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Inledning och sammanfattning 
 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 
kommunens totala ekonomi och verksamhet under de första fyra månaderna 
2019 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. Av 
de 28 uppdrag som nämnder och styrelser har bedöms 26 uppfyllas helt eller 
i hög grad. Två uppdrag bedöms att uppfyllas delvis. 

Personal 

Inom personalområdet redovisas en positiv utveckling inom de viktigaste 
områdena. Det totala sjuktalet har minskat (-0,6 procentenheter), 
långtidssjukrivningarna har minskat (- 6,2 procentenheter motsvarande 
33 individer) och frisktalet har ökat (+ 0,4 procentenheter). Däremot har 
personalomsättningen ökat (+ 1,2 procentenheter) och uppgår nu till 
14,1 procent. 

Ekonomi 

Periodens resultat blev -13,3 mnkr vilket är drygt 8 mnkr lägre än -21,5 
mnkr som var resultatet för motsvarande period föregående år.  

Resultatprognosen pekar på ett resultat på knappt 15 mnkr vilket innebär ett 
överskott mot budget på knappt 1 mnkr. 2018 blev resultatet 36 mnkr vilket 
motsvarade ett överskott mot budget på knappt 18 mnkr. Skillnaden mellan 
periodens resultat och prognosen för 2019 förklaras framförallt av 
semesterlöneskuldens förändring som per april innebar en kostnad på 43 
mnkr att jämföra med prognosen på 2,5 mnkr. 

Resultatprognos Marks kommun per april 2019 mnkr 
Budgeterat resultat 13,9 
Nämndernas prognos -15,0 
Gemensamma verksamheter 7,0 
Skatteintäkter och utjämning 7,3 
Finansnetto 1,6 

Årets resultat 14,7 
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Axplock från årets första fyra månader 
 

Här presenteras plock från nämnders och styrelsers rapporter. 

Den 25 april togs första spadtaget till den nya Lyckeskolan och glädjen var 
stor. Det hölls tal, elever sjöng, Marbo Moves dansade och det bjöds på 
tårta. Nu påbörjas grundarbetet och i höst kommer väggarna att byggas upp 
undan för undan. Skolan kommer att stå klar till höstterminen 2021. 

Marks kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i 
Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. 
Glokala Sverige syftar till att utbilda och engagera kommuner och regioner i 
arbetet med Agenda 2030. Inom projektets ram hölls i april en utbildnings-
dag för presidier och förvaltningschefer. 

Bildandet av ett nytt naturreservat i kommunen är på gång för första gången 
på 12 år. Området består av en ljunghed och ligger vid Mjösjön. Syftet med 
naturreservatet är att restaurera och bevara en sällsynt och värdefull 
kulturpräglad naturmiljö som var typisk för västra Sveriges jordbruks-
landskap fram till 1800-talets slut. Reservatet ska tillgodose en bra livsmiljö 
för hasselmusen inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och 
naturmiljöer. Det ska också tillgodose behovet av områden för friluftsliv. 
Beslut om bildande förväntas bli klart under året. 

Med hjälp av statsbidraget ”likvärdig skola” har satsningar på digitala 
läromedel, tvålärarsystem och riktade insatser på enskilda enheter för att 
öka likvärdigheten kunnat göras.  

En större om- och tillbyggnad av Strömskolan pågår. Nybyggnaden är klar 
och verksamheten har flyttat in. Ombyggnad av kök, matsal och skolgård 
pågår och kommer att vara klart till skolstart i höst. Nybyggnaden kommer 
att Svanenmärkas och tredjepartscertifierad via Rise som P-märkt byggnad 
för framtida drift. 

Funktionshinderverksamheten har genomfört ett stort antal aktiviteter under 
första delen av året. Det har varit musikeftermiddag med hamburgare på 
Malmsäter, mattcurling i Torestorp, fotbollsresa till Borås, pubkväll på Kinna 
krog och söndagsbio på Lassogården för att nämna några. Från och med 
första april är Lilla My (vårdhästen) ute på besök en gång per vecka, hon 
kommer även att besöka Stationsparken under säsongen. Det som står 
närmast på programmet nu är deltagande i "Göteborgsvarvet", vilket är 
mycket uppskattat.  

Nybyggnationen av stall på Bosgården har startats och löper enligt plan. Nytt 
stall planeras stå klart i slutet av 2019. Under byggtiden finns tillgång till ett 
provisoriskt stall. 

Planprogram för Smälteryd och Kinna C har varit ute på samråd. En rad 
synpunkter har inkommit och nu pågår ett arbete med att revidera 
programmen. 

Städverksamheten arbetar tillsammans med lokalförsörjningen med att 
förbättra entréerna på skolor. De nya entrélösningarna består av entrémattor 
som stoppar smuts och grus från skor och ytterkläder från att spridas längre 
in i lokalerna. Entrémattorna ger barn och elever en förbättrad inomhusmiljö 
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och det är i dagsläget Örbyskolan och Stommenskolan som har nya 
entrélösningar på plats.   

Kostverksamheten har initierat ett projekt "Maträddarna i Mark", tillsammans 
med en matbutik i Skene. Syftet med projektet är att utveckla och öka 
kunskaper om matsvinn samt bidra till det samhällsnyttiga värdet med 
minskad klimatpåverkan genom mindre mängd matsvinn i kommunen. 
Projektet innebär att matbutikens matsvinn av frukt och grönt hämtas av 
medarbetare från naturvårdslaget och körs till tre kök i kommunen som tar 
hand om råvarorna.  

Projektering av nya överföringsledningar mellan Skene och Berghem har 
påbörjats byggnationen ska påbörjas under hösten 2019 och slutföras 2020. 
Med nya ledningar ökar leveranssäkerheten av vatten betydligt för de boende 
i Berghem eftersom befintliga ledningar ligger i Viskan. Överförings-
ledningarna samförläggs med en efterlängtad ny gång-, cykel- och mopedväg 
mellan Skene och Berghem.  

Under april påbörjades arbetet med att anlägga en ny lekplats vid badplatsen 
Mos Strand i Örby. Kombinationen badplats och lekplats är mycket 
uppskattad av kommuninvånare och turister, speciellt fina sommardagar. 

I mars upphandlades ett nytt voterings- och webbsändningsverktyg. 
Systemet togs i bruk vid mötet i kommunfullmäktige den 28 mars. 
Voteringsdelen gör att vi på ett mycket smidigt sätt kan hantera agendor, 
talare och votering samt titta på och ladda ner mötesstatistik. Med hjälp av 
webbsändningsverktyget kan man följa kommunfullmäktigemötena på 
kommunens hemsida samtidigt som de pågår. I efterhand kan man spela upp 
hela eller delar av mötet och eftersom allt indexeras kan man välja vilka 
ärenden och vilka talare man vill se på. 

Ansökningarna till feriejobb för sommaren 2019 har gåtts igenom och 
samtliga skolungdomar som har sökt har fått ett feriejobb. 
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Samhällsekonomisk utveckling 
 

Sverige går mot svagare konjunktur 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sitt senaste cirkulär (19:21 
från 2 maj 2019) att den starka svenska konjunkturen börjar mattas av. 
BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 
2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i 
Sverige ser därför ut att upphöra. Den bedömda konjunkturavmattningen går 
långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden. 

Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides med en lägre 
tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global 
handel och industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll ses 
dämpade tillväxtutsikter, inte minst räknar SKL med en endast blygsam BNP-
ökning i Tyskland i år, vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin. 
I SKL:s prognos är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till 
den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk 
efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling 
för övriga investeringar inom näringslivet är det som står för dämpningen. 

Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i 
prognosen. SKL räknar också med att den hittills långsamma uppgången i 
löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir 
historiskt sett rätt dämpade. KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) bedöms 
ligga kvar i närheten av 2 procent och SKL antar att Riksbanken höjer 
reporäntan i maklig takt kommande år. 

Höjd arbetsgivaravgift 2020 på grund av högre pensionskostnader 
SKL räknar preliminärt med att de lagstadgade arbetsgivaravgifterna blir 
oförändrade, 31,42 procent. 

För avtalspensioner, som varit oförändrat länge, föreslås en höjning av det 
kalkylerade pålägget från 7,70 procent till 8,70 procent. Bakgrunden är att 
allt fler av de anställda har pensionsgrundande lön utöver taket (7,5 
inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension. 

Det kan vara värt att notera att kostnaden för tjänstepensioner är starkt 
beroende av lönenivån. Det som rekommenderas i PO-pålägg (personal-
omkostnadspålägg) är utifrån genomsnittet i sektorn men kostnaden är 
betydligt högre för de anställda som har inkomster utöver taket i det 
allmänna pensionssystemet.  

Sammantaget innebär det att de totala preliminära arbetsgivaravgifterna 
inklusive avtalsförsäkringar och avtalspensioner år 2020 blir 40,15 procent 
av lönesumman. 

Ny befolkningsprognos för Sveriges befolkning 
Den 12 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2019–2070. 
Sveriges befolkning fortsätter att växa, men i en lägre takt än de senaste 
åren. Enligt framskrivningen kommer folkmängden att passera 11 miljoner år 
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2029, 12 miljoner i början av 2050-talet och 12,7 miljoner i slutet av 
framskrivningsperioden, år 2070. 

Befolkningsutveckling Marks kommun 
Den 31 december 2018 var antalet invånare i kommunen 34 781. Under 
januari-april ökade antalet invånare med 64 personer. Antalet invånare var 
30 april 2019 preliminärt 34 845. Motsvarande period 2018 ökade antalet 
invånare med 37 personer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från årsskiftet till vecka 19 har följande förändringar skett i befolkningen; 

Födda Döda Inflyttade Utflyttade 

2018 115 132 615 531 

2019 108 119 536 476 
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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 28 uppdrag bedöms 26 att bli helt eller i hög grad 
uppfyllda. Två av uppdragen, gator, vägar, parker samt överförmyndar-
verksamheten bedöms att kunna uppfyllas delvis.  

 Helt I hög grad Delvis I låg 
grad 
/Inte alls 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 Förskola 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 

  

Kommunstyrelsen  Styrning och ledning 
Övergripande 
utvecklingsfrågor 

  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Kulturskola/kultur för barn 
Kultur-fritid 
Bibliotek 

  

Miljönämnden Naturvård 
Livsmedelstillsyn 
Miljötillsyn 
Hälsoskyddstillsyn 
och enskilda avlopp 

   

Plan- och 
byggnadsnämnden 

 Bygglov och detaljplaner   

Socialnämnden  Stöd till personer med 
funktionsnedsättning 
Individ- och familjeomsorg 

  

Teknik- och 
servicenämnden 

 Vatten- och 
avloppsförsörjning 
Avfallshantering 

Gator, vägar, 
parker 
 

 

Valnämnden Val    
Äldreomsorgsnämnden  Vård och omsorg äldre 

Kommunal hälso- och 
sjukvård 

  

Överförmyndarnämnden   Överförmyndar-
verksamhet 

 

Marks Bostads AB  Bostadsförsörjning   

Marks Fastighets AB Lokalförsörjning för 
industri och 
serviceföretag 

   

Marks Kraftvärme AB Produktion och 
försäljning av värme 
och ånga 
Produktion och 
försäljning av el 

Förvaltning och utveckling 
av stadsnät för 
fiberkommunikation 
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Jämfört med Årsrapporten 2018 har kultur- och fritidsnämnden höjt 
bedömningen för bibliotek från delvis till i hög grad och samma höjning har 
Marks Bostads AB gjord för bostadsförsörjningen. Miljönämnden har höjt tre 
av sina uppdrag från delvis till helt -livsmedelstillsyn, miljötillsyn samt hälso-
skyddstillsyn och enskilda avlopp 
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Personal 
 

Det finns särskilt tre områden som kan ses som indikatorer på hur 
verksamhetens medarbetare mår: sjuktal, frisktal och personalomsättning. 
Till detta ska läggas kommunens förutsättningar att rekrytera den kompetens 
som behövs för verksamhetens fortlevnad och utveckling. 

Kommunen har inom flera områden 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. Flera insatser görs i syfte att göra Marks 
kommun till en attraktiv arbetsgivare, där vi sedan årsskiftet infört 
förmånsbilar, förmånscyklar och Västtrafikkort för våra anställda, samt 
förenklad semesterväxling och möjligheten att löneväxla. 

Vidare pågår arbetet med 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. Arbetet med förebyggande sjukpenning genom 
programmet Låt hälsan ta Mark fortsätter, samt riktade insatser genom 
arbetsplatsnära stöd. Införandet av hälsoinspiratörer i verksamheten har 
startats i syfte att inspirera till ett hälsosammare arbetsliv och består nu av 
cirka 80 inspiratörer. 

Löneöversynen för 2019 beräknas vara klar i och med juni månads 
löneutbetalning (exklusive Vårdförbundet där centrala parter ännu inte 
kommit överens utan nödgats påkalla medlare). Utfallet för löneöversynen 
bedöms hamna inom den ram på 2,5 procent som kommunstyrelsens 
arbetsutskott fastställt (där kommundirektören fått ytterligare 0,2 procent 
som primärt fokuserar höstens lönekartläggning). För Kommunal finns även i 
år en särskild satsning på 0,3 procent av lönesumman, men där det är upp 
till lokala parter att bestämma vilka yrkeskategorier man ska satsa på men 
att de måste lägst ha gymnasiekompetens för yrket. I Marks kommun har vi i 
år valt att satsa på barnskötare och kockar. 

De extratjänster som infördes förra årsskiftet har på grund av Januari-
överenskommelsen avvecklats eller avvecklas under första halvåret 2019. 
Feriejobben för kommunens 17/18-åringar uppfyller även i år målet att alla 
som önskar och tackar ja får 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 ett hålrum mellan den som lämnar och den som senare 
börjar med 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, som mäts i andel av de anställda som bytts ut under 
perioden, ökar åter igen. Ökningen uppgår till 1,2 procentenheter sedan 
föregående år. Det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller 
temporärt resultat. Ser man endast till chefers personalomsättning så ligger 
den relativt stabilt på 17 procent. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron mäts i procent av ordinarie arbetstid för alla anställda. Även 
tidsbegränsade anställningar och timavlönad personal ingår i underlaget.  

När det gäller sjukfrånvaron så håller trenden i sig med sjunkande sjuktal, 
vilket sänkts med 0,6 procentenheter sedan förra året vid samma tid och 
med 1,5 procentenheter sedan året dessförinnan. 

En försiktig bedömning är att de insatser som gjorts och görs inom framför 
allt rehabiliteringsområdet ger positivt resultat. 

I sammanhanget är det också intressant att notera att andelen 
långtidssjukskrivna minskar med 6,2 procentenheter, då det innebär att den 
relativa tyngden i sjuktalet lättar i och med att våra sjuka har en mindre 
komplex sjukdomsbild. 

Frisktal 
Frisktalet mäter andelen anställda, tillsvidare och tidsbegränsat anställda, 
som har fem eller färre sjukfrånvarodagar under perioden april-mars. 

Frisktal 
2015 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsen 72,7 73,3 77,6 72,9 
Barn- och utbildningsnämnden 81,2 67,9 66,5 67 
Kultur- och fritidsnämnden 76,6 63 63,3 61,7 
Miljönämnden 76 48,1 56,7 36,7 
Plan- och byggnadsnämnden 75 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 0,4 procentenheter sedan 
föregående år. Denna ökning tillsammans med det sjunkande sjuktalet 
betyder att kommunens medarbetare blivit friskare. Dock kan hävdas att 
frisktalet i princip ligger stilla runt 60 procent. 

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. 

Antalet anställda och arbetstid 
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 20 personer samtidigt som 
antalet tidsbegränsat anställda ökat med 66 personer sedan föregående år. 
Vidare har mertid/fyllnadstid ökat med 5 500 timmar (3 heltider) och 
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övertiden med 6 500 timmar (3,5 heltider), och därtill har timavlönades 
arbete ökat med 17 500 timmar (9 heltider) under samma period. Och 
räknar man om detta till heltid/helår så har vi 2 921 tillsvidareanställda + 
509 visstidsanställda + 15 fyllnadstidsanställda + 20 övertidsanställda samt 
235 timanställda dvs ca 3 700 anställda. 

Minskningen av antalet tillsvidareanställda har framför allt skett inom 
äldreomsorgsnämnden (-14) och inom barn- och utbildningsnämnden (- 9). 
När det gäller tidsbegränsat anställda så ökar den inom barn- och 
utbildningsnämnden (+42), socialnämnden (+15) och äldreomsorgsnämnden 
(+6). 

En beräkning av förändringen oavsett anställningsform eller om tiden gjorts i 
form av mertid/fyllnadstid eller övertid till heltidstjänster ger för våra mest 
personalintensiva nämnder följande resultat för perioden april 2018 till och 
med mars 2019; Barn- och utbildningsnämnden har ökat med motsvarande 
47 tjänster framför allt inom särskolans verksamhet. När det gäller 
socialnämnden och äldreomsorgsnämnden så stöds de av en förvaltning med 
en bemanningsenhet så förändringen är i detta läge svår att säkerställa per 
nämnd. Total förändring för de bägge nämnderna är en ökning motsvarande 
32 heltidsanställda. 

När det gäller andelen deltidsanställda så fortsätter den att minska, om än i 
en blygsam takt med 1 procentenhet sedan föregående år. 

 

Statistikuppgifter för 31 mars 
respektive år 2016 2017 2018 2019 

Antal tillsvidareanställda (tv) 2 917 2 980 2 941 2 921 
Antal tidsbegränsat anställda 443 435 443 509 
Andel tv med heltidstjänstgöring, % 70,6 72,5 73,6 74,6 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 93,1 93,7 93,9 94,1      
Statistikuppgifter för perioden april-
mars 

    

Personalomsättning i % 14,8 18,1 12,9 14,1 
Personalomsättning enbart chefer i % 12,6 16,5 17,5 17,4 
Sjukfrånvaro i % 7,4 7,5 6,6 6,0 
Långtidssjukfrånvaro i % 50,6 50,0 42,1 35,9 
Antal långtidssjuka individer 468 483 402 369 
Frisktal i % 60,9 59,7 60,5 60,9 
Timavlönad personal, antal timmar  461 909 482 626 448 096 465 508 
Mertid/fyllnadstid, antal timmar 25 909 24 876 23 909 29 405 
Övertid, antal timmar 33 076 36 359 32 770 39 288      
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Statistikuppgifter för 31 mars 
respektive år 

2018 
 

Kvinnor 

2018 
 

Män 

2019 
 

Kvinnor 

2019 
 

Män 

Antal tillsvidareanställda (tv) 2 414 527 2 387 534 
Antal tidsbegränsat anställda 443 105 390 119 
Andel tv med heltidstjänstgöring, % 70,2 89,6 71,1 90,1 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 93,3 96,6 93,4 96,9      

Statistikuppgifter för perioden april-
mars 

2018 
 

Kvinnor 

2018 
 

Män 

2019 
 

Kvinnor 

2019 
 

Män 
Personalomsättning i % 14,2 19,5 13,5 16,8 
Personalomsättning enbart chefer i % 15,5 23,3 18,5 14,3 
Sjukfrånvaro i % 7,2 4,5 6,5 4,2 
Långtidssjukfrånvaro i % 42,8 38,0 36,7 31,1 
Antal långtidssjuka individer 349 53 330 39 
Frisktal i % 58,0 70,8 58,8 69,7 
Timavlönad personal, antal timmar  341 750 106 346 344 621 120 887 
Mertid/fyllnadstid, antal timmar 21 418 2 491 26 591 2 814 
Övertid, antal timmar 24 148 8 622 29 420 9 868 
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Ekonomi - delårsutfall 
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens externa intäkter uppgick under perioden till 130 mnkr, vilket 
var 1,6 mnkr (1,2 %) högre än samma period föregående år. Generellt var 
förändringarna små men som tabellen visar var minskningen i erhållna bidrag 
och ökningen av taxor och avgifter de beloppsmässigt största förändringarna 
medan ökningen av övriga intäkter stod för störst förändring procentuellt. 
Socialnämnden (-2,7 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (-1,6 mnkr) och 
äldreomsorgsnämnden (-1,9 mnkr) var de nämnder som påverkades mest av 
minskningen av bidrag. Framförallt är det statsbidrag som påverkar 
förändringarna. Ökningen av taxor och avgifter var störst hos plan- och 
byggnadsnämnden (1,0 mnkr) och miljönämnden (0,7 mnkr) där både 
ändrade taxor samt ärendemängd bedöms påverkat utfallet.  

   
 1/1-30/4 (mnkr) 2018 2019 Förändring Förändring % 

Taxor och avgifter 46,1 49,6 3,5 7,6 
Hyror och arrenden 15,3 15,8 0,5 3,3 
Erhållna bidrag 48,2 45,5 -2,7 -5,6 
Försäljning av verksamhet 10,6 9,8 -0,8 -7,5 
Övriga intäkter 8,2 9,2 1,0 12,2 

Totalt 128,4 130,0 1,6 1,2 

Verksamhetens kostnader 
Kommunens externa driftskostnader uppgick under perioden till 815,2 mnkr, 
vilket var 19,5 mnkr (2,5 %) högre än föregående år. Personalkostnaderna 
var 19,6 mnkr högre jämfört med samma period föregående år vilket 
huvudsakligen förklaras av den årliga lönerevisionen. Störst del av ökningen 
såväl beloppsmässigt som procentuellt återfanns i äldreomsorgsnämnden där 
personalkostnaderna var 10,9 mnkr (8,4 %) högre än samma period 
föregående år. Minskningen av lämnade bidrag förklaras framförallt av att 
bidrag för personlig assistans var 1,6 mnkr lägre under årets fyra första 
månader jämfört med samma period 2018. Minskningen beror enligt 
socialnämnden på att några brukare har flyttat in på ett LSS-boende varpå 
assistansen avslutats. 

   
1/1-30/4 (mnkr)  2018 2019 Förändring Förändring % 

Personal 542,3 561,9 19,6 3,6 
Lämnade bidrag 24,0 21,3 -2,7 -11,3 
Köp av huvudverksamhet 89,9 92,9 3,0 3,3 
Lokalkostnader och markhyror 43,4 43,2 -0,2 0,5 
Övriga verksamhetskostnader 96,1 95,8 -0,3 -0,3 

Totalt 795,7 815,2 19,5 2,5 
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Resultaträkning 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall 
jan-april 2018 

Utfall 
jan-april 2019 

Verksamhetens intäkter 128,4 130,0 
Verksamhetens kostnader -795,7 -815,2 
Avskrivningar -19,6 -23,3 
Verksamhetens nettokostnader -686,9 -708,4 

Skatteintäkter 496,3 511,8 
Utjämning  168,3 176,7 

Verksamhetens resultat -22,3 -19,9 

Finansiella intäkter  1,7 7,5 
Finansiella kostnader -0,9 -0,8 

Resultat efter finansiella poster -21,5 -13,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 

Periodens resultat -21,5 -13,3 
 

Periodens resultat blev -13,3 mnkr vilket kan jämföras med -21,5 mnkr för 
samma period föregående år.  

Verksamhetens samlade nettokostnader ökade med 21,5 mnkr (3,1 %) 
jämfört med samma period föregående år. Nämndernas utfall ökade med 
28,1 mnkr vilket innebär att periodens utfall för gemensamma 
verksamhetsposter var 6,6 mnkr lägre innevarande år. Minskningen under 
gemensamma verksamhetsposter berodde framförallt på att 
pensionskostnaderna var 7,5 mnkr lägre jämfört med samma period 
föregående år.   

Skatteintäkter och utjämningsbidrag är kommunens viktigaste 
finansieringskällor. Under årets första fyra månader var utfallet 688,4 mnkr 
vilket motsvarar en ökning med knappt 24 mnkr eller 3,6 % jämfört med 
motsvarande period 2018.  

Räntenettot har under perioden påverkats av ej realiserade värdeökningar på 
placeringar av överskottslikviditet med 2,8 mnkr vilket stör jämförelsen med 
samma period föregående år.  
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Balansräkning 
  Aprilbokslut Bokslut 

Belopp i miljoner kronor 2018 2019 2018 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  1 049,8 1 141,9 1 129,9 

Maskiner och inventarier  87,0 92,2 96,8 

Pågående nyanläggningar  5,3 52,6 36,3 

Finansiella anläggningstillgångar  276,5 278,9 276,4 

Summa anläggningstillgångar 1 418,6 1 565,6 1 396,9 

Omsättningstillgångar    

Förråd 1,0 1,0 1,0 

Exploateringsområden  13,6 7,1 12,0 

Fordringar  445,4 417,6 395,1 

Kassa och bank  245,8 252,7 316,0 

Summa omsättningstillgångar 705,7 678,4 724,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 124,3 2 244,1 2 263,5 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

Eget kapital  1 599,5 1 643,7 1 657,0 

därav periodens resultat -21,5 -13,3 36,0 

I eget kapital ingår:    

Naturvårdsfond 2,7 2,7 2,7 

Resultatutjämningsreserv 93,5 93,5 93,5 

Avsättningar    

Avsättning för pensioner o särskild löneskatt 37,9 38,9 38,8 

Avsättning för deponier 0,0 0,0 0,0 

Uppskjuten skatt    

Summa avsättningar 37,9 38,9 38,8 

Skulder    

Långfristiga skulder  65,6 70,2 70,4 

Kortfristiga skulder  421,3 491,3 497,4 

Summa skulder 486,8 561,5 567,7 

SUMMMA EGET KAPITAL,     

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 124,3 2 244,1 2 263,5 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits     

bland skulder eller avsättningar  676,5 677,0 673,6 

 -varav löneskatt 132,1 130,2 131,5 

Övriga ansvarsförbindelser  1 003,3 1 137,5 1 133,9 
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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 skötte 
insamling av kommunens hushållsavfall 2016-2018. Efter avslutad 
upphandling tecknades avtal och entreprenören påbörjade insamlingen 2016. 
Tvisten uppkom under 2017 och rör i huvudsak den avtalade rörliga 
ersättningen för så kallade gångavstånd. Entreprenören har stämt 
kommunen på totalt 49 mnkr, vilket kommunen bestridit. Kommunen har, 
mot bakgrund av att kommunen anser att entreprenörens fordran vara 
grundlös, inte bokat upp någon kostnad för detta.  

  

  Period 
Utfall 
Helår 
2016 

Utfall 
Helår  
2017 

Utfall 
Helår  
2018 

Prognos 
Helår  
2019 

   
Positiva 
ekonomiska       
resultat              
 
Resultatet ska 
uppgå till minst 1 
procent av skatter, 
utjämning och 
finansnetto i 
genomsnitt under 
fyra år.  

 Senaste 
fyraårs- 
perioden 

4,24 % 3,6 % 3,8 % 3,0 % 

 Innevarande 
år 

5,36 % 2,7 % 1,8 % 0,7 % 

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 

122 % 101 % 85 % 51 % 

 Innevarande 
år 

127 % 
 

76 % 
 

48 % 
 

18 % 

Oförändrad 
skattesats 

  Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 
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Finansiella placeringar 
Överskottslikviditet placeras enligt kommunens finansiella riktlinjer. Nedan 
redovisas en sammanställning av finansiella placeringar per 2019-04-30. 

Aktuella placeringar (saldo i mnkr) Saldo per 2019-04-30 

Kortfristiga placeringar 
 
Swedbank penningmarknadsfond 74,4 
Nordea inst. Kortränta 50,0 
SEB Korträntefond 49,9 

Summa kortfristiga 174,3 

Långfristiga placeringar 
 
SEB Obligationsfond 76,6 
SEB Företagsobligationsfond 75,9 

Summa långfristiga 152,5 

Totalt marknadsvärde 326,8 
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Nämndernas prognos 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

2019 

Budget-
avvikelse, 

% 

Fullmäktige, partistöd och revision 5,2 5,2 0,0 0,0% 
Kommunstyrelsen 174,3 173,3 1,0 0,6% 
Barn- och utbildningsnämnden 838,3 838,3 0,0 0,0% 
Kultur- och fritidsnämnden  73,9 74,4 -0,5 -0,6% 
Miljönämnden 7,6 7,6 0,0 0,0% 
Plan- och byggnadsnämnden 6,3 6,3 0,0 0,0% 
Socialnämnden 366,6 372,2 -5,6 -1,5% 
Äldreomsorgsnämnden 476,4 486,3 -9,9 -2,1% 
Teknik- och servicenämnden 49,9 50,1 -0,2 -0,3% 
Valnämnden 1,1 1,3 -0,2 -13,6% 
Överförmyndarnämnden 2,8 2,5 0,3 0,3% 

Summa nämnder 2 002,4 2 017,4 -15,0 -0,7% 
 

Kommunfullmäktige inklusive valda revisorer prognostiserar ett utfall för 
2019 som är i enlighet med budget. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott på 1 mnkr som 
framförallt förklaras av tillfälligt vakanta tjänster. Den nya organisationen 
börjar ta form och ett antal nya kompetenser har rekryterats, främst inom 
kommunikation och näringsliv samt inom skydd och säkerhet. Utöver 
nyanställningar finns en viss personalrörlighet vilket innebär att vissa tjänster 
är vakanta under en period innan ny person kommit på plats. Först under 
årets sista kvartal beräknas alla nya tjänster vara tillsatta.  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget. 
Nämndens totala nettokostnader bedöms överstiga tilldelad budgetram 
med 7,0 mnkr utifrån första tertialets kostnadsnivå och kända förändringar. 
Anpassningar i verksamheten är nödvändig under resterande del av året för 
att komma i balans. Förvaltningsledningen kommer arbeta med 
anpassningsplaner inom samtliga verksamhetsområden under året. De 
verksamheter som har svårast utmaningar för att klara sin verksamhet inom 
tilldelad budgetram är grundsärskolan och vuxenutbildningen. 
Grundsärskolan möter, under året, stora förändringar inom sin verksamhet 
genom både fler elever och elever med större stöd- och omsorgsbehov. 
Vuxenutbildningens utmaningar är att undervisa nära tre gånger så många 
elever inom den grundläggande vuxenutbildningen pga. utbildningsplikt och 
att inom SFI ha fler elever trots markant minskning av intäkter för 
verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott på 0,5 mnkr på 
totalen, vilket främst kan kopplas till ridhuset, där en tillfällig lokal under 
nybyggnation beräknas kosta 0,7 mnkr. De ökade kostnaderna vägs upp till 
viss del av lägre personalkostnader i samband med tillfälliga vakanser. 

Miljönämnden prognostiserar ett utfall i enlighet med budget.  
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Plan- och byggnadsnämnden prognostiserar ett utfall för 2019 som är i 
enlighet med budget. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 5,6 mnkr. Sett till nämndens 
huvudverksamheter beräknas funktionshinder redovisa ett överskott på 1,2 
mnkr, individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 1,0 
mnkr. Flyktingverksamhetens underskott beräknas till 4,4 mnkr och 
prognosen för administration/central förvaltning är ett underskott med 1,4 
mnkr. Överskottet inom funktionshinders verksamheter beror på att 
kostnaderna för personlig assistans har minskat mer än förväntat. Individ- 
och familjeomsorgens underskott förklaras främst av kostnader för inhyrd 
personal, köpta vårdplatser inom vuxenenheten och kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd. Underskottet i flyktingverksamheten beror på att intäkterna 
från Migrationsverket inte täcker kostnaderna, där framförallt 
dygnskostnaderna för köpta vårdplatser är högre än schablonersättningen 
per barn. Vad gäller administration och ledning (samtliga enhetschefer inom 
socialnämnden samt administratörer) förklaras underskottet av ökade 
personalkostnader och övriga kostnader. 

Äldreomsorgsnämndens prognos är ett budgetunderskott om 9,9 mnkr. 
Framförallt är det vård- och omsorgsboende och hemtjänst som bedöms ha 
svårt att inrymmas inom tilldelad budgetram eftersom personalkostnaderna 
inte följer budget. I januari 2019 införde äldreomsorgen grundschema för 
omvårdnadspersonalen. Vilket till en början har medfört brister i 
schemaläggningen, som i sin tur förorsakat fördyrande omständigheter som 
förskjuten arbetstid och övertid i verksamheterna. Förvaltningen har tagit 
fram en åtgärdsplan för att komma i balans med ekonomin som innebär: 

• Vakansprövning 
• Arbeta med rörlig placering 
• Permanenta förflyttningar av personal 
• Höja effektiviteten i hemtjänsten 
• Minska bemanningen på vård- och omsorgsboende till en miniminivå. 
• Alla utbildnings-/kompetensutvecklingsdagar samt utvecklingsdagar i 

äldreomsorgen är inställda. 

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett underskott med 0,2 mnkr 
vilket förklaras av att vinterväghållningen varit mer omfattande än 
budgeterat. Totalt beräknas vinterväghållningen ge underskott om 1,1 mnkr 
samtidigt som nämnden funnit effektiviseringar om motsvarande 0,9 mnkr. 

Valnämndens prognos är ett underskott om 0,2 mnkr till följd av höjd 
ersättning till röstmottagare. Nämnden har begärt en ökning av budgeten för 
att kompensera kostnadsökningen. 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr, främst 
hänförligt till lägre arvodeskostnader till gode män. 
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Investeringsredovisning 
Nämnd (ink tillägg) 
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 

Budget 
2019 
inkl. 

tillägg 

Utfall 
jan-
april 
2019 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

          

Kommunstyrelsen - egen verksamhet 10,0 0,3 10,0 0,0 
Barn- och utbildningsnämnden 8,0 1,0 8,0 0,0 
Kultur- och fritidsnämnden 2,0 0,5 2,0 0,0 
Socialnämnden 1,3 0,0 1,3 0,0 
Äldreomsorgsnämnden 3,1 1,2 3,1 0,0 
      
Teknik- och servicenämnden:     
Skattefinansierad del:         
Internservice 134,3 13,8 113,4 20,9 
Gator, parker och GCM-vägar 36,0 4,5 36,0 0,0 
Summa skattefinansierad del 170,3 18,3 149,4 20,9 
Taxefinansierad del        
Vatten och avlopp 167,3 18,2 127,8 39,6 
- varav överföringsledningsprojektet 74,4 7,2 52,6 21,8 
Avfallshantering 0,7 0,0 0,7 0,0 
Summa taxefinansierad del 168,0 18,2 128,5 39,6 
S:a teknik- och servicenämnden 338,3 36,5 277,9 60,5 

Kommunens totala investeringar 362,7 39,5 302,3 60,5 

varav skattefinansierad del 194,7 21,4 173,8 20,9 

varav taxefinansierad del 168,0 18,2 128,5 39,6 
 

Investeringsutfall  
Investeringsutfallet uppgick under det första tertialet till 47,3 mnkr inklusive 
pågående projekt. Motsvarande period föregående år var utfallet 37,8 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 18,2 mnkr, överföringsledningsprojekt 
utgjorde knappt 7,2 mnkr medan ordinarie VA-verksamhet hade ett utfall på 
11 mnkr. Inom gata/park och gång-, cykel- och mopedvägar (GCM) har 
arbetet under de fyra första månaderna fokuserats på ökad trygghet, 
tillgänglighet och trivsel. Exempelvis pågår arbetet med reparationen av bron 
på Kinnavägen, strax före väg 156 i Örby, projektet omfattar även GCM-
bron. Utfallet uppgick sammanlagt till 4,5 mnkr för detta 
verksamhetsområde. För internservice var investeringsutfallet 13,8 mnkr, 
vilket framförallt bestod av underhållsinvesteringar i byggnader och 
installationer och lokalkompletteringar. Tillbyggnaden av Strömskolan är i 
slutfasen där arbeten med kök, matsal och skolgård pågår. Utfallet för 
projektet som beräknas färdigt efter sommaren uppgick till 4,9 mnkr och 
prognosen är att budgeten om 45 mnkr följs. I internservice ingår även 
nybyggnation av stall vid Bosgården. Projektet, som beräknas färdigt i 
november, hade ett utfall på 3,6 mnkr under perioden och prognosen är att 
0,7 mnkr av budgeten på 15,4 inte används. Beloppet motsvarar det 
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provisoriska stall som används under byggnationen vilket istället redovisas 
inom kultur- och fritidsnämndens driftbudget. 

Övriga nämnder har investeringsbudget till framförallt inventarier och 
redovisade sammanlagt ett utfall om 3,1 mnkr. 

Investeringsprognos  
Prognosen för årets investeringar uppgår till drygt 302 mnkr vilket innebär 
en avvikelse mot budget med 60,5 mnkr. Investeringarna i skattefinansierad 
verksamhet förväntas bli 173,8 mnkr vilket är drygt 100 mnkr högre än 
utfallet 2018. Skillnaden förklaras av att stora projekt som Strömskolans 
tillbyggnad och nybyggnation av stallet förväntas färdigställas under året. 
Investeringar inom GCM-vägar och gata/park beräknas bli 20 mnkr högre än 
under 2018. Ökningen förklaras framförallt av att GCM-vägar mellan Hyssna-
Sätila och Berghem-Skene och projektet Skredrisksåtgärder vid Hedbo 
förväntas starta under året. 

Prognosen för investeringar i taxefinansierad verksamhet är 128,5 mnkr 
vilket motsvarar en ökning med knappt 30 mnkr jämfört med 2018 års utfall. 
Prognostiserad ökning jämfört med 2018 innebär emellertid ett 
budgetöverskott med drygt 39,6 mnkr eftersom flera planerade projekt 
avseende nya ledningar i omvandlingsområden och ombyggnad av befintliga 
anläggningar är försenade. Ett antal VA-projekt prognostiseras även 
överskrid årets investeringsbudget. Utbyggnad av va-ledningar i Hägnen har 
fördyrats med 4 mnkr som en följd av svåra markförhållanden med mycket 
berg. Utbyggnad av VA-ledningar i Sjödal har färdigställts i år. Projektet var 
planerat till 2018 men försenades och blev ca 3,5 mnkr dyrare än beräknat. 
Under året har det tillkommit ett nytt projekt om totalt 3,5 mnkr för 
utbyggnad av VA-ledningar i Krok, Örby med anledning av risk för förorenade 
vattendrag då befintliga fastigheters enskilda avlopp inte uppfyller 
myndigheternas krav. Projektet slamavvattning Skene avloppsreningsverk 
var planerat att avslutas 2018 men har dragit över på 2019 års budget med 
3,2 mnkr. Utökningen av projektet beror på tillkommande nödvändiga 
kostnader för vågar och containrar vilka inte ingick i det ursprungliga 
projektet. Beslutad budget för projektet är 32 mnkr men totalutgiften ser i 
dagsläget ut att hamna på 33,8 mnkr. Projektet kommer slutredovisas i 
bokslutet för 2019. 
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Pågående projekt 
 

Pågående projekt 
(mnkr) Budget 

Ack. 
utfall 

tom 
2018 

Utfall 
30/4 
2019 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021- 

Om- och tillbyggnad 
Horredshallen 26,3 1,1 0,1 19,0 6,1 0 

Om- o tillbyggnad 
Kaskad 100,0 0,4 0,1 0,2 3,0 96,4 

Nybyggnad 
Lyckeskolan 300,0 5,9 7,5 90,7 124,8 86,6 

       
Summa 434,3 7,5 7,8 109,9 133,9 183,0 

Kommentar; 

Om- och tillbyggnad Horredshallen: Kommunfullmäktiges beslut om 
budget uppgår till 20,5 mnkr. Efter upphandling har projektutgiften utökats 
till 26,3 mnkr och teknik- och servicenämnden har initierat ett ärende till 
kommunfullmäktige kring utökad budget. För detta investeringsprojekt 
erhåller kommunen 6,9 mnkr i bidrag från Sparbanksstiftelsen och 
Riksidrottsförbundet. Projektet omfattar en ny aktivitetshall för bland annat 
bordtennis och andra aktiviteter, en förlängning av den befintliga hallen till 
en fullstor idrottshall samt renovering av den befintliga omklädningsdelen 
samt utbyte av föråldrade installationer utförs med ramavtalsentreprenörer. 

Om- och tillbyggnad av Kaskad är planerad att genomföras under åren 
2020–2021. Nedlagda medel avser utredning och besiktning. 

Nybyggnad Lyckeskolan: Projektet hade första spadtag den 25 april 2019 
och är ekonomiskt sett den enskilt största satsningen de närmsta åren. 
Periodens nedlagda medel och arbete i projektet avser bland annat 
projektering, markarbeten och bygglovsansökan. Skolan beräknas färdig i 
augusti 2021. 
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Resultatprognos 
 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 423,6 440,5 442,2 1,7 
Verksamhetens kostnader -2 333,9 -2 423,8 -2 433,5 -9,7 
Avskrivningar -60,4 -66,0 -66,0 0,0 
Verksamhetens nettokostnader -1 970,7 -2 049,3 -2 057,3 -8,0 

Skatteintäkter 1 493,6 1 541,9 1 535,4 -6,5 
Utjämning  507,1 516,1 529,9 13,8 

Verksamhetens resultat 30,1 8,7 8,0 -0,7 

Finansiella intäkter  8,4 6,8 8,4 1,6 
Finansiella kostnader -2,5 -1,7 -1,7 0,0 

Resultat efter finansiella poster 36,0 13,8 14,7 0,9 

Extraordinära poster     

ÅRETS RESULTAT 36,0 13,8 14,7 0,9 

 

Verksamhet 
De totala nettokostnaderna prognostiseras till 2 057,3 mnkr, en ökning med 
86,6 mnkr (4,4 procent) jämfört med utfallet 2018. Förutom nämndernas 
prognoser ingår även de poster som redovisas utanför nämnderna under 
gemensamma verksamheter. Här ingår bland annat pensioner och 
kommunreserven. Alla poster utom två beräknas bli som budget. 
Budgetposterna bidrag till Trafikverket för en del av en GCM-väg i Ubbhult (3 
mnkr) och flytt av äldreomsorgens korttidsboende (4 mnkr) bedöms inte bli 
av under 2019 varför gemensamma verksamheter beräknas lämna ett 
överskott med 7 mnkr. Tillsammans med nämndernas underskott om -15 
mnkr beräknas därmed avvikelsen för verksamhetens nettokostnader till -8 
mnkr.  

Finansiering  
Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift 
baseras på prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting den 2 maj 
2019. De prognostiserade intäkterna är 2 065,3 mnkr, inklusive kommunens 
andel av den del av statsbidraget ”välfärdsmiljarderna” som baseras på 
flyktingvariabler (10 mnkr). Prognosen är 7,3 mnkr högre än budget. Detta 
innebär att skatteintäkterna, inklusive statsbidraget, förväntas öka med 3,2 
procent (64,6 mnkr) mellan 2018 och 2019. Ökningstakten vid motsvarande 
period föregående år prognostiserades till 3,3 procent men landade när 2018 
var slut på 3,0 procent mellan 2017 och 2018. Prognostiserad ökningstakt är 
därmed något högre i år. 

De finansiella intäkterna prognostiseras ge ett överskott med 1,6 mnkr med 
anledning av att erhållen utdelning från Kommuninvest översteg budgeterad 
nivå. Utdelningen baseras på det insatskapital som kommunen gått in med i 
Kommuninvest. De finansiella kostnaderna beräknas bli som budget vilket 
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innebär 0,8 mnkr lägre än 2018. Kommunen betalar fortsatt en 
inlåningsavgift till Nordea avseende likviditet överstigande 50 mnkr på 
kommunens bankkonton. Den lägre nivå på finansiella kostnader jämfört 
med 2018 förklaras delvis av en aktivare finansförvaltning vilket innebär 
lägre inlåningsavgift. 

Resultat 
Det prognostiserade resultatet är 14,7 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre än 
budget men 21,3 mnkr lägre än resultatet 2018. 

  



26 

Ekonomi – övriga rapporter 
 

Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet 

 

Resultatet efter april uppgår till -0,3 mnkr att jämföra med föregående år då 
resultatet var +0,3 mnkr. Intäkterna har ökat med 1,0 mnkr men 
kostnaderna har ökat med 1,6 mnkr vilket ger ett mindre underskott. Det är 
framför allt kostnaden för vattenläckor som bidrar till kostnadsökningen för 
perioden. 

Helårsprognosen bedöms i stort följa budget. En justering har gjorts för lägre 
kapitalkostnader än planerat och högre beredskapskostnader. Totalt är 
prognosen justerad med 0,7 tkr och VA-verksamheten beräknas gå med ett 
underskott på -2,4 mnkr jämfört med budgeterat -3,1 mnkr.  

Resultaträkning VA 
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr) 

Utfall 
2018 

Utfall 
30/4 
2018 

Utfall 
30/4 
2019 

Prognos Budget 
2019 Avvikelse 

Totala Intäkter 60,5 20,7 21,7 63,8 63,9 -0,1 

Varav:       

VA-avgifter 55,1 18,4 19,1 58,6 58,6 0 

Industriavgifter 1,8 0,8 0,9 1,5 1,5 0 

Lakvattenavgifter 0,7 0,3 0,5 0,6 0,6 0 

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

Periodiserade 
anläggningsavgifter 0,7 0,2 0,2 0,9 0,7 0 

Övriga intäkter, 
lönebidrag mm 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 

Totala Kostnader -60,1 -20,4 -22,0 -66,3 -67,0 0,8 

Varav:       

Drift inkl. 
administration -37,3 -13,1 -13,6 -39,5 -39,5 0 

Förnyelseplanering -0,5 -0,2 -0,0 -0,1 -0,1 0 

Akut/förebyggande 
underhåll -6,8 -2,6 -2,4 -7,8 -7,8 0 

Värdehöjande underhåll -3,0 -0,7 -1,3 -3,0 -2,9 -0,1 

Avskrivning VA-
anläggningar -6,3 -2,0 -2,4 -7,9 -8,2 0,3 

Ränta VA-anläggningar -2,0 -0,6 -0,7 -2,6 -2,8 0,2 

Avskrivning 
Överföringsledningar -2,1 -0,6 -0,9 -3,2 -3,4 0,3 

Ränta 
Överföringsledningar -2,1 -0,6 -0,7 -2,2 -2,3 0,1 

Resultat 0,4 0,3 -0,3 -2,4 -3,1 0,7 
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Resultaträkning Spinnerskankoncernen 
 
 
(mnkr) 

Utfall 
april 
2018 

Utfall 
april 
2019 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

2019 
Intäkter 119,2 120,9 339,5 339,8 0,3 
Kostnader -79,9 -79,1 -233,0 -233,6 -0,6 
Avskrivningar -18,8 -21,4 -66,7 -67,2 -0,5 
Rörelseresultat 20,5 20,4 39,8 39,0 -0,8 
Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,5 0,8 0,3 
Finansiella kostnader -8,6 -8,3 -27,9 -26,5 1,3 
Resultat efter finansiella poster 12,1 12,3 12,4 13,3 0,9 
Skatt 0,1 0,1 -3,0 -3,2 -0,2 
Periodens/Årets resultat 12,2 12,4 9,4 10,1 0,7 

 
Spinnerskankoncernens resultat efter finansiella poster per april ligger på 
samma nivå som föregående år. Marks Bostads AB:s resultat är drygt 2 mnkr 
bättre jämfört med föregående år medan Mark Kraftvärme lämnar 
motsvarande lägre resultat för perioden. 
 
Årsprognosen för Spinnerskankoncernen visar på ett resultat om 13,3 mnkr 
vilket 0,9 mnkr högre än budget. Marks Bostads AB prognostiserar ett 
resultat efter finansiella poster om 14,0 mnkr vilket är nästan 2 mnkr högre 
än budget och förklaras framför allt av att räntekostnader och 
uppvärmningskostnader förväntas bli lägre. Mark Kraftvärme AB uppskattar 
att resultatet för helåret blir 4,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än budget. 
Intäkterna från fjärrvärmeförsäljningen minskar något men det är framför 
allt driftkostnader och avskrivningskostnader som beräknas öka jämfört med 
budget. Marks Fastighets AB liksom Spinnerskan i Mark AB lämnar en 
årsprognos som i stort sett följer budget. 
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