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Del 1. Inledning och sammanfattning 

Rapportens struktur 

Del 1. Inledning och sammanfattning 

Rapporten inleds med en sammanfattning för områdena verksamhet, 

personal och ekonomi. Detta följs upp med korta punkter för händelser under 

årets åtta första månader. 

Del 2. Förvaltningsberättelse 

Här ges en samlad beskrivning av kommunens ekonomi och verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen inleds med ekonomiska trender, lite om kommunens 

utveckling och tillväxt samt kommunfullmäktiges uppdrag och mål. Därefter 

följer en personalredovisning. Avsnittet avslutas med en utvärdering av 

ekonomisk ställning samt drift- och investeringsredovisningar. 

Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen 

Avsnittet inleds med tillämpade redovisningsprinciper och finansiella analyser 

med sammanfattande kommentarer av det ekonomiska utfallet, dels för 

kommunen och dels för Spinnerskankoncernen, där kommunens bolag är 

samlade.  

Därefter redovisas ekonomiska rapporter för både kommunen och 

kommunkoncernen (kommunen och bolagen). Rapporterna omfattar 

resultaträkning, kassaflödesrapport samt balansräkning med förklarande 

noter.  

Efter de finansiella rapporterna kommer en separat redovisning av den 

taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp samt avfallshantering. 

Del 4. Övrigt 

Rapporten avslutas med en beskrivning av var nämnder och bolags 

delårsrapporter (verksamhetsberättelser) kan läsas samt hur 

granskningsrapporten kommer att presenteras. 
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Sammanfattning 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens totala ekonomi och verksamhet under de första åtta 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 uppdrag bedöms uppfyllas helt eller i hög grad. Sedan 

aprilrapporten har kultur- och fritidsnämnden höjt bedömningen för kultur- 

och fritidsverksamheten från delvis till i hög grad. Miljönämnden har sänkt 

bedömningen för livsmedelstillsyn från helt till i hög grad. 

Personal 

Personalomsättningen har sänkts med 3 procentenheter och är nu 13,4 

procent. När det gäller sjukfrånvaron så är den positiva trenden stabil med 

sjunkande sjuktal, där kommunen nu redovisar 6,3 procent dvs en sänkning 

med 0,8 procentenheter. Även frisktalet har ökat med 0,9 procentenheter 

och är nu uppe på 60,1 procent. 

Löneöversynen för 2018 är i stora delar avslutad och utfallet ligger inom den 

nivå som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde (2,3 + 0,2 %) inför 

översynen. Revisionen för lärarkollektivet kvarstår då centrala parter inte 

kommit överens om nytt centralt kollektivavtal (HÖK) utan kallat in medlare. 

Ekonomi 

Periodens resultat blev 72 mnkr vilket är 33 mnkr lägre än resultatet vid 

samma tidpunkt föregående år.  

Resultatprognosen pekar på ett resultat på drygt 26 mnkr vilket innebär ett 

överskott mot budget på 8 mnkr.   

Resultatprognos Marks kommun augusti 2018 mnkr 

Budgeterat resultat 18,4 

Nämndernas prognos -28,1

Gemensamma verksamheter 18,0

Skatteintäkter och utjämning 15,8

Finansnetto 2,2 

Årets resultat 26,4 
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Axplock från årets första åtta månader 

Här presenteras plock från nämnders och styrelsers rapporter. 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen anordnat en demokratidag i Rydal. Under dagen var det 

bland annat paneldebatt om medias roll i demokratin, föredrag med Hasse 

Carlsson kring ”vem är jag i demokratin?” samt demokratitorg kring frågor 

såsom hur man kan påverka i demokratin. 

Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer 

synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet. 

Rydal har haft en stor publiktillströmning under sommaren till 

utställningarna, där utställningen om Kasthall lockade besökare med både 

lokal anknytning samt besökare med designintresse. Till och med augusti 

noteras över 7 000 besökare till museet. 

Rydals museum och Anne Frankutställningen har uppmärksammats stort i 

media och av Utrikesdepartementet i samband med ett seminarium om 

förintelsen. Kommunen har i detta sammanhang fått lovord för att satsa så 

stort på arbetet mot diskriminering och för kunskap. 

Under 2018 är Marks kommun utsedd att vara en av fyra filmfestival-

kommuner i Västra Götaland. Förhandspremiären av den prisade filmen 

"Gräns" fick stor uppmärksamhet när den visades i Kinna konserthusbiograf 

som ett samarbete mellan Film i Väst, Göteborgs Filmfestival och Marks 

kommun. 

Överföringsledningen är nu lagd hela sträckan mellan Sätila och Ubbhult och 

när pumpstationer och tryckstegringsstationer är på plats kommer ledningen 

att tas i bruk. 

Den 7 juli var det fotbollsfest i Stationsparken i Kinna. Sverige spelade VM i 

fotboll och Sveriges match mot England visades på storbildsskärm. Intresset 

var stort och många tog chansen att se matchen. 

Det varma och torra sommarvädret medförde att det blev mycket torrt i skog 

och mark. Risken för bränder var stora och eldningsförbud gällde under 

större delen av sommarmånaderna. Låga grundvattennivåer innebär att det 

finns behov av att minska vattenförbrukningen och bevattningsförbud 

infördes. Torkan medförde även dåliga skördar som kommer att leda till 

foderbrist vilket under kommande höst och vinter kommer att drabba många 

lantbrukare och djurägare. Kommunen har medverkat till att erbjuda 

outnyttjad mark för foder till djur samt varit aktiv till att informera om 

gruppen "Foderhjälp" på Facebook. 

En ny lekplats i Stationsparken i Kinna färdigställdes i juni. Lekplatsen har 

tema ”Trafik”. Ytterligare en ny lekplats i Backagårdsparken vid 

Backagårdsbadet har färdigställts i juni. Dessa båda lekplatser skapar en 

ökad möjlighet till rekreation och utomhusaktivitet för både kommuninvånare 

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

Åtgärdsplaner är framtagna och arbetet fortsätter under hösten.    

Inom funktionshinder har ett flertal välbesökta och uppskattade aktiviteter 

anordnats. Några exempel är, "Halv åtta hos mig", Resa till Astrid Lindgrens 

värld, Göteborgsvarvet, Kinnaloppet, Tipspromenader, Grillafton på 

Smeatorpet i Fritsla, Garden party på Kyrkås i Skene. I Espevik ordnades 

även ett veckoläger.  Detta läger har funnits i flera år och blir allt populärare 

och även här hade man ordnat ett flertal aktiviteter under veckan som 

avslutades med grillkväll och disco. 

Kommunen har beviljats bidrag 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. 

Hemtjänsten har bjudit in äldre kommuninvånare till olika slags samvaro. 

Horred hade öppet hus på Ekås, Sätila bjöd på trädgårdsfest och andra på 

sommar luncher. Även äldreboendena har haft lite extra utflykter under 

sommaren.  

Marks kommun fortsätter med att erbjuda personer över 65 år gratis resor 

med kollektivtrafiken. I juli fanns det drygt 5 100 utställda Västtrafikkort 

vilket motsvarar 65 procent av personer över 65 år. Under sommarlovet 

2018 har nästan 3 000 ungdomar födda mellan 1999–2005 erbjudits gratis 

resor med kollektivtrafiken. 

Mingla i Mark genomfördes traditionsenligt den 14 juni på Mor Kerstins Torg i 

Kinna med TV- och radioaktuella Jireel och Mares på scen. Arrangemanget 

genomförs i nära samarbete med den Öppna ungdomsverksamheten och 

syftar till att erbjuda en nykter skolavslutning med hög involvering av 

bygdens ungdomar. Nytt för i år var att några utvalda elever från 

estetprogrammet fick prova på rollen som konferencier för scenprogrammet 

på Mor Kerstins Torg och stora scenen, vilket blev ett lyckat grepp. Antalet 

besökare uppskattas till 2 000 personer. 

Sommarfredagarna genomfördes den 13 juli på Lygnevi i Sätila, den 20 juli i 

Mariebergsparken i Kinna, 27 juli på Ängsplanen i Skene och den 3 augusti 

på Mor Kerstins Torg i Kinna. Totalt antal besökare uppskattas till 7 500 – 

8 000 personer där avslutningen på Mors Kerstins Torg drog flest besökare. 

Alla ungdomar i åldern 17–18 år som är skrivna i Marks kommun har haft 

möjlighet att anmäla intresse för 3 veckors kommunala feriearbeten under 

sommaren. 226 ungdomar anmälde intresse och samtliga erbjöds 

feriearbete. 

Valdeltagandet i Riksdagsvalet 2018 uppgick i Marks kommun till 87,99 

procent. En ökning sedan valet 2014 med 1,57 procentenheter. 
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Del 2. Förvaltningsberättelse 

Ekonomiska trender 

Skatteunderlaget bromsar in när konjunkturen tappar fart 

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Men konjunkturen kulminerar 

och mattas av under 2019, bland annat på grund av tilltagande brist på 

arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att 

skatteunderlaget ökar betydligt långsammare de närmaste åren. 

Arbetsförmedlingens återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt 

tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. 

I konjunkturinstitutets barometerundersökning redovisas fortsatt fler företag 

som planerar att öka sysselsättningen än minska den. 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) sammantagna bedömning är, 

liksom tidigare, att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och 

små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när 

konjunkturen kulminerar. 

Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången vant sig 

vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt 

uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som 

genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln. 

Skatteunderlaget förväntas ha ökat kraftigt både 2017 och 2018, vilket 

förklaras av stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt 

gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner. 

Åren 2019 och 2020 förutser SKL en betydligt svagare ökning av 

skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt 

mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturell 

balans. Enligt SKL:s kalkyl för 2021 sker en ökning nära det historiska 

genomsnittet. 
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Tillväxt och utveckling 

Marks kommun har under årets åtta första månader ökat med 241 personer 

och Mark har därmed 34 725 invånare den 31 augusti 2018. Ökningen beror 

på fortsatt kraftigt positivt inflyttningsnetto. Antalet födda uppgår till 240 

barn och antalet döda är 233 personer vilket ger ett positivt födelsenetto på 

sju personer. Under motsvarande period förra året ökade befolkningen med 

233 personer. Ökningen under perioden 2017 förklaras av ett positivt 

inflyttningsnetto eftersom födelsenettot var negativt. 

30 augusti 2018 var andelen arbetslösa i kommunen 2,1 procent (procent av 

befolkningen 16–64 år), vilket är något högre än föregående år då siffran var 

1,9 procent. Motsvarande siffra för riket är 3,1 procent vilket är något lägre 

än föregående år då siffran var 3,2 procent. Andelen arbetslösa och i åtgärd 

är 3,6 procent vilket är något högre än 3,4 procent för 2017. Jämförande 

siffra för riket är 5,6 procent för 2018 vilket innebär något lägre nivå sedan 

föregående år då siffran var 5,8. 

Den ekonomiska högkonjunkturen påverkar alltjämt anläggnings- och 

byggnadsverksamheten inom kommunen. Fortfarande finns ett konstant högt 

tryck på mark- och exploatering och plan- och bygglovsverksamheten. Bygg- 

och miljökontoret driver pågående uppdrag med såväl översiktlig planering 

(ÖP och FÖP) och tätortsplaner som markanvisningar och programarbeten.  

Ett förslag till fördjupad översiktsplan FÖP för Mark Nord-Väst har tagits fram 

av kontoret och kommer presenteras inför kommunstyrelsen i september för 

godkännande och beslut om samråd. Den är mycket omfattande och 

beskriver förslag till användning av mark och vattenområden och då bland 

annat möjligheter för utveckling av ny bebyggelse i befintliga tätorter och 

landsbygd. Den nya överföringsledningen för vatten- och avlopp har inneburit 

ett större antal lokaliseringsmöjligheter. 

Inom och i anslutning till Sätila tätort pågår ett flertal planarbeten, vilka har 

sammanställts i en dialogprocess under namnet Sätilasamtalet. Inom ramen 

för detta utreds också ett programförslag till ny detaljplan för Smälteryd och 

området invid Lygnerns norra strand och Sätila Sand. Programsamrådet 

kommer redovisas inför kommunstyrelsen med förslag till fortsatt process 

med detaljplan och markanvisningstävling. 

Den under våren sammanställda tätortsplanen för Horred har varit utställd 

under sommaren och återkoppling sker nu i höst till de medverkande i 

Horreds byalag. Processen som aktiverade byalaget under hela höst-

vintersäsongen har också synliggjort befintliga möjligheter för ny 

bostadsbebyggelse motsvarande ett drygt 60-tal hyresbostäder samt givit ett 

relevant innehåll till ny detaljplan för Stommen 9:7 där upp emot 200 nya 

bostäder kommer att kunna byggas.   

Planering pågår inför påbörjande av tätortsplan för Hyssnabygden vilket 

förväntas ske under oktober månad.  

Det mest omfattande arbetet berör Kinna centrum och nya Lyckeskolan. Det 

gångna årets omfattande dialogprocesser och förstudier resulterade i ett 
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förslag till program för ny detaljplan som godkändes i juni av 

kommunstyrelsen och skickades ut på remiss till lokala och regionala parter. 

En redogörelse av samrådet med förslag till hur processen ska gå vidare 

kommer att presenteras inför kommunstyrelsen i slutet av september. 

Förslaget rymmer en lokalisering av en ny högstadieskola samt ny 

bebyggelse för ca 400 bostäder, handel och kontorsytor. Förslaget har 

mycket stor betydelse för utveckling av centralorten och har bemötts med 

stort intresse hos både allmänhet och företagare i Mark. 

Under hösten har bygg- och miljökontoret för avsikt att som en del i ansvaret 

för översiktsplanering och infrastruktur påbörja en studie av förutsättningar 

för ombyggnad av riksväg 156 från Skene till Hällingsjö. 

Marks Bostads AB (MBAB) har i uppdrag att under perioden 2017–
2020 bygga i snitt 45 nya lägenheter per år. 30 av lägenheterna i 

Kinna/Skene/Örby samt 15 lägenheter utanför dessa tätorter. Utifrån bl.a. 
utmaningar i planprocesserna har perioden inletts svagt men under 2018 

kommer flera projekt att påbörjas för att utökas under 2019/20. Allt för att 
sammantaget hamna i balans för perioden i sin helhet. 

Bostadsbolagets byggnation av 10 lägenheter i Björketorp är färdigställt och 

inflyttning har skett fr o m maj 2018. Projektet "Lokal till lägenhet" 
färdigställdes under våren 2018 med slutförandet av de sista 6 lägenheterna. 
Detta sammantaget har hittills under perioden tillskapat totalt 34 lägenheter. 

Upphandling av byggnation av 24 lägenheter på Vipgränd är klar och 

produktion avses påbörjas under hösten 2018. I Horred planeras uppstart för 
nybyggnation av 13 lägenheter genom avrop av avtal via Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Bygglov är sökt och så snart detta är 
beviljat sker avrop för påbörjande av produktion. Möjligheter föreligger att 
påbörja bygglovsansökan för 31 lägenheter å Risma etapp 2. Inlämnandet är 

avhängt beslut om genomförande av ledningsarbeten via teknik- och 
serviceförvaltningen. Planändring för 56 lägenheter på Ängahagen i Skene 

har nyligen vunnit laga kraft och parallellt har bygglovsansökan inlämnats. 
Förfrågningsunderlag är under upprättande och upphandlingen kommer att 

ske under hösten 2018. Preliminär byggstart april 2019 och etappvis 
färdigställande under slutet 2020 etapp ett med 32 lägenheter och etapp två 
med 24 lägenheter under sommaren 2021. 

För kommande år beräknas planarbetet för nya lägenheter i Sätila 5:15 och 

Sätila 4:3 att landa. Markanvisningsavtal är också begärda för fastigheter i 
Fotskäl samt i Kinna, kvarteret Snickaren. MBAB räknar med klarlägganden 

efter arkeologisk utgrävning på fastigheten i Horred, där bolaget sedan 
tidigare har en markanvisning. 

Projektet "Underhållsplaner av 50–70-talshus" för 2018 följer de uppsatta 

målen.  Ombyggnationen av Sommar-/Vintergatan, 82 lägenheter, pågår 

jämte ombyggnationen av etapp 3 på Snickaren, 88 lägenheter. Under 2018 

kommer totalt 83 lägenheter färdigställas i dessa båda projekt och till och 

med 2018 kommer totalt 1 087 lägenheter ha renoverats sedan 

"Underhållsplaner av 50–70-talshus" påbörjades. 
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Uppdrag och mål 

Grunduppdrag för huvudverksamheterna 

I delårsrapporten gör nämnder och styrelser en avstämning av verksamheten 

med en bedömning av hur väl kommunfullmäktiges uppdrag kommer att 

uppfyllas. Bedömningen av grunduppdragen utgår ifrån hur väl uppdraget 

gentemot medborgarna uppfylls.  

I följande tabell redovisas nämnders och styrelsers prognos för hur 

uppdragen för huvudverksamheterna kommer att uppfyllas. 

Nämnd / styrelse April 2018 Delår 2018 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Grundskola/grundsärskola  

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Vuxenutbildning 

I hög grad 

I hög grad 

I hög grad 

Helt 

I hög grad 

I hög grad 

I hög grad 

Helt 

Kommunstyrelsen 

Övergripande utvecklingsfrågor 

Styrning och ledning 

I hög grad 

I hög grad 

I hög grad 

I hög grad 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturskola/kultur för barn och unga 

Kultur och fritid 

Bibliotek 

Folkhälsa 

I hög grad 

Delvis 

Delvis 

I hög grad 

I hög grad 

I hög grad 

Delvis 

I hög grad 

Miljönämnden 

Livsmedelstillsyn 

Miljötillsyn 

Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp 

Naturvård  

Helt 

I hög grad 

Delvis 

Helt 

I hög grad 

I hög grad 

Delvis 

Helt 

Plan- och byggnadsnämnden 

Bygglov och detaljplaner I hög grad I hög grad 

Socialnämnden 

Stöd till personer med funktionsnedsättning 

Individ och familjeomsorg 

I hög grad 

I hög grad 

I hög grad 

I hög grad 
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Nämnd / styrelse April 2018 Delår 2018 

Teknik- och servicenämnden    

Vatten- och avloppsförsörjning 

Avfallshantering 

Gator 

Vägar 

Parker 

I hög grad  

Helt 

Delvis 

Delvis 

I hög grad 

I hög grad  

Helt 

Delvis 

Delvis 

I hög grad  

Valnämnden   

Val  Helt Helt 

Äldreomsorgsnämnden   

Vård och omsorg om äldre 

Kommunal hälso- och sjukvård 

I hög grad  

I hög grad  

I hög grad  

I hög grad 

Överförmyndarnämnden   

Överförmyndarverksamhet Delvis Delvis 

Marks Bostads AB   

Bostadsförsörjning Delvis Delvis 

Marks Fastighets AB   

Lokalförsörjning för industri- och 
serviceföretag 

Helt Helt 

Mark Kraftvärme AB   

Produktion och försäljning av värme och ånga 

Produktion och försäljning av el 

Förvaltning och utveckling av stadsnät för 
fiberkommunikation 

Helt 

Helt 

I hög grad 

Helt 

Helt 

I hög grad 

Spinnerskan i Mark AB   

Samordning av verksamheten i kommunens 
helägda bolag 

Helt Helt 

 

Av totalt 32 uppdrag förväntas 8 uppfyllas helt, 18 i hög grad och 6 delvis.  

Sedan aprilrapporten har kultur- och fritidsnämnden höjt bedömningen för 

kultur- och fritidsverksamheten från delvis till i hög grad. Miljönämnden har 

sänkt bedömningen för livsmedelstillsyn från helt till i hög grad på grund av 

personalomsättning.  

Kommunstyrelsen har tagit del av nämnder och styrelsers rapporter och 

instämmer i bedömningarna.    
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Vision och mål  

Marks kommuns mål är samlade inom fyra strategiska områden. Inom dessa 

områden sätter nämnder och styrelser egna mål för respektive verksamhet 

utifrån de uppdrag de tilldelats i reglementen och ägardirektiv.  

Kommunstyrelsen har gjort en värdering av måluppfyllnaden utifrån 

nämnders och styrelsers uppföljning och gör följande bedömning.  

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet 

för att utveckla sin potential 

Bedömning av 
måluppfyllelse 

Barn och unga har en god utbildning   

Barn och unga har en meningsfull fritid   

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som 
rör dem  

 

 

• En sammanställning av de totalt 20 indikatorer som nämnderna följer inom 

målet om att barn och unga ska ha en god utbildning visar att målnivåerna 

har nåtts helt eller delvis för 7 av målen. 9 av målen är inte uppnådda och 4 

har inte kunnat bedömas. Målet bedöms därmed vara delvis uppnått.  

• Inga nämnder eller styrelser har indikatorer inom målet om en meningsfull 

fritid.  

• Måluppfyllanden för målet om att barn och unga är trygga och ges möjlighet 

att påverka i frågor som rör dem bedöms vara delvis uppfyllt. Uppföljningen 

utgår från barn och ungas delaktighet i utformning av lekmiljöer och 

samhällsplanering.  

 

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en 
god vård och omsorg 

Bedömning av 
måluppfyllelse 

All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från 
brukare och anhöriga   

Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god 
kvalitet  

 

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning   
 

• Målet om att all hjälp ska utformas efter individuella behov och med 

delaktighet från brukare och anhöriga följs upp via andel brukare med 

genomförandeplaner. I stort har samtliga personer med insatser från 

socialtjänsten en genomförandeplan. Målet bedöms som uppfyllt.  

• Av totalt tio mått som används för att följa upp målet att allt arbete bedrivs 

med professionellt förhållningssätt och god kvalitet nås målnivåerna för fem 

av måtten. Ett av måtten uppnås inte och resterande uppnås delvis. Målet 

bedöms som delvis uppfyllt. 

• Det finns två mått som speglar målet om att arbetet har en rehabiliterande 

och förebyggande inriktning och bägge når målnivån. Målet bedöms som 

uppfyllt.  
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I Mark ska det vara lätt att starta, driva och 

utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Bedömning av 
måluppfyllelse 

Ett gott företagsklimat   

En god samverkan mellan skola och näringsliv   
 

• Målet om ett gott företagsklimat bedöms vara delvis uppfyllt. Av de tre mått 

som används för att följa upp målet ett gott företagsklimat nås målnivåerna 

delvis för två av måtten. Det finns däremot inget aktuellt resultat för 

företagarnas syn på kommunens myndighetsutövning. 

• Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och tackat ja till erbjuden plats fick 

ett arbete sommaren 2018. Målet bedöms uppfyllt.  

 

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla 

ska trivas med att bo och leva  

Bedömning av 
måluppfyllelse 

En god kommunal service   

Goda boendemiljöer   

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids-och kulturliv   
 

• Av de totalt 41 mått som nämnder och styrelser följer inom målet för en god 

kommunal service når 17 av måtten de målnivåer som beslutats om. Av 

resterande 14 mått har 10 inte kunna bedömas och 8 inte uppfyllts. Därmed 

bedöms målet delvis uppfyllt.  

• Inom målet om goda boendemiljöer når 15 av 20 mått beslutade målnivåer. 

Målet bedöms därmed som uppfyllt.  

• Målet om goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv kan 

inte bedömas.  

 

Symbolförklaring:  

 Uppfyllt  

 Delvis uppfyllt 

 Inte uppfyllt 

 Kan inte bedömas  
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Personalredovisning 

Övergripande inom arbetsgivarområdet 

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 blev 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 

satsningen är lägre än föregående år. Löneöversynen för de två lärarfacken 

kommer att påbörjats så snart de centrala parterna kommit överens om ett 

nytt avtal. 

Extratjänster har införts successivt sedan årsskiftet och är nu uppe i 12, där 

ytterligare någon är på ingång. Det bör samtidigt noteras att tillströmningen 

av individer lämpade för extratjänster styrs av Arbetsförmedlingen. 

Feriejobben för kommunens 17/18-åringar erbjöds även i år till samtliga 

sökande (226) och uppfyller därmed politikens mål. 

Personalomsättning 

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

plats. Detta skapar i sig en ansträngd psykosocial arbetsmiljö. 

Ser man till kommunen som helhet så är en personalomsättning på 13.4 % 

förhållandevis hög, även om den tydligt bromsat in för kommunen som 

helhet och minskat med 3 procentenheter sedan föregående år vilket 

indikerar en mycket positiv trend. Trenden är lika även ur ett könsuppdelat 

perspektiv. 

Sjukfrånvaro och frisktal 

När det gäller sjukfrånvaron ses en tydlig trend med sjunkande sjuktal som 

nu ligger på 6,3 procent vilket innebär en minskning med 0,8 procentenheter 

relativt samma tidpunkt 2017 och 1,3 procentenheter relativt 2016. Värt att 

notera om minskningstakten, så rapporterades i aprilrapporten 2018 en 

minskning med 0,9 procentenheter relativt april 2017. 

Minskningen av sjukfrånvaron är positiv ur många aspekter, inte minst sett 

till mänskligt lidande men också sett till minskad sjuklönekostnad med 4 

miljoner kronor mellan 2017 och 2018, minskat vikariebehov och större 

produktivitet genom att fler ordinarie medarbetare producerar mer arbetstid. 

6,3 procent är dock alltjämt en relativt hög nivå som kommunen aktivt måste 

fortsätta satsa för att sänka genom proaktiva och kompetenta insatser. Det 

är i sammanhanget glädjande att nämna att det uppdrag och den satsning 

som kommunfullmäktige beslutade om 2016 i syfte att få ner sjuktalet i 

Marks kommun redan betalat sig. 

Ser man till frisktalet för kommunen som helhet så har det ökat med nästan 

en procentenhet sedan 2017, vilket tillsammans med trenden för det 

sjunkande sjuktalet innebär att vi sammantaget blivit stabilt friskare. Det är 

även positivt att andelen långtidssjukskrivna minskat med drygt 8 

procentenheter sedan 2017 varför man lite slarvigt kan säga att sjuktalets 

kvalitativa tyngd lättat i och med att långtidssjukskrivningar ofta bär på 

svårare orsakssamband och problematik och därmed även större avstånd till 

återgång i ordinarie omfattning. Därtill värt att beakta att antalet 

långtidssjuka minskat med 85 personer där den absoluta merparten är åter i 

arbete hos oss. 

Ser man på sjuk- och frisktrender ur ett könsuppdelat perspektiv, så är 

trenderna lika. 

Antalet anställda och arbetstid 

Den fleråriga ökningen av antalet tillsvidareanställda medarbetare har brutits 

när det nu är 41 färre än vid samma tidpunkt 2017, och detsamma gäller för 

antalet tidsbegränsat månadsanställda som minskat med 20 under samma 

period. Sammanlagt antal månadsanställda medarbetare är vid delåret 3262. 

Minskning med totalt 61 månadsanställda tas i någon omfattning igen med 

en ökad insats från timanställda medarbetare med cirka 5000 timmar (dvs 

30 heltidsmånader eller nästan 3 årsarbetare) samt ett ökat uttag av 

mertid/fyllnadstid med 1700 timmar (dvs 10 heltidsmånader eller nästan 1 
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årsarbetare). Men minskningen kan också förklaras med en ökande andel 

heltidsanställda som nu är 0,8 procentenheter fler än föregående 2017. 

Sett ur ett könsuppdelat perspektiv, så är även här trenderna lika. 

Den huvudklarliga förklaringen till minskningen torde dock stå att finna i det 

sjunkande sjuktalet och ökande frisktalet, där fler av våra ordinarie 

tillsvidareanställda medarbetare nu utför uppdraget varför vi helt enkelt 

behöver färre anställda för att utföra samma mängd uppdrag dvs en 

konstaterad ökad produktivitet. Vilket också ska ses i relation till kommunens 

befolkningsökning och tillväxt och således utgör en viktig lärdom/komponent 

i vår långsiktiga kompetensförsörjning. 

 

  

2015 2016 2017 2018

Statistikuppgifter för 31 augusti respektive år

Antal tillsvidareanställda (tv) 2 815 2 907 2 936 2 895

Antal tidsbegränsat anställda 367 427 387 367

Andel tv med heltidstjänstgöring, % 69,9 71,5 73,4 74,2

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,7 93,3 93,9 94,0

Statistikuppgifter för perioden augusti-juli

Personalomsättning i  % 11,1 16,8 16,4 13,4

Sjukfrånvaro i % 7,1 7,6 7,1 6,3

Långtidssjukfrånvaro i % 47,0 51,8 49,0 40,8

Antal långtidssjuka individer 420 463 435 347

Frisktal i % 58,0 59,9 59,2 60,1

Timavlönad personal, antal timmar 457 943 478 476 455 670 460 507

Mertid/fyllnadstid, antal timmar 26 468 26 160 23 291 24 973

Övertid, antal timmar 31 623 37 300 33 838 32 604

Kvinnor Män Kvinnor Män

Statistikuppgifter för 31 augusti respektive år

Antal tillsvidareanställda (tv) 2 398 538 2 379 516

Antal tidsbegränsat anställda 294 93 277 90

Andel tv med heltidstjänstgöring, % 69,8 89,4 70,7 90,4

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 93,2 96,7 93,4 96,8

Statistikuppgifter för perioden augusti-juli

Personalomsättning i  % 16,0 18,3 12,8 16,2

Sjukfrånvaro i % 7,7 4,8 6,8 4,2

Långtidssjukfrånvaro i % 49,7 43,3 41,2 37,9

Frisktal i % 56,5 69,9 57,3 71,6

Timavlönad personal, antal timmar 344 401 111 269 348 761 111 746

Mertid/fyllnadstid, antal timmar 21 117 2 114 22 415 2 557

Övertid, antal timmar 25 052 8 786 24 113 8 491

2017 2018
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Återrapportering av insatser för att göra Marks kommun till en 

attraktiv arbetsgivare 

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 konkreta insatser är på gång vilka får 

beskrivas i kommande rapportering till kommunstyrelsen. Dock bör nämnas 

att en arbetsgrupp bestående av arbetsgivare och personalorganisationer 

aktivt arbetar med att ta fram olika insatser för ökad attraktivitet. Därtill bör 

uppmärksammas den kvalitativa satsningen som görs på strategiska 

chefsdagar vilka handgripligen fokuserar på ledarskapets ansvar för att skapa 

attraktivitet, men också syftar till att sammansvetsa ledarskapet i Marks 

kommun som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer. 
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Utvärdering av ekonomisk ställning 

Kommunen arbetar med tre finansiella mål. Baserat på prognoser i denna 

rapport blir två av de 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 

fakturerat kommunen 9,5 mnkr extra för detta (beloppet avser 2016), vilket 

kommunen skriftligen bestridit. Parterna har därefter genomfört möten, i 

syfte att finna en lösning på situationen. Båda parter företräds idag av 

juridiska ombud och skriftväxling pågår. Kommunen har, mot bakgrund av 

att kommunen anser att entreprenörens fordran är grundlös, inte bokat upp 

  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 % 4,02 % 3,66 % 

 Innevarande 
år 

3,84 %  5,36 % 4,27 % 1,31 % 

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 % 101 % 85 % 

 Innevarande 
år 

120 % 127 % 
 

76 % 
 

47 % 
 

Oförändrad 

skattesats 

  Skattesats 

oförändrad 

Skattesats 

oförändrad 
Skattesats 

oförändrad 

Skattesats 

oförändrad 
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någon kostnad för detta. Kommunens avtal med entreprenören sträcker sig 

till och med 2018. 

Balanskravsutredning 

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 – 2017 är 609,1 mnkr 

efter de justeringar som görs vid balanskravsavstämning.  

Kommunfullmäktige fastställde 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 och i bokslutet för 2017 gjordes ingen avsättning.  

Enligt kommunens riktlinjer för resultatutjämningsreserv får reserven 

maximalt uppgå till 5 procent av skatteintäkter och utjämning. 5 procent av 

2018 års prognostiserade intäkter för skatter och utjämning blir 100 mnkr, 

vilket möjliggör en avsättning till resultatutjämningsreserven med 6,5 mnkr i 

bokslutet 2018 baserat på prognosen i denna rapport. Frågan om en 

eventuell avsättning behandlas i samband med bokslut för 2018. 

mnkr  2017 
Prognos 

2018 

Årets resultat 83,1 26,4 

Reducering av realisationsvinster -0,2 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 82,9 26,4 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 82,9 26,4 

Balanskravsresultat från tidigare år 526,2 609,1 

Ackumulerat balanskravsresultat 609,1 635,5 

Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0 
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Marks ekonomi i jämförelse – Finansiell profil 

Ett sätt att beskriva finansiell ställning och utveckling är genom en modell 

som kommunforskning i Västsverige (KFi) tagit fram. Modellen bygger på 

jämförelser mellan 55 kommuner i Västsverige med ett antal ekonomiska 

nyckeltal. Värdena sammanställs i ett spindeldiagram för respektive 

kommun. Den streckade ringen i diagrammen visar ett genomsnitt och den 

heldragna linjen visar Marks kommuns poäng (1–5) i relation till de andra 

kommunerna inom regionen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen 

har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Modellen 

innehåller också fyra axlar som ska ge en samlad bedömning av fyra viktiga 

finansiella perspektiv för en kommun. Dessa finansiella perspektiv är 

kapacitet på lång sikt, risk, beredskap på kort sikt och kontroll. Varje 

perspektiv är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln. 

I KFi-rapporten Finansiell profil 2015–2017 ser diagrammen för Marks 

kommun ut som nedan. Av diagrammet framgår att kommunen låg klart över 

genomsnittet för samtliga fyra perspektiv. Det är kontroll över den finansiella 

utvecklingen, riskförhållande samt långsiktig och kortsiktig 

handlingsberedskap. 

Under perioden har poängen i den finansiella profilen för de fyra perspektiven 

i princip blivit oförändrade om 2015 och 2017 jämförs. 

 

 

2015   2016 

 

2017 
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Av rapportens avslutande kommentarer framgår att Mark har ett stabilt 

ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock behållas runt 3 procent i förhållande 

till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida 

utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge 

utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa 

alltför ökad skuldsättning. 

KFi framhåller att det är av största vikt att kommunen, om man har 

möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren 

förväntas bli tuffa.  

De demografiska behoven och en hög investeringsvolym under de närmaste 

åren måste finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett 

resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa 

skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida 

generationer inte tvingas finansiera vad tidigare generationer har 

konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för egen 

konsumtion. Detta bör inte vara aktuellt för Mark om kommunen bedriver en 

fortsatt god ekonomistyrning med fokus på att behålla resultatnivån de 

kommande åren. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Av kommunallagens 6 kapitel §§ 1–3 framgår bland annat att 

kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 

ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av andra 

juridiska personer. 

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos 

fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs. 

Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen 

begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter. 

Kommunstyrelsen behöver se över och tydliggöra innehåll, struktur och 

former för uppsiktsplikten i Marks kommun. 

Nedan redovisas de väsentligaste utmaningarna som är viktiga för 

kommunstyrelsen att följa: 

• Att nämnderna håller sina ekonomiska ramar och följer gällande 

styrprinciper. 

• Strategisk lokalförsörjning. 

• Strategisk kompetensförsörjning. 

• Sjukfrånvaron. 

• Personalomsättning. 

• Investeringsnivåer. 

• Likviditeten med anledning av stora investeringsbehov. 

• Den finansiella utvecklingen av bolagen i Spinnerskankoncernen mot 

bakgrund av ökad nybyggnation i Marks Bostads AB, utbyggnaden av 

fiber i Mark Kraftvärme AB samt avvecklingen av Marks Fastighets AB. 
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Driftredovisning 
 

Belopp i miljoner kronor 

(mnkr) 
Delårsutfall aug 

Utfall Budget Prognos 

2018 

Budget-

avvikelse 

2018 
2017 2018 

inkl. 

tillägg 

2017 2018 

  

Fullmäktige, partistöd och 

revision 2,7 2,7 4,6 4,9 4,9 0,0 

Kommunstyrelsen 92,7 99,6 150,9 164,2 163,0 1,2 

Barn- och utbildningsnämnden 523,7 540,0 790,7 803,8 814,1 -10,3 

Kultur- och fritidsnämnden  49,8 49,6 76,9 73,1 73,3 -0,2 

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

Plan- och byggnadsnämnden 6,1 8,6 9,2 11,3 11,8 -0,5 

Socialnämnden 220,3 241,9 337,0 345,9 363,4 -17,5 

Äldreomsorgsnämnden 299,7 306,0 444,7 463,6 463,6 0,0 

Teknik- och servicenämnden 13,4 32,7 26,8 48,5 48,5 0,0 

Valnämnden 0,0 0,0 0,1 1,1 1,1 0,0 

Överförmyndarnämnden 1,7 1,7 2,1 2,8 2,9 -0,1 

Summa nämnder 1 216,3 1 289,8 1 851,5 1 926,7 1 954,7 -28,1 

Pensioner 25,6 31,6 40,8 50,2 49,2 1,0 

Kommunreserven 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 9,6 

Övriga verksamhetsposter -56,5 -55,2 -29,0 -16,1 -23,5 7,4 

Gemensamma 

kostnader/intäkter -30,9 -23,6 11,7 43,7 25,7 18,0 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 1 185,3 1 266,2 1 863,3 1 970,4 1 980,4 -10,0 

 

Utfall januari - augusti 

Under perioden har 1 266,2 mnkr av kommunens budgeterade 

nettokostnader använts. Detta motsvarar 64 procent av budgeten. 

Nettokostnaderna ligger därmed något under en jämn budgetanvändning, 

som för två tertial motsvarar 67 procent.  

De redovisade nettokostnaderna för årets första åtta månader ökade med 

6,8 procent jämfört med samma period 2017. För nämnderna ökade 

nettokostnaderna den aktuella perioden med 6 procent. I föregående års 

delårsrapport var ökningen 5,2 procent för de samlade nettokostnaderna och 

5,7 procent för nämnderna. 

Verksamhetens intäkter redovisade för årets första åtta månader en 

minskning med 10,1 procent jämfört med samma period förra året. 

Verksamheternas kostnader ökade däremot med 3,3 procent. Den relativt 

höga nettokostnadsökningen mellan åren beror alltså på minskade intäkter, 

framför allt statliga bidrag, medan kostnaderna ökar i en takt som 

överensstämmer med tidigare år.  
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Driftbidrag från staten och statliga myndigheter för årets första åtta månader 

uppgår till 89,9 mnkr en minskning med 29,4 mnkr jämfört med 

motsvarande period 2017. Minskningen mellan motsvarande perioder 2016 

och 2017 uppgick till 1,1 mnkr. Jämfört med motsvarande period förra året 

har ersättningen från Migrationsverket minskat med 33,4 mnkr till 32,8 

mnkr. Bidrag från Skolverket har för samma period minskat med 2,8 mnkr 

till 32,9 mnkr. Ersättningen från Försäkringskassan har ökat för samma 

period med 3,4 mnkr till 6,3 mnkr.  

Kostnader för löner och arvoden inklusive arbetsgivaravgifter och pensioner 

uppgår för årets första åtta månader till drygt 996 mnkr. Jämfört med 

motsvarande period förra året har kostnaderna ökat med 36 mnkr eller 3,7 

procent. Sjuklönekostnaderna (exklusive arbetsgivaravgifter) har under 

perioden ökat med 3,8 procent och uppgår nu till drygt 12 mnkr. 

Timlönekostnaderna (exklusive arbetsgivaravgifter) har ökat med 8,2 procent 

och uppgår nu till drygt 41 mnkr. Till personalkostnaderna ska även läggas 

kostnader för inhyrd personal. Detta uppgick för årets första åtta månader till 

8,6 mnkr en ökning med 1,3 mnkr jämfört med samma period föregående år.  

I de gemensamma verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna 

ingår bland annat ofördelade pensioner, semesterskuldförändring och 

återföring av internränta. Utfallet för dessa intäkter är drygt 7 mnkr lägre för 

årets första två tertial jämfört med samma period 2017. Förändringen 

förklaras huvudsakligen av att utfallet för pensionskostnader är 6 mnkr högre 

än motsvarande period föregående år samt att minskningen av semester-

löneskulden innebär en intäkt som är 1 mnkr högre än föregående års 

delårsutfall. Vidare var intäkten från internränta 4 mnkr lägre för årets första 

åtta månader samtidigt som rivningskostnader var 2 mnkr lägre vilket bidrog 

till intäktsminskningen med 2 mnkr.   

Årsprognos 

Prognosen för 2018 innebär att verksamhetens totala nettokostnader ökar 

med 6,3 procent jämfört med 2017. Den samlade budgetavvikelsen för 

nettokostnaderna beräknas till ett budgetunderskott på 10 mnkr.   

 

Nämndernas samlade prognoser för sina nettokostnader innebär en ökning 

med 5,6 procent mellan 2017 och 2018. Prognosen innebär ett sammantaget 

budgetunderskott med 28,1 mnkr. Nämndernas prognoser varierar och finns 

i intervallet överskott 1,2 mnkr till underskott på 17,5 mnkr. Inom 

nämndernas redovisning förekommer en två större budgetavvikelser: 

Barn- och utbildningsnämnden (-10,3 mnkr) prognostiserar ett underskott på 

6,5 mnkr för grund- och grundsärskola. Underskottet förklaras framförallt av 

tillkommande lokalkostnader inom grundskolan som bidrar med 4,3 mnkr. 

Förskolan prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr av vilka 2,7 mnkr 

utgörs av tillkommande lokalkostnader. Underskottet inom förskola förklaras 

i övrigt av att omsorgstimmarna är högre än budgeterat. Nämnden redovisar 

även mindre avvikelser för övriga verksamheter som i stort tar ut varandra. 

Nämnden arbetar med anpassningsplaner som sedan aprilrapporten inneburit 

en minskning av prognostiserat underskott med drygt 3 mnkr. 
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Socialnämnden (-17,5 mnkr) prognostiserar underskott för samtliga 

verksamheter: individ- och familjeomsorg (8,1 mnkr), funktionshinder (1,5 

mnkr), flyktingverksamheten (7,4 mnkr) och central administration (0,5 

mnkr) Underskottet inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde 

förklaras framförallt av ökat behov av köpta vårdplatser inom barn- och 

ungdomsvård och inhyrd personal. Även funktionshinder prognostiseras visa 

underskott då underskottet inom särskilda boenden (4,4 mnkr) överskrider 

förväntade överskott inom personlig assistans (1,4 mnkr) och övriga 

verksamheter som exempelvis korttid och daglig verksamhet vilka 

gemensamt beräknas lämna överskott om 0,4 mnkr. Den primära 

förklaringen till underskottet inom särskilda boenden är ökade volymer och 

vårdtyngd vilket innebär ökad bemanning under såväl dagtid som nattetid.  

Flyktingverksamheten redovisar en kraftig inbromsning av såväl finansiering 

som omfattning på verksamheten. Jämfört med samma period föregående år 

har intäkterna minskat med 31,6 mnkr (72 procent) medan kostnaderna 

minskat med 22,1 mnkr eller 56 procent. Nämnden är införstådd med att 

kostnadsnivån behöver anpassas till intäkterna men beskriver att de rent 

praktiskt inte kunnat minska kostnaderna i samma takt som intäkterna 

minskat.    

Utförligare kommentarer till nämndernas prognoser finns i nämndernas 

delårsrapporter. 

Prognosen för de gemensamma verksamhetsposterna innebär ett 

budgetöverskott på 18 mnkr. Den beloppsmässigt största förklaringen till 

överskottet är kommunreserven (9,6 mnkr) men även pensionskostnader (1 

mnkr), rivningskostnader (4 mnkr), kvarvarande budget för den tillfälliga 

högstadieskolan (2,5 mnkr) och förändring av semesterlöneskuld (3,3 mnkr) 

bidrar till överskottet. Posterna vägs delvis upp av ett förväntat underskott 

för intäkt från internränta med drygt 2 mnkr.   
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Investeringar 
 

Nämnd (belopp i mnkr) Budget 

2018 

inkl. 

tillägg  

Utfall 

jan-

augusti 

2018 

Prognos 

helår 

Av-   

vikelse 

helår 

Kommunstyrelsen  10,0 2,4 8,3 1,7 

Barn- och utbildningsnämnden 6,0 2,5 6,0 0,0 

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

Socialnämnden 1,3 0,6 1,3 0,0 

Äldreomsorgsnämnden 1,7 0,3 1,7 0,0 
 

    

Teknik- och servicenämnden: 
    

Skattefinansierad del: 
    

Internservice 47,6 17,1 39,5 8,0 

Gator, parker och GCM-vägar 19,7 10,5 18,5 1,2 

Summa skattefinansierad del 67,3 27,6 58,1 9,2 

Taxefinansierad del 
    

Vatten och avlopp 139,9 57,5 106,2 33,7 

- varav överföringsledningsprojektet 66,2 35,5 59,0 7,2 

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

Summa taxefinansierad del 140,6 57,5 106,5 34,1 

S: a teknik- och servicenämnden 207,8 85,1 164,6 43,3 

 
    

Investeringar totalt 228,8 92,0 183,9 45,0 

varav skattefinansierad del 88,3 34,5 77,4 10,9 

varav taxefinansierad del 140,6 57,5 106,5 34,1 

 

Tabellen ovan visar investeringsutfallet för de projekt som har budget 

fördelad i år. Utöver detta har kommunen även ett par pågående projekt där 

budgeten inte fördelats på genomförande tiden utan redovisas i sin helhet 

det år projektet beräknas färdigställt. Årets nedlagda utgifter i pågående 

projekt uppgick till 16,1 mnkr den 31 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens investeringsram för egen verksamhet är 10 mnkr för 

2018.  Ramen är främst avsedd för strategiska fastighetsköp och inventarier, 

främst IT-utrustning. Under årets åtta första månader har kommunstyrelsen 

investerat 2,4 mnkr eller 24 procent av kommunstyrelsens budget. Periodens 

investeringar avser nätverksutrustning (1,9 mnkr), laddningsstolpar för 

elbilar (0,2 mnkr) och arkivlösning (0,3 mnkr). 

Teknik- och servicenämnden har till och med augusti investerat 85,1 

mnkr eller 41 procent av budget. Nämnden räknar med att investera totalt 

164,6 mnkr, eller 79 procent av budgeten under året. Att budgeten inte följs 

förklaras främst av förseningar inom projekten VA-ledningar i 

omvandlingsområden och ombyggnad av befintliga Va-anläggningar där 

utbyggnads- och utbytestakten ej följer ursprunglig plan. Inom befintliga 
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anläggningar som finns budgeterade under 2018 påverkar förseningen 

följande projekt: ledningsrenovering i Öxabäck, längs Gärdebovägen, 

Kvarngatan/Skördegatan och vattenledning och högreservoar i Sätila. 

Utbyggnad av överföringsledning mellan Hyssna och Sätila med tillhörande 

pumpstationer är den enda av årets budgeterade sträckor inom 

överföringsledningsprojektet Skene skog - Hägnen som är något försenad, 

prognosen är att övriga etapper färdigställs i år till en något högre utgift än 

budgeterat. När rördragningen är färdig återstår inkoppling till Sätila 

vattenverk innan sträckan mellan Sätila och Hägnen kan driftsättas.  

Inom internservice beror avvikelsen mot budget på 8 mnkr i huvudsak på att 

stallet vid Bosgården beräknas färdigställt 2019 istället för som budgeterat 

2018. Prognosen avseende lokalkompletteringar är att budget överskrids 

med 3 mnkr med anledning av nya kontorslokaler i Kinnaström, 

ombyggnation av lokaler på Eriksdalsgatan och ombyggnation av lokaler som 

används av socialförvaltningen. Projektet fuktrelaterade åtgärder i skolor är i 

sitt slutskede där de sista insatserna beräknas genomföras invändigt på 

Stommenskolan under hösten 2018.  

Strömskolans om- och tillbyggnad pågår där formerna av den nya delen nu 

syns i form av stomme, fasad och tak. Nu under hösten pågår invändiga 

arbeten med beräknat färdigställande i februari 2019. Steg 2 är att bygga om 

matsal, kök och skolgård före skolstart hösten 2019. 

Inom internservice finns även ramar för säkerhetshöjande åtgärder, 

underhåll och energiinvesteringar. För dessa är prognosen att hela 

åretsbudget kommer användas till bland annat:  

• solcellsanläggning och ny belysning och ventilation i Björketorps

gymnastiksal

• köksrenovering och omläggning av yttertak på köksdelen på

Stommens förskola

• byggnation av nytt fläktrum, renovering och målning av fasad och

takfot på Örbyhallen

• renovering av en avdelning på Habygårdens förskola

• invändig renovering av Sätila brandstation

Inom gator/parker och gång-, cykel- och mopedvägar (GCM) följs budget i 

stort med vissa justeringar inom projekten som under året bland annat 

består av: 

• säkerhetshöjande åtgärder/renovering av bron på Vassevägen i

Horred

• ny lekplats i stationsparken i Kinna

• GCM-väg längs Mor Kerstins väg vid Kinnasten

• GCM-broar vid Hallabrovägen i Öxabäck och Nilsagårdsgatan i Skene
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Övriga nämnder har anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 11 

mnkr. Av detta har hittills 4,5 mnkr använts. Enligt prognosen kommer hela 

budgeten hos övriga nämnder investeras under 2018. 

  



 

29 

Del 3. Ekonomisk redovisning 

Tillämpade redovisningsprinciper 
För samtliga kommuners ekonomirapporter gäller den kommunala 

redovisningslagen (1997:614) och rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning (rkr.se). Marks kommun följer i allt väsentligt 

regelverket. Avsteg samt i vissa fall nödvändiga förtydliganden redovisas 

nedan.  

Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner till och med den 31 

augusti. Intäkter och kostnader av väsentlig betydelse (belopp överstigande 

100 tkr) har periodiserats. Det innebär att intäkter och kostnader hänförbara 

till perioden januari-augusti 2018 har bokförts i perioden. 

Anläggningstillgångar 

Tillgångar med anskaffningsvärde över två basbelopp (ca 91 000 kr) och med 

en ekonomisk livslängd över tre år aktiveras som anläggningstillgångar. 

Avskrivning sker över den period som motsvarar beräknad användningstid 

och med hänsyn tagen till det eventuella restvärde som tillgången förväntas 

ha vid användningstidens slut. Som immateriella anläggningstillgångar 

redovisas licensavgifter för större IT-program. Detta görs restriktivt, 

merparten av licensavgifterna kostnadsförs löpande. 

De vanligaste tillämpade avskrivningstiderna är: 

 Kommunen Bolagen 

Byggnader; fr o m 2016 (2014 för bolagen)   

Installationer (el, värme, ventilation mm) 25 år 25–50 år 

Stomme 50 år 70-100 år 

Yttertak, fasad, fönster 35 år 35–50 år 

Markanläggning 20 år 20–40 år 

Övrigt (dörrar, målning, ytskikt mm) 15 år  

Byggnader till och med 2015 33 år  

Vattenledningar;   

Från och med 2008 75 år  

Till och med 2007 50 år  

Bilar, maskiner och inventarier 5–15 år 5–20 år 

Större system program/licenser 3–5 år  

 

Komponentavskrivning 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) beslutade i december 2013 om ett 

förtydligande gällande avskrivningar av vissa anläggningstillgångar. Detta 

medför ett tydligare krav på komponentavskrivning, det vill säga en mer 

detaljerad uppdelning av anläggningstillgångarna utifrån beräknad 

nyttjandetid.   

Denna uppdelning tillämpas sedan tidigare i allt väsentligt för kommunens 

VA-verksamhet. Den 21 oktober 2015, § 146, beslutade kommunstyrelsen 

om en komplettering av Marks kommuns redovisningsprinciper med 
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anledning av komponentredovisning. Denna komplettering gäller från och 

med 1 januari 2016 och för de investeringar som görs från detta datum. För 

de befintliga anläggningstillgångarna, alltså tillgångar anskaffade före 1 

januari 2016, har en översyn gjorts och tillgångarnas kvarvarande värden 

har delats i komponenter. Denna omklassificering var klar och infördes från 

den 1 januari 2017.  

En väsentlig förändring i förtydligandet från RKR är att vissa 

underhållsinsatser på kommunens fastigheter och vägar som tidigare 

belastade årets resultat istället redovisas som anläggningstillgång. Kostnaden 

för sådana underhållsinsatser fördelas nu över nyttjandetiden i form av 

avskrivningar. 

Anläggningsavgifter 

Anläggningsavgifter i VA-verksamheten redovisas som förutbetald intäkt och 

periodiseras över samma tid som investeringar i vattenledningar, 75 år.  

Leasingavtal 

Värdet av tillgångar som leasas genom finansiell leasing redovisas som en 

anläggningstillgång samtidigt som motsvarande belopp redovisas som en 

skuld. Den del av skulden som förfaller inom ett år redovisas som kortfristig 

skuld, resterande skuld redovisas som långfristig. Detta är ett avsteg från 

rekommendationen och motiveras av det ringa mervärde som en fullständig 

men arbetskrävande efterlevnad av rekommendationen skulle ge. Värdet av 

tillgångar som finansieras på detta sätt är 19,6 mnkr och avser framför allt 

fordon. 

Personalkostnader  

Löner bokförs enligt kontantprincipen. Detta innebär att de kostnader för 

övertid, fyllnadstid, timlöner och andra ersättningar för augusti som betalas 

ut i september redovisas som en kostnad i september. Motsvarande gäller för 

vissa ledighetsuttag i augusti som bokförs som en kostnadsreducering i 

september. Detta är ett avsteg från rekommendationen.  

Taxefinansierad verksamhet 

Enligt ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” ställs krav på en separat 

balansräkning för VA-verksamheten. I den mån avgiftsuttaget inom va- och 

avfallsverksamheten överskrider självkostnaden minskas intäkten och 

överuttaget bokförs som en förutbetald intäkt vilket är i enlighet med RKR:s 

rekommendation 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar.  

Koncernredovisning  

I en koncernredovisning är det önskvärt att de olika enheterna som ingår 

tillämpar samma redovisningsprinciper.  

Kommunens bolag tillämpar från och med 2014 nytt regelverk för sina 

årsredovisningar.  I detta finns anvisningar avseende redovisning av 

anläggningstillgångar som motsvarar det ovan nämnda förtydligandet från 
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Rådet för kommunal redovisning, som till stor del är infört i kommunens 

redovisning. Med undantag för redovisning av pensionskostnader och 

pensionsåtaganden är bedömningen att de olikheter som finns mellan 

kommunen och de kommunala bolagen inte påverkar redovisningen i någon 

väsentlig omfattning. Någon anpassning till en koncernstandard har därför 

inte gjorts. 

Avsättning för pensioner hanteras alltså olika. Kommunen utbetalar den 

individuella delen till de anställda. Övriga pensionsåtaganden redovisas som 

en avsättning i balansräkningen eller som upplysning inom linjen, enligt den 

så kallade blandmodellen. De kommunala bolagen med anställd personal 

avsätter medel till Alecta eller KPA.  
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Finansiell analys, Marks kommun 

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ekonomisk ställning 

för kommunen används en finansiell analysmodell som utgår från fyra 

aspekter: 

• det finansiella resultatet

• kapacitetsutvecklingen

• riskförhållanden

• kontrollen över den finansiella utvecklingen

Avsikten med modellen är att identifiera eventuella finansiella möjligheter 

och problem för att se om kommunen har en god hushållning. 

Resultat och kapacitet 

Resultatutveckling 

Resultatet i årets delårsrapport är 33,1 mnkr lägre än föregående år. 

Resultatet per siste augusti utgör 5,4 procent av periodens skatter, 

utjämning och finansnetto. Detta är lägre än delårsutfallet 2017 som uppgick 

till 8,1 procent.  

Årets resultat prognostiseras till 26,4 mnkr, vilket är 8 mnkr högre än 

budget. Även om resultatet beräknas bli lägre än 2017 utgör det 1,3 procent 

av årets prognostiserade skatter, utjämning och finansnetto, vilket är något 

högre än kommunens finansiella mål om 1,0 procent.   

Förändring av kostnader och intäkter 

Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

2017 2018 2017 2018 2018 

Resultat, mnkr 105,0 71,9 83,1 18,4 26,4 

Resultat/skatter 

+utjämning+finansnetto, % 8,1 5,4 4,3 0,9 1,3 

Resultat/eget kapital, % 6,4 4,2 5,1 1,1 1,7 

Förändr Förändr Förändr Förändr Förändr 

Förändring från föregående år, % d16--d17 d17--d18 16--17 17--18b 

17--
prognos 

18 

Verksamhetens nettokostnader 5,2 6,8 5,1 5,7 6,3 

Skatter, utjämning och finansnetto 3,7 3,7 3,9 2,2 3,1 
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Mellan årets första åtta månader och motsvarande period 2017 ökar 

verksamhetens nettokostnader med 6,8 procent. Ökningen ett år tidigare, 

mellan delårsutfallen 2017 och 2016, var lägre (5,2 procent).   

Verksamheten finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag och 

finansnetto. Dessa intäkter ökade med 3,7 procent mellan delåret 2017 och 

2018. Ökningstakten vid motsvarande tidpunkt 2016 var densamma men 

sett till prognosen för 2018 förväntas ökningstakten minska under resterande 

del av året.  

Sett till helåret prognostiseras verksamhetens nettokostnader öka med 6,3 

procent vilket är en högre ökningstakt än mellan 2016 och 2017, den är även 

högre än budgeterad kostnadsökning på 5,7 procent. 

Nettokostnadsandel – kostnaders andel av skatter, utjämning och finansnetto 

  Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2017 2018 2017 2018 2018 

         

Verksamhetens nettokostnader, % 89,1 91,7 93,0 96,1 95,7 

Avskrivningar, % 2,7 3,0 2,8 3,0 3,0 

Nettokostnadsandel, % 91,9 94,6 95,7 99,1 98,7 

 

Ett sätt att mäta kommunens ekonomiska ställning är att se hur stor del av 

intäkterna som används i den löpande verksamheten. Hur stora 

verksamheternas nettokostnader kan vara styrs av hur kommunens 

viktigaste finansieringskällor utvecklas – skatteintäkterna och 

utjämningsbidragen, samt ett mindre tillskott från finansnettot. 

Verksamhetens nettokostnader har efter åtta månader tagit i anspråk 94,6 

procent av skatteintäkter, utjämning och finansnetto. Detta skall jämföras 

med 91,9 procent i 2017 års delårsutfall. För helåret 2018 innebär det högre 

prognostiserade resultatet att en lägre andel än vad som budgeterats 

kommer tas i anspråk, 98,7 procent istället för 99,1 procent. 

Investeringar 

  Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2017 2018 2017 2018 2018 

         

Bruttoinvesteringar totalt, mnkr  71,9 108,3 180,0 228,8 183,9 

Självfinansieringsgrad totalt, % 195 103 76 34 47 

 

Självfinansieringsgraden av årets investeringar mäter hur stor andel av årets 

investeringar som kan finansieras med internt tillförda medel. En 

självfinansieringsgrad på 100 procent och däröver innebär att de egna internt 

tillförda medlen räcker till att finansiera investeringarna och att kommunen 

inte behöver låna till dessa. Kommunen har ingen låneskuld för den egna 

verksamheten vilket är positivt för det framtida finansiella 

handlingsutrymmet. 
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Kommunen har till och med augusti 2018 investerat för 108,3 mnkr jämfört 

med 71,9 mnkr samma period 2017. Årets investeringsbudget är 228,8 

mnkr, efter ombudgeteringar i bokslutet 2017.  

Prognosen är att 183,9 mnkr kommer investeras i år vilket ger ett överskott 

om 75,2 mnkr. Prognosen innebär att självfinansieringsgraden beräknas bli 

47 procent jämfört med budgeterade 34 procent.  

Soliditet 

Soliditet Delårsutfall Utfall Budget Prognos  

  2017 2018 2017 2018 2018 

          

Soliditet, % 78,3 77,5 75,0 76,9 75,1 

Tillgångsförändring, % 6,0 4,2 7,4 1,4 9,0 

Förändring av eget kapital, % 5,6 3,0 5,4 1,4 7,1 

Soliditet inkl. pensionsskuld äldre 

än 1998, % 44,6 46,0 43,3 44,7 43,8 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den 

visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med 

skattemedel. Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga 

resultatet och dels tillgångsförändringen. För en oförändrad soliditet måste 

det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarna. Kommunen har en 

jämförelsevis hög soliditet, vilket innebär att det långsiktiga finansiella 

handlingsutrymmet är fortsatt stort. 

Tillgångarna har ökat med 4,2 procent jämfört med i delåret 2017. 

Tillgångarnas ökningstakt ett år tidigare var 6,0 procent.  

Soliditeten beräknas bli i stort sett oförändrad jämfört med 2017 men lägre 

än budget. Det senare förklaras av att tillgångarna ökar mer än det egna 

kapitalet, vilka i budgeten utvecklas i samma takt.   

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad, % Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2017 2018 2017 2018 2018 

          

Total skuldsättningsgrad, % 21,6 22,5 25,0 23,1 24,9 

   varav avsättningsgrad, %  1,9 1,8 1,8 1,8 1,6 

   varav kortfristig skuldsättningsgrad, % 17,2 17,6 20,3 18,2 20,0 

   varav långfristig skuldsättningsgrad, % 2,5 3,2 2,9 3,2 3,3 

 

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital 

benämns skuldsättningsgrad och är soliditetens motsats. Kommunens 

skulder är i huvudsak kortfristiga, t ex i form av leverantörsskulder. 

Kommunen har inga långfristiga lån vilket är positivt för det framtida 

finansiella handlingsutrymmet.  
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Kommunens totala skuldsättningsgrad har ökat från 21,6 procent i delåret 

2017 till 22,5 procent i delåret 2018. Prognosen för 2018 är i linje med 

skuldsättningsgraden 2017 men högre än budget. 

Risk och kontroll 

Likviditet 

Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

2017 2018 2017 2018 2018 

Kassalikviditet, % 256 184 171 148 150 

Balanslikviditet, % 260 187 174 152 153 

Rörelsekapital, mnkr 576,4 335,5 325,8 198,0 232,1 

Ett mått som mäter kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditeten. 100 

procent kan anses som ett minivärde eftersom de kortfristiga skulderna då 

täcks av likvida medel och kortfristiga fordringar. Balanslikviditet är ett mått 

på kommunens kortsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Omsättningstillgångar sätts i relation till kortfristiga skulder. För 

balanslikviditeten kan 120 procent anses vara ett minimivärde. 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder, det vill säga den del av eget kapital som används för att finansiera 

löpande verksamhet. Kommunens rörelsekapital har minskat från delåret 

2017 som en följd av att 150 mnkr placerats långsiktigt i obligationsfonder. 

Placeringen skedde hösten 2017 och påverkar även förändringen mellan 

delårsutfall och helår 2017.  

Både kassalikviditeten och balanslikviditeten är i regel högre i 

delårsrapporten än vad de är på helårsbasis. Förklaringen är främst att 

resultatet i delårsrapporterna är högre än på helårsbasis vilket i sig till stor 

del förklaras av semesterlöneskuldens förändring. Efter augusti månad har 

de flesta tagit ut sin huvudsemester vilket innebär att arbetsgivarens skuld 

till de anställda är lägre, eller till och med en fordran, jämfört med årsskiftet 

då rätt till ytterligare semester inarbetats. Minskningen av skulden ökar 

resultatet. 

Samtliga finansiella mått överstiger de miniminivåer som nämnts ovan trots 

att de minskat. 

Finansiella nettotillgångar 

Finansiella nettotillgångar, mnkr Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

2017 2018 2017 2018 2018 

Omsättningstillgångar +  

finansiella anläggningstillgångar 1 063,8 995,8 1 039,9 705,9 946,2 

Kort- och långfristiga skulder -413,8 -453,1 -500,8 -448,0 -510,8

Netto 650,0 542,7 539,2 257,9 435,4
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I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar på 

balansräkningen som kommunen beräknas omsätta eller kan omsätta på tio 

års sikt. Måttet speglar den tidsrymd som ligger någonstans mitt emellan 

likviditetsmåtten och soliditeten. 

Kommunens finansiella nettotillgångar är i årets delårsutfall 542,7 mnkr, 

107,3 mnkr lägre än vid samma tidpunkt 2017. Kommunens framtida 

finansiella handlingsutrymme på medellång sikt har därmed minskat något 

jämfört med samma tidpunkt föregående år.  

Pensionsskuld 

Pensionsåtagande, mnkr Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

2017 2018 2017 2018 2018 

Avsatt för pensioner i 

balansräkningen 40,1 38,6 38,6 37,0 34,3 

Intjänade före 1998, ej i 

balansräkningen 708,5 688,0 684,5 673,9 688,0 

Summa pensionsåtaganden 748,6 726,7 723,1 710,9 722,3 

Soliditet inkl. pensionsskuld 

äldre än 1998, % 44,6 46,0 43,3 44,7 43,8 

Per siste augusti 2018 uppgick den totala pensionsskulden till 726,7 mnkr. 

Större delen, 688 mnkr, gäller pensioner intjänade före 1998. Enligt gällande 

lag redovisas dessa inte i balansräkningen. Det totala pensionsåtagandet har 

sjunkit med knappt 22 mnkr mellan delåren. Prognosen är att 

pensionsskulden minskar även på helårsbasis. 
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Finansiell analys, Spinnerskankoncernen 

Spinnerskankoncernen omfattar moderbolaget Spinnerskan i Mark AB samt 

de helägda dotterbolagen Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks 

Fastighets AB.  

Resultat och avkastning på eget kapital 

Resultat för ett aktiebolag mäts ofta dels som resultat efter finansiella poster, 

dels i form av ett avkastningskrav. För Marks Bostads AB ställs ett krav på 
direktavkastning på totalt kapital. Måttet definieras som kvoten mellan 

driftnettot och fastigheternas marknadsvärde. För Mark Kraftvärme AB har 
ägaren ställt avkastningskrav på eget kapital som visar hur bolagen förräntat 
av ägaren insatt och av bolaget intjänat kapital. 

   

Resultatet för Marks Bostads AB blev 13,6 mnkr för perioden januari-augusti 

2018, samt en prognos för helåret på 10,2 mnkr. Resultatprognosen är 0,6 

mnkr lägre än budget, vilket har sin förklaring i högre kostnader för 

lägenhetsunderhåll samtidigt som finansnettot förväntas bli bättre än budget. 

Resultatet innebär en avkastning för året på 4,6 procent och 4,8 procent i 

genomsnittlig avkastning för en fyraårsperiod. Kravet på 4 procent över en 

fyraårsperiod uppfylls därmed. 

För Mark Kraftvärme AB är det genomsnittliga avkastningskravet över en 

fyraårsperiod 3 procent. För 2018 redovisar bolaget ett resultat på 4,1 mnkr 

för perioden januari-augusti, samt en prognos för helåret på 4,7 mnkr. Med 

föregående års förlust om -19,4 mnkr blir den genomsnittliga avkastningen 

för fyraårsperioden 2015–2018, trots ett klart bättre resultat 2018, beräknad 

till -6,9 procent. Kravet på 3 procent över en fyraårsperiod uppfylls därmed 

inte.  

För Marks Fastighets AB och moderbolaget Spinnerskan i Mark AB finns inget 

avkastningskrav. Resultatet för Marks Fastighets AB blev för de åtta första 

månaderna 0,1 mnkr. Prognosen för helåret är -0,7 mnkr vilket i stort sett 

följer budget. 

För moderbolaget visar delåret ett nollresultat. Bolaget prognostiserar ett 

årsresultat om -0,9 vilket är enligt budget. 

Resultat för Spinnerskankoncernen inklusive koncernposter 

Belopp i miljoner kr (mnkr) 
Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

2017 2018 2017 2018 2018 

Intäkter  230,0 223,0 337,6 331,0 336,5 

Kostnader  -179,5 -190,6 -304,4 -292,7 -299,9 

Rörelseresultat 50,5 32,4 33,2 38,3 36,6 

Finansiella poster -17,4 -16,7 -25,7 -28,7 -26,1 

Resultat efter finansiella 
poster 

33,1 15,7 7,5 9,6 10,5 
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Soliditet 

Soliditeteten, eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt i 

relation till balansomslutningen, är ett mått på den långsiktiga 

betalningsförmågan. Spinnerskankoncernens soliditet är betydligt lägre än 

genomsnittet av de i koncernen ingående bolagen. Koncernens 

betalningsförmåga ska därför värderas utifrån varje bolags soliditet.  

Soliditeten som redovisas nedan är inklusive preliminära vinstdispositioner 

som sker på koncernnivå. Dessa har inte behandlats i dotterbolagens 

styrelser. 

Soliditetskravet för Marks Bostads AB är satt till 15 procent. Prognosen för år 

2018 är 19,6 procent att jämföra med 20,4 procent år 2017. Sänkningen 

förklaras i huvudsak av nyupplåning i samband med om- och nybyggnation. 

För Mark Kraftvärme AB är det långsiktiga kravet 20 procent, prognosen för 

år 2018 är 27,5 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört 

med 2017 års utfall.  

För Marks Fastighets AB och moderbolaget Spinnerskan i Mark AB finns inget 

soliditetskrav. För Marks Fastighets AB är prognosen för år 2018 66,3 

procent, att jämföra med 59,2 procent 2017. I moderbolaget är prognosen 

20,6 procent för år 2018.  

Upplåning 

Upplåningen för koncernbolagen ligger inom de av kommunfullmäktige 

fastställda ramarna. Belåningen mellan 2017 och 2018 beräknas öka med 

130 mnkr. Marks Bostads AB beräknas öka sin upplåning under året med 80 

mnkr till följd av nybyggnation och renoveringar. Mark Kraftvärme AB ökar 

sin upplåning med 50 mnkr.   

Av den totala upplåningen på 1 228 mnkr avser 202 mnkr lån från Marks 

kommun, varav 168 mnkr avser lån upptagna i samband med försäljningen 

av dotterbolagen från kommunen till Spinnerskan i Mark AB. 

Belopp i miljoner kr 
(mnkr) och % 

Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

2017 2018 2017 2018 2018 

Upplåning, mnkr 1 168 1 228 1 188 1 318 1 318 

I procent av 
balansomslutning 79% 80% 79% 82% 82% 
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Resultaträkning, Marks kommun 
Kommunen 

Belopp i miljoner kronor Not Delår Delår Utfall Budget Prognos 
Budget-

avvikelse 

2017 2018 2017 2018 2018 2018 

Verksamhetens intäkter  1, 3 292,1 262,5 434,2 439,4 432,1 -7,3

Verksamhetens kostnader 2 -1 442,1 -1 489,0 -2 243,4 -2 349,8 -2 352,5 -2,7

Avskrivningar 8, 9,10 -35,3 -39,7 -54,0 -60,0 -60,0 0,0

Verksamhetsresultat -1 185,3 -1 266,2 -1 863,3 -1 970,4 -1 980,4 -10,0

Skatteintäkter 4 966,7 996,1 1 454,0 1 493,4 1 496,3 2,9

Utjämning 5 320,2 336,8 487,9 491,4 504,3 12,9

Finansiella intäkter 6 4,9 6,8 6,7 5,4 8,2 2,8 

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

Årets resultat 105,0 71,9 83,1 18,4 26,4 8,0 

Delårsbokslut 

Verksamheten 

Kommunens verksamhetsresultat (nettokostnader) för årets första åtta 

månader var -1 266,2 mnkr. Jämfört med delåret 2017 motsvarar det en 

kostnadsökning med 80,9 mnkr eller 6,8 procent. Årets utfall motsvarar 64,3 

procent av de budgeterade nettokostnaderna, vid samma tidpunkt 

föregående år var motsvarande siffra 63,1 procent.   

Finansiering 

Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift var 

under årets första åtta månader 1 332,9 mnkr, en ökning med 3,6 procent 

eller 46 mnkr jämfört med samma period föregående år. Den 

beloppsmässiga ökningen var därmed i stort sett lika stor som ökningen var 

mellan augustiutfallet 2016 och 2017. 

Nettointäkterna från finansnettot har ökat från 3,4 mnkr, 2017, till 5,2 mnkr, 

2018. Huvudorsaken till förändringen är 2018 års utdelning från 

Kommuninvest som blev 2,9 mnkr jämfört med 1,2 mnkr 2017. 

Resultat 

Resultatet för aktuell period är 71,9 mnkr vilket är 33,1 mnkr lägre än 

delårsresultatet föregående år. Resultatet i delårsrapporten är i regel högre 

än i årsbokslutet eftersom semesterlöneskuldens förändring är som störst per 

augusti när de anställda haft sin sommarsemester. 
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Årsprognos 

Verksamheten 

Verksamhetsresultatet prognostiseras till -1 980,4 mnkr vilket motsvarar en 

kostnadsökning med 117,1 mnkr (6,3 procent) jämfört med helårsutfallet 

2017.  

Finansiering 

Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift 

baseras på prognos från SKL den 16 augusti 2018, med tillägg för 

kommunens andel av statsbidraget ”välfärdmiljarderna” (drygt 13 mnkr) som 

hanteras utanför SKL:s prognoser. De prognostiserade intäkterna är 2 000,6 

mnkr vilket är 15,8 mnkr högre än budget. Prognosen innebär en ökning med 

3,0 procent (58,7 mnkr) mellan 2017 och 2018. Budgetöverskottet förklaras 

framförallt av ökad befolkning den 1 november 2017 i relation till budgeterad 

nivå på befolkningen den 1 november 2017. 

Finansnettot är i prognosen en intäkt på 6,2 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre 

än budget. Jämfört med föregående år är nettot 1,7 mnkr högre vilket 

förklaras att årets utdelning från Kommuninvest blev just 1,7 mnkr högre 

2018 än 2017. 

Resultat 

Eftersom nettokostnaderna beräknas öka mer än finansieringen förväntas 

årets resultat minska från 83,1 mnkr 2017 till prognostiserade 26,4 mnkr 

2018. Det prognostiserade resultatet är emellertid 8 mnkr högre än 

budgeterat. 

Jämförelse mellan delårsresultat och resultat i årsprognosen 

Resultatet i delårsbokslutet uppgår till 71,9 mnkr medan prognostiserat 

resultat är 26,4 mnkr. Att delårsresultatet är högre än årsprognosen beror till 

stor del på att semesterlöneskulden förväntas öka under det sista tertialet 

eftersom semestern normalt sett tas ut under sommarmånaderna och 

arbetas in under resten av året. Förändring av semesterlöneskulden beräknas 

stå för knappt 40 mnkr av ovanstående differens. 
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Kassaflödesrapport, Marks kommun 

  

 Not Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2017 2018 2017 2018 2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN             

Förändring av eget kapital (årets/periodens 

resultat    105,0 71,9 83,1 18,4 26,4 

Omföring under perioden  -0,4  -0,4   

Justeringsposter:             

Avskrivningar  8,9,10 35,3 39,7 54,0 60,0 60,0 

Övrig förändring av anläggningstillgångar    0,0 0,0 2,0 0,0 -2,0 

Avsättningar för pensioner 16 -2,5 0,2 -4,0 -4,3 -4,3 

Avsättning för avfallsdeponier mm 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från verksamheten före             

förändring av rörelsekapital   137,5 111,8 134,8 74,1 80,1 

Förändring av rörelsekapital             

Ökn (-)/minskn (+) av förråd o varulager    -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Ökn (-)/minskn (+) av exploateringsomr  13 -0,9 2,0 -1,2 0,0 0,0 

Ökn (-)/minskn (+) av kortfristiga 

fordringar 14 -4,4 -34,1 14,5 0,0 0,0 

Ökn (+)/minskn (-) av kortfristiga skulder 19 -20,5 -53,9 56,1 0,0 0,0 

Förändring av rörelsekapital   -25,9 -85,9 69,3 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten   111,6 25,9 204,2 74,1 80,1 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN             

Investering i materiella 

anläggningstillgångar 

9, 

10,11 -71,9 -108,3 -180,0 -228,8 -183,9 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 9, 10 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 

Investering i finansiella 

anläggningstillgångar:             

Förändring aktiekapital i kom. 

bolag+Västtrafik AB 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inköp av andelar+kortfristiga finansiella 

placeringar 12 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten   -71,7 -108,2 -179,8 -228,8 -183,8 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN             

Förändring av långfristiga skulder  18 4,0 6,2 14,2 12,4 10,0 

Förändring av långfristiga fordringar  14 0,0 0,0 -150,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten   4,0 6,2 -135,8 12,4 10,0 

Årets/periodens kassaflöde   43,9 -76,2 -111,5 -142,3 -93,7 

Likvida medel vid årets början   450,5 338,9 450,5 414,4 338,9 

Likvida medel vid årets slut    494,3 262,8 338,9 272,0 245,2 
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Balansräkning, Marks kommun 

  

Belopp i miljoner kr (mnkr)  
Not Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2017 2018 2017 2018 2018 

Tillgångar            

Anläggningstillgångar             

Immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar             

Mark, byggnader o tekniska 

anläggningar  9 950,1 1 081,9 1 027,3 1 197,1 1 115,4 

Maskiner och inventarier  10 81,9 87,9 90,3 192,8 128,1 

Pågående projekt 11 1,2 18,9  2,8  0,0 2,8 

S:a materiella anläggningstillgångar   1 033,1 1 188,7 1 120,4 1 389,8 1 246,3 

Finansiella anläggningstillgångar  12 126,5 276,5 276,5 126,5 276,5 

S:a anläggningstillgångar   1 159,6 1 465,2 1 396,9 1 516,3 1 522,8 

Omsättningstillgångar             

Förråd   1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Exploateringsområden 13 13,4 11,7 13,7 12,5 13,7 

Fordringar  14 428,5 443,8 409,7 424,2 409,7 

Kassa och bank, korta placeringar 15 494,3 262,8 338,9 141,7 245,2 

S:a omsättningstillgångar   937,4 719,3 763,4 579,4 669,6 

Summa tillgångar   2 096,9 2 184,5 2 160,3 2 095,7 2 192,4 

Eget kapital, avsättningar och 

skulder            

Eget kapital              

Eget kapital vid årets början   1 538,2 1 620,9 1 538,2 1 592,4 1 620,9 

Årets förändring enl. resultaträkningen   105,0 71,9 83,1 18,4 26,4 

Omföring under året  -0,4  -0,4   

Eget kapital vid periodens/årets 

slut   1 642,9 1 692,8 1 620,9 1 610,8 1 647,3 

Avsättningar             

Avsättning för pensioner+löneskatt 16 40,1 38,6 38,6 37,0 34,4 

Summa avsättningar   40,1 38,6      38,6 37,0 34,4 

Skulder             

Långfristiga skulder 18 52,9 69,3 63,2 66,5 73,2 

Kortfristiga skulder 19 360,9 383,7 437,6 381,4 437,6 

Summa skulder   413,8 453,1 500,8 448,0 510,8 

Summa avsättningar och skulder   453,9 491,7 539,3 485,0 545,1 

S:a eget kapital, avsättningar och 

skulder   2 096,9 2 184,5 2 160,3 2 095,7 2 192,4 

Ansvarsförbindelser             

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulder eller avsättningar (inkl. 

löneskatt) 20 708,5 688,0 684,5 673,9 700,0 

Ställda panter             

Övriga ansvarsförbindelser  21 934,5 1 044,1 1 003,3 1 426,0 1 050,0 

Summa ansvarsförbindelser   1 642,9 1 732,1 1 687,8  2 099,9 1 750,0 
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Noter, Marks kommun 

Not 1  Kommunen 

  jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Försäljningsintäkter 14,6 23,3 17,1 

Taxor och avgifter 86,3 131,3 90,6 

Hyror och arrenden 31,1 48,0 29,3 

Bidrag 138,0 201,6 105,3 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 21,2 28,6 20,1 

Realisationsvinster 0,7 1,1 0,0 

Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 

Summa verksamhetens intäkter 292,1 434,2 262,5 

 

Not 2 
Kommunen 

Verksamhetens kostnader jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Löner och sociala avgifter 903,0 1 401,2 927,7 

Pensionskostnader 57,5 88,6 68,7 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 2,9 5,9 3,6 

Bränsle, energi och vatten 20,4 31,7 21,6 

Köp av huvudverksamhet 182,4 269,8 178,3 

Lokal- och markhyror 53,0 81,3 54,3 

Övriga tjänster 37,7 59,5 42,1 

Lämnade bidrag 50,3 74,0 47,3 

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 

Övriga kostnader 135,1 231,4 145,5 

Summa verksamhetens kostnader 1 442,1 2 243,4 1 489,0 

 

Not 3 
Kommunen 

Jämförelsestörande poster jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Verksamhetsintäkter 292,1 434,2 262,5 

Återbetalning av sjukförsäkringsavgifter 0,0 0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens intäkter exkl jämförelsestörande poster 292,1 434,2 262,5 

 

Verksamhetens kostnader exkl jämförelsestörande poster 1 442,1 2 243,4 1 489,0 

  



 

44 

Not 4 
Kommunen 

Skatteintäkter jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Preliminär skatteinbetalning  972,8 1 459,1 1 000,5 

Preliminär slutavräkning innevarande år -8,9 -7,0 0,0 

Slutavräkningsdifferens föregående år 2,8 1,8 -4,4 

Summa skatteintäkter 924,2 1 454,0 996,1 

Avräkningsbelopp       

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -390    -204    1    

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 83    53    -130    

 

Not 5 
Kommunen 

Inkomst- och kostnadsutjämning mm jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Generella statsbidrag 8,4 19,8 11,0 

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 228,6 343,0 231,9 

Regleringsavgift -0,2 -0,3 3,6 

Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning 18,5 27,7 15,6 

Strukturbidrag  0,0 0,0  0,0 

Fastighetsavgift 43,3 65,2 49,7 

Bidrag för LSS-utjämning 21,6 32,4 24,9 

Summa inkomst- och kostnadsutjämning mm 320,2 487,9 336,8 

 

Not 6 
Kommunen 

Finansiella intäkter jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Ränta på likvida medel 0,5 0,5 0,5 

Ränta på utlämnade lån till koncernbolagen 0,9 1,4 1,0 

Övriga finansiella intäkter:      

Utdelningar 1,2 1,2 2,9 

Dröjsmålsräntor på kundfakturor 0,2 0,3 0,2 

Borgensavgifter 2,2 3,2 2,2 

Övriga finansiella intäkter    0,1   

Summa finansiella intäkter 4,9 6,7 6,8 

 

Not 7 
Kommunen 

Finansiella kostnader jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Kostnadsräntor 0,2 0,4 0,2 

Ränta på pensionslöften 0,4 0,6 0,5 

Övriga finansiella kostnader 0,9 1,2 0,8 

Summa finansiella kostnader 1,5 2,2 1,5 
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Not 8 
Kommunen 

Immateriella anläggningstillgångar jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Ingående bokfört värde 0,0 0,0 0,0 

Årets förändringar:       

+ inköp       

- avskrivningar 0,0 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 0,0 

Anskaffningsvärde 1,1 1,1 0,0 

Ackumulerade avskrivningar -1,1 -1,1 0,0 

Bokfört värde  0,0 0,0  0,0 

 

Not 9 
Kommunen 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

jan-aug 

2017 2017 jan-aug 2018 

Ingående bokfört värde 913,3 913,3 1 027,3 

Årets förändringar:       

+ inköp 60,4 156,1 84,1 

- försäljningspris  -0,2 -0,2  -0,1 

+ reavinst  0,1  0,1  0,0 

- reaförlust  0,0 0,0  0,0 

- avskrivningar -23,5 -36,3 -29,2 

- nedskrivningar/återföring av nedskrivning -0,1 -5,5 -0,0 

Summa årets förändringar  36,8 114,0 54,7 

Utgående bokfört värde 950,1 1 027,3 1 081,9 

Anskaffningsvärde 1 154,4 1 250,1 1 334,0 

Ackumulerade avskrivningar 
-181,8 -194,9 -224,0 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar -22,5 -27,9 -28,0 

Bokfört värde 950,1 1 027,3 1 081,9 
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Not 10 
Kommunen 

Maskiner och inventarier jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Ingående bokfört värde 83,3 83,3 90,3 

Årets förändringar:       

+ inköp 10,4 21,2 8,1 

- försäljningspris -0,0 -0,1 0,0 

+ reavinst    

- reaförlust    

- avskrivningar -11,8 -17,4 -10,5 

- nedskrivningar/återföring av nedskrivning   -0,3   

+/- omklassificeringar       

+/- övriga förändringar  -1,4 3,7  -2,5 

Utgående bokfört värde 81,9 90,3 87,9 

Anskaffningsvärde 342,0 356,5 364,6 

Ackumulerade avskrivningar -271,2 -276,8 -287,3 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar 11,0 10,6 10,6 

Bokfört värde 81,9 90,3 87,9 

 

Not 11 
      Kommunen  

Pågående projekt jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Ingående bokfört värde  0,1  0,1  2,8 

Under året nedlagda utgifter 1,1  2,7 16,1 

Under året överfört till mark, byggnader och tekniska 

anläggningar       

Utgående bokfört värde 1,2  2,8 18,9 

 

Not 12 Kommunen 

Finansiella anläggningstillgångar jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Aktier och andelar       

Spinnerskan i Mark AB 95,0 95,0 95,0 

Kommunaktiebolaget 0,0 0,0 0,0 

Swedbank 0,1 0,1 0,1 

Kommuninvest ek förening 23,6 23,6 23,6 

Kooperativ utveckling, Sjuhärad 0,0 0,0 0,0 

SÄRF Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2,1 2,1 2,1 

Övriga andelar 0,0 0,0 0,0 

Summa aktier och andelar 120,8 120,8 120,8 

Långfristiga fordringar       

Förlagslån Kommuninvest 5,7 5,7 5,7 

Obligationsfonder  150,0 150,0 

Summa långfristiga fordringar 5,7 155,7 155,7 

Summa finansiella anläggningstillgångar 126,5 276,5 276,5 
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Not 13 
Kommunen 

Exploateringsområden jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Verksamhetsområden 6,8 5,8 5,8 

Bostadsområden 6,6 7,8 5,9 

Summa exploateringsområden 13,4 13,7 11,7 

 

Not 14 
Kommunen 

Fordringar jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Kundfordringar 28,1 22,8 28,3 

Fordringar hos anställda 0,3 0,1 0,5 

Statsbidragsfordringar 35,4 39,6 44,7 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 86,3 55,5 84,1 

Ingående mervärdeskatt 10,9 19,4 17,6 

Avräkning med kommunala bolag 266,2 272,3 268,0 

Avräkning med stiftelser 0,2   0,1 

Övriga kortfristiga fordringar 1,1 -0,0 0,5 

Summa fordringar 428,5 409,7 443,8 

 

Not 15 
Kommunen 

Kassa och bank jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Handkassa 0,2 0,2 0,1 

Bank 294,2 188,7 113,2 

Kortfristiga placeringar 199,9  150,0 149,4 

Summa kassa och bank 494,3 338,9 262,8 
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Not 16 
Kommunen 

Avsättning för pensioner jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Ingående avsättning 42,6 42,6 38,6 

Nya förpliktelser under året -2,0 -1,3 0,0 

varav:       

 - Nyintjänad pension   -1,2   

 - Ränte- och basbeloppsuppräkning   0,6   

 - Ändring av försäkringstekniska grunder       

 - Pension till efterlevande       

 - Övrig post -2,0 -0,6 0,0 

Årets utbetalningar   -1,9   

Förändring av löneskatt -0,5 -0,8 0,0 

Summa avsättning för pensioner 40,1 38,6 38,6 

Specifikation       

Särskild avtals-/ålderspension   7,6   

Förmånsbestämd/kompl pension   10,6   

Ålderspension   10,2   

Pension till efterlevande 32,3 2,7 31,1 

Summa pensioner 32,3 31,0 31,1 

Löneskatt 7,8 7,5 7,5 

Summa avsatt till pensioner 40,1 38,6 38,6 

 - därav pensioner till förtroendevalda   10,9   

Antal visstidsförordnanden       

Politiker 2 4 4 

Tjänstemän 0 0 0 

 

Not 17 
Kommunen 

Avsättning för avfallsdeponier jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Redovisat värde vid årets början  0,0 0,0  0,0 

Nya avsättningar       

Ianspråktagna avsättningar   -0,0   

Outnyttjade belopp som återförs       

Indexuppräkning       

Summa avsättning för avfallsdeponier  0,0 0,0  0,0 

Avsättning med 50 mnkr gjordes 2005 för beräknade utgifter för iordningsställande av kommunens 

avfallsdeponier. Avsättningen inflationssäkrades genom att ingående saldo varje år uppräknades med 

årsmedeltalet av konsumentprisindex. Avsättning förbrukades under 2015.  
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Not 18 
Kommunen 

Långfristiga skulder jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Ingående värde finansiell leasing  11,9 11,9 14,8 

Årets förändring   2,9   

Utgående värde finansiell leasing  11,9 14,8 14,8 

        

Ingående värde investeringsbidrag 2,6 2,6 4,4 

Erhållna investeringsbidrag 1,0 2,2 2,8 

Upplösning investeringsbidrag -0,2 -0,4 -0,3 

Utgående värde investeringsbidrag 3,4 4,4 6,9 

        

Ingående värde anslutningsavgifter 33,3 33,3 42,9 

Årets förändring 3,3 9,6 3,8 

Utgående värde anslutningsavgifter  36,6 42,9 46,7 

        

Ingående låneskuld parkeringsköp 1,2 1,2 1,1 

Årets förändring, parkeringsköp per nyttjandetid -0,1 -0,1 -0,1 

Övriga skulder parkeringsköp 1,1 1,1 1,0 

        

Summa långfristiga skulder 53,0 63,2 69,3 

 

Not 19 
Kommunen 

Kortfristiga skulder jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Kortfristig upplåning 9,1 9,1 8,6 

Avräkning vatten och avlopp 5,4 5,4 5,4 

Avräkning avfallshantering 0,0 0,0 0,0 

Leasingskuld 4,1 4,8 4,8 

Avräkning med kommunala bolag 20,2 29,9 20,3 

Leverantörsskulder 69,2 108,4 83,0 

Moms och särskild punktskatt 4,0 0,9 3,8 

Socialkontorets avräkningskonton 0,8 0,7 0,6 

Övriga genomgångs- och avräkningskonton 0,9 1,7 0,4 

Personalens källskatt och diverse avdrag 23,3 22,0 24,1 

Semester- och övertidsskuld 56,3 93,2 58,1 

Netto av periodiseringsposter 1516/2516 5,5 0,6 3,0 

Skuld till VA-abonnenter  7,1 8,4 

Skuld till avfallsabonnenter  12,2 10,1 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 162,3 141,5 153,2 

Summa kortfristiga skulder 361,0 437,6 383,7 

 

 

 

 

 



 

50 

Not 20 

Kommunen 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 

skulder eller avsättningar jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Ingående ansvarsförbindelse 581,0 581,0 550,9 

Årets förändringar:       

Aktualisering   -6,4   

Övrig nyintjänad pension    

Ränteuppräkning      

Basbeloppsuppräkning   14,2   

Ändringar av försäkringstekniska grunder    4,5   

Övrig post -10,9 -10,8 2,8 

Årets utbetalningar   -31,6   

Summa pensionsförpliktelser 570,2 550,9 553,7 

Löneskatt 138,3 133,6 134,3 

Utgående ansvarsförbindelse 708,5 684,5 688,0 

 

Not 21 
Kommunen 

Övriga ansvarsförbindelser  jan-aug 2017 2017 jan-aug 2018 

Borgensförpliktelser mot kommunens företag:        

 -Marks Bostads AB 727,0 767,0 807,0 

 -Marks Fastighets AB 20,0 0,0 0,0 

 -Mark Kraftvärme AB 210,0 210,0 210,0 

S:a borgensförpliktelser mot kommunens företag  957,0 977,0 1 017,0 

Borgens- och förlustansvar för egnahem och småhus     

med bostadsrätt 0,4 0,5 0,5 

Ställda panter     

Övriga förpliktelser:     

 -Bostadshus     

 -Idrotts- och ungdomsföreningar     

 -Fiberföreningar 30,7  25,8 26,6 

Summa övriga förpliktelser 30,7  25,8 26,6 

Summa övriga ansvarsförbindelser 988,1 1 003,3 1 044,1 
De redovisade beloppen avser aktuell låneskuld för de lån som kommunen gått i borgen för.  

Marks kommun har i juli 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 

mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige 

AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid 

en uppskattning av den finansiella effekten av kommunens ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 

att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418,9 miljarder kronor och totala 

tillgångar till 413,6 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 420,3 miljoner kronor 

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 392,9 miljoner kronor. 
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Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten 

Resultaträkning VA 
Utfall 
2017 

Utfall 
31/8 
2017 

Utfall 
31/8 
2018 

Prognos 
Budget 
2018 

Avvikelse 

Totala Intäkter 58 522 38 777 40 183 60 406 60 277 129 

Varav       

VA-avgifter 53 208 35 299 36 515 54 953 55 153 -200 

Industriavgifter 1 287 802 1 092 1 458 1 458 0 

Lakvattenavgifter 1 246 676 559 1 000 600 400 

Övrigt brandposter mm 1 899 1 387 1 524 2 131 2 036 95 

Periodiserade 
anläggningsavgifter 

565 363 462 703 703 0 

Övriga intäkter, lönebidrag 
mm 

317 250 31 161 327 -166 

Totala Kostnader -52 722 -33 314 -38 926 -62 561 -63 127 566 

Varav       

Drift inkl administration -34 514 -21 903 -24 279 -37 532 -37 178 -354 

Förnyelseplanering -413 -247 -243 -750 -750 0 

Akut/förebyggande 
underhåll 

-5 971 -3 600 -4 820 -7 521 -7 591 70 

Värdehöjande underhåll -2 690 -1 680 -1 681 -3 062 -2 912 -150 

Avskrivning VA-
anläggningar 

-5 160 -3 360 -4 088 -6 586 -6 836 250 

Ränta VA-anläggningar -1 395 -1 048 -1 307 -2 960 -3 210 250 

Avskrivning 
Överföringsledningar 

-1 257 -783 -1 255 -2 275 -2 526 251 

Ränta 
Överföringsledningar 

-1 322 -693 -1 253 -1 875 -2 124 249 

Resultat 5 800 5 463 1 257 -2 155 -2 850 695 

Skattetillskott VA 0 0 0 0 0  

Resultat efter 
Skattetillskott VA 

5 800 5 463 1 257 -2 155 -2 850 695 

Balanserade resultatmedel 
före årets resultat 

5 356 5 356 5 356 5 356 5 356  

Balanserade resultatmedel 
efter årets resultat 

5 356 5 356 5 356 5 356 5 356  

Överuttag 
abonnentintäkter 

7 097 6 760 8 354 4 942 4 247  

 

Prognosen för VA-verksamheten är -2,2 mnkr vilket är 0,7 mnkr högre än 
budgeterat resultat om -2,9 mnkr. I prognosen är intäkterna något 
uppräknade i förhållande till budget främst avseende ökade 

lakvattenintäkter. På kostnadssidan finns avvikelser mot budget främst 
gällande kapitalkostnader som är nedräknade samtidigt som kostnader för 

administration och till viss del underhåll har räknats upp.  

Prognosen för kapitalkostnader har justerats ned med totalt 1 mnkr utifrån 
bedömningen att årets investeringsbudget inte kommer att förbrukas varken 

gällande överföringsledningsprojekten eller för den ordinarie VA-
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verksamheten. En justering av prognos har även gjorts för verksamheten 
avledning av avloppsvatten där det finns ett ökat behov avseende nya 

serviser, underhåll och reparationer samt tv-inspektioner. Prognosen för 
abonnentskador är sänkt med 0,3 mnkr jämfört med budget eftersom antalet 
abonnentskador varit få hittills i år. 

Resultaträkning, kommunkoncernen 
Efterföljande resultat- och balansräkning avser Marks kommunkoncern, 

vilken består av dels Marks kommun och dels kommunens helägda 

bolagskoncern benämnd Spinnerskankoncernen. Spinnerskankoncernen i sin 

tur består av moderbolaget Spinnerskan i Mark AB samt de tre dotterbolagen 

Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. 

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 
Delårsutfall Utfall Prognos 

2017 2018 2017 2018 

Verksamhetens intäkter  459,1 418,2 675,5 666,8 

Verksamhetens kostnader -1 522,6 -1 576,0 -2 397,8 -2 495,8

Avskrivningar -71,0 -76,9 -108,1 -116,8

Verksamhetens nettokostnader -1 134,5 -1 234,7 -1 830,4 -1 945,8

Skatteintäkter 966,7 996,1 1 454,0 1 496,3

Utjämning 32,2 336,8 487,9 504,3 

Finansiella intäkter 3,1 4,0 2,9 4,1 

Finansiella kostnader -17,1 -15,5 -24,1 -24,0

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -2,4 -3,1

Årets resultat 138,5 86,7 87,9 31,8 
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Balansräkning, kommunkoncernen 

Belopp i miljoner kr (mnkr) 
Delårsutfall Utfall Prognos 

2017 2018 2017 2018 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Hyresrätter och liknande rättigheter 1,4 1,4 1,4 1,4 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 2 129,4 2 381,0 2 275,1 2 488,3 

Maskiner och inventarier  85,9 92,8 95,1 132,9 

Pågående nyanläggningar 175,9 141,6 142,2 97,3 

S:a materiella anläggningstillgångar 2 391,2 2 615,4 2 512,4 2 718,5 

Finansiella anläggningstillgångar  42,3 191,3 192,2 191,2 

S:a anläggningstillgångar 2 435,0 2 808,1 2 706,1 2 911,1 

Omsättningstillgångar 

Förråd 8,7 4,1 7,4 8,0 

Exploateringsområden 13,4 11,7 13,7 13,7 

Fordringar  193,8 244,7 150,3 202,8 

Kassa och bank, korta placeringar 494,6 206,0 339,2 245,5 

S:a omsättningstillgångar 710,5 466,5 510,6 470,0 

Summa tillgångar 3 145,5 3 274,6 3 216,7 3 381,2 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital  

Eget kapital vid årets början 1 521,6 1 609,1 1 521,2 1 609,1 

Omföring under året -0,3 0,0 0,0 0,0 

Årets förändring enl resultatbudgeten 138,5 86,7 87,9 31,8 

Eget kapital vid periodens/årets slut 1 659,8 1 695,8 1 609,1 1 640,9 

Avsättningar 

Avsättning för pensioner+löneskatt 40,1 38,6 38,6 34,3 

Övriga avsättningar 19,0 21,4 21,4 24,3 

Summa avsättningar 59,1 60,0 60,0 58,6 

Skulder 

Långfristiga skulder 1 010,0 1 086,3 1 040,2 1 180,2 

Kortfristiga skulder 416,6 432,5 507,4 501,5 

Summa skulder 1 426,6 1 518,8 1 547,6 1 681,7 

Summa avsättningar och skulder 1 485,7 1 578,8 1 607,6 1 740,3 
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 3 145,5 3 274,6 3 216,7 3 381,2 
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Del 4. Övrigt 

Verksamhetsberättelse 
Nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns att läsa på 

www.mark.se. 

Utlåtande över delårsrapporten 
Valda revisorer ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 

de mål i den ekonomiska förvaltningen som kommunfullmäktige beslutat om 

i årsbudgeten och i flerårsplanen. 

Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till 

kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas av 

kommunfullmäktige.   

http://www.mark.se/



