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1 Inledning 

1.1 Så läser du budgeten 

Budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 för Marks kommun pekar ut färdriktningen för 

kommunens utveckling. Budgeten innehåller resultat-, balans-, kassaflödes- och 

investeringsbudget för de kommande fyra åren. Budgeten redogör för viljeinriktningen för 

verksamheten de kommande åren. Ambitionerna tar sig uttryck i de kommungemensamma 

målen med dess tillhörande indikatorer. 

Nämnder och bolag ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera egna mål utifrån de 

kommungemensamma målen och dess indikatorer. Uppföljning sker i samband med 

kommunens delårsbokslut och årsbokslut. 

1.2 Politiska prioriteringar för perioden 2022-2025 

Här är vi 

Markmajoriteten består av Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna. Vi styr Marks 

kommun under mandatperioden 2019-2022. Under dessa år har vi tagit stora steg framåt i vår 

samhällsutveckling och det finns en stark framtidstro i att fortsätta göra nödvändiga 

satsningar. Tillsammans ger vi förutsättningar för en positiv utveckling i hela Mark. 

Mark är en fantastisk kommun med ansvarskännande och välkomnande invånare. Alla ska ha 

jämlika förutsättningar för välfärd och hälsa och ges förutsättningar att vara delaktiga i 

utvecklingen av vårt samhälle. Mark ska vara en kommun som ger välfärd och möjligheter. En 

kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, 

kön och etnicitet möjligheter att nå ̊ sin fulla potential. 

I Mark är vi stolta över vår unika natur med närhet till både stad och land. Här finns milsvida 

skogar, dalgångar, höjder, sjöar och åar, vilka erbjuder fantastiska upplevelser för alla. Det 

finns mycket för många att uppleva oh upptäcka. Genom att vi under 2021 flyttade fram 

positionerna inom besöksnäringen ökar också möjligheten för fler till detta. 

Markmajoritetens tre partier har stort fokus på barnen. Mark ska vara en kommun som ger 

barn och unga jämlika förutsättningar beträffande barndom, fritid och skola. Markmajoritetens 

långsiktiga mål är att Mark ska vara en bra kommun för barn att växa upp i. Bästa 

barnkommun är ett mål där satsningar inte bara ger goda effekter för våra barn och unga utan 

för alla Markbor. Det är ett arbete som inkluderar alla våra verksamheter. Genom att sätta 

barnen i fokus satsar vi också på framtiden! 

Under 2020 drabbades Mark, liksom omvärlden, av coronapandemin. Pandemin har påverkat 

hela kommunens arbete, förutsättningar för näringslivet, personalens arbetsförhållanden samt 

hälsan för många markbor även under 2021. De kommunanställdas insats har under året varit 

ovärderlig – ett stort Tack till all personal som sett till att kommuninvånarna trots många 

hinder och svårigheter fått den service och de tjänster de behövt och haft rätt till. Vi ställde 

inte in, vi ställde om. 

Mark 50 år firades digitalt tillsammans med föreningar, förbund och invånare vilka haft 

möjlighet att skicka in digitala vykort. Kommunen har även tagit fram korta filmer som skildrar 

enskilda markbor. Detta har varit mycket uppskattat och kommer vara ett minne för 

framtiden. 2021 har en ny vision arbetats fram, vilket ger ytterligare inspiration i det fortsatta 

kommunarbetet. 

Under år 2021 har Lyckeskolan och idrottshallarna färdigställts. Det finns nu en så kallad Blå 

scen på Lyckeskolan som kommer att ge möjligheter för kulturarrangemang framöver. 

Renovering av kommunens badhus Kaskad har påbörjats. Inom kort kommer ett nytt 

resecentrum vid buss- och järnvägsstationen i Kinna att byggas med investeringsstöd från 

Västra Götalandsregionen. Marks kommun har färdigställt en spontanidrottplats i Öxabäck. 

Genom privat initiativ finns nu även en spontanidrottsplats i Hyssna. 
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Det byggs nya bostäder på flera orter i kommunen tack vare fastställda detaljplaner. 

Överföringsledningen mellan Mark Nordväst och Skene har tagits i bruk och möjliggör 

ytterligare byggnation i den nordvästra delen av Mark. 

Arbetsmarknadsenheten, med ansvar för arbetsmarknad, flyktingmottagning och integration 

startade 2020. Den utgör en viktig pusselbit i arbetet med ett Mark för alla. 

Digitaliseringen fortsätter. Tack vare driftiga fiberföreningar och riktade insatser från 

kraftvärmebolaget har fiberutbyggnaden ytterligare förbättrats. Vid senaste mätningen av 

Post- och telestyrelsen har nära 95 procent av hushållen i Mark tillgång till fiber. 

Den fortsatta utvecklingen handlar nu om hur detta kan tjäna och underlätta livet för 

kommunens invånare. Tillgången till e-tjänster har ökat kraftigt, och ska fortsätta att 

utvecklas. Kartläggning av behov och hög grad av användarvänlighet är nästa stora utmaning. 

Det påbörjade arbetet för strategi, policy för och effektivisering av inköp och upphandling har 

fortsatt och fortsätter. 

Vi vill att hela kommunen ska leva och kommer fortsätta göra vårt yttersta för att leda och 

utveckla hela kommunen tillsammans med Markborna och kommunens anställda. 

För Markmajoriteten 

Jessica Rodén, S            Lena Ferm Hansson, C               Niklas Herneryd, L 

  

  

Framtiden – Hit ska vi 

Utdebitering för år 2022 
Skattesatsen förblir oförändrad 21,51. 

Taxor och avgifter 
Den kommunala verksamheten finansieras förutom av skatt och statsbidrag även av taxor och 

avgifter. Den totala summan av taxor och avgifter och riktade statsbidrag är cirka 370 miljoner 

kronor. Till detta tillkommer andra intäkter som till exempel sålda tjänster och 

exploateringsintäkter. 

Bygglovstaxan ligger kvar på 2021 års nivå. 

Markmajoriteten inför ett utökat serviceåtagande, en Markmodell med utgångspunkt i 

Rättviksmodellen: 

• efterdebitering av taxor och avgifter rörande livsmedelstaxan (enligt beslut i 

kommunfullmäktige oktober 2020) 

• bättre information och dialog med det lokala näringslivet 

• gott bemötande 

• rättssäkerhet i myndighetsutövandet 

• effektiv myndighetsutövning till exempel genom fler e-tjänster 

• nedsättning av taxor och avgifter då ärenden inom miljönämndens områden inte 

handlagts inom den maxtid som finns angiven. 

Befolkningsutveckling 
Under 2021 nådde befolkningsutvecklingen i Mark 35 000 invånare. Markmajoriteten har 

satsat på att möjliggöra byggnation av bostäder i olika delar av kommunen så att fler kan 

bosätta sig i Mark. I budgetplaneringen beräknar vi en befolkningsökning med 100 personer 

per år under åren 2022-2023 och därefter en försiktig prognos med ytterligare 50 invånare per 

år under åren 2024-2025. Det är stor efterfrågan på tomter, villor och lägenheter i hela 

kommunen, varför det planeras för byggnation av bostäder i kommunens olika delar. 
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Bästa barnkommun - ett långsiktigt gemensamt arbete 
Bästa barnkommun är ett gemensamt mål för hela organisationen. Tillsammans ska vi arbeta 

för att göra Mark till en bra kommun att växa upp i. Vi ska sudda ut ojämlikhet, öka 

tillgänglighet samt skapa förutsättningar för barn och unga att ha det gott i Mark. 

Alla nämnder och förvaltningar ska jobba tillsammans för att skapa bredd och kraft i arbetet. 

Posten Bästa barnkommun i budgeten ligger under kommunstyrelsen. Syftet är att skapa 

förutsättningar för ett fortsatt gemensamt arbete för det övergripande målet. Vi vill lägga 

grunden för och stimulera till ett nytt sätt att arbeta. Fokus är att undanröja hinder för barn 

och unga i vår kommun. 

Särskilt fokuseras arbetet på: 

• Jämlik barndom i Mark 

Barns rättigheter är aldrig villkorade. 

• Jämlik skola i Mark 

Skollagen är tydlig med att alla barn i Sverige ska ha lika tillgång till utbildning, oavsett 

bostadsort, kön, sociala och ekonomiska förhållanden. Utbildningen ska vara likvärdig, 

oavsett var skolan ligger. 

• Jämlik tillgång till fritid i Mark 

Enligt barnkonventionen ska alla barn ha rätt till lek och fritid. Inget barn ska lämnas 

utanför på grund av att föräldrar har lägre ekonomiska förutsättningar, bor på ”fel” 

ställe, har en funktionsnedsättning eller är nyanländ. 

Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling 
Markmajoriteten har i sin överenskommelse stort fokus på hållbar utveckling för människor, 

natur och ekonomi. Alla förvaltningar arbetar med Agenda 2030. Samordningsansvaret ligger 

på kommunstyrelsen. Under våren 2022 kommer hållbarhetsprogrammet att färdigställas. 

Vår kommun måste bidra till att minska den negativa klimatpåverkan som vårt sätt att 

använda naturens resurser medför. Att människor får växa upp i ett gott samhälle beskrivs 

bland annat i FN:s konvention om barns rättigheter, som är en del av Agenda 2030. 

Likt föregående år fokuserar Markmajoriteten på 6 av de 17 globala målen. 

Mål 1: Ingen fattigdom 
(Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Det handlar också om en begränsning i makt, 

inflytande, socialt skydd och säkerhet) 

Socialförvaltningen redovisar i en rapport att antalet minderåriga barn som bor i familjer med 

försörjningsstöd minskar något. I april år 2020 var det 170 barn och i april 2021 var det 167 

barn. Orsaker till behov av försörjningsstöd varierar. Samverkan mellan kommunens 

försörjningsstöd, arbetsmarknadscenter, skola, Försäkringskassan och arbetsförmedling 

behöver fördjupas. 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 
(Hälsan har en avgörande betydelse för människans möjlighet att klara skola, arbeta, försörja 

sig och leva ett självständigt liv) 

God hälsa och välbefinnande för kommunens invånare i alla åldrar är ett angeläget område. De 

barn och ungdomar som inte når skolans uppsatta mål och går ur grundskolan med 

ofullständiga betyg har en generellt sett högre grad av ohälsa. Ett samordnat arbete 

tillsammans mellan olika professioner kan stötta barn, ungdomar och deras familjer. Barn från 

olika bakgrund växer upp med olika villkor och kommunen behöver utjämna skillnader genom 

att erbjuda aktiviteter på fritiden till ingen eller en låg kostnad. 

Mål 4: God utbildning för alla 
(Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande 

för alla) 

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för utbildningsverksamheten i förskola och 

grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning. Inom skolan behöver arbetet med 

tidiga insatser stärkas. Skolresultaten måste förbättras. Att klara skolan är en viktig 

förebyggande åtgärd mot psykisk ohälsa senare i livet och en plattform till vidare studier. 
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Investeringsbehovet i förskola och grundskola är stort. Kvalitet och likvärdighet för elever 

mellan olika skolor behöver säkerställas. Kultur- och fritidsförvaltningen ger bidrag till 

studieförbund för att möjliggöra bildning i olika åldrar. Även Kulturskolan och föreningslivet 

bidrar med utbildning i sina respektive sammanhang. 

Mål 7: Hållbar energi för alla 
(Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla) 

Marks kommun satsar på produktion av solenergi i samband med ny- och ombyggnation av 

lokaler. Kommunen och dess bolag verkar för produktion och leverans även av andra 

alternativa energislag. Mark deltar i flera utvecklingsprojekt, bland annat Fossilfri Boråsregion 

och Glokala Sverige. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
(Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla) 

Marks kommun behöver en hållbar ekonomisk tillväxt för att kunna leverera välfärd, service 

och tjänster till kommunmedborgarna. Kommunkoncernen har cirka 3 500 anställda. 

Personalomsättningen har gått ner något och ligger för närvarande på 12,5 procent från cirka 

15,8 procent år 2019, vilket fortfarande är för många. Det är viktigt att ha fokus på att 

utveckla och behålla de medarbetare som har en anställning genom att tillhandahålla 

regelbunden kompetensutveckling och löneutveckling. Anställda i Marks kommun ska ha rätt 

till heltid, men möjlighet till deltid. En ny arbetsgivarpolicy är på plats, och ett nytt 

samverkansavtal fastställdes hösten 2020. Tillämpningen av dessa avtal skapar goda 

förutsättningar för Marks kommun att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 
(Minska ojämlikheten mellan olika grupper i befolkningen) 

Mark är en kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett 

uppväxtmiljö, funktionsvariation, kön, sexuell läggning och etnicitet möjligheter att nå sin fulla 

potential. 

Integration 
Ett integrerat samhälle ger alla människor likvärdiga möjligheter att utvecklas och 

kännetecknas av jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor med olika kulturell, 

ekonomisk och social bakgrund. Integration ska ses som en ömsesidig och dynamisk process 

och är beroende av växelverkan mellan individer samt mellan individ och samhälle. 

Genom samverkan och samordning ska vi gemensamt se till att Mark blir en kommun där 

utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda. 

Attraktiv arbetsgivare 
Marks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att möta framtidens behov av arbetskraft 

inom flera yrkeskategorier. 

Kommunen ska inte enbart attrahera ny personal utan också värna om den personal som 

redan arbetar i våra verksamheter. Vi ska utveckla och behålla redan anställd personal genom 

kompetensutveckling och erkänsla för goda arbetsprestationer. Den interna rörligheten 

behöver stärkas. Medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas inom organisationen. Vår 

personal är vår viktigaste tillgång. 

En hållbar personalförsörjning innebär att vi har goda arbetsvillkor i Mark. 

Nämnderna är arbetsgivare för all personal utom förvaltningschefen, inom sitt 

verksamhetsområde. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har hand om frågor 

som rör förhållande mellan kommun som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Förvaltningscheferna ansvarar för medarbetarefrågorna på nämndens uppdrag. Som stöd finns 

HR för att utforma en gemensam personalpolitik till nytta för både arbetsgivare och 

medarbetare. 

Markmajoriteten satsar 3 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att utjämna oskäliga 

löneskillnader. 
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Inköp och upphandling 
Markmajoriteten beslutade i budgetarbetet inför 2021 att förstärka arbetet med inköp och 

upphandling. Detta arbete är förlagt till kommunledningskontoret. Bland annat har en tjänst 

som avtalscontroller införts och en e-handelstjänst är under upprättande. Syftet är att göra det 

enkelt att hitta upphandlad vara eller tjänst för den medarbetare som har rätt att göra inköp 

för kommunens räkning. 

Ett modernt inköpssystem för e-handel, förbättrad avtalsuppföljning och utveckling av 

upphandlingsprocessen är snart redo att tas i bruk, vilket torde förenkla och effektivisera 

processen ytterligare. 

Näringsliv 
Samverkan med och goda förutsättningar för kommunens näringsliv har hög prioritet, och 

samarbetet är i ständig utveckling. Sedan en tid tillbaka sker mycket av dialogen och 

idéutbytet genom Näringslivsrådet. Nyföretagarcentrum och ett nytt Kontaktcenter är också 

viktiga centra i kommunen som ska underlätta förutsättningarna för ett livaktigt näringsliv. 

I detta sammanhang är också förhållningssättet från kommunens tjänstepersoner av 

avgörande betydelse. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och dess 

representanter för att få det stöd och den hjälp man behöver. 

Besöksnäringen är en viktig del för Marks livskraft. Flytten av destinationswebben till 

Västsverige.com medför att turistutbudet får ett större genomslag så att fler får möjlighet att 

upptäcka vår vackra och vänliga kommun. 

Hela Mark 
Förutsättningar för boende och företag ska vara goda oavsett var i kommunen du finns. Mark 

ingår i en större arbetsmarknadsregion. Det fordrar att det ska finnas tillgång till mer byggbar 

mark för både bostäder och industri i alla delar av kommunen. Kommunen behöver därför göra 

strategiska markförvärv för att fylla på markreserven. 

Lantbruken är en av de stora aktörer som bidrar till ett levande Mark. Att värna jordbruksmark 

är av synnerlig vikt, och byggnation får inte ske på brukningsvärd jordbruksmark. 

Markmajoriteten har även initierat jordbruksmarksutredningen vilken i skrivande stund är ute 

på remiss. 

Arbetet med nya detaljplaner och fler tomter med villor inom alla delar av kommunen behöver 

intensifieras. Till detta hör även planering för nödvändiga service inom vård, skola och omsorg. 

Lev din dröm i Mark ska genomföras som ett projekt under år 2022. Till detta avsätts 

300 000 kr. Fastigheter som saknar folkbokförda personer inventeras och fastighetsägare 

kontaktas. Motsvarande satsningar i andra kommuner har gett flera nya invånare och företag. 

Investeringar 
Investeringstakten i kommunen är hög. Lyckeskolan är färdigställd, Kinna Resecentrum och 

Kaskad är påbörjade stora investeringsprojekt. Dessutom står kommunen inför stora 

investeringsbehov i lokaler för bland annat förskolor och skolor. Ett planerat p-hus i Kinna 

centrum får, till följd av nödvändiga prioriteringar, skjutas på tills vidare. 

För en långsiktig hållbar ekonomi behövs en sammanhållen plan för investeringar där 

kommunstyrelsen har ansvaret. Med ökade investeringsnivåer är det viktigt att bevaka 

projektens följsamhet till beslutad budget. 

Marks kommun välkomnar initiativ från näringslivet om produktion av kommunala 

verksamhetslokaler där kommunen kan bli hyresgäst. 

För att möta framtidens utmaningar med stora investeringsbehov samt eventuella kostnader i 

samband med finansiering av förbifart Skene behövs en stegvis höjning av resultatmålet. Inom 

den period som denna budget avser höjs resultatmålet till 1,7 procent. 

Ett arbete att öka samverkan inom organisationen är i gång, detta dels i syfte att skapa 

synergieffekter som lätt förbiseses genom ett alltför omfattande ”stuprörstänk”, men även för 

att koncernperspektivet ska prägla vårt arbetssätt. Detta sker nu inom ordinarie verksamhet. 

Inom ramen för detta fortsätter också implementeringen av de nya riktlinjerna för 

investeringar som tagits fram under 2021. Vi bygger kommun tillsammans! 
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Uppdrag – detta ska hända 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta projektet Lev din dröm i Mark. Beräknad 

kostnad 300 000 kr. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var byggnation och drift av P-huset Kinna 

bäst kan genomföras inom kommunkoncernen. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda framtida finansiering av VA-verksamheten. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av besöksnäringen. Beräknad 

kostnad 1 miljon kronor. 

• Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta fram en integrationsstrategi för 

senare beslut i kommunfullmäktige. 

• Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 11 miljoner kronor för att stärka arbetet mot de 

tidigare åldrarna. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att införskaffa ett tre månaders fritidskort att gälla 

under sommarlovet för alla ungdomar i åldern 16 – 18 år. Kostnad: 1 miljon kronor. 

• Miljönämnden uppdras att införa Markmodellen, ett utökat serviceåtagande gällande 

avgiftsreducering när ärenden inte handläggs inom uppsatt tid samt att 

• Miljönämnden ska införa efterdebitering inom livsmedelstaxan enligt beslut i 

kommunfullmäktige oktober 2020. 

• Miljönämnden uppdras att fortsätta arbetet med införande av efterdebitering inom 

övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

• Marks Bostads AB:s uppdrag att producera 60 lägenheter per år varav en tredjedel 

utanför centralort inkluderar boendeplatser/lägenheter för att täcka 

äldreomsorgsnämndens och socialnämndens tillkommande behov. 

• Kommunstyrelsen uppdras att framställa nya detaljplaner, speciellt i de kommundelar 

som visar på ett minskande antal invånare. 

• Äldreomsorgsnämnden uppdras att utvärdera den förändrade prismodellen för 

färdtjänstresor som infördes våren 2021. 

• Uppdragen om att redovisa samverkan mellan nämnder och förvaltningar samt 

uppdraget att redovisa samverkan med de fackliga organisationerna ses som avslutat 

och ingår nu i ordinarie verksamhet. 

Vid kommunfullmäktige 2021-11-18 beslutade fullmäktige att komplettera budgeten med 

följande uppdrag, enligt Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2022-2025. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda behov av ytterligare insatser för 

skyddsbehövande kvinnor. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra kommunens gemensamma 

lokalförsörjning. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera och hantera säkerhetsrisker inom 

kommunens IT-system. 

• Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att specificera underhållsskulden och 

presentera en åtgärdsplan. 

• Teknik- och Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge bidrag till 

exempelvis byalag som vill bygga GC-vägar, och i anslutning till uppdraget genomföra 

mindre pilotprojekt. 
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Sammanfattning 

• Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 11 miljoner kronor för att förstärka resurserna 

till grundskolans lägre åldrar. 

• Kommunfullmäktige tilldelas 500 000 kr. 

• Kultur- och fritidsnämndens ram förstärks med 500 000 kr för att öka ekonomiskt stöd 

till föreningslivet och studieförbunden i Mark. 

• Miljönämnden tilldelas 500 000 kr. 

• Plan- och byggnadsnämndens ram ökas med 200 000 kr. 

• Socialnämnden tilldelas 9 miljoner kronor för att täcka kostnader inom befintlig 

verksamhet samt för det förebyggande arbetet inom barn- och familjeverksamheten. 

• Teknik- och servicenämnden förstärks med 1 miljon kronor för att möjliggöra ökad 

parkskötsel. 

• Äldreomsorgsnämndens ram utökas med 14 miljoner kronor för att säkerställa 

utveckling inom och av sina verksamheter. 

• Överförmyndarnämndens ram ökar med 1,1 miljoner kronor för att täcka ökade 

personalkostnader. 

• Markmajoriteten satsar 3 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att utjämna 

oskäliga löneskillnader. Det ligger som en egen budgetpost under kommunstyrelsen. 
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2 Styrning i Marks kommun 

Marks kommun har ett styrsystem som fastställer grundprinciperna i kommunens styrning och 

tydliggör roller och ansvar. Dokumentet Styrsystem för Marks kommun finns att läsa på 

www.mark.se. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om vision och strategiska områden som pekar ut 

färdriktningen, vart vi strävar, och som berör alla som bor och verkar i kommunen. För de 

närmaste åren beslutar kommunfullmäktige om kommungemensamma mål som talar om vad 

vi ska fokusera på i ett kortare perspektiv. Förutsättningar för måluppfyllelse är hållbar 

personal- och kompetensförsörjning och god ekonomisk hushållning. Utgångspunkten i vårt 

arbete ska vara hållbar utveckling där Agenda 2030 ska genomsyra vår planering och vårt 

genomförande. 
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Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget ansvarar varje nämnd och styrelse för att 

utarbeta och besluta om en nämnd-/affärsplan. Varje nämnd och styrelse ska sätta mål för 

den egna verksamheten utifrån budgeten, nulägesanalys av sin verksamhet samt program, 

strategier och planer. Nämnd och styrelse ska formulera mål utifrån hur de bäst bidrar till 

vision, kommungemensamma mål och vad som övrigt står i budgeten. 

Varje nämnd och styrelse ska också precisera sitt grunduppdrag för att säkerställa att 

nämnden uppnår sitt grunduppdrag och för att förbättra uppföljningen. 

Genom att kommunfullmäktige fastställer uppdrag och budgetramar/avkastningskrav för de 

närmaste två åren får nämnder och styrelser möjlighet att planera sin verksamhet mer 

långsiktigt. Utifrån nämnd-/affärsplanen ska förvaltningen/bolaget arbeta fram en 

verksamhetsplan som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå de politiska målen. 
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3 Kommungemensamma mål 

3.1 Kommungemensamt mål Bästa barnkommun 

Gemensamt fokus Fullföljda studier 

Marks kommun ska bli Bästa barnkommun genom att kommunkoncernen gör en kraftsamling 

och tillsammans arbetar för att alla elever ska klara godkända betyg i årskurs nio. Trygghet, 

god hälsa och jämlik fritid är viktiga delar för att eleverna ska klara skolan med godkända 

betyg och det krävs insatser från samtliga nämnder och styrelser. Det förutsätter dessutom att 

vi tar tillvara på den kraft och vilja som finns i civilsamhället, hos individer, företag och 

föreningar. 

Prioriterade målgrupper är: 

• utsatta individer och grupper, det kan vara barn med funktionsnedsättning, barn i 

socioekonomiskt utsatta familjer och barn med psykisk ohälsa 

• yngre barn 

Inriktningen i vårt arbete är: 

• sammanhållen kommun, vi ska agera som EN kommun 

• långsiktigt främjande och förebyggande 

• barnrättsperspektiv 

 

Genom att arbeta för att alla elever klarar skolan med godkända betyg bidrar vi till att uppnå 

målen i Agenda 2030. De Agenda 2030-mål vi bidrar till är, förutom Mål 4 En god utbildning 

för alla också Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Mål 10 Minskad ojämlikhet. 

För att bedöma om våra insatser och aktiviteter får effekt har vi följande indikatorer: 

Indikator Målvärde 

Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram Öka 

Skolnärvaro Öka 

Handläggningstider vid familjeenheten Minska 

Andel som deltar i det kommunala fritidsutbudet (inklusive det subventionerade) Öka 

Andel elever i åk 5 som känner sig trygg i skolan Öka 
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3.2 Kommungemensamt mål Bästa företagskommun 

Näringslivsprogrammet, som har tagits fram av ledamöter i Näringslivsrådet och som antogs 

av kommunfullmäktige våren 2019, visar riktningen för arbetet med näringslivsfrågor. De tre 

elementen livskvalitet, attraktionskraft och samarbeten genomsyrar hela 

näringslivsprogrammet. 

Folkmängden i Marks kommun uppgick under 2018 års andra kvartal till 34 592 personer. 

Målet 2030 är att folkmängden uppnår 37 600 personer. 

Målet för Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet är plats 50 eller bättre  

år 2030. 

Baserat på Marks kommuns bostadsförsörjningsprogram är målet att under perioden  

2016-2030 bygga totalt minst 1 430 nya bostäder. 

I Löpande insikt mäts myndighetsutövningen inom olika områden, till exempel bygglov, 

markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn. Målet är ett indexvärde  

på 75 eller högre år 2030. 

 

Genom att arbeta för Bästa företagskommun och ett gott näringslivsklimat bidrar vi till att 

uppnå målen i Agenda 2030. De Agenda 2030-mål vi bidrar till är Mål 4 En god utbildning för 

alla, Mål Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, infrastruktur 

och innovationer och Mål 11 Hållbara städer och samhällen. 

För att bedöma om våra insatser och aktiviteter får effekt har vi följande indikatorer (finns i 

näringslivsprogrammet): 

Indikator Målvärde 

Antal invånare öka 

Näringslivsklimat, plats i ranking av Sveriges kommuner förbättras 

Antal nya bostäder >=96 

Fullföljda studier, godkända betyg i årskurs nio öka 

Resultat i löpande insikt, bedömning av myndighetsutövningen öka 
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4 Agenda 2030 med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Agenda 2030 ska genomsyra vår planering och vårt genomförande. 

Vår kommun måste bidra till att minska den negativa klimatpåverkan som vårt sätt att 

använda naturens resurser medför. Att människor får växa upp i ett gott samhälle beskrivs 

bland annat i FN:s konvention om barns rättigheter, som är en del av Agenda 2030. 

 

Beslut om styrdokument under 2022 

Under 2022 kommer Marks kommun att anta ett styrdokument som talar om vad Marks 

kommun ska göra för att bäst bidra till målen i Agenda 2030. 

Klimatlöften 

Marks kommun är med i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Av 20 klimatlöften har Marks 

kommun valt att under 2022 uppnå följande: 

• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

• Vi använder cirkulära möbler  

• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

• Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har mål 

• Vi genomför energieffektiviseringar  

• Vi bygger i trä 

• Vi installerar solenergi 

• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
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5 Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

Kommunens personal- och arbetsgivarpolitiken syftar till att säkerställa kommunens personal- 

och kompetensförsörjning. Marks kommun behöver attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 

avveckla medarbetare för att klara uppdragen gentemot kommunens invånare och företag. 

Arbetsgivarvarumärke 

Arbetsgivarvarumärket handlar om hur nuvarande och potentiella medarbetare uppfattar 

Marks kommun som arbetsgivare i relation till andra arbetsgivare. Berör därmed allt som 

Marks kommun gör och säger i sin roll som arbetsgivare. 

Attraktiv arbetsgivare 

Genom framgångsrika verksamheter och en god mix av motivations- och hygienfaktorer såsom 

gott medarbetar- och chefskap, god löneutveckling, uppskattning för goda arbetsinsatser, bra 

arbetsmiljö, rätt arbetsinnehåll, eget ansvar, personlig utveckling, delaktighet och attraktiva 

förmåner ökar vi medarbetarnas engagemang och motivation. I det möter vi också Marks 

kommuns inriktning om att behålla och utveckla våra medarbetare. 

I Marks kommun ska vi tillvarata medarbetarnas kompetens, talanger och engagemang och 

göra det möjligt att ha ett hållbart arbetsliv. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare så 

lockar vi till oss rätt kompetenser och medarbetare attraheras av och stannar kvar hos oss. 

Engagerade och kompetenta medarbetare verkar för att ge medborgarna i Mark en god 

verksamhet med kvalitet, service och ett gott bemötande där kommuninvånarna står i fokus. 

Framgång smittar av sig och motiverar. 

Fokus för nämnder och styrelser under 2021-2023 

Nämnder och styrelser ges under perioden 2021 – 2023 uppdraget att särskilt utveckla och 

behålla redan anställda medarbetare genom fortlöpande kompetensutveckling och erkänsla för 

goda arbetsprestationer i syfte att få en mer hållbar personal- och kompetensförsörjning. 

Mål för hållbar personal- och kompetensförsörjning 

Kommunens personalomsättning ska år 2023 vara mindre än 10 procent. 
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6 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 

sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. God ekonomisk hushållning 

innebär att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och på en nivå som innebär att 

förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av 

investeringar. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger 

kostnaderna, det så kallade balanskravet. Blir resultatet negativt vid årets slut måste det 

balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren. 

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. 

Finansiella mål 

Finansiella mål behövs för att markera att ekonomin är en begränsning för att bedriva 

verksamhet –”spelplanen” utifrån kommunens egna förutsättningar. Verksamhetsmål behövs 

för att ange hur mycket av de olika verksamheterna som ryms på spelplanen, det vill säga 

kopplingen till ekonomin, samt för att klargöra uppdraget gentemot medborgarna. 

Resultatmål 

Resultatet uppgår till minst 1,7 procent av skatt, utjämning och finansnetto (fyraårs snitt) 

Finansieringsmål 

Kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är lägre än 90 procent av vår kommungrupps 

bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt) 

Planeringsmål 

Oförändrad skattesats 
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7 Omvärld 

7.1 Omvärldsförändringar 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, finns det ett antal övergripande områden – 

globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar av dem starkt 

påverkar såväl Sverige som övriga världen. De är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt 

och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige. Men oavsett om 

förändringarna utgör möjligheter, hot eller både och, så måste man lokalt ha en strategi för att 

möta dem. De som bäst förstår och förmår att hantera dessa fundamentala förändringskrafter 

kan också bäst dra fördelar av dem. 

SKR:s analys lyfter fram tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala 

uppdraget. Det handlar om: 

• Ökat behov av livslångt lärande 

• Användare driver teknisk utveckling 

• Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 

• Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

• Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

• Ökad polarisering och utsatthet 

• Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 

• Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 

• Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 

• Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. 

7.2 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. 

Mark har en lägre befolkningsutveckling de senaste fem åren än riket, Västra Götaland och 

Sjuhäradskommunerna. 

Marks kommuns befolkningsprognos är att antal invånare ökar med omkring 600 personer 

mellan 2020 och 2025. Det är framför allt personer 75 år och äldre som ökar. Barn i 

förskoleåldern beräknas bli färre medan barn i grundskoleåldern beräknas vara relativt 

oförändrat. 

Ålder 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

Förändring 
2020-2025 

0 341 333 330 329 329 335 -6 

1-5 1 947 1 923 1 900 1 875 1 857 1 846 -101 

6-12 2 995 2 976 2 993 2 949 2 981 2 986 -9 

13-15 1 321 1 378 1 383 1 398 1 339 1 322 1 

16-18 1 248 1 266 1 292 1 331 1 382 1 384 136 

19-64 19 027 18 972 19 083 19 099 19 127 19 184 157 

65-74 4 212 4 167 4 163 4 109 4 067 4 020 -192 

75-79 1 659 1 813 1 837 1 844 1 871 1 867 208 

80-84 1 056 1 064 1 114 1 194 1 268 1 371 315 

85-89 685 690 701 711 723 735 50 

90-w 405 406 421 431 443 444 39 

Summa 34 896 34 988 35 217 35 270 35 387 35 494 598 

Invånare i Marks kommun per 31 december, utfall 2020 och prognos 2021-2025. 
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7.3 Ekonomiska trender 

De senaste åren har det, tvärt emot vad man skulle kunnat befara, skapats ett utrymme i de 

svenska offentliga finanserna. Det gör att det finns möjlighet att investera för framtiden och 

förbättra förutsättningarna för välfärden kommande år, samtidigt som det är möjligt att 

bibehålla en hållbar offentlig ekonomi. I SKR:s Ekonomirapport oktober pekas bland annat tre 

viktiga områden ut där staten tillsammans med kommuner och regioner kan genomföra stora 

satsningar för att klara kommande års utmaningar. Det är satsningar på att klimatanpassa 

samhället och vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det handlar också om att ställa 

om välfärden med hjälp av modern teknik och genomföra insatser för att öka sysselsättningen 

i grupper som står långt från arbetsmarknaden och som annars riskerar att hamna i långvarig 

arbetslöshet. 

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I 

västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins 

påverkan på ekonomin. Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av 

kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit 

en expansiv finanspolitik. 

Även den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket gör att 

den offentliga sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta beräknas skulden som 

andel av BNP minska i år, tack vare den starka BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även 

kommande år räknar SKR med att skulden som andel av BNP minskar, från 37 procent 2021 

till 29 procent av BNP 2025. 

Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från 

arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och 

till välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att 

förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna 

möjlighet att själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. 

Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period 

med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre 

befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som 

nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som 

ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 år. 

(Källa: SKR:s Ekonomirapport oktober 2021) 
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8 Budgetens förutsättningar 

8.1 Utmaningar 

I årsredovisning år 2020 identifierades utmaningar för kommunkoncernen. Nedan finns en 

sammanfattning av dem. 

Coronapandemin får konsekvenser både på kort och lång sikt. De långsiktiga effekterna är 

högst osäkra, t.ex. påverkan på ekonomin, psykisk hälsa, jämlikhet, skolresultat, arbetslöshet. 

Det finns personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och många av dessa får idag 

försörjningsstöd. Genom nya arbetssätt och samverkan mellan kommunens olika 

verksamheter, arbetsförmedling och näringslivet kan stora insatser göras för att få personer 

att gå från bidragsberoende till självförsörjande. 

De senaste årens händelser i världen, t.ex. bränder, pandemi, skred tydliggör behovet att 

rusta för kommande kriser och oförutsedda händelser. 

Befolkningsprognosen för Marks kommun visar att de kommande tio åren ökar antal 85 år och 

äldre kraftigt. 

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. Det behövs 

också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt och hur 

kommunen kan utveckla sina arbetssätt. 

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. 

Det kan idag konstateras att Marks kommun har flera utmaningar kvar inom sitt arbete med 

Agenda 2030. 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 sammanhang 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. 

Marks kommun står 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. Kommunen 

behöver prioritera vilka investeringar som ska göras och när. 

I årsredovisningen lyfts fram att teknik- och servicenämnden beskriver att det inom 

gator/vägar samt lokaler finns en underhållsskuld. 

8.2 Finansiering av kommunens och kommunkoncernens verksamhet 

Skatter och utjämning 

Kommunens verksamhet finansieras till största del av intäkter från kommunalskatten och det 

nationella utjämningssystemet. 

Kommunens utdebitering 2021 är 21,51 kronor per skattekrona (21,51 procent). Budgeten för 

2022–2025 bygger på samma utdebitering. 

Prognostiserade intäkter från skatter och utjämning baseras på Sveriges Kommuner och 

Regioners, SKR:s, prognos 2021-09-30 med tillägg för beslutade generella statsbidrag. 

Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets utveckling och 

befolkningsförändringar. 

Skatteprognosen bygger på att befolkningsutvecklingen i Marks kommun ökar med 100 

personer årligen per den 1 november mellan 2020 och 2022 och 50 personer per år därefter. 

Utgångspunkten är ett utfall om 34 920 invånare den 1 november 2020. 
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Upplåningsramar 

Det totala upplåningsbehovet för kommunkoncernen redovisas nedan. Under avsnittet 

Upplånings- och borgensramar redovisas upplåningsbehovet per bolag. 

Belopp i miljoner kr 2022 2023 2024 2025 

Spinnerskankoncernen 1 708 1 847 1 932 2 007 

Leasingram 100 100 100 100 

Checkräkningskredit 100 100 100 100 

Disponeras av kommunstyrelsen för kommunens 
och koncernens finansieringsbehov 

42 53 48 53 

Låneram för Marks kommun 400 600 700 700 

Summa 2 350 2 700 2 880 2 960 

  

Kort- respektive långfristig likviditet 

Enligt Marks kommuns finanspolicy, antagen 2017-06-15, ska fördelningen mellan kort- 

respektive långfristig likviditet fastställas i samband med budgeten. Utifrån prognoser för 2021 

samt budgeterat kassaflöde 2022–2025 bestäms fördelningen av likviditeten enligt tabellen 

nedan. 

Belopp i miljoner kr 2022 2023 2024 2025 

Kortfristig likviditet 100 100 100 100 

Långfristig likviditet 0 0 0 0 

  

8.3 Nämndernas verksamhet 

Resursfördelning utifrån resurs- och demografimodell 

Vid budgetjusteringen sker en uppdatering av volymer utifrån senast kända 

befolkningsprognos som togs fram under 2021 (för barn- och utbildningsnämnden samt 

äldreomsorgsnämnden). Tillägg eller avdrag på ramen sker utifrån prognostiserade 

volymförändringar jämfört med den befolkningsprognos som föregående års budget vilar på. 

Utöver demografiska förändringar görs också en justering av socialnämndens ram med 

anledning av förändrat behov inom LSS-verksamheten. För att möta ökade kapitalkostnader 

hos teknik- och servicenämnden görs även en resurstilldelning för denna ökning vad gäller 

gatuverksamheten. 

Förändringarna presenteras under resursfördelning i kapitel 10. 

Skattetillskott till VA-verksamheten 

I budgeten har följande skattetillskott för överföringsledningen mellan Skene skog - Hägnen 

satts av i väntan på att utredning om VA-verksamhetens långsiktiga finansiering blir färdig: 

1,2 mnkr 2022, 2,0 mnkr per år 2023-2025. 

Finansförvaltning 

Budgeten för de gemensamma verksamhetsposterna innehåller pensionskostnader, förändring 

av semesterlöneskuld, återförda kapitalkostnader, skattefinansiering av VA-verksamheten 

samt kommunreserven och andra kommunövergripande poster. Förändringarna presenteras 

under drift- respektive resultatbudgeten. 
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Intern ränta 

Internräntan används för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade 

investeringar. Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över 

en investerings hela livslängd. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har fastställt 

internräntan för år 2022 till 1,0 procent vilket är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört 

med 2021. Den föreslagna internräntan bygger på sektorns egna upplåningskostnader. 

Ränta 2022 för VA- och avfallsverksamheten 

Den räntesats som kommunen debiterar VA-verksamheten ska enligt gällande lagstiftning vara 

lika med den faktiska upplåningsräntan eller en internränta som ”motsvarar ett genomsnitt av 

räntorna på kommunens totala långfristiga låneskuld”. Eftersom Marks kommun endast har en 

mindre andel extern upplåning används i stället SKR:s förslag på internränta. För 

avfallsverksamheten som även den är taxefinansierad sätts motsvarande ränta. 

Internränta 2022 för övrig verksamhet 

SKR:s internräntesats används även för beräkning av kommunens kapitalkostnader. I 

budgetanvisningarna fastställer kommunstyrelsens arbetsutskott i början av varje kalenderår 

en räntesats inför kommande års budgetarbete. För att undvika justeringar av ramarna vid 

mindre förändringar av internräntan tillämpas en viss tröghet i anpassningen mot SKR:s 

förslag. För 2022 föreslås att internräntan behålls på 1,25 procent. 

Preliminärt PO-pålägg 

PO-pålägget för kommuner beräknas av SKR preliminärt till 39,75 procent av lönesumman 

2022, vilket innebär en sänkning jämfört med 40,15 procent av lönesumman 2021. 

8.4 Spinnerskankoncernen 

Kommunfullmäktiges styrning av bolagen skiljer sig i grunden inte från styrningen av 

nämnderna. De ekonomiska styrinstrumenten mot bolagen är avkastningskrav, soliditet och 

upplåningsramar. 

Avkastningskrav 

Avkastningskravet för Marks Bostads AB ställs som direktavkastning på totalt kapital om 4 

procent i genomsnitt över en fyraårsperiod. Med totalt kapital avses här marknadsvärdet på 

fastigheterna vilket ställs i relation till driftnettot. 

Avkastningskravet på övriga bolag avser avkastningen på eget kapital (resultatet före skatt 

under året i procent av eget kapital). Kravet på Mark Kraftvärme AB uppgår till 3 procent i 

genomsnitt över en fyraårsperiod. För närvarande ställs inga avkastningskrav på Spinnerskan i 

Mark AB eller på Marks Fastighets AB. 

Soliditetskrav 

Kommunens bolag ska arbeta långsiktigt för att stärka sin ekonomi i syfte att minska 

kommunens risktagande som ägare. Ett sätt att mäta den långsiktiga ekonomiska styrkan är 

via soliditeten (företagets betalningsförmåga på lång sikt). Soliditeten beräknas som justerat 

eget kapital i förhållande till bolagets totala tillgångar där justerat eget kapital utgörs av eget 

kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Soliditetskravet 

för Mark Kraftvärme AB är 20 procent. Soliditetskravet för Marks Bostads AB är lägst 15 

procent. För närvarande ställs inga soliditetskrav på Spinnerskan i Mark AB eller på Marks 

Fastighets AB. 

Upplåningsramar- och borgensramar 

Kommunens kreditvärdighet utnyttjas för att sänka kommunkoncernens samlade finansiella 

kostnader genom att kommunen tecknar borgen för bolagens upplåning. Den totala 

borgensramen för kommunens helägda bolag fastställs för 2022 till 1 708 mnkr. Marks 

kommun går därigenom i borgen för bolagens låneförpliktelser som för egen skuld upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 1 708 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. 
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Ramen 2022 fördelas enligt följande: 

Borgensram 2022  

Spinnerskan i Mark AB 204 mnkr 

Marks Bostads AB 1 217 mnkr 

Mark Kraftvärme AB 280 mnkr 

Marks Fastighets AB 7 mnkr 

Utöver extern upplåning har bolagen möjlighet att utnyttja kommunens koncernvalutakonto 

för kortfristiga behov av likviditet. 

Följande limiter föreslås i koncernvalutakontot: 

Limiter 2022  

Spinnerskan i Mark AB 5 mnkr 

Marks Bostads AB 50 mnkr 

Mark Kraftvärme AB 15 mnkr 

Marks Fastighets AB 5 mnkr 
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9 Grunduppdrag till nämnder och styrelser 

9.1 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ansvara för samt leda och samordna 

dessa områden. 

Styrning och ledning 

Kommunstyrelsen har ansvar för 

• kommunens ekonomiska ställning 

• uppsikt över nämnders och styrelsers arbete 

• frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

• kommunens centrala informations- och kommunikationsverksamhet samt 

kommungemensamma IT-system 

• övergripande säkerhetsfrågor 

• det civila försvaret inom kommunen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna 

• planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet 

• kommunens finansiella utveckling 

• kommunikation och IT 

• medborgar- och brukarinflytande 

• kvalitets- och verksamhetsutveckling 

• samspel mellan politik och förvaltning 

• reformering av det kommunala regelbeståndet 

• effektivisering av administrationen 

Övergripande utvecklingsfrågor 

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör Marks kommuns övergripande och långsiktiga 

utveckling samt ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen har ansvar för 

• exploateringsverksamheten och översiktsplanering 

• näringslivsfrågor 

• övergripande frågor om besöksnäringen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens arbete med övergripande 

samhällsutveckling såsom 

• välfärdsfrågor 

• utbildningsfrågor 

• folkhälsofrågor 

• infrastrukturfrågor 

• planering och användningen av mark och vatten 

• mark- och bostadspolitik 

• kommunal demokrati 

• regionala och internationella frågor 

• övergripande miljövårdsfrågor 
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9.2 Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att bedriva och ansvara för 

dessa områden. 

Förskola 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• tillgodose föräldrars behov av omsorg för barn i ålder 1–5 år. 

• ge barnen en god pedagogisk verksamhet, som stimulerar barnens utveckling och 

lärande, i enlighet med skollag och förskolans läroplan. 

Grundskola, grundsärskola och fritidshem 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• bedriva förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola för barn i ålder 6–16 år, i 

enlighet med skollag och läroplan. 

• bedriva skolan så att den ger eleverna kunskaper och färdigheter, samt främjar deras 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

• bedriva fritidshem, som tillgodoser barnens behov av meningsfull fritid och ge stöd i 

deras utveckling. 

Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• erbjuda ungdomar gymnasial utbildning, som förbereder för övergång till arbetsliv eller 

vidare studier, i enlighet med skollag och läroplan. 

• arbeta för att stärka de ungas intresse för och möjlighet att genomföra en gymnasial 

utbildning. 

Vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• bedriva utbildning som ger vuxna kommuninvånare möjligheter att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens, enligt skollag och läroplan. 

• bedriva utbildningen utifrån den enskildes behov och förutsättningar samt samhällets 

efterfrågan på kompetens. 

• prioritera de som fått minst utbildning. 

Utbildningen ska syfta till att stärka den enskildes ställning i arbets- och samhällslivet samt att 

främja personliga utveckling. 

Arbetsmarknadsfrågor 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• hantera arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadspolitiska insatser 

• bedriva insatser för nyanlända 

• inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret följa upp unga under 20 år som inte 

går i gymnasieskolan. 

• hantera feriearbeten. 

9.3 Krisledningsnämnd 

Kommunfullmäktige uppdrar till krisledningsnämnden att bedriva och ansvara för dessa 

områden. 

Krisledning 

Krisledningsnämnden har till uppgift att 

• utöva den ledningsfunktion som enligt lag är kommunens uppgift vid extraordinära 

händelser i fredstid. 
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9.4 Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att bedriva och ansvara för dessa 

områden. 

Kultur för barn och unga 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• bedriva kulturskola där barn och unga genom kontinuerlig undervisning ges möjlighet 

till aktivt utövande i olika kulturella uttrycksformer. 

• Kulturskolan ska erbjuda eleverna en bred och gränsöverskridande verksamhet för att 

möta deras kreativitet. 

• främja utvecklingen av barns och ungas kreativitet och bidra till ett ökat intresse för 

olika kulturella uttrycksformer. 

• organisera kulturverksamhet som barn och unga, i grupp eller individuellt, kan delta i 

på sin fritid. 

• samverka med skolan och bidra till utveckling av de kulturella inslagen i skolans 

verksamhet. 

Kultur och fritid 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• bedriva kultur- och fritidsverksamhet som bidrar till ökad livskvalitet och som utvecklar 

kreativitet, integration och samhällsengagemang. 

• bedriva verksamheten Rydals museum. 

• bedriva verksamheten Kaskad inklusive simundervisning. 

• ansvara för kommunens konsumentrådgivning. 

• bedriva stöd till föreningar. 

Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med föreningar, organisationer och 

kulturarbetare och ge upphov till en aktiv och meningsfylld fritid. 

Ungdomar ska ges inflytande och deras initiativ ska tas till vara och stödjas. 

Bibliotek 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• bedriva biblioteksverksamhet, med särskild inriktning på barn och unga. 

• biblioteket ska förmedla litteratur, främja läsning och vara ett stöd för olika former av 

utbildning. 

• biblioteket ska bidra till informationsförmedling och informationsvärdering till enskilda 

och grupper i olika delar av samhället, samt arbeta med utställningar och 

programverksamhet. 

9.5 Miljönämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till miljönämnden att bedriva och ansvara för dessa områden. 

Livsmedelskontroll 

Miljönämnden ska 

• fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende kontroll inom livsmedelsområdet. 

• ansvara för rådgivning inom livsmedelsområdet och frågor gällande enskilt 

dricksvatten. 

Tillsynsarbetet ska säkerställa att maten som tillverkas, bereds och saluhålls i kommunen är 

säker och att redligheten i handeln är god. 
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Miljötillsyn och enskilda avlopp 

Miljönämnden ska 

• fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn inom 

miljöskydd och enskilda avlopp 

• ansvara för rådgivning inom miljöskyddsområdet och enskilda avlopp 

• utgöra kommunens expertorgan i miljöfrågor som inte rör myndighetsutövning, 

exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. 

Tillsynen syftar till att begränsa miljöpåverkan på luft, mark och vatten från företag och 

hushåll samt minska risken för störningar för omgivningen i form av buller och lukt. 

Tillsynsarbetet ska i första hand förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. 

Hälsoskyddstillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Miljönämnden ska 

• fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn inom 

hälsoskyddsområdet samt inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

• ansvara för rådgivning inom hälsoskyddsområdet samt inom området för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel. 

• utgöra kommunens expertorgan i hälsoskyddsfrågor som inte rör myndighetsutövning, 

exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. 

Tillsynsarbetet syftar till att förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. 

Naturvård 

Miljönämnden ska 

• utgöra lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller 

naturvårdsfrågor (exklusive strandskydd). 

• utgöra kommunens expertorgan i naturvårdsfrågor som inte rör myndighetsutövning. 

• samordna kommunens naturvårdsarbete och initiera/föreslå naturvårdsåtgärder som 

främjar biologisk mångfald och allmänhetens naturupplevelser. 

Tillsynen syftar till att bevara den biologiska mångfalden. 

9.6 Plan- och byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till plan- och byggnadsnämnden att bedriva och ansvara för dessa 

områden. 

Bygglov och detaljplaner 

Plan- och byggnadsnämnden ska 

• ansvara för kommunens arbetsuppgifter vad gäller 

detaljplanläggning 

bygglovsprövning, 

strandskyddsdispenser, 

baskartproduktion, 

uppgiftslämnande enligt lagen om lägenhetsregister. 

• utöva aktiv tillsyn för att säkerställa att krav utifrån plan- och bygglagen uppfylls. 

• säkerställa att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras. 

• ansvara för energiplanering och energirådgivning. 

• ansvara för geotekniska utredningar av områden med risk för skred och naturolyckor. 
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9.7 Socialnämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att bedriva och ansvara för dessa områden. 

Stöd till personer med funktionsnedsättning 

Socialnämnden ska 

• ge kommuninvånare med funktionsnedsättning det stöd och den hjälp de behöver för 

sin dagliga livsföring. 

• med verksamheten enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra. Ge stöd som utgår ifrån de individuella 

behoven. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

• med verksamhet enligt SoL (socialtjänstlagen) främja social trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Inrikta insatserna på att frigöra 

och utveckla den enskildes egna resurser. Den enskilde ska tillförsäkras skälig 

levnadsnivå. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Socialnämnden ska 

• ge barn och vuxna som vistas i kommunen stöd, hjälp och behandling för att kunna 

leva under trygga och goda förhållanden samt delta i samhällets gemenskap. Stöd och 

insatser ska anpassas individuellt och utgå ifrån ett rättssäkert och kunskaps- och 

evidensbaserat arbetssätt. 

• ansvara för mottagandet av ensamkommande barn och unga. 

Nämnden ska tillgodose vård och boende, skapa trygga och goda förhållanden samt möjliggöra 

deltagande i samhällets gemenskap. 

9.8 Teknik- och servicenämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och servicenämnden att bedriva och ansvara för dessa 

områden. 

Vatten- och avloppsförsörjning 

Teknik- och servicenämnden ska 

• tillhandahålla ett hälsosamt dricksvatten 

• ta hand om avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning minimeras. 

• ansvara för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens dricksvatten- 

och avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem. 

Avfallshantering 

Teknik- och servicenämnden ska 

• tillhandahålla ett insamlingssystem för hushållsavfall och slam så att samhällets 

miljöbelastning minimeras och möjligheten till materialåtervinning ökar. 

Gator, vägar och parker 

Teknik- och servicenämnden ska 

• tillhandahålla offentliga platser samt handlägga ärenden som rör enskild väghållning. 

• där kommunen är huvudman, ansvara för drift och underhåll, ny- och ombyggnad samt 

projektering, utredning och planering av grön miljö, gator och vägar samt 

gatubelysning. 

Internservice 

Teknik- och servicenämnden ska 

• ansvara för service inom kommunens egen organisation. 

Det gäller exempelvis lokaler, fritidsanläggningar, städning och den kost som serveras i 

förskolor, skolor samt inom äldreomsorgen. 
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9.9 Valnämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till valnämnden att bedriva och ansvara för dessa områden. 

Val 

Valnämnden ska, vid allmänna val, delegatsval till EU-parlamentet samt eventuella 

folkomröstningar 

• genomföra rättssäkra val för i första hand kommunens röstberättigade invånare, men 

även för andra röstberättigade personer som inte bor i kommunen. 

• utse och utbilda röstmottagare. 

• se till att det finns vallokaler. 

• tillhandahålla valmaterial. 

9.10 Äldreomsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till äldreomsorgsnämnden att bedriva och ansvara för dessa 

områden. 

Vård och omsorg om äldre 

Äldreomsorgsnämnden ska 

• ge äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst det stöd de 

behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. 

• ge äldre som har behov av bistånd i form av trygghetslarm, dagvård, korttidsboende, 

ledsagning och avlastning det stöd och den hjälp de behöver för att tillförsäkra dem en 

skälig levnadsnivå. 

• erbjuda vård- och omsorgsboende då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i 

den ordinarie bostaden. 

• ansvara för kommunens färdtjänst. 

• ansvara för kommunens bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Äldreomsorgsnämnden ska 

• ge hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, oavsett ålder, som har behov av sjukvård 

i hemmet, bor i kommunens vård- och omsorgsboende samt under vistelse på daglig 

verksamhet. 

9.11 Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktige uppdrar till överförmyndarnämnden att bedriva och ansvara för dessa 

områden. 

Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarnämnden ska 

• utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. 

• utreda nya anmälningar om behov av god man och förvaltare samt ta fram förslag på 

lämpliga ställföreträdare. 

9.12 Spinnerskan i Mark AB 

Samordning av verksamheten i kommunens helägda bolag 

Spinnerskan i Mark AB ska 

• samordna verksamheterna i de kommunala bolagen och verka för koncernnytta för hela 

kommunen genom att tillsammans med kommunen söka lösningar som tillgodoser 

kommunens samlade intressen. 

Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga 

principerna som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen. 
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9.13 Marks Bostads AB 

Bostadsförsörjning 

Marks Bostads AB ska 

• i allmännyttigt syfte och genom rationell fastighetsförvaltning, svara för god försörjning 

av bostäder i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och 

inflytande i bolaget. 

• i ärenden gällande byggnation se till att bolaget och kommunen i samråd söker 

lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha hållbar utveckling som 

utgångspunkt. 

9.14 Marks Fastighets AB 

Lokalförsörjning för industri- och serviceföretag 

Marks Fastighets AB ska 

• tillgodose näringslivets lokalbehov och därigenom främja förutsättningarna för tillväxt 

och sysselsättning. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha hållbar utveckling som 

utgångspunkt. 

9.15 Mark Kraftvärme AB 

Produktion och försäljning av förnyelsebar energi 

Mark Kraftvärme AB ska 

• ska tillgodose anslutna fastigheters behov av värme för uppvärmning och av 

varmvatten på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Produktion och 

leverans av förnyelsebar energi sker främst i form av fjärrvärme och ånga men även 

alternativa energislag. Bolaget ska sträva efter att producera så mycket fossilfri elkraft 

som möjligt. 

• verka för att fjärrvärmenätet byggs ut i kommunen så att fler kan få tillgång till 

fjärrvärme under förutsättning att det är långsiktigt hållbart. 

Verksamheten ska i denna del bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha hållbar utveckling 

som utgångspunkt. 

 

Utveckling och förvaltning av stadsnät för elektronisk kommunikation 

Mark Kraftvärme AB ska 

• ska utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk kommunikation. Bolaget 

ska verka för att stadsnätet byggs ut i kommunen så att hela Marks kommun har 

godtagbar täckning av elektronisk kommunikation, såväl hushåll som företag, 

myndigheter och kommunala verksamheter i såväl tätort som landsbygd. Detta ska ske 

dels genom att bolaget anlägger, förvärvar, förvaltar och utvecklar anläggningar för 

såväl fast som trådlös elektronisk kommunikation och dels genom att bolaget stöttar 

andra aktörer vars verksamhet syftar till nätutbyggnad för elektronisk kommunikation. 

Stadsnätsverksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen, såvida inte lag eller 

rättspraxis anger annat, och ha hållbar utveckling som utgångspunkt. 
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10  Resursfördelning, driftbudget, investerings- och exploateringsplaner 

10.1 Resursfördelning 

Nedan beskrivs förändringar i kommunens driftbudget kortfattat jämfört med kommun-

fullmäktiges beslut från november 2020 per nämnd och nya budgetposter under gemensamma 

verksamheter. Samtliga nämnders ramar har med utgångspunkt i 2024 räknats upp med  

en procent 2025. 

Kommunfullmäktige och revisionens ram för 2022-2025 är ökad med 0,5 mnkr genom 

politisk prioritering. 

Kommunstyrelsens budget är ökad med 8,2 mnkr per år och genom politisk prioritering där 

0,3 mnkr avser Lev din dröm i Mark, 0,9 mnkr avser sommarlovskort till ungdomar, 4,2 mnkr 

avser ny inköpsorganisation, 1,3 mnkr avser satsning på besöksnäring och 

destinationsutveckling och resterande 1,5 mnkr avser finansiering av tidigare fattade beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens budget är ökad med anledning av ökade lokalkostnader för 

Lyckeskolan med 8 mnkr per år. Budgeten har även ökats utifrån demografimodellen med 4 

mnkr 2022, 6,1 mnkr 2023, 6,2 mnkr 2024 och 5,9 mnkr 2025. Budgeten har även ökats 

genom politisk prioritering med 11 mnkr 2022 och 8 mnkr per år 2023-2025. 

Kultur- och fritidsnämndens budget är ökad med anledning av ökad lokalkostnader för 

Lyckeskolan med 3 mnkr per år. Budgeten har även ökats genom politisk prioritering med 0,5 

mnkr per år 2022-2025. 

Miljönämndens budget är ökad genom politisk prioritering med 0,5 mnkr 2022 och 0,2 mnkr 

per år 2023-2025. 

Plan- och byggnadsnämndens budget är ökad genom politisk prioritering med 0,2 mnkr 

årligen. 

Socialnämndens budget är förändrad utifrån demografimodellen med -1 mnkr 2022, -0,6 

mnkr 2023, -0,9 mnkr 2024 och -0,5 mnkr 2025. Budgeten är även ökad genom politisk 

prioritering med 9 mnkr årligen. 

Teknik- och servicenämndens budget är ökad utifrån resurstilldelningsmodellen för 

kapitalkostnader med 0,7 mnkr per år 2022-2023, 1,7 mnkr 2024 och 2,9 mnkr 2025. 

Budgeten har även ändrats genom politisk prioritering med 1 mnkr årligen. 

Valnämndens budget är oförändrad. 

Äldreomsorgsnämndens budget är ökad med anledning av demografimodellen med 0,9 

mnkr 2022, 2,7 mnkr 2023, 5,1 mnkr 2024 och 17,4 mnkr 2024. Budgeten har även ändrats 

genom politisk prioritering med 14 mnkr 2022 och 19 mnkr årligen 2023-2025. 

Överförmyndarnämndens budget är ökad genom politisk prioritering med 1,1 mnkr årligen. 

Under gemensamma verksamhetsposterna har budget för kommundirektörens 

utvecklingsmedel respektive kommunstyrelsens medel för särskilda lönesatsningar lagts till 

med 1 mnkr respektive 3 mnkr årligen. 
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10.2 Driftbudget 

Budgeterade poster med minus (-) avser en nettokostnad medan poster utan tecken avser en 

nettointäkt. 

Belopp i miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Fullmäktige, partistöd och revision -5,7 -6,0 -6,1 -6,2 

Kommunstyrelsen -178,9 -180,6 -182,3 -184,0 

Barn- och utbildningsnämnden -958,5 -978,8 -990,2 -1 005,8 

Kultur- och fritidsnämnden -82,6 -83,5 -84,3 -85,1 

Miljönämnden -9,3 -9,1 -9,2 -9,3 

Plan- och byggnadsnämnden -6,9 -7,0 -7,1 -7,2 

Socialnämnden -413,5 -420,3 -429,3 -433,0 

Äldreomsorgsnämnden -540,1 -557,3 -574,9 -597,8 

Teknik- och servicenämnden -52,6 -53,5 -55,1 -56,9 

Valnämnden -1,5 -0,5 -1,5 -1,5 

Överförmyndarnämnden -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Summa nämnder -2 253,6 -2 300,6 -2 344,0 -2 390,7 

Gemensamma verksamheter -48,1 -49,6 -49,6 -49,6 

VA-verksamheten, skattefinansiering -1,2 -2,0 -2,0 -2,0 

KS medel för särskilda lönesatsningar -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Lokalkostnader -2,8 -13,6 -13,6 -13,6 

Återföring av kapitalkostnader 119,8 123,9 123,9 123,9 

Bästa barnkommun -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Kommundirektörens utvecklingsmedel -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Behovs- och verksamhetsförändringar -4,0 -3,0 -5,0 -5,0 

Kommunreserven -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Gemensamma kostnader/intäkter 42,5 35,2 33,2 33,2 

Nettokostnader före avskrivningar -2 210,4 -2 265,4 -2 310,8 -2 357,5 

Avskrivningar -90,5 -95,5 -95,5 -95,5 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 300,9 -2 360,9 -2 406,3 -2 453,0 

Under kommungemensamma verksamheter samlas de kostnader och intäkter som inte har 

något direkt samband med kommunstyrelsens egna verksamheter men som ändå 

ansvarsmässigt budgeteras under kommunstyrelsen. Det kan gälla pensioner, kommunreserv 

och särskilt avsatta medel mm. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att besluta 

om dessa medel inklusive den ofördelade investeringsreserven som ligger utanför 

investeringsbudgeten. 
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10.3 Investeringsplan 

Marks kommun står likt många övriga andra kommuner inför stora investeringsbehov de 

närmsta åren. Nedan presenteras investeringsplanerna för den skatte- respektive 

taxefinansierade verksamheten på en övergripande nivå. 

Budgetberedningen har i årets process fortsatt arbetet med att hitta hållbara nivåer och 

arbetssätt kopplat till beslutade riktlinjer för området. Bakgrunden till fokus på frågan är att 

effekterna av investeringarna de sista åren tagit en allt större andel av kommunens driftbudget 

i anspråk, vilket på sikt riskerar att tränga undan andra behov. Diagram nedan visar det årliga 

investeringsutfallet för kommunen 2010-2020 och prognos för 2021 och budgeterade nivåer 

2022-2025 för skatte- och taxefinansierad verksamhet. 

 

I den skattefinansierade verksamheten är det framför allt lokalbehov som ligger bakom de 

historiskt höga investeringsvolymerna. Teknik- och servicenämnden har förutom årliga 

investeringsramar även ansvar för de projekt som anlagsbinds per projekt utanför ramarna. 

Investeringar i 

skattefinansierad vht 
miljoner kr 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Genomförs 

Kommunstyrelsen 10,0 10,0 10,0 10,0 R 

Barn- och utbildningsnämnden 6,0 6,0 6,0 6,0 R 

Kultur- och fritidsnämnden 3,0 3,0 3,0 3,0 R 

Socialnämnden 1,3 1,3 1,3 1,3 R 

Äldreomsorgsnämnden 1,7 1,7 1,7 1,7 R 

Teknik- och servicenämnden      

Ram för gator, parker och GC 30,7 25,0 25,0 25,0 R 

-      Ram för servicefunktioner 5,7 8,6 8,6 5,6 R 

Ram för lokaler 37,7 32,7 32,7 32,7 R 

Summa ramar 96,1 88,3 88,3 88,3  
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Investeringar i 
skattefinansierad vht 
miljoner kr 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Genomförs 

Projekt med beslutad byggstart      

Om- och tillbyggnad Kaskad 143,0    2021-2022 

Nybyggnad Kinna resecentrum 25,0    2021-2022 

Ombyggnation Kinnahallen 17,0    2021-2022 

Projekt med beslutad 
projektering 

     

P-hus Kinna C     2021-2022 

Skeneskolan etapp 1 7-9 + idr.hall   281,0  2022-2024 

Ny förskola Skene  45,0   2019-2022 

Projekt med förstudie      

Utbyggnad skola förskola 
Björketorp 

30,0 25,0 5,0  2023-2024 

Nytt korttidsboende Habyskolan  16,9   2022 

Ny skola förskola Ubbhult  50,0 50,0  2023-2024 

Utbyggnad Stommenskolan     2027 

Projekt utan förstudie      

Skeneskolan etapp 2     XX 

Skeneskolan etapp 3     XX 

Nybyggnad förskola Kinna     XX 

Ny förskola Sätila  40,0   XX 

Ny skola förskola Hyssna     XX 

Utökning förskoleplatser Skene     XX 

Nytt LSS-boende     XX 

Summa investeringsutgift 311,1 265,2 424,3 88,3  

R= Årlig ram 

I den taxefinansierade verksamheten är det framförallt investeringar i befintlig infrastruktur 

inom vatten- och avloppsverksamheten som ligger bakom investeringsvolymerna. Teknik- och 

servicenämnden har förutom ramar även ansvar för de projekt som anlagsbinds per projekt 

utanför ramarna. 

Investeringar i taxefinansierad vht 
miljoner kr 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Genomförs 

Exploateringsinvesteringar 21,0 4,0 4,0 4,0 R 

Ombyggnad och förbättring av befintliga 
anläggningar 

17,7 16,0 11,0 7,0 R 

Summa VA-ramar 38,7 20,0 15,0 11,0  

Utbyggn va-ledn Stjärnhult/Balltjärn/Lillaskog 1,1    2018-2022 

Utbyggn va-ledn Ubbhult, Hägnen 11,3    2010-2022 

Utbyggn va-ledn Dyrenäs 13,8    2018-2022 

Utbyggn va-ledn Flohult/Sätila 4,5    2018-2022 

Utbyggn va-ledn Almered 0,5    2017-2022 

Utbyggnad VA-ledning Kovra-Ekhaga 5,0 4,0   2018-2023 

Ny pumpstation och bräddmagasin Sätila 
Sand 

2,3    2021-2022 

Summa utbyggnad nya anläggningar 38,6 4,0    
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Investeringar i taxefinansierad vht 
miljoner kr 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Genomförs 

Överföringsledningsprojekt Sätila – Flohult – 
Dyrenäs 

12,3    2018-2022 

Överföringsledningsprojekt Melltorp – 
Balltjärn – Stjärnhult 

1,7    2018-2022 

Överföringsledning Skene Skog Hägnen 0,5    2010-2022 

Summa ÖFL-projekt 14,5     

Ledningsrenovering Öxabäck 5,0 5,0 4,4  2007-2024 

Förnyelse VA-ledning Gästgivareg./Marbog, 
Skene 

 3,5   2010-2023 

Sanering Kvarnvägen/Skördegatan 0,9    2015-2022 

Nya vattenledningar mellan Ramslätt och 
Fåglaslätt 

4,0 20,0 15,0  2022-2024 

Processförnyelse Skene ARV 4,5 4,0 4,0 2,7 2019-2025 

Nybyggnation Björketorps avloppsverk 14,0 0,2   2020-2023 

Renovering bassänger, byggnader mm Skene 
ARV 

6,5 9,0 8,0 5,0 2020-2025 

Ny- och ombyggnad Skene Vattenverk  20,0 30,0  2015-2024 

Summa Projekt ombyggnad av befintliga 
tillgångar 

34,9 61,7 61,4 7,7  

Åtgärder vid ÅVC 2,5     

Summa investeringsutgift 129,2 85,7 76,4 18,7  

Utöver ovan redovisade investeringsvolymer disponerar kommunstyrelsen, på samma sätt som 

tidigare år, medel att fördela till förändrade investeringsbehov under året (20 mnkr per år).  

10.4 Exploateringsplan 

Med markexploatering avses inköp och omvandling av råmark eller iordningställande av 

fastigheter för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier eller 

verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga gemensamma 

anordningar som till exempel gator, grönområden och VA. Kommunens exploaterings-

verksamhet 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. De senaste åren har kommunens exploateringsverksamhet 

varit hårt belastad eftersom efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark är hög. 

Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli detaljplanelagt. 

Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med en exploatering är 

att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan bildas inom ett 

exploateringsområde. 

Marks kommuns pågående projekt innefattar bland annat industriområden i Skene skog och 

Horred. I takt med att tomter säljs ansvarar Marks kommun för att bygga ut gator och VA. 

Flertalet markexploateringar befinner sig i förstudiefas eller detaljplanering. Folkskolan 15, 

Horred Stommen och Smälteryd är exempel på projekt i fasen för detaljplanering. Det pågår 

också ett projekt med att ta fram lämpliga småhustomter samt verksamhetstomter runt om i 

hela kommunen. 

Investeringar i exploateringsprojekten såsom gator och VA finansieras genom ramar i 

investeringsplanen. Utgifter för tomtmarken finansieras genom specifik ram nedan. 

Utgifter för tomtmark 
(mnkr) 

Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Genomförs 

Kommunstyrelsen 5,0 5,0 5,0 5,0 R 
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11  Finansiella rapporter för kommunen 

11.1 Resultatbudget 

  

Belopp i mnkr Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Verksamhetens intäkter 497,3 509,7 519,9 530,4 

Verksamhetens kostnader -2 707,7 -2 775,1 -2 830,7 -2 887,9 

Avskrivningar -90,5 -95,5 -95,5 -95,5 

Verksamhetens nettokostnader -2 300,9 -2 360,9 -2 406,3 -2 453,0 

Skatteintäkter 1 688,4 1 751,2 1 809,2 1 877,0 

Utjämning 643,6 631,2 638,7 638,2 

Verksamhetens resultat 31,1 21,5 41,6 62,2 

Finansiella intäkter 6,4 6,9 7,1 7,1 

Finansiella kostnader -2,4 -4,0 -4,0 -4,0 

Resultat efter finansiella poster 35,1 24,4 44,7 65,3 

Extraordinära poster     

Årets resultat 35,1 24,4 44,7 65,3 

Budgetförslaget innebär en genomsnittlig resultatnivå på 1,7 procent av kommunens 

skatteintäkter, utjämning och finansnetto. Det finansiella målet har de senaste åren varit 1 

procent. Hur stort kommunens resultat behöver vara styrs av kommunens finansiella 

utgångsläge och vilka investeringsplaner som finns. Resultat och avskrivningar respektive år är 

något förenklat kommunens del av finansieringen av det årets investeringar, andra 

finansieringsformer är lån eller minskad kassa/bank. 

11.2 Kassaflödesbudget 

  

Marks kommun miljoner kr 
Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Förändring av eget kapital (årets resultat) 35,1 24,4 44,7 65,3 

Justeringsposter:     

Avskrivningar 90,5 95,5 95,5 95,5 

Övrig förändring av anläggningstillgångar     

Avsättningar för pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avsättning för avfallsdeponier mm 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ianspråktagna avsättn för avfallsdeponier 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga ej likviditetspåverkande poster     

Medel från vht före förändring av 
rörelsekapital 

125,6 119,9 140,2 160,8 

Förändring av rörelsekapital     

Ökn (-)/minskn (+) av förråd o varulager     

Ökn (-)/minskn (+) av exploateringsomr     

Ökn (-)/minskn (+) av kortfristiga fordringar     

Ökn (+)/minskn (-) av kortfristiga skulder     

Förändring av rörelsekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

125,6 119,9 140,2 160,8 
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Marks kommun miljoner kr 
Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

-440,3 -350,9 -500,7 -107,0 

varav investeringar i taxefinansierad 
verksamhet 

    

Pågående projekt     

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

    

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar: 

    

Förändring aktiekapital i kom. 
bolag+Västtrafik AB 

    

Inköp av andelar+kortfristiga finansiella 
placeringar 

    

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

    

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-440,3 -350,9 -500,7 -107,0 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Ökning av långfristiga skulder (förutbetalda 
va-anslutningsavgifter) 

    

Förändring av långfristiga skuld 70,8 278,6 226,0 125,0 

Förändring av långfristiga fordringar     

Minskning av långfristiga fordringar     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

70,8 278,6 226,0 125,0 

Årets kassaflöde -243,9 47,6 -134,5 178,8 

Likvida medel vid årets början 348,2 104,3 151,9 17,4 

Likvida medel vid årets slut 104,3 151,9 17,4 196,2 

  

 

11.3 Balansbudget 

  

Marks kommun, miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 2 197,3 2 414,4 2 758,8 2 768,6 

Maskiner och inventarier 202,5 240,8 301,6 303,3 

Pågående projekt     

S:a materiella anläggningstillgångar 2 399,8 2 655,2 3 060,4 3 071,9 

Finansiella anläggningstillgångar 126,2 126,2 126,2 126,2 

S:a anläggningstillgångar 2 526,0 2 781,4 3 186,6 3 198,1 



37 

Marks kommun, miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Omsättningstillgångar     

Förråd 1,0 1,0 1,0 1,0 

Exploateringsområden 8,0 8,0 8,0 8,0 

Fordringar 220,0 220,0 220,0 220,0 

Kassa och bank, korta placeringar 104,3 151,9 17,4 196,2 

S:a omsättningstillgångar 333,3 380,9 246,4 425,2 

Summa tillgångar 2 859,3 3 162,3 3 433,0 3 623,3 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital     

Eget kapital vid årets början 1 832,8 1 867,9 1 892,3 1 937,0 

Åtgärder deponier (ej via resultat pga 
ändrad red.princip) 

    

Reavinst vid koncernbildning, ej resultatförd     

Överföring del av EK (va och renhållning) till 
korta skulder 

    

Årets förändring enl resultaträkningen 35,1 24,4 44,7 65,3 

Eget kapital vid periodens/årets slut 1 867,9 1 892,3 1 937,0 2 002,3 

Avsättningar     

Avsättning för pensioner+löneskatt 37,7 37,7 37,7 37,7 

Summa avsättningar 37,7 37,7 37,7 37,7 

Skulder     

Långfristiga skulder 370,8 649,4 875,4 1 000,4 

Kortfristiga skulder 582,9 582,9 582,9 582,9 

Summa skulder 953,7 1 232,3 1 458,3 1 583,3 

Summa avsättningar och skulder 991,4 1 270,0 1 496,0 1 621,0 

S:a eget kapital, avsättningar och 
skulder 

2 859,3 3 162,3 3 433,0 3 623,3 

Ansvarsförbindelser     

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar (inkl 
löneskatt) 

578,6 549,6 522,1 496,0 

Ställda panter     

Övriga ansvarsförbindelser 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 

Summa ansvarsförbindelser 2 178,6 2 249,6 2 322,1 2 396,0 
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12  Ekonomisammandrag per bolag 

12.1 Resultatbudget 

Spinnerskankoncernen 

Belopp i miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Plan   2024 Plan   2025 

Intäkter 371,0 383,1 398,4 411,4 

Kostnader -330,1 -339,7 -350,8 -358,2 

Rörelseresultat 40,9 43,4 47,6 53,2 

Finansiella poster -28,1 -31,4 -35,1 -38,2 

Resultat efter finansiella 
poster 

12,8 12,0 12,5 15,0 

     

Investeringar och lån (mnkr)     

Investeringar 192,6 237,1 177,1 173,6 

Lån 1 707,5 1 847,0 1 931,5 2 006,0 

 

Spinnerskan i Mark AB 

Belopp i miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Plan   2024 Plan   2025 

Intäkter 4,3 4,4 4,4 4,4 

Kostnader -4,4 -4,5 -4,5 -4,5 

Rörelseresultat -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Finansiella poster 0,4 0,0 -0,5 -1,0 

Resultat efter finansiella 
poster 

0,3 -0,1 -0,6 -1,1 

     

Soliditet     

Årets 20,7% 20,7% 20,6% 20,4% 

Krav - - - - 

     

Lån 204,0 204,0 204,0 204,0 
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Marks Bostads AB 

Belopp i miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Plan   2024 Plan   2025 

Intäkter 291,3 304,8 321,3 335,1 

Kostnader -257,7 -267,5 -279,0 -288,3 

Rörelseresultat 33,6 37,3 42,3 46,8 

Finansiella poster -23,4 -26,6 -29,9 -32,8 

Resultat efter finansiella 
poster 

10,2 10,7 12,4 14,0 

     

Direktavkastning på totalt 
kapital 

    

Årets 4,2% 4,1% 4,2% 4,2% 

4-års snitt 4,5% 4,2% 4,1% 4,2% 

Krav 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

     

Soliditet     

Årets 17,2% 16,0% 15,5% 15,1% 

Krav 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

     

Investeringar och lån (mnkr)     

Investeringar 184,1 232,6 171,6 169,6 

Lån 1 217,0 1 377,0 1 482,0 1 577,0 

Mark Kraftvärme AB 

Belopp i miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Plan   2024 Plan   2025 

Intäkter 101,8 101,1 100,8 100,8 

Kostnader -91,9 -92,3 -92,7 -92,0 

Rörelseresultat 9,9 8,8 8,1 8,8 

Finansiella poster -4,2 -3,9 -3,6 -3,3 

Resultat efter finansiella 
poster 

5,7 4,9 4,5 5,5 

     

Avkastning eget kapital     

Årets 8,9% 7,6% 7,0% 8,6% 

4-års snitt 10,8% 9,1% 8,1% 8,0% 

Krav 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

     

Soliditet     

Årets 31,3% 33,3% 35,0% 37,0% 

Krav 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

     

Investeringar och lån (mnkr)     

Investeringar 6,5 4,0 5,0 3,5 

Lån 280,0 260,0 240,0 220,0 
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Marks Fastighets AB 

Belopp i miljoner kr Budget 2022 Budget 2023 Plan   2024 Plan   2025 

Intäkter 4,1 4,2 4,2 4,3 

Kostnader -4,2 -4,2 -4,3 -4,1 

Rörelseresultat -0,1 0,0 -0,1 0,2 

Finansiella poster 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Resultat efter finansiella 
poster 

-0,1 -0,1 -0,2 0,1 

     

Soliditet     

Årets 71,4% 72,5% 73,6% 75,1% 

Krav - - - - 

     

Investeringar och lån (mnkr)     

Investeringar 2,0 0,5 0,5 0,5 

Lån 6,5 6,0 5,5 5,0 
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13 Finansiella rapporter för kommunkoncernen 

Kommunfullmäktige fastställer under våren 2022 styrelsernas reviderade budgetar för 2022. I 

samband med detta fastställs även resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 

kommunkoncernen. 


