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Inledning och sammanfattning 
 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens totala ekonomi och verksamhet under de första fyra månaderna 

2020 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 

Årets första månader har präglats av coronapandemin. Krisledningsnämnden 

är aktiverad och har fokus på att begränsa smittspridning och upprätthålla 

samhällsviktiga funktioner.  

Personal 

Folkhälsomyndightens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta 

symtom har inneburit att sjukfrånvaron har ökat under mars-april jämfört 

med samma period föregående år. Samtidigt har frisktalet, d.v.s. andelen 

medarbetare med en sjukfrånvaro på max fem dagar, ökat och är nu 

70 procent. Kommunen har p.g.a coronapandemi haft ett stort behov av att 

rekrytera personal, framförallt inom vård och omsorg. 

Ekonomi 

Periodens resultat blev -52,0 mnkr vilket är drygt 38,7 mnkr lägre 

än -13,3 mnkr som var resultatet för motsvarande period föregående år.  

Resultatprognosen pekar på ett resultat på 8,6 mnkr, vilket innebär ett 

underskott mot budget på drygt 13 mnkr. 2019 blev resultatet 48,2 mnkr 

vilket motsvarade ett överskott mot budget på drygt 34 mnkr. Skillnaden 

mellan periodens resultat och prognosen för 2020 förklaras framförallt av 

semesterlöneskuldens förändring som per april innebar en kostnad på 

51,5 mnkr att jämföra med prognosen på 2,6 mnkr. 

Resultatprognos Marks kommun per april 2020 mnkr 

Budgeterat resultat 22,0 

Nämndernas prognos -30,9 

Gemensamma verksamheter 6,9 

Skatteintäkter och utjämning 10,6 

Finansnetto 0,0 

Årets resultat 8,6 

 
  



 

4 

Förvaltningsberättelse 
 

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av 
Marks kommuns verksamhet under de första fyra månaderna 2020. Det är 

den samlade kommunala verksamheten oberoende av hur verksamheten är 
organiserd som beskrivs med fokus på väsentligheter. I årets första rapport 
ges en förenklad förvaltningsberättelse med information främst om händelser 

och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisningen.  
 

Samhällsekonomisk utveckling 
Sammanfattande slutsatser i Sveriges kommuners och regioners (SKR) 

Ekonomirapport maj 2020 om kommunernas och regionernas ekonomi 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd 
ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt 
demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående 

coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de 
ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter 
har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra 

världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår. 

Allt präglas av osäkerhet 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och 

sysselsättning till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som 
försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan 

och fallande export. 

I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst 
märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. SKR 

väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den 
sedvanliga prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, 
som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av 

sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Scenario-
beskrivningen är ett ekonomiskt beräkningsantagande och inte någon 

medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget. Kalkylen bygger på att 
inga ytterligare restriktioner införs, utan att de som nu finns ligger kvar på 
samma nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. 

Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som vårdas för 
covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas 

långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs. 
Scenariot bygger också på att smittspridningen inte får en andra våg som en 
effekt av för snabbt avvecklade restriktioner eller genom att viruset muterar. 

SKR:s scenario kan utifrån dessa antaganden ses som ett bästa tänkbara 
utfall. Det finns dock stor osäkerhet och utvecklingen kan mycket väl bli 

sämre. 

Lönesumman minskar, allt rasar och återhämtningen tar lång tid 

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad 

konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i 
kommunernas och regionernas skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med 

att arbetade timmar faller med över 3 procent och att arbetslösheten ökar 
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med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den beräknas ligga kvar 
även under 2021. 

Trots att SKR utgår från ett relativt positivt scenario är bedömningen att 

lågkonjunkturen kommer att dröja sig kvar och det tar ända fram till 2023 
innan arbetsmarknaden är i balans igen. Det krävs dock att såväl BNP som 
sysselsättning stiger relativt snabbt för att nå dit. 

Den minskande sysselsättningen gör att hela summan av utbetalda löner i 

riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har inträffat sedan 1990-

talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, med 

0,9 procent (1,3 procent exklusive regelförändringar), vilket kan jämföras 

med 2009, under finanskrisen, då skatteunderlaget ökade med 1,2 procent 

(1,7 procent exklusive regelförändringar). Ökningen av skatteunderlaget ska 

täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en växande 

befolkning med ökade välfärdsbehov. Skatteunderlagets långsamma ökning 

innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. 

För att motverka krisen har staten lagt krispaket som fram till den 8 maj 
hade en beräknad påverkan på statens budget med cirka 185 miljarder 
kronor. Detta, samt andra effekter av krisen, innebär att statens finansiella 
sparande kommer att vara negativt under flera år. Statsskulden kommer att 

passera ramverkets intervall om en offentlig bruttoskuld på 35 procent  
+/– 5 procentenheter. Samtidigt har Sverige fortfarande en låg skuld i ett 

internationellt perspektiv. 

Långsiktiga verkningar 

Det kommer att ta lång tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av 

coronapandemin. Folkhälsomyndigheten återkommer till att det är först om 

4–5 år vi fullt ut kan se folkhälsokonsekvenserna av pandemin. Inte minst 

kan det komma att dröja länge innan det kommer ett vaccin som ger 

tillräckligt skydd. Coronapandemin får därmed antas vara något som 

påverkar vårt samhälle länge. 

Kommuner och regioner kommer att ytterligare behöva stärka sin beredskap 
och samverkansförmåga för att kunna klara eventuella nya vågor av 

smittspridning. Forskning för att säkerställa utveckling av vaccin mot och 
behandling av covid-19 är globalt viktiga satsningar. Hur den fortsatta 

smittspridningen kommer att utvecklas är mycket osäkert. Det är viktigt att 
ha en beredskap för andra scenarier, framförallt sådana som skulle ge ökad 
påverkan på samhället. Vad skulle ett fördjupat och utdraget förlopp få för 

konsekvenser? Vilka åtgärder bör vi i så fall vidta redan nu? 

Globalt sett skulle det också kunna ske stora förändringar, bland annat som 
en följ av en förändrad syn på sårbarhet och hur den ska hanteras. Ökad 

protektionism kan försämra de globala tillväxtförutsättningarna. Vissa menar 
att det nu finns en större möjlighet att genomföra önskvärda förändringar, 

såsom till exempel satsningar på klimatet, på övergång till en mer hållbar 
livsstil och på mer hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Även 
offentliga institutioner kan bli större, småföretag kan slås ut i stor skala 

medan vissa företag överlever och blir mer dominerande, digitala arbetssätt 
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och lösningar ökar i omfattning. De ekonomiska konsekvenserna riskerar 
också att påverka folkhälsan på både kort och lång sikt. Den hälsoklyfta vi 

redan har kan öka ytterligare mellan olika socioekonomiska grupper, vilket 
påverkar förutsättningarna för verksamheten i kommuner och regioner. De 
globala välfärdsklyftorna kan öka, såväl mellan som inom länder, med ökade 

sociala spänningar som följd. 

Stora kriser kommer sällan, men får desto större konsekvenser. Och vi har 

en tendens att glömma mellan varven – trots att det på lång sikt kanske är 

de stora händelserna som formar vårt samhälle. 

Befolkning 
Vid årsskiftet 2019/2020 var antalet invånare i kommunen 34 754, vilket är 
en minskning med 27 personer jämfört med ett år tidigare. Under januari-

april 2019 ökade dock antalet invånare med 64 personer. Under de första 
fyra månaderna 2020 har antalet invånare ökat med preliminärt 19 personer 
vilket motsvarar en befolkning på 34 773 personer. 

 

Arbetslöshet 
Arbetslösheten stiger 

Sedan början av mars är det totalt 71 037 personer som varslats om 

uppsägning i riket. Antalet personer som varslas om uppsägning avtar och 
ligger nu på den lägsta nivån sedan krisen inleddes och på riksnivå var det 
1 849 personer som varslades senaste veckan (vecka 19). 

Antalet nyinskrivna fortsätter att ligga på en hög nivå och arbetslösheten är 

8,3 procent. De flesta kommer från arbeten inom hotell och restaurang, 
försäljning och transport. Initialt drabbade krisen framför allt privata tjänster 

och de senaste veckorna har industrin tagit en större andel. Arbetsförmed-
lingens prognos är att till hösten 2020 är arbetslösheten 11 procent. 

Antalet nyanmälda platser minskar i de flesta branscher. Arbetsförmedlingen 

vill trots den dystra statistiken poängtera att det finns lediga platser. Det 
finns efterfrågan på personal inom utbildning, vård och omsorg men den är 
lägre än samma vecka förra året. Det är viktigt att tänka utanför boxen och 

att fokusera på omskolning, stärkande insatser arbetslösa och utbildning för 
kortutbildade samt finna nya utbildningar (jobbspår). Det finns en korrelation 

mellan längd på arbetslöshet och utbildningsnivå, ju längre arbetslöshetstid 
betyder ofta lägre utbildningsnivå.  

Arbetsförmedlingen mäktar inte med att matcha och använda de ekonomiska 

resurser som finns. De vädjar om hjälp via bland annat kommunernas lokala 
arbete via exempelvis arbetsmarknadsenheter.  
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Utmaningar 
Det lokala stödet och aktiviteterna är viktigare än någonsin inför hösten 

2020. Om en tid kommer arbetslösa som saknar försörjning, a-kassa, att 
söka försörjningsstöd. Flera av de nya arbetslösa förväntas lösa sin 
arbetssituation innan dess. Vi behöver stimulera dem som blivit arbetslösa 

från drabbade branscher som inte kan återhämta sig av strukturella skäl, om 
utbildning som en möjlighet och alternativ till arbetslöshet. Aktiviteter 

behöver starta för att främja integration. Det finns ansökningar om projekt 
och medfinansiering inlämnade som ska stödja utvecklingen av integration 
inom Marks kommun.  

Marks kommun har idag cirka 150 personer som har delvis eller helt 

försörjningsstöd och antalet ökar för närvarande med cirka 10 personer per 
månad. Det är viktigt att kartlägga vilka av dessa som kan ta del av 

arbetsträning och eventuell anställning med ekonomiskt stöd inom Marks 
kommun. En inventering av tillgängliga arbetsträningsplatser och 
bidragsanställningar behöver ske inom Marks kommun. Den nystartade 

arbetsmarknads- och integrationsenhetens grundbemanning kan vara på 
plats i augusti.  

Marks kommun har 37 ungdomar som behöver andra arbetsuppgifter då 

p.g.a. säkerhetsföreskrifter (för covid -19) inte kan påbörja sitt arbete. 
Cirka 120 unga blev inte erbjudna feriearbete då färre platser anmäldes av 

förvaltningarnas verksamheter 2020 än 2019. Arbete har inletts för att hitta 
lösningar via arbetsmarknads- och integrationsenheten och naturvårdslaget. 
Eventuellt kan hälften av dem som inte fick något feriearbete kunna erbjudas 

detta. Verksamheten saknar 3-6 arbetsledare och försäkringar om 
ekonomiska förutsättningar.  

Arbetsmarknadsstatistik för april 2020 och 2019 

 Riket    Västra Götaland  Marks kommun  

 apr-20 apr-19 
Skillnad 

% apr-20 apr-19 
Skillnad 

% apr-20 apr-19 
Skillnad 

% 

SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 4 501 5 280 -14,80% 4 501 5 280 -14,80% 10 21 -52,40% 

NYINSKRIVNA SÖKANDE 15 411  5 958 158,70% 15 411 5 958 158,70% 44 24 83,30% 
ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I 
PROGRAM 56 804 41 496 36,90% 56 804 41 496 36,90% 123 108 13,90% 

 - därav utan arbete i mer än 6 mån 21 380 19 847 7,70% 21 380 19 847 7,70% 49 35 40,00% 

 - därav utan arbete i mer än 12 mån 9 657 9 857 -2,00% 9 657 9 857 -2,00% 17 11 54,50% 

 - därav utan arbete i mer än 24 mån 3 084 3 693 -16,50% 3 084 3 693 -16,50% 4 2 100,00% 

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 79 908 68 013 17,50% 79 908 68 013 17,50% 189 178 6,20% 

ÖPPET ARBETSLÖSA 30 678 16 467 86,30% 30 678 16 467 86,30% 72 55 30,90% 

 

 

 

  



 

8 

Händelser av väsentlig betydelse 
Här beskrivs händelser av väsentlig betydelse som inträffat under årets fyra 

första månader eller efter dess slut, men innan rapporten upprättats. 
 

Med anledning av coronapandemi och de konsekvenser den medför på 

kommunen och kommunala verksamheter startades i mitten på mars en 

krisledningsorganisation på tjänstemannasidan. Den 17 april aktiverades 

krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden har beslutat om en inriktning för 

den fortsatta hanteringen av pandemin. Syftet med inriktningsbeslutet är att 

förhindra smittspridningen och optimera kommunens resurser för att hantera 

krisen, upprätthålla samhällsviktiga verksamheter samt stödja andra aktörers 

arbete för att minska konsekvenser för personer som bor och vistas i 

kommunen. 

Frånvaron inom äldreomsorgen, som normalt ligger runt 7-8 procent, har 

under perioden varit runt 20 procent, då personal ska stanna hemma vid 

minsta symptom. Personal har fått lägga om sina scheman och vara mer 

flexibla i sina roller och arbetsplatser. Kommunen haft akut behov av mer 

omvårdnadspersonal och socialförvaltningen har hanterat cirka 300 

ansökningar för tillfällig anställning. Resurser läggs på att de nyanställda får 

introduktion och utbildning innan de kan arbeta. Inom vård och omsorg har 

verksamheten arbetat generellt med att begränsa smittspridningen genom 

bland annat att säkerställa att hygienrutiner följs och förberedelse av 

vårdplatser. Det har krävts extra resurser för att säkerställa material-

tillgången för att kunna följa rekommendationerna kring vårdhygien och 

skyddsutrustning. Förvaltningen har hela tiden kunnat följa rekommenda-

tionerna och arbete har gjorts för att säkra material på kort och lång sikt. 

I mars kom rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att förlägga 

undervisning vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen på distans, som en 

del i arbetet för att minska smittspridningen. Den 17 mars beslutades om 

distansundervisning för elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen i 

Marks kommun. Övergången till distansundervisningen har i Marks kommun 

fungerat, både tekniskt och pedagogiskt. Gymnasiesärskolan har haft 

verksamhet som vanligt under hela perioden.  

Kommunen har av Smittskydd Västra Götaland uppdrag att utföra tillsyn på 

restauranger och caféer m.fl. Smittskydd Västra Götaland har även påtalat 

behov av prioriterad tillsyn vid särskilda boenden. 

Coronapandemin har påverkat kultur- och idrottsliv, med inställda 

evenemang, tävlingar etc. Även kommunens fritids- och kulturverksamheter 

har upplevt ett stort bortfall av besökare/deltagare.  

Den 1 januari 2020 startade en ny enhet inom arbetsmarknad och 

integration enligt beslut som togs av kommunfullmäktige i juni 2019. 

Enheten arbetar med arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska 

insatser, integration, flyktingmottagning och feriearbete.  

Ett nytt boendeinom funktionshinder, Lunnaliden, har startat för personer 

med förvärvad hjärnskada. 
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Under början av året ledde mycket regn till att flödena i Häggån och Viskan 

blev mycket höga. SMHI utfärdade en klass 2-varning för bland annat Viskan. 

Teknikverksamheten aktiverade sin krisledningsorganisation under cirka två 

veckor i februari för att säkerställa dricksvattnet och höja beredskapen inför 

en eventuell större översvämning. Vännåkra vattentäkt stängdes av som en 

säkerhetsåtgärd. Det blev aldrig någon produktionsstörning av dricksvatten, 

utan de största effekterna av de höga flödena var att enstaka cykelvägar och 

vägar fick stängas av i Kinna under ungefär en vecka. Åtgärder som är 

genomförda de senaste åren till exempel vallar och höjning av el-skåp, för 

att minska påverkan på dricksvattenanläggningar vid höga flöden i 

vattendrag visade sig fungera bra vid de höga flödena i februari. 

Marks Kraftvärme AB:s VD arbetsbefriades under hösten efter misstänkta 

oegentligheter angående tagande av muta. Bolagets styrelse valde utifrån 

det att vid styrelsemöte den 13 februari 2020 skilja VD från sin anställning 

med omedelbar verkan. För närvarande pågår en polisutredning angående 

tagande av muta. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-23 att inte bevilja 

den tidigare VD:n ansvarsfrihet. En extern revision för granskning av bolaget 

har upphandlats.   
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Väsentliga personalförhållanden 
Rapporten är avgränsad till tre områden; 

• Sjuktal 

• Frisktal 

• Personalomsättning 

 

Medarbetarna i Marks kommun förväntas leverera insatser med god kvalitet. 

Det innebär att det ställs krav på motiverade, engagerade och kompetenta 

medarbetare som vill och kan ta ansvar för kommunens utveckling. Det 

förutsätter en hållbar personalförsörjning som innebär friska medarbetare. 

Ett sätt att ”mäta och redovisa arbetsmiljön” är sjuktalen, sjukfrånvaro, 

långtidssjukfrånvaro, frisktal och personalomsättning.  

Sjukfrånvaron har minskat men med coronapandemin ökar den igen  

För perioden april- mars (12-månadersperiod) för de fyra åren 2016-2020 
kan vi se att sjukfrånvaron minskar. Totalt för kommunen (den streckade 
linjen) sjunker sjukfrånvaron från knappt 8 procent till drygt 6 procent sett 

över samtliga perioder.  
 

 
 

Med tanke på coronapandemin är det intressant att se på utvecklingen under 

2020 då Folkhälsomyndigheten uppmanat alla med minsta symtom att 

stanna hemma. I grafen nedan går det tydligt att se att sjukfrånvaron under 

februari och mars 2020 sticker iväg för alla stora nämnder (mindre nämnder 

utelämnade för tydlighetens skull). Kommunstyrelsen (ej med i grafen) är de 

enda som inte har en markant uppgång i februari och mars.  
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Långtidssjukfrånvaron har minskat  

Utvecklingen under åren 2016-2020 av långtidssjukfrånvaron för perioden 

april-mars visar samma trend som sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaron 
mäts som andel sjuka med 60 eller fler sjukdagar i förhållande till all 
sjukfrånvaro.  

 
Långtidssjukfrånvaron utgör ofta en stor andel av total sjukfrånvaro. I 

perioden 201604-201703 var nivån för kommunen 50 procent för att under 
perioden 201904-201903 ha sjunkit till 35 procent.  
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Frisktalet ökar  

Frisktalet utgörs av andelen medarbetare som är sjukfrånvarande max fem 

dagar under respektive period och frisktalet ökar för många nämnder. 
Frisktalet för samtliga ligger i den sista perioden på 70 procent. 

 
En verksamhet kan ha ett högt frisktal samtidigt som hög långtidssjuk-
frånvaro, vilket innebär att en stor andel av medarbetarna sällan är sjuka 

samtidigt som det finns en relativt stor andel av medarbetare som varit sjuka 
länge. 

 
Mindre nämnders värden varierar eftersom de är känsligare för få personers 
långtidssjukfrånvaro. 
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Personalomsättningen är konstant och för hög  

För Marks kommun är personalomsättningen relativt konstant på knappa 

15 procent. Barn- och utbildningsnämnden har över perioderna sänkt sin 
personalomsättning från cirka 15 procent till 10,5 procent. Teknik- och 

servicenämnden har svängt upp och ner men i den sista perioden ligger även 
de på 10,5 procnet. 
 

 
 

Personalomsättningen beror till viss del på Marks arbetsmarknad som bland 
annat påverkas av närhet till större städer. Grannkommunerna Borås och 

Varberg har en total personalomsättning på drygt 10 procent. Ale, nära 
Göteborg och Trollhättan, har en personalomsättning på samma nivå som 
Mark (källa: Kolada). 
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Chefsomsättningen har minskat något   

Barn- och utbildningsnämnden har haft en mycket hög chefsomsättning 

perioden 20180404-20190331, vilket förklaras av en omorganisation som 
gjorts. I den sista perioden har Teknik- och servicenämnden en stabil 

chefsomsättning på dryga 5 procent. Sammantaget har chefsomsättningen 
minskat något i kommunen.  
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Följetal inom personalområdet   

Följetal per 31e mars 2017 2018 2019 2020 

Antal tillsvidareanställda  2 957 2 941 2 921 2 978 

- varav kvinnor 2 441 2 414  2 387 2 432 

- varav män 516 527 534 546 

Antal tidsbegränsat anställda 435 438 509 483 

- varav kvinnor 329 336 390 356 

- varav män 106 102 119 127 

Andel % tv med heltid 72,5 73,6 74,6 75,7 

- varav kvinnor 68,6 70,2 71,1 72,6 

- varav män 91,3 89,6 90,1 89,6 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 93,7 93,9 94,1 94,3 

- varav kvinnor 93,0 93,3 93,4 93,7 

- varav män 97,1 96,6 96,9 97,1 

     

Följetal april-mars 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Personalomsättning % 14,8 15,1 16,9 13,9 

Personalomsättning chefer % 16,7 17,5 22,0 15,3 

Sjukfrånvaro % 7,7 6,6 6,0 6,3 

- varav kvinnor 8,2 7,2 6,5 6,8 

- varav män 5,3 4,5 4,2 4,6 

Långtidssjukfrånvaro % 50,2 42,2 35,8 35,2 

- varav kvinnor 51,0 42,8 36,7 35,5 

- varav män 45,0 38,0 30,4 34,1 

Antal långtidssjuka 473 397 383 362 

Frisktal % 60,1 60,3 60,8 70,2 

Timavlönad personal, antal timmar 469 731 444 996 467 497 466 832 

Mertid/fyllnadstid, antal timmar 24 211 23 860 29 465 27 120 

Övertid, antal timmar 34 227 32 479 39 398 34 441 
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Förväntad utveckling 
Här ges upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende 

ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 
 

Finansiella mål 

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

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

Målen är från och med 2020: 

• resultatmål om 1 % av skatt, utjämning och finansnetto (fyraårs snitt) 

• finansieringsmål att kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är lägre 

än 90 % av vår kommungrupps (pendlingskommun nära större stad) 

bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt) 

• planeringsmål att ha oförändrad skattesats. 

 

 

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  

2017 

Utfall 
Helår  

2018 

Utfall 
Helår  

2019 

Prognos 
Helår  

2020 

   Positiva 
ekonomiska       
resultat              
Resultatet ska 
uppgå till minst 1 
procent av skatter, 
utjämning och 

finansnetto i 
genomsnitt under 
fyra år.  

 Senaste 
fyraårs- 
perioden 

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

 Innevarande 
år 

4,3 % 1,8 % 2,3 % 0,4 % 

Skuld/invånare 

Kommunkoncernen 
ska i högre grad än 
kommungruppen 
finansiera 
verksamheten med 
egna medel. 
Skuld/inv ska därför 

vara lägre än 90 % 
av kommun-
gruppens utfall. 

 Senaste 

fyraårs- 
perioden 

   69 % 

 Innevarande 
år 

68 % 69 % 69 % 69 % 

Oförändrad 
skattesats 

 
 Skattesats 

oförändrad 
Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
förändrad 
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Helårsprognos 
Avsnittet innehåller en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig  

till den budget som fastställts för den löpande verksamhetens drift och 
investeringar. Samtliga nämnder har beaktat att sjuklönekostnader i 

april-maj kommer ersättas från staten. Någon ersättning för vård- och 
omsorgskostnader har däremot inte beaktats i prognosarbetet.  
 

 
Driftredovisning 

 

Belopp i miljoner kronor 

(mnkr) 

Utfall 

april 

2019 

Utfall 

april 

2020 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Budget-

avvikelse 

2020 

Fullmäktige, partistöd och 

revision 1,4 1,3 5,0 5,0 5,0 0,0 

Kommunstyrelsen 56,8 56,7 162,9 168,4 177,4 -9,0 

Barn- och utbildningsnämnden 280,9 296,5 845,2 886,9 898,4 -11,5 

Kultur- och fritidsnämnden  21,3 23,8 75,5 75,2 76,3 -1,1 

Miljönämnden 2,7 3,3 8,0 8,4 9,7 -1,3 

Plan- och byggnadsnämnden 2,6 2,7 5,6 7,3 7,1 0,2 

Socialnämnden 121,2 122,9 371,5 379,9 381,9 -2,0 

Äldreomsorgsnämnden 159,4 162,3 489,1 502,1 508,5 -6,4 

Teknik- och servicenämnden 15,9 17,6 47,5 48,5 48,3 0,2 

Valnämnden 0,2 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 

Överförmyndarnämnden 1,1 0,8 2,3 2,8 2,8 0,0 

Summa nämnder 663,6 687,9 2 013,3 2 084,6 2 115,5 -30,9 

Pensioner 9,3 12,7 41,8 54,0 54,0 0,0 

Bidrag för Horredshallen 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 6,9 

Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 

Behovs- och 

verksamhetsförändringar 0,0 0,0 1,8 9,2 9,2 0,0 

Kommunreserven 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 0,0 

Övriga verksamhetsposter 35,5 42,6 -24,5 -32,0 -32,0 0,0 

Gemensamma 

kostnader/intäkter 44,8 55,3 19,0 45,5 38,6 6,9 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 708,4 743,2 2 032,4 2 130,1 2 154,1 -24,0 

 
Nämnderna 

Kommunfullmäktige inklusive valda revisorer prognostiserar ett utfall för 

2020 som är i enlighet med budget. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetunderskott på 9 mnkr som 

framförallt förklaras av utredningar i samband med fysisk planering 

(4,6 mnkr), covid-19 (2 mnkr) medan resterande 2,4 mnkr av underskottet 

hänförs till ordinarie verksamhet. Krisledningsnämnden har aktiverats och 

kommer i nästa delårsrapport redovisas som en egen nämnd. 
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Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 
11,5 mnkr. Den enskilt största förklaringen till underskott avser digitala 

läromedel (7,6 mnkr), ett ansvar som övertogs från kommunstyrelsen inför 
2020. Nämnden lyfter även ökad hyres- och städkostnad för Strömskolan 
(2,0 mnkr) och uppstarten av den nya enheten för arbetsmarknad och 

integration (3,9 mnkr) som områden som avviker från budget. Nämnden 
beskriver att covid-19 innebär ett osäkrare läge med direkta effekter såsom 

lägre omsorgsintäkter och vikariekostnader och högre sjuklönekostnader och 
bidrag för desamma. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott på 1,1 mnkr vilket 

främst kan kopplas till inkomstbortfall med anledning av covid-19. De 

verksamheter som påverkas mest är uthyrning av idrottsanläggningar, 

badverksamheten samtidigt som sommaraktiviteter har ställts in. 

Miljönämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 1,3 mnkr. 

Underskottet förklaras av bortfall av intäkter som till lika delar beror på 

Covid-19 samt mindre resurser för tillsyn under implementeringen av nytt 

verksamhetssytem. Sammantaget prognostiseras 50-75 procent av den 

budgeterade avgiftsfinansierade tillsynen genomföras.   

Plan- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget om 

0,2 mnkr som föklaras av att sjuklönekostnader ersätts med bidrag för april-

maj samt att projektledningen för implementering av nytt verksamhets-

system sker med befintlig personal. Detta förväntas väga upp visst 

underskott för intäkter inom plan- och bygglovsverksamheten. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr relaterat till hur 
covid-19 kan påverka nämndens verksamhet. Nämnden pekar på att läget är 

väldigt osäkert men att prognosen baseras på ökade kostnader för LSS, 
försörjningsstöd och övriga ärendekategorier inom individ- och 
familjeomsorgen samt att sjuklönekostnader i april-maj ersätts av staten. 

Äldreomsorgsnämndens prognos är ett budgetunderskott om 6,4 mnkr. 

Nämnden beskriver precis som övriga nämnder en osäkerhet i hur 
verksamheten påverklsas under resterande del av året med anledning av 

covid-19. Prognosen för den ordinarie verksamheten uppskattas till 8 mnkr i 
överskott medan merkostnaderna för covid-19 prognostiseras till 14,4 mnkr 

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett överskott 0,2 mnkr vilket 

främst avser bidrag för sjuklönekostnader i april-maj. Inom gata/park 

prognostiseras lägre kostnader för vinterväghållning men ökade kostnader 

för bland annat gatubelysning. Den milda vintern har även skapat ett 

överskott inom lokalförsörjningen men detta planeras att användas till ökade 

underhållsåtgärder senare under året. 

Valnämndens prognos är ett utfall i nivå med budget. 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget. 
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I stort sett alla nämnder poängterar den osäkerhet som covid-19 innebär för 

såväl verksamhet och ekonomi. För att illustrera hur den ”ordinarie 

verksamheten” utvecklas kan nedanstående uppställning vara till hjälp: 

Prognostiserad budgetavvikelse   -31 mnkr 

Högre kostnader/lägre intäkter p.g.a. covid-19     20 mnkr 

Förändrade redovisningsprinciper      5 mnkr 

Nämndernas avvikelse ”ordinarie drift”    -6 mnkr 

 

Gemensamma verksamheter 

Utanför nämndernas budgetar prognostiseras utfallet i stort bli som budget. 

En intäkt på 6,9 mnkr i form av bidrag för om- och tillbyggnaden av 

Horredshallen bedöms erhållas under året. Intäkten är ej budgeterad och 

innebär ett överskott om 6,9 mnkr.   
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Investeringsredovisning 
 

Per nämnd, mnkr Investe-

ringsbudget 

2020 inkl 

tillägg 

Utfall 

jan-

april 

2020 

Prognos 

2020 

Budget-

avvikelse  

          

Kommunstyrelsen 10,0 0,3 10,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 11,0 0,3 11,0 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden 2,0 0,3 1,7 0,3 

Socialnämnden 1,3 0,0 1,3 0,0 

Äldreomsorgsnämnden 1,7 1,2 1,7 0,0 

Miljönämnden 0,6 0,2 0,6 0,0 

Plan- och byggnadsnämnden 0,6 0,2 0,6 0,0 

Summa: 27,2 2,6 26,9 0,3 

          

Teknik- och servicenämnden:         

Skattefinansierad del:         

Internservice 87,0 7,8 96,3 -9,3 

Gator, parker och GC-vägar 39,6 5,0 39,2 0,4 

Summa skattefinansierad del 126,5 12,7 135,4 -8,9 

Taxefinansierad del        

Vatten och avlopp 197,9 48,2 153,4 44,5 

- varav överföringsledningsprojekt (ÖFL) 88,2 24,0 61,0 27,2 

Avfallshantering 1,8 0,1 2,1 -0,3 

Summa taxefinansierad del 199,7 48,3 155,5 44,2 

S:a teknik- och servicenämnden 326,2 61,1 290,9 35,3 

Investeringar totalt 353,4 63,7 317,8 35,7 

varav skattefinansierad del 153,7 15,4 162,3 -8,6 

varav taxefinansierad del 199,7 48,3 155,5 44,2 

 
Investeringsprognos  

Årets investeringsbudget är, efter ombudgetering och beslut utökningar,  

353,4 mnkr. Merparten eller knappt 200 mnkr avser taxefinansierad 

verksamhet medan drygt 153 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. 

Sedan införandet av komponentredovisning ska även pågående projekten 

beaktas. De redovisas i separat tabell eftersom budgeten för dessa inte 

fördelas utan är placerad på färdigställande året. 

Prognosen för årets investeringar uppgår till 488 mnkr eftersom dels 317,8 

mnkr i tabell ovan samt prognosen för pågående projekt nedan, 170,2 mnkr 

motsvarar årets förväntade investeringsutgifter. Utfallet 2019 var 318,9 

mnkr och årets utfall bedöms därmed innebära en ökning med drygt 50 %.  

Det finns per siste april inga tecken på att covid-19 bromsar utvecklingen 

utan i stort sett alla större projekt som är igång följer sina tidplaner. 

Undantag finns givetvis där projekten VA-ledning Vännåkra och Kovra-

Ekhaga blivit försenade till 2021. De bidrar med 12,3 mnkr resp 4,1 mnkr i 

avvikelsen 44,5 mnkr för vatten och avlopp. Övriga projekt som inte följer 

ursprunglig planering är framförallt ÖFL-projekten i nordvästa delen av 
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kommunen där överföringslednignarna Sätila-Flohult Dyrenäs, Hajom-

Hajomskrysset och Melltorp-Balltjärn-Stjärnhult som samtliga är senarelagda 

något mot tidplan i budgeten och numera beräknat färdiga under 2022. 

Avvikelsen inom internservice avser främst ombyggnationen av 

socialförvaltningens lokaler på Eriksdalsgatan som ursprungligen planerades 

2019 men nu utförs i år istället. 

Pågående projekt 

Pågående projekt, 
mnkr, färdigställande år 
i parantes 

Budget 
Utfall tom 

2019 

Utfall 

30/4 

2020 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022- 

Om- och tillbyggnad 

Horredshallen (-20) 
26,3 12,6 10,5 13,6   

Nybyggnad Stall 

bosgården (-20) 
14,8 12,6 0,3 2,1   

Om- och tillbyggnad 

Kaskad (-22) 
100,0 1,0 0,0 3,0 57,3 73,7 

Nybyggnad Lyckeskolan (-

21)  
308,0 71,0 30,6 163,0 74,0  

Nybyggnad förskola Skene 

(-22) 
25,0 0,8 0,3 4,2 20,0 17,0 

Ombyggnad 

Kungabergsbadet (-20) 
8,2 0,4 4,6 7,8   

Summa 484,9 72,9 31,4 170,2 151,2 90,7 

*) Projekt (kursiva) med beräknat färdigställande -20 ingår i investeringsredovisningen ovan och ingår 
därför inte i summeringen för pågående projekt 

Om- och tillbyggnad Horredshallen, arbetet fortskrider enligt tidplan för ett 
färdigställande i maj/juni 2020. Bidrag som lämnats av Varbergs 

sparbanksstiftelse och riksidrottsförbundet ingår inte i projektbudgeten om 
26,3 mnkr utan redovisas i årets resultat. 

Projektet nybyggnad stall Bosgården i Örby är nästintill färdigt. Föreningen 

tog stallet i bruk under oktober 2019. Totalutgift för nybyggnad av stall 
Bosgården är 14,8 mnkr efter avdrag för kostnad för tillfälligt stall om 0,7 

mnkr.  

Om- och tillbyggnad Kaskad - årets utgifter avser statusbedömning av 
befintlig byggnad samt förslagsutredning till utformning av det nya badhuset. 
Projektet beräknades initialt till 100 mnkr men summan komemr att ses över 

när projekteringen är klar och presenteras. Badhuset planeras att vara stängt 
för renovering juni 2021-september 2022. 
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Nybyggnation Lyckeskolan innehåller dels en skolbyggnad (240 mnkr) och 
två idrottshallar (68 mnkr) vilka planeras att stå färdiga sommaren 2021. 

Byggnationen har kommit en bra bit på vägen. När denna rapport skrivs i 
mitten av maj 2020 har stommen på idrottshallarna börjat monteras. Det är 
både stålpelare, limträbalkar, betongbjälklag och betongväggar som ska 

monteras och målet är att ha stommen uppe till semestern. Innan dess ska 
plattan gjutas klart och parallellt med stommen platsgjuta två skyddsrum.  

I skolbyggnaden  är det stort fokus på de invändiga arbetena, det gipsas 

innerväggar och utförs en mängd olika installationsarbeten så som el, rör, 
ventilation, sprinkler, kökskyla och hissar. Dessa arbeten kommer pågå 
under en längre tid och snart påbörjas även arbeten med undertak, 

mattläggning och målning. 

Utvändigt pågår det fasadarbeten, betongfasaderna målas i gult och 
plåtslagare klär in fönster och takfot. Murarna är i gång och man kan redan 

nu skymta en tegelfasad bakom ställningen vid gaveln mot Skene. 

Idrottshallen vid Lyckeskolan sedd från entrétorget i nordväst. Bild: Fredblad Arkitekter 

Ny förskola Skene planeras att byggas som en ersättning för Solgårdens 
förskola på en tomt invid Lindängs äldreboende. Detaljplanarbetet pågår och 

beräknas klart under hösten 2020. En förslagshandling till konceptförskola 
har tagits fram och projektering har påbörjats. Första beräkningen gjordes 
till 25 mnkr men nu står det klart att förskolan föreslås innehålla 6 

avdelningar och prognosen uppgår därmed förnärvarande till 42 mnkr. 

Ombyggnad av Kungabergsbadet kommer att vara färdigställt inför 
badsäsongen 2020, projektet följer såväl budget som tidplan. 
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Resultatprognos 
 
 Kommunen 

Belopp i miljoner kronor  
Utfall Budget Prognos Budget 

2019 2020 2020 avvikelse 

Verksamhetens intäkter  440,1 461,5 485,0 23,5 

Verksamhetens kostnader  -2399,8 -2 512,6 -2 560,1 -47,5 

Avskrivningar -72,6 -79,0 -79,0 0,0 

Verksamhetens 

nettokostnader -2 032,4 -2 130,1 -2 154,1 -24,0 

Skatteintäkter 1 541,9 1 600,8 1 545,9 -54,9 

Utjämning 529,0 546,4 611,9 65,5 

Verksamhetens resultat 38,5 17,1 2,1 -15,0 

Finansiella intäkter 11,8 6,3 8,5 2,2 

Finansiella kostnader -2,1 -1,4 -3,6 -2,2 

Resultat efter finansiella 

poster 48,2 22,0 8,6 -13,4 

Uppskjuten skatt     

Årets resultat 48,2 22,0 8,6 -13,4 

 

Verksamhet 

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till 2 154,1 mnkr, en ökning 

med 121,7 mnkr (6 procent) jämfört med utfallet 2019. Förutom 

nämndernas prognoser ingår även de poster som redovisas utanför 

nämnderna under gemensamma verksamheter. Som beskrivits tidigare i 

rapporten påverkas verksamhet och ekonomi av covid-19 och prognoserna är 

därmed mer osäkra och försiktiga än vanligt. Läget uppdateras dagligen 

kring olika bidrag och kompensationer. Prognosen är baserad på att 

sjuklönekostnad för april-maj ersätts av staten vilket sedan dess ändrats till 

att omfatta även juni-juli är ett exempel på varför prognosen är osäkrare än 

normalt. Även frågan om ersättning för vård- och omsorgkostnader kan 

innebära att mer kostnader ersätts än vad prognosen baserats på.  

Finansiering  

Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift 

baseras på prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner den 29 april 

2020. De prognostiserade intäkterna är 2 157,8 mnkr, inklusive kommunens 

andel av den del av statsbidraget ”välfärdsmiljarderna” som baseras på 

flyktingvariabler (6 mnkr) och generella statsbidrag som annonserats under 

våren (70,8 mnkr). Prognosen är 10,6 mnkr högre än budget. Detta innebär 

att skatteintäkterna, inklusive statsbidrag, förväntas öka med 4,2 procent 

(86,9 mnkr) mellan 2019 och 2020. Ökningen består så gott som 

uteslutande av de generella bidragen. SKR understyrker att läget är osäkrare 

än nånsin vilket kan få effeketer på prognoserna senare i år.  

Finansnettot prognostiseras bli som budget vilket innebär 4,8 mnkr lägre än 

2019.  

 



 

24 

Resultat 

Det prognostiserade resultatet är 8,6 mnkr, vilket är 13,4 mnkr lägre än 

budget och knappt 40 mnkr lägre än resultatet 2019. 

Coronapandemin förväntas påverka verksamheten under hela året och 

flertalet nämnder beskriver ett osäkert läge vad gäller årets prognoser. För 

att ge en bild av hur den ordinarie verksamhetens utvecklar sig har vi 

baserat på nämndernas rapporter gjort följande bedömning kring resultatet: 

 

Prognostiserat resultat     9 mnkr 

Högre kostnader/lägre intäkter p.g.a. covid-19   20 mnkr 

Förändrade redovisningsprinciper     5 mnkr 

Prognostiserat resultat ”ordinarie drift”  34 mnkr 

 

Uppställningen beaktar inte utvecklingen för skatt och utjämning vilka också 

påverkats av covid-19 i form av lägre skatteintäkter och kompensation i form 

av generella statsbidrag. En rimlig bedömning är att intäkterna utan 

pandemin snarare varit i nivå med budget istället för nu drygt 10 mnkr högre 

än budget vilket innebär att resultatprognosen utan effekterna från covid-19 

och ändrade redovisningsprinciper varit i nivå med budgeterat resultat 22 

mnkr. 
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Balanskravsresultat 
Här lämnas en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 

Balanskravet innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna varje 
år. Kommunen har uppfyllt det lagstadgade balanskravet sedan det infördes 

år 2000. Det sammanlagda resultatet för åren 2000 – 2019 är 689,7 mnkr 

efter de justeringar som görs vid balanskravsavstämning.  

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

riktlinjerna ska avsättning till reserven ske i sådan omfattning att kommunen 
tror sig klara en normal konjunkturnedgång utan att detta påverkar 
verksamheten kortsiktigt. Reserven uppgick till 93,5 mnkr efter den 

avsättning som gjordes under 2017. Någon ytterligare avsättning har inte 
gjorts sedan dess. 

 

mnkr  2019 

Prognos 

2020 

Årets resultat 48,2 8,6 

Reducering för realisationsvinster -3,5 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 44,7 8,6 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 44,7 8,6 

Balanskravsresultat från tidigare år 645,0 689,7 

Ackumulerat balanskravsresultat 689,7 698,3 

Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0 
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Räkenskaper 
 

Resultaträkning 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Utfall 

jan-april 2019 

Utfall 

jan-april 2020 

Verksamhetens intäkter 130,0 129,8 

Verksamhetens kostnader -815,2 -846,2 

Avskrivningar -23,3 -26,7 

Verksamhetens nettokostnader -708,4 -743,2 

Skatteintäkter 511,8 504,0 

Utjämning  176,7 186,3 

Verksamhetens resultat -19,9 -52,9 

Finansiella intäkter  7,5 3,4 

Finansiella kostnader -0,8 -2,5 

Resultat efter finansiella poster -13,3 -52,0 

Extraordinära poster 0,0 0,0 

Periodens resultat -13,3 -52,0 

 

Periodens resultat blev -52 mnkr vilket kan jämföras med -13,3 mnkr för 

samma period föregående år.  

Verksamhetens samlade nettokostnader ökade med 34,8 mnkr (4,9 %) 

jämfört med samma period föregående år.  

Skatteintäkter och utjämningsbidrag är kommunens viktigaste 

finansieringskällor. Under årets första fyra månader var utfallet 690,3 mnkr 

vilket är något över nivå för samma period 2019. Utfallet är lågt eftersom 

beräknad slutavräkning för innevarande år har bokats upp medan förväntade 

generella statsbidrag inte påverkat utfallet per 30 april. 

I den finansiella verksamheten genomfördes under årets tre första månader 

försäljningar av samtliga innehav i räntefonder. Värdeökningar i innehaven 

bokfördes i samband med årsbokslutet. Försäljningarna under 2020 innebar 

en positiv resultatpåverkan med ytterligare 0,9 mnkr. 

 

De finansiella tillgångarna uppgick per 2020-04-30 till 342 mnkr. Medlen 

bestod enbart av likvida medel. Kommunens likviditet förstärktes i början av 

april i och med återbetalning av internt lån från Spinnerskan i Mark AB med 

204 mnkr. 
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Balansräkning 
  Aprilbokslut Bokslut 

Belopp i miljoner kronor 2019 2020 2019 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,4 0,0 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  1 164,3 1 345,6 1 328,6 

Maskiner och inventarier  92,2 101,5 108,5 

Pågående nyanläggningar  52,6 172,6 98,5 

Finansiella anläggningstillgångar  278,9 126,2 126,2 

Summa anläggningstillgångar 1 588,0 1 619,8 1 661,8 

Omsättningstillgångar    

Förråd 1,0 1,0 1,0 

Exploateringsområden  7,1 7,7 7,5 

Fordringar  417,6 219,1 417,2 

Kortfristiga fordringar 174,3  177,6 

Kassa och bank  78,4 342,4 115,9 

Summa omsättningstillgångar 678,4 570,3 719,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 266,4 2 316,8 2 380,9 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

Eget kapital  1 666,1 1 674,8 1 726,8 

därav periodens resultat -13,3 -52,0 48,2 

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 38,9 37,5 37,7 

Summa avsättningar 38,9 37,5 37,7 

Skulder    

Långfristiga skulder  70,2 82,5 81,4 

Kortfristiga skulder  491,3 521,9 535,0 

Summa skulder 561,5 604,4 616,4 

SUMMMA EGET KAPITAL,     

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 266,4 2 316,8  2 380,9 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits     

bland skulder eller avsättningar  677,0 650,5 658,4 

 -varav löneskatt 130,2 127,0 128,6 

Övriga ansvarsförbindelser  1 137,5 1 212,2 1 212,2 

 


