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Inledning och sammanfattning 
 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens totala ekonomi och verksamhet under de första fyra månaderna 

2018 samt en prognos för resten av året. Den är också information till 

externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, 

samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt inte minst till 

kommuninvånarna. 

Verksamhet 

De flesta av nämnders och styrelsers uppdrag från kommunfullmäktige 

gentemot individ och samhälle bedöms bli uppfyllda helt eller i hög grad. 

Jämfört med Årsrapporten för 2017 har två av miljönämndens bedömningar 

ökat från i hög grad till helt. Även två av kultur- och fritidsnämnden 

bedömningar har ändrats men här från i hög grad till delvis. I övrigt inga 

förändringar. 

Personal 

Inom personalområdet redovisas en positiv utveckling inom de tre viktigaste 

områdena. Sjuktalet har minskat med 1 procentenhet och frisktalet har ökat 

lika mycket i kommunen som helhet. Därtill har personalomsättningen 

minskat med drygt 5 procentenhet jämfört med samma period förra året. 

Ekonomi 

Periodens resultat blev -21,5 mnkr vilket är drygt 29 mnkr lägre än resultatet 

vid samma tidpunkt föregående år.  

Resultatprognosen pekar på ett resultat på drygt 15 mnkr vilket innebär ett 

underskott mot budget på 3,4 mnkr. 2017 blev resultatet 83,1 mnkr vilket 

motsvarade ett överskott mot budget på knappt 60 mnkr.  

Resultatprognos Marks kommun per april 2018 mnkr 

Budgeterat resultat 18,4 

Nämndernas prognos -29,5 

Gemensamma verksamheter 9,2 

Skatteintäkter och utjämning 16,4 

Finansnetto 0,5 

Årets resultat 15,0 
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Axplock från årets första fyra månader 
 

Här presenteras plock från nämnders och styrelsers rapporter. 

Den 31 december 2017 var antalet invånare i Marks kommun 34 484 

personer. Under perioden januari-mars 2018 ökade antalet invånare i 

kommunen med 25 personer. Under motsvarande period 2017 ökade antalet 

invånare med 115 personer. Antalet födda, döda och inflyttade är lägre 2018 

än under motsvarande period 2017. Antalet utflyttare är högre än 2017. 

Under båda perioderna är födelsenettot negativt och flyttningsnettot positivt. 

Kommunfullmäktige har hittills under årets första fyra månader fattat beslut 

om att arbete med tematiska översiktsplaner ska påbörjas och en 

folkhälsopolicy. Den 28 mars 2018 anordnade kommunfullmäktige för första 

gången ”allmänhetens frågestund”. Vid allmänhetens frågestund svarar 

Marks kommuns politiker och tjänstemän på allmänhetens frågor som rör 

den kommunala verksamheten. 

Från årsskiftet har en digital anslagstavla upprättats i enlighet med den nya 

kommunallagen. Allt som tidigare anslogs på den fysiska tavlan anslås nu 

digitalt, såsom kommande sammanträden, justerade protokoll och 

kungörelser. 

Planeringen inför den nya högstadieskolan och utvecklingen av Kinna 

centrum pågår och har under det första kvartalet intensifierats. Planeringen 

av en helt ny stadsdel förutsätter en utbredd samverkan mellan kommunens 

berörda förvaltningar, näringslivsråd, företag och andra intressenter. 

Kommunen har därför bjudit in allmänheten och intressenter till en öppen 

medborgardialog, föreläsningar, workshops och utställningar. 

Den översiktliga planeringen har fokuserat på tätortsnivå för att snabbare 

upparbeta en god framförhållning för kommunens tätorter med inriktning på 

tillväxt, servicenivå och utvecklingsmöjligheter. En förenklad 

planeringsmodell med tätortsplan och ortsanalyser har använts i ett nära 

dialogarbete med byalag, företagare, föreningsliv och andra lokala 

företrädare. Arbete med att ta fram tätortsplaner för Horred och Sätila pågår. 

Ett antal aktiviteter har påbörjats såsom detaljplaner för flera olika 

bostadsprojekt och samtal med invånare, företagare och föreningsliv. 

Under våren har kommunen tillsammans med Företagarna i Mark arrangerat 

kommunens första näringslivsdag, Marknäring. Drygt 350 personer var 

anmälda och det var ungefär lika många representanter från näringslivet som 

från kommunen. Dagen uppfyllde syftet kring samverkan mellan kommun 

och näringsliv, ledarskap samt hur kommunen bygger bra och hållbara 

organisationer.  

Marks kommun har samlat sin turistinformation på ett ställe 

www.upplevmark.com. 

Utställningen på Rydals museum om Kerstin Danielsson, ”Med händerna i 

leran”, pågick under perioden februari-april och var välbesökt av såväl 
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Markbor som andra besökare. Utställningen var en del av ett större 

Sjuhäradsfokus, då en utställningsdel fanns i Borås konstmuseum.  

Sedan mars månad finns en konsumentvägledare på plats i kommunhuset till 

kommuninvånarnas tjänst.  

En kartfunktion för allmänheten har lagts upp på Marks kommuns hemsida 

www.mark.se. Genom den interaktiva kartan kan man hitta var skolor, 

bibliotek och mycket annat som finns i Mark eller se fastighetsgränser och 

gällande planer. 

Marks kommun deltar i Skolverkets satsning ”Samverkan bästa skola”. 

Åtgärdsplaner är framtagna och arbetet fortsätter under hösten.           

Under våren har flervalsmodellen startats upp på Lyckeskolan. Sammantaget 

är det nu sju av kommunens största skolor, sett till antalet elever, som 

serveras skolmåltiden enligt flervalsmodellen. Det innebär att ca 50 % av 

barn och elever i Marks kommun erbjuds tre alternativ per dag där 

specialkost inkluderas i den ordinarie menyn. 

Kostverksamheten har under våren startat upp en längre arbetsprocess med 

målet att minska matsvinnet. Som ett första steg arrangerades det i slutet på 

april en kompetensutbildning inom ämnet. Deltagarna som bjöds in var 

kockar, pedagoger och vårdpersonal från förskolor, skolor och vårdboenden 

som tillsammans fått teoretiska kunskaper om matsvinn med tydlig koppling 

till praktiskt arbete. 

I Skene ligger Familjecentrum Prisman som är ett samarbete mellan Marks 

kommun och Västra Götalandsregionen. Fler och fler aktörer visar intresse 

för att samordna verksamheter i Prismans lokaler. Ett exempel är en 

verksamhet med syfte att fånga upp föräldrar som har utökat behov av stöd i 

sin föräldraroll.      

Kulturskolan presenter sig årligen för kommunens alla lågstadieelever och en 

del fyror. Till ”öppet hus” i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, 

varav ca 150 barn och därtill föräldrar. 

I Tygrikeshallen har nycirkusundervisning påbörjats liksom klätteraktiviteter 

och taekwondoträning. Centralen i Tygrikeshallen, som är en mötesplats för 

unga, besöktes under våren av 233 unika besökare och hade ca 35 besökare 

per kväll. 

Äldreomsorgen har under den första delen på året efter överenskommelse 

med brukare installerat trygghetskameror i några hem. Trygghetskamerorna 

ska ge brukaren trygghet trots att inte personalen kommer hem nattetid och 

tittar till dem. Detta är ett bra komplement för dem som upplever att deras 

nattsömn blir störd när personal ska göra tillsynsbesök på natten. Kamerorna 

har en utsatt tidpunkt då de kopplas upp via larmcentral och personal kan se 

hur det ser ut där kameran är installerad. Ser allt bra ut så görs ingen mer 

åtgärd men finns det tecken på att allt inte är bra så åker personal hem till 

brukaren. 
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Miljönämnden har blivit beviljade bidrag om 0,3 mnkr från Naturvårdsverket 

för lokala naturvårdssatsningar. Bidraget ska användas till projekt som 

omfattar inventering av ängssvampar, vildbin och ängsfjärilar, en 

kartläggning av invasiva arter, framtagandet av en trädvårdsplan samt en 

förstudie till bro över Storåns mynning. 

Det har varit en god leveranssäkerhet när det gäller dricksvatten under året 

och relativt få störningar. Överföringsledningen är nu lagd hela sträckan 

mellan Sätila och Ubbhult men pumpstationer och tryckstegringsstationer är 

inte ännu på plats varför ledningen inte är tagen i bruk. 

Produktionen av fjärrvärme, ånga och el har fram till och med april gjorts 

med biobränsle till 99,4%. Endast 47,1 m3 eldningsolja har använts. 

Marks Bostad AB har inrättat en tjänst som Boinformatör. Syftet är att skapa 

förståelse för hur det är att leva och bo i flerbostadshus.   
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Verksamhet 
 

Grunduppdrag för huvudverksamheterna  
I aprilrapporten gör nämnder och styrelser en avstämning av verksamheten 

samt en första bedömning av om kommunfullmäktiges uppdrag kommer att 

uppfyllas.  

Bedömningen utgår från hur väl uppdraget gentemot individ och samhälle 

förväntas bli utfört. Av totalt 32 uppdrag bedöms 9 bli helt uppfyllda, 16 i 

hög grad, 7 delvis och ingen bli uppfyllt i låg grad. Jämfört med Årsrapporten 

2017 är det två bedömningar under Miljönämnden, livsmedelstillsyn och 

naturvård, som höjts från i hög grad till helt och två bedömningar under 

Kultur- och fritidsnämnden, kultur-fritid och bibliotek som sänkts från i hög 

grad till delvis. I övrigt inga förändringar. 

 

Uppföljning av uppdrag per nämnd/styrelse Årsrapport 2017 Aprilrapport 2018

Barn- och utbildningsnämnden

   Förskola I hög grad I hög grad

   Grundskola I hög grad I hög grad

   Ungdomsgymnasium I hög grad I hög grad

   Vuxenutbildning Helt Helt

Kultur- och fritidsnämnden

   Kulturskola/Kultur för barn och unga I hög grad I hög grad

   Kultur - fritid I hög grad Delvis

   Bibliotek I hög grad Delvis

   Folkhälsa I hög grad I hög grad

Kommunstyrelsen

   Styrning och ledning I hög grad I hög grad

Övergripande utvecklingsfrågor I hög grad I hög grad

   Miljönämnden

   Livsmedelstillsyn I hög grad Helt

   Miljötillsyn I hög grad I hög grad

    Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Delvis Delvis

    Naturvård I hög grad Helt

Plan- och byggnadsnämnden

   Bygglov och detaljplaner I hög grad I hög grad

Socialnämnden

   Individ och familjeomsorg I hög grad I hög grad

   Stöd till personer med funktionsnedsättning I hög grad I hög grad

Teknik- och servicenämnden

   Vatten- och avloppsförsörjning I hög grad I hög grad

   Avfallshantering Helt Helt

   Gator Delvis Delvis

   Vägar Delvis Delvis

   Parker I hög grad I hög grad

Valnämnden

   Val Helt Helt

Äldreomsorgsnämnden

   Vård och omsorg om äldre I hög grad I hög grad

   Kommunal hälso- och sjukvård I hög grad I hög grad

Överförmyndarnämnden

   Överförmyndarverksamhet Delvis Delvis

Marks Fastighets AB

   Lokalförsörjning för industri Helt Helt

Marks Bostads AB

   Bostadsförsörjning Delvis Delvis

Mark Kraftvärme AB

   Produktion och försäljning av värme och ånga Helt Helt

   Produktion och försäljning av el Helt Helt

   Förvaltning och utveckling av stadsnät för fiberkommunikation I hög grad I hög grad

Spinnerskan i Mark AB

   Samordna och verka för koncernnytta Helt Helt
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Personal 
 

I Marks kommun finns särskilt tre områden som kan ses som indikatorer på 

hur verksamhetens medarbetare mår: sjuktal, frisktal och personal-

omsättning. Till detta ska läggas kommunens förutsättningar att rekrytera 

den kompetens som behövs för verksamhetens fortlevnad och utveckling. 

Kommunen har inom flera områden stora svårigheter att rekrytera 

kompetenta och erfarna medarbetare. Samtidigt är det svårt att behålla de 

som rekryterats. Fler lediga jobb annonseras för varje år, samtidigt som färre 

och färre sökande anmäler sitt intresse. Kommunen är inte självförsörjande 

på all kompetens som behövs, utan måste förlita sig på inpendling eller 

inflyttning för att nå stora delar av rekryteringsbehoven. Ett problem som 

majoriteten av Sveriges kommuner delar. Flera insatser görs i syfte att göra 

Marks kommun till en attraktiv arbetsgivare, där höjt friskvårdsbidrag samt 

fritt kaffe/te är två saker som infördes vid årsskiftet. Ytterligare insatser är 

på gång. 

Vidare pågår arbetet med proaktiv rehabilitering, där ett mer systematiskt 

och effektivt rehabiliteringsstöd nu finns att tillgå dels genom kommunens 

rehabiliteringssamordnare, dels genom ett systemstöd som hjälper chefer att 

överblicka och dokumentera. Det har även startats ett arbete med 

förebyggande sjukpenning genom programmet Låt hälsan ta Mark, samt 

riktade insatser genom arbetsplatsnära stöd. Utbildning av hälsoinspiratörer i 

verksamheten har startats i syfte att internalisera och inspirera till ett 

hälsosammare arbetsliv. 

Löneöversynen för 2018 är försenad men beräknas vara klar för merparten 

av de anställda i och med juni månads löneutbetalning. Utfallet bedöms 

hamna inom den ram på 2,3 + 0,2 procent som kommunstyrelsens 

arbetsutskott fastställt. För Kommunal finns även i år en särskild satsning på 

undersköterskegruppen, även om den är lägre än föregående år. 

Löneöversynen för de två lärarfacken kommer att påbörjats när de centrala 

parterna kommit överens om ett nytt avtal. 

Extratjänster har införts successivt sedan årsskiftet och feriejobben för 

kommunens 17/18-åringar ser även i år ut att kunna uppfylla målet att alla 

ska kunna få ett feriejobb. 

Personalrörlighet 
Att analysera personalomsättning är viktigt för att få perspektiv på den 

förändringstakt som medarbetare och chefer behöver förhålla sig till. När 

någon slutar uppstår inte bara ett hålrum mellan den som lämnar och den 

som senare börjar, utan här ryms sorg och saknad och ökad arbetsbelastning 

både kopplat till att bära hålrummet och att sedan hjälpa nya kollegor på 

plats. Detta skapar i sig en ansträngd psykosocial arbetsmiljö. 
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Personalrörligheten mäts i andel av de anställda som bytts ut under 

perioden. I tabellen redovisas perioden april-mars. 

 2015 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsen 22,1 18,8 38,4 27,0 

Barn- och utbildningsnämnden 8,0 9,3 15,7 12,1 

Kultur- och fritidsnämnden 6,0 13,4 8,8 8,9 

Miljönämnden 23,8 10,0 42,9 38,9 

Plan- och byggnadsnämnden 20,0 16,7 47,4 77,8 

Samrehabnämnden 19,7 56,9 - - 

Socialnämnden 15,2 15,7 24 16,7 

Äldreomsorgsnämnden 8,6 19,1 14,9 10,0 

Teknik- och servicenämnden 11,2 8,4 10,4 12,7 

Kommunen totalt 10,2 14,8 18,1 12,9 

 

De senaste årens ökande personalomsättning är bruten, då personal-

omsättningen för hela kommunen minskat med 5,2 procentenheter sedan 

föregående år. Den positiva trenden till trots, måste ändå noteras att 

personalomsättningen är oroande hög på flera ställen. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron mäts i procent av ordinarie arbetstid för alla anställda. Även 

tidsbegränsade anställningar och timavlönad personal ingår i underlaget. I 

nämnder med få anställda kan en eller två individers sjukfrånvaro ge stort 

utslag i statistiken. I tabellen redovisas perioden april-mars. 

 2015 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsen 2,7 3,6 4,1 2,6 

Barn- och utbildningsnämnden 6,1 6,7 6,5 6,0 

Kultur- och fritidsnämnden 5,1 6,3 9,8 7,4 

Miljönämnden 12,2 9,7 9,5 6,7 

Plan- och byggnadsnämnden 3,3 3,1 6,0 8,5 

Samrehabnämnden 5,4 5,6 - - 

Socialnämnden 8,3 9,6 7,0 6,9 

Äldreomsorgsnämnd 7,9 7,8 9,6 8,0 

Teknik- och servicenämnden 7,8 7,0 7,3 5,3 

Kommunen totalt 6,9 7,4 7,5 6,6 

 

När det gäller sjukfrånvaron så är de senaste årens ökning bruten när 

sjuktalet för hela kommunen minskat med 0,9 procentenheter sedan 

motsvarande period föregående år och nu är den lägsta på flera år. En 

försiktig bedömning är att de insatser som gjorts och görs inom framför allt 

rehabiliteringsområdet ger positivt resultat. 

  



 

10 

Frisktal 
Frisktalet mäter andelen anställda, tillsvidare och tidsbegränsat anställda, 

som har fem eller färre sjukfrånvarodagar under perioden april-mars. 

 2015 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsen 72,7 73,3 77,6 72,9 

Barn- och utbildningsnämnden 81,2 67,9 66,5 67,0 

Kultur- och fritidsnämnden 76,6 63,0 63,3 61,7 

Miljönämnden 76,0 48,1 56,7 36,7 

Plan- och byggnadsnämnden 75,0 58,3 53,9 65,6 

Samrehabnämnden 77,8 58,1 - - 

Socialnämnden 75,9 63,5 64,7 59,7 

Äldreomsorgsnämnd 72,1 54,1 50,1 50,4 

Teknik- och servicenämnden 54,6 60,4 56,4 60,2 

Kommunen totalt 58,7 60,9 59,7 60,5 

 

När det gäller frisktalet så ökar den med 0,8 procentenheter. Denna ökning 

tillsammans med det sjunkande sjuktalet betyder att kommunens 

medarbetare blivit friskare. 

En försiktig bedömning är att de insatser som gjorts och görs inom framför 

allt rehabiliteringsområdet ger positivt resultat. Även det höjda 

friskvårdsbidraget samt införandet av hälsoinspiratörer, kommer sannolikt ge 

ytterligare positiva resultat framöver. 
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Ekonomi - delårsutfall 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens externa intäkter uppgick under perioden till 128,4 mnkr, 

vilket är 17,2 mnkr (11,8 %) lägre än föregående år. Generellt var 

förändringen mot samma period liten men som tabellen visar var 

minskningen i erhållna bidrag den enskilt största förändringen såväl 

beloppsmässigt som i procent. Barn- och utbildningsnämnden (-9 mnkr) och 

socialnämnden (-20 mnkr) var de nämnder som påverkades mest av 

minskningen. Framförallt är det erhållna bidrag från Migrationsverket som 

påverkar förändringarna.  

Verksamhetens externa intäkter jan-apr, mnkr   

  2018 2017 Förändring Förändring % 

Taxor och avgifter 46,1 43,1  3,0 7,0 

Hyror och arrenden 15,3 16,2  -0,9 -5,6 

Erhållna bidrag 48,2 69,6  -21,4 -30,7 

Försäljning av verksamhet 10,6 9,2  1,4 15,2 

Övriga intäkter 8,2 7,5  0,7 9,3 

Totalt 128,4 145,6  -17,2 -11,8 

Verksamhetens kostnader 
Kommunens externa driftskostnader uppgick under perioden till 795,7 mnkr, 

vilket är 28,9 mnkr (3,8 %) högre än föregående år. Personalkostnaderna 

var 16,1 mnkr högre jämfört med samma period föregående år vilket 

förklaras av årlig lönerevision. Jämfört med samma tidpunkt föregående år är 

årets ökning avseende personalkostnader lägre i år. Köp av 

huvudverksamhet, vilket innebär sådan verksamhet som kommunen är 

ansvarig för finns men inte utför själv, var oförändrat jämfört med 

föregående år. Dock påverkar den minskade omfattningen inom 

flyktingverksamheten med - 4 mnkr, därmed ökade köp av huvudverksamhet 

exklusive flyktingverksamheten med motsvarande belopp. Framförallt ökar 

köp av huvudverksamhet inom barn- och utbildningsnämndens (+1,5 mnkr) 

och äldreomsorgsnämndens verksamhet (+1,5 mnkr). Övriga 

verksamhetskostnader består av många olika delar men exempelvis 

kostnader för etablering av paviljonger och snöröjning förklarar förändringen 

jämfört med samma period föregående år. 

Verksamhetens externa kostnader jan-apr, mnkr   

  2018 2017 Förändring Förändring % 

Personal 542,3 526,2  16,1 3,0 

Lämnade bidrag 24,0 23,8  0,2 1,0 

Köp av huvudverksamhet 89,9 89,9  0,0 0,0 

Lokalkostnader och markhyror 43,4 41,4  2,0 4,8 

Övriga verksamhetskostnader 96,1 85,5  10,6 12,4 

Totalt 795,7 766,8  28,9 3,8 
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Resultaträkning 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Utfall 

jan-april 2017 
Utfall 

jan-april 2018 

Verksamhetens intäkter 145,6 128,4 

Verksamhetens kostnader -766,8 -795,7 

Avskrivningar -17,4 -19,6 

Verksamhetens nettokostnader -638,6 -686,9 

Skatteintäkter 485,2 496,3 

Utjämning  160,1 168,3 

Finansiella intäkter  1,7 1,7 

Finansiella kostnader -0,8 -0,9 

Periodens resultat 7,6 -21,5 

Periodens resultat blev -21,5 mnkr vilket kan jämföras med 7,6 mnkr för 

samma period föregående år.  

Verksamhetens samlade nettokostnader ökade med 48,3 mnkr (7,6 %) 

jämfört med samma period föregående år. Nämndernas utfall stod för 44 

mnkr av ökningen medan de poster som redovisas utanför nämnderna ökade 

med 4 mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen under 

gemensamma verksamhetsposter berodde framförallt på att 

pensionskostnaderna och avskrivningar var 2 mnkr högre vardera jämfört 

föregående år.   

Skatteintäkter och utjämningsbidrag är kommunens viktigaste 

finansieringskälla. Under årets första fyra månader var utfallet 664,6 mnkr 

vilket motsvarar en ökning med drygt 19 mnkr eller 3,0 % jämfört med 

motsvarande period 2017.  

Det fortsatt låga ränteläget innebär att finansnettot var i stort sett 

oförändrat.  
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Balansräkning 
  Aprilbokslut Bokslut 

Belopp i miljoner kronor 2017 2018 2017 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  921,8 1 049,8 1 027,3 

Maskiner och inventarier  83,3 87,0 90,3 

Pågående nyanläggningar  0,5 5,3 2,8 

Finansiella anläggningstillgångar  126,5 276,5 276,5 

Summa anläggningstillgångar 1 132,0 1 418,6 1 396,9 

Omsättningstillgångar    

Förråd 1,1 1,0 1,0 

Exploateringsområden  13,4 13,6 13,7 

Fordringar  461,6 445,4 409,7 

Kassa och bank  482,3 245,8 338,9 

Summa omsättningstillgångar 958,3 705,7 763,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 090,4 2 124,3 2 160,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

Eget kapital  1 545,9 1 599,5 1 621,0 

därav periodens resultat 7,6 -21,5 83,1 

I eget kapital ingår:    

Pensionsreserv 315,9 0,0 315,9 

Naturvårdsfond 2,7 2,7 2,7 

Resultatutjämningsreserv 93,5 93,5 93,5 

Avsättningar    

Avsättning för pensioner o särskild löneskatt 42,9 37,9 38,6 

Avsättning för deponier 0,0 0,0 0,0 

Uppskjuten skatt    

Summa avsättningar 42,9 37,9 38,6 

Skulder    

Långfristiga skulder  49,7 65,6 63,2 

Kortfristiga skulder  451,9 421,3 437,6 

Summa skulder 501,6 486,8 500,8 

SUMMMA EGET KAPITAL,     

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 090,4 2 124,3 2 160,3 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits     

bland skulder eller avsättningar  714,5 676,5 708,5 

 -varav löneskatt 139,5 132,1 138,3 

Övriga ansvarsförbindelser  934,5 1 003,3 1 003,3 
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Investeringsutfall  
Investeringsutfallet uppgick under det första tertialet till 37,8 mnkr. 

Motsvarande period föregående år var utfallet 25,8 mnkr. Några 

fastighetsförvärv har inte påverkat utfallet något av åren.  

Merparten av årets investeringar avser projekt inom teknik- och 

servicenämndens verksamhetsområde. Investeringar i vatten- och 

avloppsverksamheten (VA) uppgick till 24 mnkr, överföringsledningsprojekt 

utgjorde knappt 14 mnkr medan ordinarie VA-verksamhet hade ett utfall på 

10 mnkr. Inom gata/park och gång-, cykel- och mopedvägar (gcm) har 

arbetet under de fyra första månaderna fokuserats på ökad trygghet, 

tillgänglighet och trivsel. Inom detta projekt har Klatebergs bro renoverats 

och beräknas färdig inom kort. Utfallet uppgick sammanlagt till 4,1 mnkr för 

detta verksamhetsområde. För internservice var investeringsutfallet 8,1 

mnkr, vilket framförallt bestod av underhållsinvesteringar i byggnader och 

installationer och lokalkompletteringar. Tillbyggnaden av Strömskolan har 

startat men inte påverkat utfallet under tertialet.  

Övriga nämnder har investeringsbudget till framförallt inventarier och 

redovisade sammalagt ett utfall om 1,7 mnkr. 
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Ekonomi - årsprognos 

Utvärdering av ekonomisk ställning   

Kommunen arbetar med tre finansiella mål som stäms av i samband med 

årsbokslut, baserat på prognoser i denna rapport blir två av målen uppfyllda. 

 

 

Pågående tvist 

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som sköter 

insamling av kommunens hushållsavfall. Efter avslutad upphandling 

tecknades avtal och entreprenören påbörjade insamlingen 2016. Tvisten som 

uppkommit under 2017 rör i huvudsak den avtalade rörliga ersättningen för 

så kallade gångavstånd. Det vill säga den sträcka respektive avfallskärl 

måste flyttas för att kunna tömmas i avfallsfordonet. Kommunen och 

entreprenören gör olika tolkningar av beräkningsmodellen som ligger till 

grund för beräkningen av ersättning samt även längden på sträckorna och 

vid vilka fastigheter ersättning för gångavstånd kan utgå. Entreprenören har 

stämt kommunen på 18 mnkr för detta (beloppet avser 2016 och första 

halvåret 2017), vilket kommunen skriftligen bestridit. Parterna har före 

stämningsansökan genomfört möten, i syfte att finna en lösning på 

  Period 
Utfall 
Helår 

2015 

Utfall 
Helår 

2016 

Utfall 
Helår  

2017 

Prognos 
Helår  

2018 
   

Positiva 
ekonomiska       
resultat              

 
Resultatet ska 
uppgå till minst 1 
procent av skatter, 

utjämning och 
finansnetto i 
genomsnitt under 
fyra år.  

 Senaste 
fyraårs- 
perioden 

3,81 % 
 

4,24 % 3,6 % 3,5 % 

 Innevarande 
år 

3,84 %  5,36 % 2,7 % 0,75 % 

Investeringar med 
egna medel        

 
Investeringsvolymen 
ska vara lägre än 
summan av resultat 
och avskrivningar. 
Målet uppfylls när 
självfinansierings-

graden är 100 
procent eller högre. 

 
Senaste 
fyraårs- 

perioden 

123 %  
 

122 % 92 % 83 % 

 Innevarande 
år 

120 % 127 % 
 

53 % 
 

40 % 
 

Oförändrad 
skattesats 

  Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 
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situationen. Båda parter företräds idag av juridiska ombud och skriftväxling 

pågår. Kommunen har, mot bakgrund av att kommunen anser att 

entreprenörens fordran vara grundlös, inte bokat upp någon kostnad för 

detta. Kommunens avtal med entreprenören sträcker sig till och med 2018. 

Finansiella placeringar 
Överskottslikviditet placeras enligt kommunens finansiella riktlinjer. Nedan 

redovisas en sammanställning av finansiella placeringar per 2018-04-30. 

Aktuella placeringar (saldo i mnkr) Saldo per 2018-04-30 

Kortfristiga placeringar 

 
Swedbank penningmarknadsfond 99,7 

SEB Korträntefond 49,9 

Summa kortfristiga 149,6 

Långfristiga placeringar 
 
SEB Obligationsfond 75,5 

SEB Företagsobligationsfond 75,2 

Summa långfristiga 150,7 

Totalt marknadsvärde 300,3 
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Nämndernas prognos 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Budget-

avvikelse 

2018 

Budget-

avvikelse, 

% 

Fullmäktige, partistöd och revision 4,9 4,9 0,0 0,0% 

Kommunstyrelsen 163,2 160,5 2,7 1,6% 

Barn- och utbildningsnämnden 803,8 817,3 -13,5 -1,7% 

Kultur- och fritidsnämnden  73,1 73,2 -0,1 -0,2% 

Miljönämnden 7,5 7,5 0,0 0,0% 

Plan- och byggnadsnämnden 11,3 11,7 -0,4 -3,5% 

Socialnämnden 345,9 362,2 -16,3 -4,7% 

Äldreomsorgsnämnden 463,6 463,6 0,0 0,0% 

Teknik- och servicenämnden 48,5 50,2 -1,7 -3,5% 

Valnämnden 1,1 1,1 0,0 0,0% 

Överförmyndarnämnden 2,8 2,9 -0,1 -2,5% 

Summa nämnder 1 925,7 1 955,6 -29,5 -1,5% 

 

Kommunfullmäktige inklusive valda revisorer prognostiserar ett utfall för 

2018 som är i enlighet med budget. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott på 2,7 mnkr som 

framförallt förklaras av tillfälligt vakanta tjänster. Den nya organisationen är 

beslutad och rekrytering pågår till ett flertal av tjänsterna.  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med 13,5 mnkr. 

Nämnden har enligt tidigare beslut tillåtelse att redovisa underskott med 8,5 

mnkr hänförligt till lokalkostnader. Sett till nämndens huvudverksamheter 

beräknas grund- och grundsärskola visa underskott med 12 mnkr, främst 

drivet av lokalkostnader (7 mnkr) men även personalkostnader och köpta 

platser beräknas bidrag till underskottet. Antal elever i grundskolan har enligt 

nämndens beräkningar ökat med 225 elever eller 5,9 procent under perioden 

2014–2017 vilket skapar obalanser i bemanning och lokalutnyttjande mellan 

enheterna. Övriga verksamheter beräknas visa mindre avvikelser mot 

budget.  

Kultur- och fritidsnämndens prognos är i stort sett i linje med budget.  

Miljönämnden prognostiserar ett utfall i enlighet med budget.  

Plan- och byggnadsnämndens prognos innebär ett underskott om 0,4 mnkr 

vilket främst förklaras av ökat behov av att hyra in personal eller konsulter 

inom bygglovsverksamheten.  

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 16,3 mnkr. Fördelat per 

huvudverksamhet beräknas underskott med 2,6 mnkr inom funktionshinder, 

7,1 mnkr inom individ och familjeomsorg, 5,7 mnkr inom 

flyktingverksamheten och 0,9 mnkr inom administration/central förvaltning. 

Individ- och familjeomsorgens underskott förklaras främst av köpt vård till 

barn och unga samt kostnader för inhyrd personal. Flyktingverksamheten 
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prognostiserar ett underskott på 5,7 mnkr vilket i huvudsak förklaras av att 

det tar längre tid att anpassa verksamheten/kostnaderna än den snabba 

minskning i antal barn och därmed intäkter från Migrationsverket som skett 

det sista året. För funktionshinder är det framförallt inom särskilda boenden 

som vårdtyngd och volymer ökat vilket beräknas ge ett underskott på 3,5 

mnkr. Övriga verksamheter inom funktionshinder prognostiseras gå som 

budget eller med överskott. 

Äldreomsorgsnämndens prognos är att budgeten följs. För 2018 har 

nämnden erhållit och budgeterat med 7,8 mnkr i statsbidrag för ökad 

bemanning. Bedömningen per april är att bidrag kommer utnyttjas varpå 

återbetalning inte är aktuell. 

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett underskott med 1,7 mnkr 

vilket förklaras av att vinterväghållningen varit mer omfattande än 

budgeterat. Totalt beräknas vinterväghållningen ge underskott om 2,2 mnkr 

samtidigt som nämnden funnit effektiviseringar om motsvarande 0,5 mnkr 

vilket dämpar underskottet något. 

Valnämndens prognos är att budget följs. 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott med 0,1 mnkr efter en 

försiktig värdering av årets förväntade ersättning från Migrationsverket. 
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Investeringsprognos 
Nämnd (ink tillägg) 
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 

Budget 
2018 
inkl. 

tillägg 

Utfall 
jan-
april 
2018 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

          

Kommunstyrelsen - egen verksamhet 10,0 0,2 7,3 2,7 

Barn- och utbildningsnämnden 6,0 0,4 6,0 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden 2,0 0,7 2,0 0,0 

Socialnämnden 1,3 0,4 0,5 0,8 

Äldreomsorgsnämnden 1,7 0,0 1,7 0,0 

      

Teknik- och servicenämnden:     

Skattefinansierad del:         

Internservice 47,6 8,1 39,4 8,1 

Gator, parker och GCM-vägar 19,7 4,1 19,6 0,2 

Summa skattefinansierad del 67,3 12,2 59,0 8,3 

Taxefinansierad del:     

Vatten och avlopp 139,9 24,0 111,0 28,9 

- varav överföringsledningsprojekt 66,2 13,6 52,5 13,7 

Avfallshantering 0,7 0,0 0,3 0,4 

Summa taxefinansierad del 140,6 24,0 111,3 29,3 

S:a teknik- och servicenämnden 207,8 36,2 170,3 37,6 

      

Kommunens totala investeringar 228,8 37,8 187,8 41,1 

varav skattefinansierad del 88,3 13,9 76,5 11,8 

varav taxefinansierad del 140,6 24,0 111,3 29,3 

 

Prognosen för årets investeringar uppgår till knappt 188 mnkr vilket innebär 

en avvikelse mot budget med 41 mnkr. Investeringarna i skattefinansierad 

verksamhet förväntas bli 76,5 mnkr vilket är 13 mnkr lägre än utfallet 2017. 

Utfall 2017 innehöll ett strategiskt fastighetsförvärv om knappt 9 mnkr 

medan prognosen för 2018 inte innehåller några liknande förvärv. Utfallet 

2018 bedöms därmed bli i linje med föregående års investeringsnivå i den 

skattefinansierade verksamheten, exklusive fastighetsförvärv.  

Prognosen för investeringar i taxefinansierad verksamhet är 111,3 mnkr 

vilket motsvarar en ökning med drygt 23 mnkr jämfört med 2017 års utfall. 

Den enskilt största förklaringen till förväntad ökning mot 2017 är att utgiften 

för överföringsledningsprojekt väntas bli 52,5 mnkr 2018, att jämföra med 

utfallet 35,9 mnkr 2017. Prognostiserad ökning jämfört med 2017 innebär 

emellertid ett budgetöverskott med drygt 29,3 mnkr eftersom flera planerade 

projekt avseende nya ledningar i omvandlingsområden och ombyggnad av 

befintliga anläggningar är försenade. 
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Resultatprognos 
 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Utfall 
2017 

Budget 
Prognos 

2018 
Budget-

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 434,2 439,4 437,9 -1,5 

Verksamhetens kostnader -2 243,4 -2 349,8 -2 368,5 -18,7 

Avskrivningar -54,0 -60,0 -60,0 0,5 

Verksamhetens nettokostnader -1 863,3 -1 970,4 -1 990,6 -20,2 

Skatteintäkter 1 454,0 1 493,4 1 497,9 4,5 

Utjämning  487,9 491,4 503,3 11,9 

Finansiella intäkter  6,7 5,4 6,4 1,0 

Finansiella kostnader -2,2 -1,4 -1,9 -0,5 

ÅRETS RESULTAT 83,1 18,4 15,0 -3,4 

 

Verksamhet 

De totala nettokostnaderna prognostiseras till 1 990,6 mnkr, en ökning med 

127 mnkr (6,8 procent) jämfört med utfallet 2017. Förutom nämndernas 

prognoser ingår även de poster som redovisas utanför nämnderna under 

gemensamma verksamheter. Här ingår bland annat pensioner och 

kommunreserven. Investeringsprognosen som presenterats ovan får till följd 

att intäkt från återföring av internränta justerats ned något i förhållande till 

budget samtidigt som pensionskostnaderna beräknas bli 1 mnkr lägre än 

budgeterat. Kvar av kommunreserven är i dagsläget 10,6 mnkr medan 

prognosen är att 2,5 mnkr kommer att gå åt, ett överskott om 8,1 mnkr. 

Vidare beräknas inte kvarvarande budget för den tillfälliga skolan användas, 

vilket innebär ett överskott om 2,5 mnkr. 

Finansiering  

Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift 

baseras på prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting den 27 april. 

De prognostiserade intäkterna är 2 001,2 mnkr, inklusive kommunens andel 

av statsbidraget ”välfärdsmiljarderna” på 14,6 mnkr, och prognosen är 16,4 

mnkr högre än budget. Detta innebär att skatteintäkterna, inklusive 

statsbidraget, förväntas öka med 3,1 procent (62,5 mnkr) mellan 2017 och 

2018. Ökningstakten vid motsvarande period föregående år prognostiserades 

till 3,3 procent men landade när 2017 var slut på 3,9 procent bland annat 

inklusive en byggbonus som ej ingick i prognosen per april. Prognostiserad 

ökningstakt är därmed något lägre i år. 

De finansiella intäkterna prognostiseras ge ett överskott med 0,5 mnkr med 

anledning av förväntad utdelning från Kommuninvest. Utdelningen baseras 

på det insatskapital som kommunen gått in med i Kommuninvest. De 

finansiella kostnaderna beräknas bli mittemellan budgeterad nivå och 2017 

års utfall. Kommunen betalar fortsatt en inlåningsavgift till Nordea avseende 

likviditet överstigande 50 mnkr på kommunens bankkonton. Alternativa 

placeringsmöjligheter för kommunens överlikviditet undersöks kontinuerligt 
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och kommunen har för tillfället placeringar om 300 mnkr som ett sätt att 

undvika inlåningsavgifter. Eventuell avkastning från placeringarna påverkar 

finansnettot i samband med försäljning av andelar. 

Resultat 

Det prognostiserade resultatet är 15 mnkr, vilket är 3,4 mnkr lägre än 

budget. Underskottet förklaras av verksamhetens kostnader där framförallt 

nämnderna prognostiserar underskott med 30 mnkr inte riktigt vägs upp av 

prognostiserat överskott inom skatteintäkter, utjämning och finansnetto.  
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Ekonomi – övriga rapporter 
 

Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet 

 

Det positiva resultatet efter april uppgår till 0,3 mnkr. Intäkterna är 1,3 mnkr 

högre jämfört med föregående år med anledning av genomförd 

taxeuppräkning och ökat antal anslutningar, men även kostnaderna är högre. 

Totalt är resultatet i april 1,8 mnkr lägre än samma period föregående år.  

Helårsprognosen för VA-verksamheten följer budget och prognostiserat 

resultat är oförändrat.  

  

Resultaträkning VA 

Belopp i miljoner kronor 
(mnkr) 

Utfall 

2017 

Utfall 
30/4 
2017 

Utfall 
30/4 
2018 

Prognos 
Budget 

2018 
Avvikelse 

Totala Intäkter 58,5 19,5 20,7 60,3 60,3 0 

Varav:       

VA-avgifter 53,2 17,4 18,4 55,2 55,2 0 

Industriavgifter 1,3 0,5 0,8 1,5 1,5 0 

Lakvattenavgifter 1,2 0,5 0,3 0,6 0,6 0 

Övrigt brandposter mm 1,9 0,8 0,9 2,0 2,0 0 

Periodiserade 
anläggningsavgifter 

0,6 0,2 0,2 0,7 0,7 0 

Övriga intäkter, lönebidrag 
mm 

0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0 

Totala Kostnader -52,7 -17,4 -20,4 -63,1 -63,1 0 

Varav:       

Drift inkl. administration -34,5 -11,5 -13,1 -37,2 -37,2 0 

Förnyelseplanering -0,4 -0,2 -0,2 -0,8 -0,8 0 

Akut/förebyggande 
underhåll 

-6,0 -1,9 -2,6 -7,6 -7,6 0 

Värdehöjande underhåll -2,7 -0,9 -0,7 -2,9 -2,9 0 

Avskrivning VA-
anläggningar 

-5,2 -1,7 -2,0 -6,8 -6,8 0 

Ränta VA-anläggningar -1,4 -0,5 -0,6 -3,2 -3,2 0 

Avskrivning 
Överföringsledningar 

-1,2 -0,4 -0,6 -2,5 -2,5 0 

Ränta 

Överföringsledningar 
-1,3 -0,3 -0,6 -2,1 -2,1 0 

Resultat 5,8 2,1 0,3 -2,8 -2,8 0 
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Resultaträkning Spinnerskankoncernen 
 

 

(mnkr) 
Utfall april 

2017 

Utfall april 

2018 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Budget-

avvikelse 

2018 

Intäkter 119,7 119,2 331,0 334,6 3,6 

Kostnader -79,9 -79,9 -230,4 -233,5 -3,1 

Avskrivningar -19,1 -18,8 -62,3 -60,6 1,7 

Rörelseresultat 20,7 20,5 38,3 40,5 2,2 

Finansiella 

intäkter 
0,3 0,2 0,6 0,6 0 

Finansiella 

kostnader 
-9,0 -8,6 -29,3 -28,2 1,1 

Resultat efter 

finansiella 

poster 

12,0 12,1 9,6 12,9 3,3 

Skatt 0,1 0,1 -2,6 -3,3 -0,7 

Periodens/Årets 

resultat 
12,1 12,2 7,0 9,6 2,6 

 

Utfallet för Spinnerskankoncernen efter april ligger i nivå med motsvarande 

period föregående år. Detta trots att Marks Bostads AB förra året sålde en 

fastighet i Björketorp med en reavinst om 4,7 mnkr. I årets utfall är det Mark 

Kraftvärme AB som har haft en stark inledning på året och gör ett resultat 

som är 4,6 mnkr högre än föregående år.  

 

Helårsprognosen för Spinnerskankoncernen är ett resultat om 9,6 mnkr vilket 

är 2,6 mnkr högre än budget. Marks Bostads AB prognostiserar ett resultat 

efter finansiella poster om 13,0 mnkr. Det är 2,1 mnkr högre än budget och 

förklaras framför allt av att räntekostnader förväntas bli lägre men också av 

något högre intäkter. Mark Kraftvärme AB uppskattar att resultatet för 

helåret blir 4,4 mnkr vilket är 1,0 mnkr högre än budget. Inberäknat i detta 

är en budgetavvikelse om -0,4 mnkr för fiberverksamheten. Den 

prognostiserade resultatförbättringen totalt sett förklaras av högre utfall de 

fyra första månaderna inom fjärrvärmeverksamheten och elproduktion. 

Marks Fastighets AB liksom Spinnerskan i Mark AB beräknar ett resultat i 

enlighet med budget. 

 


