig avskrivningstid, år 15,8 15,4 - - 
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Not 11 

Kommunen 

 
Kommun-
koncernen 

 
Pågående projekt 2019 2020 2019 2020 
Ingående bokfört värde 36,3 98,5 100,2 204,5 
Under året nedlagda utgifter 106,6 164,0 242,0 251,3 
Under året överfört till mark, byggnader 
och/eller tekniska anläggningar -44,4 -49,6 -137,7 -123,3 
Bokfört värde 98,5 212,9 204,5 332,5 

 

Not 12 Kommunen Kommun-
koncernen 

Finansiella anläggningstillgångar 2019 2020 2019 2020 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kommuninvest ek förening 23,3 29,0 23,3 29,0 
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 0,0 
Summa aktier och andelar 120,5 126,2 25,5 31,2 
Långfristiga fordringar     
Mark Kraftvärme AB     
Marks Fastighets AB     
Spinnerskan i Mark AB     
Förlagslån Kommuninvest 5,7 0,0 5,7 0,0 
Övrigt 0,0 0,0 9,0 8,4 
Summa långfristiga fordringar 5,7 0,0 14,7 8,4 

Summa finansiella anläggningstillgångar 126,2 126,2 40,3 39,6 
     

Not 13 Kommunen Kommun-
koncernen 

Exploateringsområden 2019 2020 2019 2020 
Verksamhetsområden 4,7 5,3 4,7 5,3 
Bostadsområden 2,8 4,6 2,8 4,6 
Summa exploateringsområden 7,5 9,9 7,5 9,9 
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Not 14 Kommunen Kommun-
koncernen 

Fordringar 2019 2020 2019 2020 
Kundfordringar 27,2 20,6 33,4 27,8 
Fordringar hos anställda 0,5 0,5 0,5 0,5 
Statsbidragsfordringar 60,8 68,1 60,8 68,1 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72,5 99,3 79,8 117,4 
Ingående mervärdeskatt 25,4 26,2 25,9 26,4 
Avräkning med kommunala bolag 230,5 0,0   
Avräkning Föreningsarkivet     
Avräkning med stiftelser 0,1 0,2 0,1 0,2 
Netto av periodiseringsposter 1516/2516     
Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,6 1,8 2,8 

Summa fordringar 417,2 215,6 202,3 243,2 
     

Not 15 Kommunen Kommun-
koncernen 

Kassa och bank 2019 2020 2019 2020 
Handkassa 0,1 0,2 0,1 0,2 
Bank 115,8 329,3 116,6 330,1 
Kortfristiga placeringar 177,6 0,0 177,6 0,0 
Summa kassa och bank 293,4 329,4 294,3 330,2 
     

Not 16 Kommunen Kommun-
koncernen 

Eget kapital 2019 2020 2019 2020 
Resultatutjämningsreserv, Naturvårdsfond 96,2 96,2 96,2 96,2 
Övrigt eget kapital 1 582,7 1 630,6 1 584,1 1 654,2 
 
Årets förändringar: 
Ändrade redovisningsprinciper     
Bortbokning aktier, andelar -0,2 0,0 -0,2 0,0 
Årets resultat 48,2 54,5 70,4 75,9 
Summa eget kapital 1 726,8 1 781,3 1 750,5 1 826,3 
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Not 17 
Kommunen Kommun-

koncernen 
Avsättning för pensioner 2019 2020 2019 2020 
Ingående avsättning 38,8 37,7 38,8 37,7 
Nya förpliktelser under året 1,6 1,9 1,6 1,9 
varav:     
 - Nyintjänad pension 0,1 -0,7 0,1 -0,7 
 - Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,9 0,7 0,9 0,7 
 - Ändring av försäkringstekniska grunder     
 - Pension till efterlevande     
 - Övrig post 0,6 1,9 0,6 1,9 
Årets utbetalningar -2,4 -2,1 -2,4 -2,1 
Förändring av löneskatt -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 
Summa avsättning för pensioner 37,7 37,5 37,7 37,5 
Specifikation     
Särskild avtals-/ålderspension 6,0 5,4 6,0 5,4 
Förmånsbestämd/kompl. pension 10,7 11,0 10,7 11,0 
Ålderspension 10,8 10,5 10,8 10,5 
Pension till efterlevande 2,9 3,2 2,9 3,2 
Summa pensioner 30,4 30,1 30,4 30,1 
Löneskatt 7,4 7,3 7,4 7,3 
Summa avsatt till pensioner 37,7 37,5 37,7 37,5 
 - därav pensioner till förtroendevalda 10,2 10,2 10,2 10,2 
Antal visstidsförordnanden     
Förtroendevalda 3 3 3 3 
Tjänstepersoner 0 0 0 0 
     

Not 18 Kommunen Kommun-
koncernen 

Långfristiga skulder 2019 2020 2019 2020 
Ingående värde finansiell leasing 12,0 10,1 12,0 10,1 
Årets förändring -1,9 0,2 -1,9 0,2 
Utgående värde finansiell leasing  10,1 10,3 10,1 10,3 
      
Ingående värde investeringsbidrag 9,6 10,5 9,6 10,5 
Erhållna investeringsbidrag 1,9 3,3 1,9 3,3 
Upplösning investeringsbidrag -1,0 -1,1 -1,0 -1,1 
Utgående värde investeringsbidrag 10,5 12,7 10,5 12,7 
      
Ingående värde anslutningsavgifter 47,8 59,9 47,8 59,9 
Årets förändring 12,1 24,0 12,1 24,0 
Utgående värde anslutningsavgifter  59,9 83,9 59,9 83,9 
      
Ingående låneskuld parkeringsköp 0,9 0,8 0,9 0,8 
Årets förändring, parkeringsköp per nyttjandetid -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Övriga skulder parkeringsköp 0,8 0,6 0,8 0,6 
      
Skulder till kreditinstitut fördelat utifrån 
räntebindning:      
  - förfallodatum inom 1 år   495,0 681,0 
  - förfallodatum om 1 – 5 år   440,0 407,0 
  - förfallodatum efter 5 år   250,0 400,0 
Summa långfristiga skulder 81,4 107,6 1 266,4 1 488,0 
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Not 19 Kommunen Kommun-
koncernen 

Kortfristiga skulder 2019 2020 2019 2020 
Kortfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,5 
Avräkning vatten och avlopp 5,4 5,4 5,4 5,4 
Leasingskuld 9,7 8,7 9,7 8,7 
Avräkning med kommunala bolag 59,9 91,2   
Leverantörsskulder 157,7 134,0 188,9 165,2 
Moms och särskild punktskatt 0,0 1,3 2,3 3,2 
Socialkontorets avräkningskonton 0,2 0,4 0,2 0,4 
Övriga genomgångs- och avräkningskonton 0,5 0,7 0,5 0,7 
Personalens källskatt och diverse avdrag 24,5 29,0 25,0 29,6 
Semester- och övertidsskuld 93,9 111,5 93,9 111,5 
Netto av periodiseringsposter 1516/2516 1,0 1,0 1,0 1,0 
Skuld till VA-abonnenter 6,7 3,0 6,7 3,0 
Skuld till avfalls-abonnenter 8,4 4,8 8,4 4,8 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 167,1 214,8 223,8 270,6 
Summa kortfristiga skulder 535,0 605,7 565,8 604,6 

 

Not 20 
Kommunen Kommun-

koncernen 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar 2019 2020 2019 2020 
Ingående ansvarsförbindelse 542,1 529,8 542,1 529,8 
Årets förändringar:     
Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övrig nyintjänad pension  -0,2  -0,2 
Ränteuppräkning     
Basbeloppsuppräkning 16,7 15,7 16,7 15,7 
Ändringar av försäkringstekniska grunder 0,0 -2,6 0,0 -2,6 
Övrig post 3,4 8,2 3,4 8,2 
Årets utbetalningar -32,3 -32,8 -32,3 -32,8 
Summa pensionsförpliktelser 529,8 518,0 529,8 518,0 
Löneskatt 128,6 125,7 128,6 125,7 
Utgående ansvarsförbindelse 658,4 643,7 658,4 643,7 
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Not 21 
Övriga ansvarsförbindelser  

Kommunen Kommunkoncern
en 

2019 2020 2019 2020 
Borgensförpliktelser mot kommunens företag:        
 -Marks Bostads AB 917,1 997,0 0,0 0,0 
 -Marks Fastighets AB 8,0 7,5 0,0 0,0 
 -Mark Kraftvärme AB 260,0 280,0 0,0 0,0 
 -Spinnerska i Mark AB 0,0 204,0   
S: a borgensförpliktelser mot kommunens 
företag  1 185,0 1 488,5 0,0 0,0 
Borgens- och förlustansvar för egnahem och 
småhus     
med bostadsrätt 0,2 0,1 0,2 0,1 
Ställda panter     
Övriga förpliktelser:     
 -Bostadshus   0,5 0,5 
 -Idrotts- och ungdomsföreningar     
 -Fiberföreningar/föreningar 27,0 21,1 27,0 21,1 
Summa övriga förpliktelser 27,0 21,1 27,5 21,6 

Summa övriga ansvarsförbindelser 1 212,2 1 509,7 27,6 21,7 
  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 292 
kommuner och regioner som per 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 501,2 miljarder kronor och totala tillgångar till 525,5 miljarder kronor. 
Marks kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 722,8 miljoner kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 816,3 miljoner kronor. 
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Not 22 
Kommunen Kommun-

koncernen 
Leasingavgifter  2019 2020 2019 2020 
Lös egendom 
Operationell leasing (IT-utrustning, 
moduler etc)         
Med förfall inom 1 år  23,2 18,0 23,2 18,0 
Med förfall inom 1–5 år  9,3 8,9 9,3 8,9 
Med förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 
Minimileaseavgifter, externa 32,5 26,9 32,5 26,9 
     
Fastigheter     
Operationell leasing (hyresavgifter 
fastigheter)     
Inom 1 år 10,7 11,5 10,7 11,5 
Med förfall inom 1–5 år 31,2 36,9 31,2 36,9 
Med förfall senare än 5 år 13,6 7,2 13,6 7,2 
Minimileaseavgifter, externa 55,5 55,6 55,5 55,6 
Minimileaseavgifter, koncerninterna     
Med förfall inom 1 år   49,6 50,3   
Med förfall inom 1–5 år   109,8 94,4   
Med förfall senare än 5 år  16,4 8,8   
Minimileaseavgifter, koncerninterna 175,8 153,5   
 
Minimileaseavgifter, totalt operationell 
leasing 263,8 236,0 88,0 82,5 
     
Fordon     
Finansiell leasing (fordon Nordea)     
Totala minimileaseavgifter 20,1 19,3 20,1 19,3 
Framtida finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 19,8 19,0 19,8 19,0 
     
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 
förfaller enligt följande:     
Inom 1 år 9,7 8,7 9,7 8,7 
Med förfall inom 1–5 år 10,1 10,3 10,1 10,3 
Med förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 
Minimileaseavgifter, totalt finansiell 
leasing 19,8 19,0 19,8 19,0 
     

Not 23 
I koncernredovisningen redovisas kommunen och samtliga dotterbolag där kommunen har mer 
än 20 procent av aktierna. Den sammanställda redovisningen omfattar 2020 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 % 
 
Viskastrand AB ingår som helägt dotterbolag till bostadsbolaget. 
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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 

Köpare Säljare Intäkt 
Kost-
nad Intäkt 

Kost-
nad Givare 

Mot-
tagare Givare 

Mot-
tagare 

Kommunen 77,5 23,3 0,4  4,2      
Spinnerskan i Mark AB 2,7   0,2  0,2     
Marks Bostads AB 19,6 59,5  0,1  2,7     
Mark Kraftvärme AB 0,5 16,0  0,1  1,3     
Marks Fastighets AB 0,5 2,0         

 

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 2020. Den totala kostnaden för revision uppgår till 205 tkr 
för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 130 tkr. 

  



 

83 

 

Driftredovisning 
Kommunens driftredovisning innehåller årets resultatpåverkande intäkter (+) och kostnader 
 (-). 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 
fokuseras på kolumnerna utfall vilka är netto. 

Belopp i miljoner kronor 
(mnkr) 

Utfall 
2019 

Intäkter 
2020 

Kost-
nader 
2020 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

2020  

 
Fullmäktige, partistöd, revision -5,0 0,0 -4,4 -4,4 -5,0 0,6  

Kommunstyrelsen -162,9 25,3 -213,0 -187,7 -174,9 -12,8  

Krisledningsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Barn- och utbildningsnämnden -845,2 151,4 -1 039,5 -888,1 -889,2 1,1  

Kultur- och fritidsnämnden  -75,5 11,2 -91,1 -80,0 -76,0 -4,0  

Miljönämnden -8,0 10,7 -20,6 -9,9 -8,4 -1,5  

Plan- och byggnadsnämnden -5,6 10,1 -14,8 -4,7 -7,3 2,6  

Socialnämnden -371,5 49,3 -428,6 -379,3 -379,9 0,6  

Äldreomsorgsnämnden -489,1 119,4 -617,4 -498,0 -502,1 4,1  

Teknik- och servicenämnden -47,5 397,1 -447,5 -50,4 -48,5 -1,9  

Valnämnden -0,7 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0  

Överförmyndarnämnden -2,3 0,0 -2,6 -2,6 -2,8 0,2  

Summa nämnder -2 013,3 774,6 -2 879,7 -2 105,2 -2 094,2 -11,0  

Pensioner -41,8 79,9 -124,8 -44,9 -54,0 9,1  
Bidrag för Horredshallen 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 6,5  

Lokalkostnader 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -4,9 1,9  
Behovs- och 
verksamhetsförändringar -1,8 0,0 -6,5 -6,5 -7,5 1,0 

 

Kommunreserven 0,0 0,0 -1,4 -1,4 -1,5 0,1  

Övriga verksamhetsposter 24,5 29,9 -8,6 21,3 32,0 -10,7  

Gemensamma 
kostnader/intäkter -19,0 116,3 -144,3 -28,0 -35,9 7,9 

 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -2 032,4 890,9 -3 024,0 -2 133,2 -2 130,1 -3,1 

 

 

Årets budget                                                                                             
Budgeten för 2020 fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019, budgeterat 
resultat har hela tiden varit 22 mnkr men efter politiska beslut har omdisponeringar i 
budgeten skett. Framförallt har utrymmen under gemensamma verksamheter flyttats 
till nämnderna. I samband med beslut om aprilrapport och delårsrapport har även 
beslut tagits att vissa nämnder fått lov att redovisa kostnader utöver budget mot 
bakgrund av motsvarande eller större överskott förväntades i skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Sett till nämndernas rapportering uppgår sådana kostnader till 
drygt 28 mnkr vilket är något lägre än vad beslutet gav möjlighet till. 

Verksamhetens nettokostnader                                                   
Nettokostnaderna ökade med 100,8 mnkr eller knappt 5 procent mellan 2019 och 
2020 och året har präglats av stor osäkerhet med anledning av pandemin och dess 
effekter på såväl intäktsutveckling som kostnadsutveckling. 
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Den totala verksamheten (verksamhetens nettokostnader) redovisade ett 
budgetunderskott på -3,1 mnkr, att jämföra med ett överskott på drygt 16 mnkr 
2019.  

Nämnderna 
För nämnderna blev den sammanlagda nettokostnaden 11 mnkr högre än budget, 
beaktas bör då att nämnderna sammanlagt redovisat kostnader utöver budget med 
drygt 28 mnkr i enlighet med ovan nämnda beslut i kommunfullmäktige. Utfallet är i 
linje med föregående års underskott om 10,1 mnkr. Nämndernas samlade 
nettokostnader ökade med 91,9 mnkr eller 4,6 procent jämfört med 2019 som 
påverkades av exploateringsvinster med cirka 15 mnkr, som sänkte det årets 
nettokostnad. Nämnderna har i samtliga årets uppföljningar pekat på pandemins 
effekter i form av osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen, inställd eller förändrade 
förutsättningar för verksamheten och upparbetade skulder när ordinarie 
arbetsuppgifter fått stå tillbaka och medarbetarna fått prioritera arbetsuppgifter 
relaterat till pandemin. Nämnderna har fått ersättning från Socialstyrelsen för 
uppkomna merkostnader inom vård och omsorg med 46 mnkr och ersättningar från 
Försäkringskassan  för sjuklönekostnader med 26 mnkr vilket bidragit till att pandemin 
inte påverkade nämndernas gemensamma ekonomiska utfall nämnvärt under 2020. 
Påverkan ser dock väldigt olika ut i olika nämnder. 

Kommunstyrelsens ekonomi påverkades under året av covidkostnader -3,2 mnkr, 
förstudier och detaljplaner -1,3 mnkr och tidigarelagda kostnader -9,6 mnkr. Samtliga 
dessa poster saknade budget men hade stöd i politiska beslut. Rensat för posterna 
redovisade styrelsen ett överskott om 1,3 mnkr. 

Krisledningsnämnden har varit aktiverad under del av 2020 med anledning 
pandemin, utfallet som bestod av sammanträdeskostnader uppgick till -42 tkr. 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader blev -888,1 mnkr, vilket 
var 1,1 mnkr eller 0,1 procent lägre än budget. Utfallet var 42,9 mnkr eller 5 procent 
högre än nettokostnaderna för 2019. Sett till nämndens verksamheter såg det olika ut 
med överskott inom förskola (9,9 mnkr) och fritidshem (4,6 mnkr) vilka delvis vägdes 
upp av underskott inom grundskola (-10,2 mnkr). Verksamhetens kostnader och 
intäkter hade under året stor påverkan av pandemin och förvaltningens beräkningar 
pekar på att den samlade effekten innebar en resultatförbättring med minst 14 mnkr. 
Nämnden har även nyttjat möjligheten att tidigarelägga åtgärder med motsvarande 
det beslutade utrymmet, 4 mnkr. Kostnaden för IT-lärverktyg blev -17 mnkr vilket var 
11 mnkr högre än budget.   

Socialnämnden redovisade ett budgetöverskott på 0,6 mnkr jämfört med 
budgetramen på -379,9 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till -379,3 mnkr, vilket 
motsvarade en ökning med 7,8 mnkr eller 2,1 procent jämfört med föregående år. 
Precis som inom barn- och utbildningsnämnden såg det olika ut för nämndens 
verksamheter där individ- och familjeomsorgen som budgeterats i nivå med utfallet 
2019 (126 mnkr) redovisade ett underskott med -18,1 mnkr medan stöd till personer 
med funktionsnedsättning redovisade ett överskott med 13,6 mnkr. Överskottet 
förklaras i huvudsak av överskott inom särskilda boenden (5,2 mnkr) och personlig 
assistans (4,4 mnkr) men även övriga typer av insatser bidrog till överskottet. För 
individ- och familjeomsorgen förklarades underskottet framför allt av köpta 
vårdplatser (-13,9 mnkr) och utbetalt försörjningsstöd (-5,3 mnkr). Nämnden flaggar 
även för en oro över pandemins långsiktiga effekter inom framförallt individ- och 
familjeomsorgen. Nettokostnaden relaterat till covid-19 var -2,5 mnkr under 2020.  
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Äldreomsorgsnämndens totala nettokostnader uppgick till -498 mnkr jämfört med 
budget om -502,1 mnkr. Nämnden redovisade därmed ett budgetöverskott om 
4,1 mnkr. Jämfört med föregående år ökade nettokostnaderna med 8,9 mnkr eller 
1,8 procent. Sett till nämndens två största huvudverksamheter redovisade vård- och 
omsorgsboende ett överskott om 2,8 mnkr medan hemtjänst redovisade ett 
underskott om -4,7 mnkr mot budget. Nämndens reserv om 5 mnkr användes inte 
under året vilket innebar ett överskott. Äldreomsorgsnämnden har haft stor påverkan 
av pandemin under året och redovisade kostnader relaterat till pandemin på -62 mnkr 
samtidigt som de fick ersättningar och bidrag från staten med 49 mnkr. Nämnden 
som prognostiserat överskott under året hade genom fullmäktigebeslut möjlighet att 
använda överskottet genom tidigarelagda satsningar och inköp, totalt redovisade 
nämnden -8,5 mnkr i sådana kostnader.  

Teknik- och servicenämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna 
var -48,5 mnkr. Utfallet uppgick till -50,4 mnkr motsvarande ett underskott på -1,9 
mnkr. Nämnden hade genom ovan nämnda fullmäktigebeslut möjlighet att 
tidigarelägga satsningar och inköp med 4 mnkr utöver budgeten, utfallet för de 
tidigarelagda åtgärderna blev -2,9 mnkr och förklarar därmed hela underskottet. 
Nämndens påverkan från covid-19 har inneburit snabba omställningar av verksam-
heten inom framförallt kost och städ. Totalt redovisade nämnden en nettokostnad 
relaterat till pandemin på -1,3 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, ram för lokalkostnader, behovs- och verksamhets-
förändringar, semesterskuldförändring, intäkt från intern ränta. Sammanlagt blev 
budgetöverskottet 7,9 mnkr, vilket förklarades av överskott för poster som pensioner 
(9,1 mnkr), investeringsbidrag från Varbergs Sparbanksstiftelse för om- och 
tillbyggnad av Horredshallen (6,5 mnkr) och kvarvarande budget för lokalkostnader, 
behovs- och verksamhetsförändringar och kommunreserv om totalt 3 mnkr. 
Överskotten vägdes delvis upp av underskott för intäkt från internränta (-5,8 mnkr) 
och det faktum att semesterlöneskulden ökade med -5 mnkr mer än budgeterat. Det 
senare bedöms vara en effekt av pandemin men även ändrade regler för semester-
växling kan ha påverkat att antalet sparade semesterdagar blev högre än förväntat.  

Utvärdering av demografimodell 

Kommunen använder en modell för att justera barn- och utbildningsnämndens och 
äldreomsorgnämndens budgetar för förväntad volymutveckling. 2020 års budget var 
baserad på den uppdatering som skedde våren 2019 och en viktig del i uppföljningen 
av utfallet 2020 är att stämma av modellen. Modellen har sin utgångspunkt i antal 
invånare i åldrar som är starkt relaterade till några av kommunens största 
verksamheter.  

Per huvudverksamhet, (invånare) 

Volym 
enligt 

budget 

Volym 
enligt 
utfall 

Skillnad 

Barn- och utbildningsnämnden    

Förskoleelever 1 986 1 947 -39 
Barn med skolbarnomsorg 3 025 2 995 -30 
Grundskoleelever 4 373 4 316 -57 
Gymnasieelever 1 285  1 248 -37 
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Befolkningsutfallet i de yngre åldrarna blev inte så högt som prognosen pekade på 
våren 2019 vilket innebär att modellen överkompenserat barn- och 
utbildningsnämnden.  

För äldreomsorgen blev utfallet totalt fler äldre än den prognos budgeten var baserad 
på. Då antalet över 90 år i högre utsträckning har hjälp, hade modellen i stort rätt i 
resurstilldelningen.   

Per huvudverksamhet, (invånare) 

Volym 
enligt 

budget 

Volym 
enligt 
utfall Skillnad 

Äldreomsorgsnämnden    
65-79 år 5 841 5 871 30 
80-89 år 1 729 1 741 12 
90-w år 416 405 -9 
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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.  

Nämnd (ink tillägg) Utfall 
2019 

Budget 
2020 inkl 

tillägg 

Utfall 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -7,1 -10,0 -8,8 1,2 
Barn- och utbildningsnämnden -6,4 -11,0 -3,4 7,6 
Kultur- och fritidsnämnden -1,9 -2,0 -1,6 0,4 
Socialnämnden -0,6 -1,3 -1,5 -0,2 
Äldreomsorgsnämnden -3,4 -1,7 -1,6  0,1 
Miljönämnden -0,0 -0,6 -0,3 0,3 
Plan- och byggnadsnämnden -0,0 -0,6 -0,3 0,3 
Teknik- och servicenämnden:         
Internservice -90,5 -87,0 -95,7 -8,7 
Gator, parker och GC-vägar -22,5 -39,6 -38,1 1,4 
Taxefinansierad del         
Vatten och avlopp -124,1 -197,9 -130,4 67,5 
- varav överföringsledningsprojektet -69,3 -88,2 -49,2 38,9 
Avfallshantering -0,1 -1,8 -1,2 0,6 
S:a teknik- och servicenämnden -237,2 -326,2 -265,4 60,9 

Summa investeringar nämnder -256,6 -353,4 -282,8 70,6 
Nedlagda utgifter pågående projekt -106,6  -140,0  
Avgår aktiverade men nedlagda 
utgifter före 2020 44,4  25,6  
S:a investeringsutgift kommunen -318,9  -397,2  
Marks Fastighets AB -0,1  -1,7  
Marks Bostads AB -129,3  -106,5  
Mark Kraftvärme AB -49,4  -15,2  
S:a investeringar koncernen -497,7  -520,6  

 

Årets budget 

Kommunens totala investeringsbudget uppgick 2020 till -353,4 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 investeringsbudgeten för 2020 till     
-240 mnkr vilket senare justerats genom beslut om ombudgeteringar och utökningar 
till totalt -353,4 mnkr.  

Årets utfall 

Vid årets slut hade -282,8 mnkr (80 procent) av kommunens budget förbrukats. 
Samtidigt lades -140 mnkr ned i pågående projekt. Under året blev tre pågående 
projekt färdiga vilket innebär att de aktiverats och redovisas under Internservice. För 
att få årets investeringsutgift behöver nedlagda utgifter före 2020 i de tre projekten 
justeras eftersom den totala utgiften aktiveras oavsett vilket år den lagts ned. 
Investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgick till -266,6 mnkr medan 
investeringar i taxefinansierad verksamhet uppgick till -131,5 mnkr. 
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Kommunstyrelsens investeringsram, som under 2020 uppgick till -10 mnkr, avser 
främst strategiska fastighetsköp och IT-utrustning. Årets utfall uppgick till -8,8 mnkr 
vilket kan jämföras med -7,1 mnkr föregående år. Årets utgifter avsåg framförallt 
investeringar i IT-utrustning (-3,6 mnkr) och köp av mark (-4,1 mnkr) men även 
krisledningsåtgärder, inventarier och anläggande av en parkeringsyta vid Ytterås. 

Övriga nämnder hade anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt -17,2 mnkr 
medan det samlade utfallet blev -7,7 mnkr. I stort följdes budget men barn- och 
utbildningsnämnden som hade utökad budget under året för att kunna inreda nya 
Lyckeskolan visade ett överskott om 7,6 mnkr. Avvikelsen berodde på att 
upphandlingen av möbler och utrustning överklagats varpå inköpen nu beräknas ske 
under våren 2021.  

Teknik- och servicenämnden investerade -265,4 mnkr eller drygt 81 procent av 
budgeterade -326,2 mnkr. Investeringsutfallet innebär en budgetavvikelse på knappt 
61 mnkr. Avvikelsen mellan årets utfall och nämndens budget beror främst på att 
förseningar för överföringsledningsprojekt och ett antal VA-projekt såsom utbyggnad 
VA-ledningar i Vännåkra samt Kovra-Ekhaga i Örby och VA-omläggningen vid 
Kvarngatan/Skördegatan i Skene.  

Utfallet inom internservice, som framförallt avser investeringar i lokaler, blev -
95,7 mnkr vilket var knappt 9 mnkr mer än budgeterat. Avvikelsen förklaras 
framförallt av ombyggnationer i socialförvaltningens lokaler på Eriksdalsgatan och 
Stommenskolan som ursprungligen var planerade 2019 men inte var helt färdiga 
förrän under 2020. Även underhåll, med ett utfall på -20 mnkr, bidrog till avvikelsen 
med 3 mnkr. I internservice redovisas även utfallet för nybyggnad stall Bosgården, 
tillbyggnad Horredshallen och ombyggnation Kungabergsbadet under året. De tre 
projekten har tidigare redovisats som pågående projekt och färdigställdes under året.   

Utfallet inom gator, parker GC-vägar blev -38,1 mnkr jämfört med budgeterade -
39,6 mnkr. Beläggningsunderhåll utgjorde -6 mnkr och fokuserades 2020 på vägar i 
Kinna, Skene, Hyssna, Fritsla, Torestorp och Örby. Utfallet inom gator och parker hölls 
nere något för att väga upp ett högre utfall för GC-vägar. Utfallet för GC-vägar (gång- 
och cykelvägar) blev -22,6 mnkr att jämföra med budgeterade -17,5 mnkr. Under 
året färdigställdes större projekt som GC-väg mellan Hyssna-Sätila, Skene-Berghem 
och sträckan längs Skenevägen i Örby. Byggnation av GC-vägar i Fritsla påbörjades 
under året. 

Utfallet inom vatten och avloppsverksamheten (VA) uppgick till drygt -130,4 mnkr 
vilket främst avsåg utbyggnad av ledningar i Bonared Hyssna, i Hägnen och i 
Hjorttorp. Vid sidan av utbyggnad av ny infrastruktur ingick även utbytet av 
akvedukten vid Hedbo i årets planering. Akvedukten förbinder spillvattenledningar 
från nordvästra Mark med Skene avloppsreningsverk. Projektet hade en budgeterad 
total utgift på -25,6 mnkr och utfallet blev i linje med budget, ledningen togs i drift 
under sommaren. Överföringsledningsprojekt utgjorde -49 mnkr av 
investeringsutfallet för VA och avsåg främst utbyggnad av ledningar mellan Skene-
Berghem, Hyssna-Sätila, Hajom-Hajomskrysset och Ekelund-Vännåkra med 
tillhörande pump- och tryckstegringsstationer. 
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Pågående projekt 

Pågående projekt (mnkr) 
Projekt
Budget 

Ack. 
utfall 
tom 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Färdigställda och 
aktiverade projekt under 
2020: 

      

Om- och tillbyggnad 
Horredshallen 

   

 

-26,3 -12,6 -12,3    

Nybyggnad stall Bosgården -15,4 -12,6 -1,3    

Ombyggnad 
Kungabergsbadet 

-8,2 -0,4 -10,4    

Pågående projekt        

Om- och tillbyggnad Kaskad -135,0 -1,0 -1,3 -52,7 -80,0  

Nybyggnad Lyckeskolan -309,5 -71,0 -129,9 -107,1   
Ny förskola Skene -42,0 -0,8 -5,0 -19,2 -12,0 -5,0 
Om- och tillbyggnad 
Ängskolan F-9 

 0,0 -1,9 -71,1 -260,0 -120,0 

Nybyggnad Kinna 
resecentrum 

-25,0 0,0 -2,0 -18,0 -5,0  

Summa utgifter 561,4 98,5 164,0 268,1 357,0 125,0 

 
Under 2020 färdigställdes projekten om- och tillbyggnad Horredshallen, nybyggnad 
stall Bosgården och ombyggnad Kungabergsbadet.  

Inom projektet nybyggnation Lyckeskolan, som byggstartades i april 2019, löper 
byggnation på enligt plan. Högstadieskolan blir 10 000 kvm fördelat på 3 våningar och 
byggnationen var i januari 2021 mest fokuserat på färdigställande av invändiga ytor i 
såväl skolan som idrottshallarna. Budgeten om -309,5 mnkr innefattar både 
idrottsbyggnaden (-68 mnkr) och skolbyggnaden (-241,5 mnkr) under året utökades 
budgeten med 1,5 mnkr för att kunna utöka planerad solcellsanläggning med 
motsvarande summa.  

Övriga projekt är i förstudie-/planeringsfas med beräknad produktionsstart under 
2021.  
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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 antagit nya riktlinjer för småhustomter och tomtkö. Syftet med 
riktlinjerna är att förtydliga villkor och process för småhustomtsförsäljningar samt att 
förändra hantering av tomtkö för att förenkla försäljningsprocessen. 
 
Under 2020 har ett exploateringsområde sålts. Det område som sålts var en del av 
Horred 6:10, där pågår byggnation av 48 bostäder i form av hyresrätter. I Sätila, del 
av Sätila 4:3, har avstyckning påbörjats där Marks Bostads AB avser att bygga 
bostäder i form av hyresrätter. 
 
Under året har en markanvisningstävling genomförts för Kvarteret Folkskolan (f.d 
Kinna centrum). Området är tänkt att genera cirka 250 nya bostäder. I Sätila har en 
markanvisningstävling avslutats för Lygnersvider 1:29, Smälteryd. Kommunstyrelsen 
har skrivit under markanvisningsavtal med exploatörer och detaljplan har ansökts och 
påbörjats för området. Inom området bedöms cirka 200 bostäder byggas. 
 
Två fastigheter har köpts in under året, en i Hyssna och en i Öxabäck. Syftet med 
inköpen är att utöka kommunens markreserv inom strategiskt belägna områden. 
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Ekonomisk redovisningen för exploateringsverksamheten 2020 

Belopp i miljoner 
kronor (mnkr) 

Inkomst
er Utgifter Årets 

resultat 
Ingåend
e balans 

Värde-
förändri
ng 

Utgåend
e balans 

Bostadsområden 1,5 -3,5 -0,2 2,8 1,7 4,6 

Verksamhetsområ
den 0,6 -1,8 -0,6 4,7 0,6 5,3 

Totalt 2,2 -5,3 -0,8 7,5 2,3 9,9 

 

Årets försäljningsintäkter och exploateringsersättningar uppgår till 2,2 mnkr. 
Anskaffningskostnaden för dessa sålda exploateringsfastigheter uppgår till 0,4 mnkr. 
Flertalet tomter har under året skrivits ned till ett värde motsvarande förväntad 
inkomst, nedskrivningarna uppgår totalt till 2,6 mnkr. Årets resultatpåverkan från 
exploateringsverksamheten har genererat ett underskott om 0,8 mnkr. Nedan 
kommenteras ett urval av årets försäljningar. 
 

• Horred 6:10 har sålts och genererat en vinst motsvarande 1,2 mnkr. 
 

• Den sista tomten i projektet Skene 2:1 har sålts vilket resulterat i en vinst 
om 0,4 mnkr. 

 
Vid ingången av 2020 var värdet av exploateringstillgångarna 7,5 mnkr. Efter årets 
investeringar och försäljningar ökade tillgångarna och uppgick vid årets slut till 
9,9 mnkr fördelat på bostadsområden 4,6 mnkr och verksamhetsområden 5,3 mnkr.  
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Taxefinansierad verksamhet; vatten och avlopp, avfallshantering 

 
Vatten- och 

avlopp Avfallshantering 
Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020 

RESULTATRÄKNING     
Verksamhetens externa intäkter 65,7 72,5 34,6 36,2 
Verksamhetens kostnader -50,5 -51,4 -33,5 -34,8 
Avskrivningar -10,5 -14,6 -0,9 -1,2 
Verksamhetens nettokostnader 4,7 6,5 0,2 0,2 
Finansnetto -4,7 -6,5 -0,2 -0,2 

ÅRETS RESULTAT  0,0 0,0 0,0 0,0 
     
     
BALANSRÄKNING     
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 460,5 576,8 22,5 22,6 
Avräkning Marks kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga omsättningstillgångar 5,0 6,0 0,8 0,7 
SUMMA TILLGÅNGAR 465,5 582,8 23,3 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) 14,4 13,9 0,0 0,0 
Förutbetalda anläggningsavgifter 59,9 83,9 0,0 0,0 
Summa långfristiga skulder 74,3 97,8 0,0 0,0 
Kortfristiga skulder     
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 0,5 0,4 0,0 0,1 
Avräkning Marks kommun 348,8 461,5 8,4 14,0 
Skuld till abonnenter 6,7 3,0 8,4 4,8 
Övriga skulder 29,8 14,7 6,5 4,4 

Summa kortfristiga skulder 385,8 479,6 23,3 23,3 

Summa skulder 460,1 577,4 23,3 23,3 
SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 465,5 582,8 23,3 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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År 2020 redovisar VA-verksamheten ett underskott om 3,7 mnkr och 
avfallsverksamheten ett underskott om 3,5 mnkr. Underskotten redovisas som ett 
negativt överuttag av abonnentintäkter och minskar därmed skulden till abonnent. 
VA-verksamhetens skuld uppgår vid årets utgång till 3,0 mnkr (6,7 mnkr år 2019) och 
avfallsverksamhetens skuld till 4,8 mnkr (8,4 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. 

Underskottet inom VA-verksamheten avviker med 3 mnkr från budgeterat resultat 
som var -6,7 mnkr. Avvikelsen förklaras av högre intäkter, främst från lakvatten samt 
lägre kostnader, dels kapitalkostnader, dels kostnader för planerade 
underhållsåtgärder vid VA-verk och rörnät som inte kunnat genomföras på grund av 
personalbrist. 

Genomförda investeringar inom VA-verksamheten uppgår till 130 mnkr för år 2020 
vilket är något högre än föregående år men 67 mnkr lägre än plan. Av 
investeringssumman utgör överföringsledningar 49 mnkr. Utbyggnaden av 
överföringsledning möjliggör fler nyanslutningar vilket ger ökade framtida intäkter 
både i form av anslutningsavgifter och fasta och rörliga brukningstaxor.  

Avfallsverksamhetens underskott för 2020 uppgår till 3,5 mnkr vilket följer budget. 
Ekonomin för avfallsverksamheten i år och kommande år kan eventuellt påverkas av 
hur utfallet blir avseende avtalstvisten med den tidigare entreprenören för hämtning 
av hushållsavfall. Underlag är inlämnade till tingsrätten som beräknar ha förhandling 
under september 2021. 

 

  





Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Kinna den 7 april 2021

Marijke Hallencreutz* Eva Ryberg

Kurt Frilén Carina Gustafsson*

Hillevi Olsson Laurell** Kenneth Sölvebring***

*Valda from och med 2020-09-24
**Vald revisor från och med 2020-03-26
***Vald med undantag för Socialnämnden

Bilagor
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