
 

Delårsrapport  
2019 

 

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-10-24  



2 

 

Innehållsförteckning 

Del 1. Inledning och sammanfattning ..........................................................................3 

Rapportens struktur ........................................................................................................... 3 

Sammanfattning ................................................................................................................ 4 

Axplock från årets första åtta månader ............................................................................... 5 

Del 2. Förvaltningsberättelse .......................................................................................7 

Ekonomiska trender ........................................................................................................... 7 

Tillväxt och utveckling ........................................................................................................ 7 

Uppdrag och mål .............................................................................................................. 11 

Personalredovisning ......................................................................................................... 15 

Utvärdering av ekonomisk ställning .................................................................................. 18 

Driftredovisning ............................................................................................................... 23 

Investeringar .................................................................................................................... 26 

Pågående projekt ............................................................................................................. 29 

Del 3. Ekonomisk redovisning .................................................................................... 31 

Tillämpade redovisningsprinciper ..................................................................................... 31 

Finansiell analys, Marks kommun ..................................................................................... 34 

Finansiell analys, Spinnerskankoncernen .......................................................................... 39 

Resultaträkning, Marks kommun ...................................................................................... 41 

Kassaflödesrapport, Marks kommun................................................................................. 44 

Balansräkning, Marks kommun......................................................................................... 45 

Noter, Marks kommun ..................................................................................................... 46 

Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten .......................................................... 55 

Resultaträkning, kommunkoncernen ................................................................................ 56 

Balansräkning, kommunkoncernen ................................................................................... 57 

Del 4. Övrigt .............................................................................................................. 58 

Verksamhetsberättelse .................................................................................................... 58 

Utlåtande över delårsrapporten ....................................................................................... 58 

 

 
  



3 

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 

2019 samt en prognos för resten av året. Den är också information till 

externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, 

samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt inte minst till 

kommuninvånarna. 

Verksamhet 

Bedömningen är att kommunens grunduppdrag inom vägar, gator, park och 

överförmyndarverksamheten uppfylls delvis. Övriga grunduppdrag bedöms 

uppfyllas helt eller i hög grad. Bedömningen är densamma som i 

aprilrapporten.  

Personal 

Sjuktalet har minskat med 0,2 procentenheter till 6,1 under de senaste 

12 månaderna och med 1,4 procentenheter under de senaste 24 månaderna. 

Andel långtidssjukskrivna är den del av den totala sjukfrånvaron som 

minskat mest. Frisktalet går ner med 1,4 procentenheter till 60,8 procent 

sedan motsvarande tid föregående år, och med 10,2 procentenheter sedan 

2016. När det gäller personalomsättningen så har den ökat med 2,4 procent-

enheter till 15,8 procent sedan föregående år. Jämfört med motsvarande tid 

för två år sedan har den dock minskat med 0,6 procentenheter. 

Ekonomi 

Periodens resultat blev 74,6 mnkr vilket är knappt 3 mnkr högre än 

resultatet vid samma tidpunkt föregående år.  

Resultatprognosen pekar på ett resultat på drygt 25 mnkr vilket innebär ett 

överskott mot budget på 11 mnkr.   

Resultatprognos Marks kommun augusti 2019 mnkr 

Budgeterat resultat 13,8 

Nämndernas prognos -17,6 

Gemensamma verksamheter 14,2 

Skatteintäkter och utjämning 11,9 

Finansnetto 2,9 

Årets resultat 25,2 
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Axplock från årets första åtta månader 

I april togs första spadtaget till den nya Lyckeskolan. Skolan kommer att stå 

klar till höstterminen 2021. Det har också beslutats om storlek samt 

placering av idrottshallar, dessa kommer projekteras under hösten för att stå 

färdiga samtidigt som skolan. 

Strömskolan stod klar i slutet av vårterminen och är nordens första 

svanenmärkta skola. 

Habyskolan har i samband med höstterminens start avvecklats och de flesta 

elever som gick där har börjat på Parkskolan eller Tingvallaskolan.  

Med hjälp av statsbidraget ”likvärdig skola” har satsningar på digitala 

läromedel, tvålärarsystem och riktade insatser på enskilda enheter för att 

öka likvärdigheten kunnat göras.  

För första gången på 12 år bildas ett nytt naturreservat i kommunen. 

Området, Stampatorgs ljunghed, ligger vid Mjösjön i Björketorp. Syftet med 

naturreservatet är att restaurera och bevara en sällsynt och värdefull 

kulturpräglad naturmiljö som var typisk för västra Sveriges jordbruks-

landskap fram till 1800-talets slut.  

På nationaldagen hölls traditionsenligt medborgarskapsceremoni för nya 

svenska medborgare i Marks kommun. Cirka 130 personer var inbjudna och 

de som närvarade fick diplom och blomma av kommunfullmäktiges 

presidium. 

Marks kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i 

Svenska FN-förbundets och SKL:s projekt Glokala Sverige, som syftar till att 

utbilda och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. 

Inom projektets ram hölls i april en utbildningsdag för presidier och 

förvaltningschefer. 

Årets Sommarfredag, som enligt tidigare beslut reducerats till en, 

genomfördes i Kinna. Evenemanget, med drygt 2500 besökare, var 

uppskattat och arrangörerna fick positiva återkopplingar.  

I maj anordnade kommunen en Tillgänglighetsdag i samarbete med 

funktionshinderföreningarna och Parasport Sjuhärad. Syftet med dagen var 

att öka kunskaper om funktionsvariationer och tillgänglighet för att kunna 

utforma ett inkluderande samhälle.  

Samtliga skolungdomar som sökte om feriejobb 2019 har kunnat erbjudas 

jobb. 

Med erfarenheterna från sommarvärmen under 2018 har ett arbete gjorts för 

att skapa bättre inomhusklimat i äldreomsorgens lokaler. Kylanläggningar 

har installerats i några vård- och omsorgsboenden. Målet är att det ska 

finnas ett rum med kylanläggning per enhet. 

Individ- och familjeomsorgen arbetar i ett nystartat barnteam tillsammans 

med barn- och ungdomspsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus och skolan. 
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Barnteamets mål är att mer sammanhållet arbeta för att att åstadkomma 

anpassade tidiga insatser för barn som har utvecklingsrelaterad problematik. 

Klätterväggen i Tygrikeshallen har fått en tillbyggnad, vilket resulterat i att 

Marks kommun nu har en inomhusklättervägg i toppklass. 

Nybyggnationen av stall på Bosgården har startats och löper enligt plan. Det 

nya stallet planeras stå klart under sista kvartalet 2019.  

Städverksamheten arbetar tillsammans med lokalförsörjningen med nya 

entrélösningarna som består av entrémattor som stoppar smuts och grus 

från att spridas längre in i lokalerna. Entrémattorna ger barn och elever en 

förbättrad inomhusmiljö och det är i dagsläget Örbyskolan och 

Stommenskolan som har nya entrélösningar på plats.  

Kostverksamheten genomförde under mars-maj projektet "Maträddarna i 

Mark", tillsammans med en matbutik i Skene. Projektet innebar att 

matbutikens matsvinn av frukt och grönt, 1,5 ton motsvarande 39 tkr, togs 

omhand av tre kök i kommunen. Inom projektets ram minskade 

koldioxidpåverkan med 900 kg, vilket motsvarar, som jämförande exempel, 

både Strömskolans och Stommenskolans årsförbrukning av pasta. 

Byggnationen av nya överföringsledningar mellan Skene och Berghem har 

påbörjats och beräknas trots arkeologiska undersökningar av 

fornlämningsfynd vara klara 2020. Med nya ledningar ökar 

leveranssäkerheten av vatten betydligt för de boende i Berghem eftersom 

befintliga ledningar ligger i Viskan. Överföringsledningarna samförläggs med 

en ny gång-, cykel- och mopedväg mellan Skene och Berghem.  

En gång-, cykel- och mopedväg mellan delar av sträckan Sätila till Hyssna 

har påbörjats. Vägen, som kommer leda till en säkrare trafikmiljö för 

oskyddade trafikanter, beräknas vara klar 2020. Projektet med att bygga en 

ny gång-, cykel- och mopedväg längs Skenevägen mellan skolan och 

ridskolan i Örby är påbörjad och projekteringen är klar och anläggningen sker 

höst-vinter 2019-2020.  

En lekplats har anlagts vid badplatsen Mos Strand i Örby. Kombinationen 

badplats och lekplats är mycket uppskattad av kommuninvånare och turister.  

  



7 

Del 2. Förvaltningsberättelse 

Ekonomiska trender  
 

Konjunkturförsvagning bromsar skatteunderlaget 

Svensk BNP-tillväxt bromsar in och sysselsättningen, som ännu är på hög 

nivå, visar tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur. Detta är 

huvudbudskapet i Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär om 

budgetförutsättningar för åren 2019-2022.  

SKL räknar med en fortsatt inbromsning i ökningstakten av 

skatteunderlagsutvecklingen. Orsaken är att sysselsättningen ökar 

långsammare. En långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar 

motverkas till en mindre del av stigande löneökningstakt samt större 

inkomstökningar från pensioner och arbetsmarknadsersättningar. Dessutom 

höjs grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo 

via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Bedömningen 

är att skatteunderlaget 2020 växer i samma takt som 2019. Beräkningarna 

för 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör 

mot slutet av 2020 och den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell 

balans från och med 2021. Det betyder fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 

2021, främst till följd av att arbetade timmar då antas fortsätta minska. 

År 2022 stiger sysselsättningen åter varför skatteunderlagstillväxten då 

beräknas växla upp. 

Diagram. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter,  

procent respektive procentenheter 
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Tillväxt och utveckling 

Marks kommun har under årets åtta första månader ökat med 49 personer 
och Mark har 34 830 invånare den 31 augusti 2019. Ökningen beror till lika 
stor del på positivt infyttningsnetto som på positivt födelsenetto. Under 

motsvarande period förra året ökade befolkningen med 241 personer.  

Den ekonomiska högkonjunkturen påverkar alltjämt anläggnings- och 
byggverksamheten inom kommunen. Fortfarande finns ett konstant högt 

tryck på mark- och exploateringsverksamheten samt plan- och 
bygglovsverksamheten. 

Det pågår ett intensivt arbete med utveckling av Kinna centrum. En lämplig 

placering av idrottshallarna är fastslagen och nu pågår arbete med att hitta 
lämpliga trafikflöden, parkeringslösningar och utformning av exploaterings-
området. En annan viktig del i arbetet är att finna en hållbar trafiklösning vid 

Nya Kinnavägen där det bland annat utreds möjlighet till en planfri korsning. 

Planprogram för Smälteryd har arbetats vidare med, en skiss över anstalts-
området finns nu som underlag för att kunna gå ut på en markanvisnings-

tävling under hösten. Totalt beräknas 200 bostäder kunna byggas. Geoteknik 
och översvämningsrisker har undersökts under sommaren. 

Ett projekt för området kring Vråsjön är påbörjat och i första skedet har en 

detaljerad skiss tagits fram som gör cirka 200 bostäder möjliga. 

Ett annat intensivt arbete pågår med en åtgärdsvalsstudie för länsväg 156. 
En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med 

trafikverket, regionen och närliggande kommuner. En åtgärdsvalsstudie görs 
tidigt i planeringen för att alla parter tillsammans ska få en helhetsbild och 
hitta hållbara förslag på åtgärder. Kommunen kommer i början av hösten ges 

möjlighet att yttra sig på det förslag som tagits fram i åtgärdsvalsstudien. 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mark Nord Väst har varit ute 
på samråd. Den beskriver förslag till användning av mark- och vatten-

områden 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. 

Samrådshandlingen ska sammanställas och redovisas för kommunstyrelsen 
under hösten. Ambitionen är att den antagna handlingen ska vara helt 

digital. 

Nya restriktioner för bebyggande på jordbruksmark, som kommit på senare 
tid, kan påverka hur byggnationen i kommunen kommer att utvecklas. Hur 

det nya restriktionerna ska tolkas är dock oklart, det har kommit olika utslag 
från överprövande instanser vilket gör att vi inte ännu kan finna användbara 
prejudikat. Vi har inte fått stöd med klassning av mark som underlättar i 

bedömningarna och förståelsen för brukningsvärd respektive icke 
brukningsvärd mark. Förhoppningsvis kommer myndigheterna snart med 

klarare besked hur dessa faktorer ska tolkas, för att underlätta i våra 
bedömningar om hur till exempel nybyggnation ska placeras. 
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Näringslivs- destinations- och landsbygdsutveckling 

Under första kvartalet startade 50 företag och prognos för helåret 2019 är 

200 nystartade företag. År 2018 startade 188 företag  

Nyföretagandet påverkas i första hand sannolikt av konjunkturläget. 

Nyföretagandet kan emellertid stimuleras, exempelvis genom riktade insatser 

som information om hur man går till väga för att starta ett företag. Marks 

kommun samverkar även med andra organisationer inom det regionala 

innovationsklustret såsom Drivhuset, Almi och Connect, för att stimulera 

nyföretagande och tillväxt. 

Nyföretagandet är mycket viktigt eftersom näringslivet är en stark motor i 

ekonomin. Faktum är att en övervägande majoritet av nya jobb i Sverige 

skapas i små och medelstora företag.  Mot bakgrund av det bjöd Marks 

kommun in soloföretagare i kommunen till ett dialogmöte i syfte att 

genomföra en behovsinventering för att i förlängningen strategiskt kunna 

underlätta för denna företagsgrupp och därmed också stimulera 

nyföretagande. 

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Marks kommun (Svenskt 

Näringslivs kommunranking) är i år 3,1. Detta är i nivå med 2018 års 

resultat men lägre än målet på 4. 

Det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking 

är baserat på näringslivets attityder till och uppfattningar om 

företagsklimatet i Marks kommun. För att uppfylla målet för det 

sammanfattande omdömet, krävs således åtgärder som påverkar 

näringslivets attityder till företagsklimatet i positiv riktning. Marks kommun 

har under 2019 upprättat och offentliggjort ett näringslivsprogram.  

I mars 2019 antog kommunfullmäktige Del 2, Strategi för tillväxt, som ingår i 

näringslivsprogrammet för Marks kommun. För att näringslivsprogrammet 

ska realiseras krävs att kommun och näringsliv samverkar kring de sju 

punkter som anges i programmet. Aktiviteter som innebär att kännedomen 

om och engagemanget för näringslivsprogrammet, både inom 

kommunorganisationen och i näringslivet, kommer att bli avgörande för att 

skapa förutsättningar för att uppnå den målbild som anges i programmet och 

därmed på sikt påverka de attityder som mäts i det sammanfattande 

omdömet i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning. 
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Destinationsutveckling 

Marks kommun har under 2019 fortsatt samarbete med Destination 

Boråsregionen. Destination Boråsregionen, har under året haft fyra 

nätverksträffar. Nätverket har bland annat samverkat för att bidra till att 

göra Boråsregionen Sjuhärad till en aktiv och attraktiv destination för 

besöksnäringen. 

Några av kommunens feriearbetare har under sommaren genomfört en 

nulägesanalys med kommuninvånare och turister i hela Marks kommun. 

Nulägesanalysen ska bidra med ett kommuninvånar- och turistperspektiv för 

input till fortsatt destinationsutvecklingsarbete. 

Under hösten 2019 startar Marks kommun upp en destinationsgrupp 

tillsammans med organisationer och företag inom Marks kommun. 

Destinationsgruppen ska tillsammans arbeta fram en handlingsplan för 

destinationsutveckling i Marks kommun.   

Under vintern 2019 ges invånare och verksamma i Marks kommun en 

möjlighet att vara med och bygga gemenskap i projektet ”Advent i Mark”. 

Projektet syftar till att inspirera och engagera föreningar, byalag, näringsliv 

och markbor att bidra till aktiviteter i hela kommunen, som människor vill 

besöka för en trevlig stund. Projektets epicentrum kommer att förläggas till 

Rydals museum. Som en del i projektet bjuder därför Rydals museum in 

privatpersoner, föreningar, näringsliv, offentlig verksamhet, byalag och 

organisationer att formge och dekorera ett fönster i Rydals fabriksfastighet.  

Projektet Advent i Mark och arbetet med destinationsgruppen syftar till att 

öka och sprida kännedomen om kommunen och på så sätt bidra till att skapa 

en känsla av tillsammanskultur i hela Marks kommun, vilket är ett steg 

närmare Marks kommuns vision.  

Landsbygdsutveckling 

Under det första halvåret 2019 har Marks kommun satsat på en tätare 

kontakt med de 16 byalag som finns i Marks kommun. Marks kommun har 

tillsammans med byalagen genomfört fyra möten där byalagen delas upp i 

fyra geografiska områden, istället för en gemensam träff som tidigare. Det 

nya upplägget har fallit väl ut och kontakten mellan byalag och Marks 

kommun upplevs ha blivit bättre än den varit tidigare år.  

 

  



11 

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. 

 Helt I hög grad Delvis I låg 

grad 

/Inte alls 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

 Förskola 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Vuxenutbildning 

  

Kommunstyrelsen  Styrning och ledning 

Övergripande 

utvecklingsfrågor 

  

Kultur- och 

fritidsnämnden 

 Kulturskola/kultur för barn 

Kultur-fritid 

Bibliotek 

  

Miljönämnden Naturvård 

Livsmedelstillsyn 

Miljötillsyn 

Hälsoskyddstillsyn 

och enskilda avlopp 

   

Plan- och 

byggnadsnämnden 

 Bygglov och detaljplaner   

Socialnämnden  Stöd till personer med 

funktionsnedsättning 

Individ- och familjeomsorg 

  

Teknik- och 

servicenämnden 

 Vatten- och 

avloppsförsörjning 

Avfallshantering 

Gator, vägar, 

parker 

 

 

Valnämnden Val    

Äldreomsorgsnämnden  Vård och omsorg äldre 

Kommunal hälso- och 

sjukvård 

  

Överförmyndarnämnden   Överförmyndar-

verksamhet 

 

Marks Bostads AB  Bostadsförsörjning   

Marks Fastighets AB Lokalförsörjning för 

industri och 

serviceföretag 

   

Marks Kraftvärme AB Produktion och 

försäljning av värme 

och ånga 

Produktion och 

försäljning av el 

Förvaltning och utveckling 

av stadsnät för 

fiberkommunikation 
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Mellan aprilrapporten och delårsrapporten har ingen förändring gjorts vad 

gäller nämndernas bedömning på hur väl de uppfyller sitt grunduppdrag. 

Teknik- och servicenämnden bedömer att grunduppdraget inom gator, parker 

och vägar uppfylls enbart delvis. Nämnden skriver i sin delårsrapport att för 

att uppfylla grunduppdraget för gator, vägar och parker så har nämnden i 

varje budget och uppföljningsrapport framhållit behovet av en väsentligt 

ökad budget främst avseende beläggningsunderhåll. 

Överförmyndarnämnden bedömmer att de enbart delvis uppnår sitt 

grunduppdrag.  

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.  

Utifrån nämnders och styrelsers uppföljning gör kommunstyrelsen följande 

bedömning av prognosen för måluppfyllelsen 2019.  

 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   

 

• Av de 17 indikatorer som nämnderna följer inom målet om att barn och unga 

ska ha en god utbildning visar att målnivåerna nås helt för två av målen. Ett 

av målen är uppfylls delvis, sju uppnås inte och sju har ännu inte kunnat 

bedömas. Målet bedöms därför inte bli uppfyllt. 

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

fritid.  

• Målet om att barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor 

som rör dem bedöms bli 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. Näst intill samtliga personer med insatser från 

äldreomsrogen har en genomförandeplan och inom socialtjänsten ligger 

utfallet på 80-85 procent. Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

med professionellt förhållningssätt och god kvalitet bedöms målnivåerna nås 

för fem av måtten. Tre av indikatorerna bedöms att inte uppnås och 

resterande uppnås delvis. Målet bedöms som att delvis uppfyllas. 

• Målet att arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning bedöms 

att delvis bli 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 bli delvis uppfyllt. Av de tre mått 

som används för att följa upp målet ett gott företagsklimat bedöms  

målnivåerna inte nås 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 bli 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 bedöms 17 av måtten nå de målnivåer som beslutats om. 

Av resterande 14 mått har tio inte kunna bedömas och åtta bedöms inte 

uppfyllas. Därmed bedöms målet bli delvis uppfyllt.  

• Inom målet om goda boendemiljöer bedöms 14 av 20 mått nå beslutade 

målnivåer. Målet bedöms därmed bli 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 

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

verksamhetens medarbetare mår: sjuktal, frisktal och personalomsättning. 

Till detta ska läggas kommunens förutsättningar att rekrytera den kompetens 

som behövs för verksamhetens fortlevnad och utveckling. 

Kommunen signalerar flera områden med svårighet att rekrytera kompetenta 

och erfarna medarbetare. Och samtidigt har kommunen i vissa fall haft svårt 

att behålla de som rekryterats. Flera insatser görs i syfte att göra Marks 

kommun till en attraktiv arbetsgivare, där vi sedan årsskiftet infört 

förmånsbilar, förmånscyklar och Västtrafikkort för våra anställda, samt 

förenklad semesterväxling och möjligheten att löneväxla. Vi har också 

tidigarelagt löneutbetalningen samt har sedan snart två år en attraktiv nivå 

på friskvårdsbidraget. 

Det systematiskt arbete med rehabilitering fortskrider och ger resultat. På 

lite drygt 2 år har sjuktalet sjunkit med 1,6 procentenheter som en 

konsekvens av ett systematiskt och effektivt rehabiliteringsstöd, dels genom 

kommunens rehabiliteringssamordnare, dels genom adekvat systemstöd som 

hjälper chefer att överblicka och dokumentera rehabiliteringsarbetet. Vi 

fortsätter programmet Låt hälsan ta Mark fortsätter som bygger på 

förebyggande sjukpenning, samt har riktade insatser genom arbetsplatsnära 

stöd. Införandet av hälsoinspiratörer i verksamheten har startats i syfte att 

internalisera och inspirera till ett hälsosammare arbetsliv och består nu av 

cirka 70 inspiratörer i verksamheten. 

Löneöversynen för 2019 var i princip klar före sommaren, förutom 

Vårdförbundet där översynen precis startat pga centrala parter. Utfallet för 

löneöversynen bedöms hamna inom den ram på 2,5 procent som 

kommunstyrelsens arbetsutskott fastställt (där kommundirektören har 

ytterligare 0,2 procent som primärt fokuserar pågående lönekartläggning). 

För Kommunal fanns även i år en särskild satsning på 0,3 procent av 

lönesumman, men där lokala parter satsade på barnskötare och kockar. 

De extratjänster som infördes förra årsskiftet har pga Januari-

överenskommelsen avvecklats eller avvecklas under första halvåret 2019. 

Feriejobben för kommunens 17-/18-åringar uppfyllde även i år målet att alla 

som önskade och tackade ja fick ett feriejobb. 
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  2016 2017 2018 2019 

Statistikuppgifter för 31 juli respektive år     

Antal tillsvidareanställda (tv) 2 915 2 944 2 900 2 926 

Antal tidsbegränsat anställda 339 337 333 369 

Andel tv med heltidstjänstgöring, % 70,4 72,8 74,1 73,7 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,9 93,6 93,9 94,0 

     

Statistikuppgifter för perioden juli - juni     

Personalomsättning i  % 16,4 16,3 13,4 15,8 

Sjukfrånvaro i % 7,5 7,2 6,3 6,1 

Långtidssjukfrånvaro i % 51,8 49,6 41,0 36,7 

Antal långtidssjuka individer 473 442 351 340 

Frisktal i % 71,0 59,8 62,2 60,8 

Timavlönad personal, antal timmar  461 919 

467 

808 465 466 

460 

207 

Mertid/fyllnadstid, antal timmar 24 574 23 625 23 744 30 721 

Övertid, antal timmar 31 301 34 738 32 032 39 876 

     

     

 2018 2019 

  Kvinnor Män Kvinnor Män 

Statistikuppgifter för 31 juli respektive år     

Antal tillsvidareanställda (tv) 2 377 523 2 389 537 

Antal tidsbegränsat anställda 255 79 277 92 

Andel tv med heltidstjänstgöring, % 70,7 89,6 71,3 89,9 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 93,3 96,5 93,3 96,7 

     

Statistikuppgifter för perioden juli - juni     

Personalomsättning i  % 14,6 18,1 15,0 18,5 

Sjukfrånvaro i % 6,9 4,3 6,6 4,3 

Långtidssjukfrånvaro i % 40,7 35,7 37,6 31,0 

Antal långtidssjuka individer 312 39 303 37 

Frisktal i % 59,6 72,0 58,2 70,2 

Timavlönad personal, antal timmar  353 303 
112 
163 339 794 

120 
413 

Mertid/fyllnadstid, antal timmar 21 089 2 655 27 763 2 958 

Övertid, antal timmar 23 886 8 146 29 908 9 968 

 

Personalrörlighet 

Att analysera personalomsättning är viktigt för att få perspektiv på den 

förändringstakt som medarbetare och chefer behöver förhålla sig till. När 

någon slutar innebär det en ökad arbetsbelastning både kopplat till att bära 

hålrummet och att sedan hjälpa nya kollegor på plats. Detta skapar i sig en 

ansträngd psykosocial arbetsmiljö. 

Personalrörligheten mäts i andel av de anställda som bytts ut under 

perioden.  
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Personalomsättningen ökar återigen, och har ökat med 2,4 procentenheter 

sedan samma tidpunkt föregående år. Det är för tidigt att säga om det är ett 

trendbrott eller temporärt resultat, vilket kommer följas upp i årsrapporten. I 

sammanhanget måste också noteras att personalomsättningen lokalt i 

organisationen är avsevärt högre. Ser man även på chefers personal-

omsättning så har den ökat och ligger nu på 20 procent, en ökning med 3,3 

procentenheter sedan föregående år. 

Sjukfrånvaro 

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

tidsbegränsade anställningar och timavlönad personal ingår i underlaget. I 

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

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

När det gäller sjukfrånvaron så håller trenden i sig med sjuknande sjuktal, 

vilket sänkts med 0,2 procentenheter sedan förra året vid samma tid och 

med 1,1 procentenheter sedan året dessförinnan. 

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

allt rehabiliteringsområdet ger positivt resultat. 

I sammanhanget är det också intressant att notera att andelen 

långtidssjukskrivna minskar med 4,3 procentenheter, då det innebär att den 

relativa tyngden i sjuktalet lättar i och med att våra sjuka har mindre 

komplex sjukdomsbild. 

Frisktal 

Frisktalet mäter andelen anställda, tillsvidare och tidsbegränsat anställda, 

som har fem eller färre sjukfrånvarodagar under perioden juli 2018-juni 

2019. 

När det gäller frisktalet så minskar den med 1,4 procentenheter sedan 

föregående år. Det är osäkert varför frisktalet minskar, men bör bevakas så 

det inte fortsätter minska. Intressant att notera är att vi hade ett relativt 

högt frisktal 2016 (71 %) samtidigt som vi hade en hög sjukfrånvaro (7,5%), 

och nu har vi drygt 10 procentenhet lägre frisktal och 1,4 procentenheter 

lägre sjuktal. En enkel tolkning indikerar att de båda inte hänger tätt ihop, 

men det behöver analyseras framöver. 

Ytterligare analys 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 26 personer och antalet 

tidsbegränsat anställda har ökat med 36 personer sedan föregående år. 

Vidare har mertid/fyllnadstid ökat med 7 000 timmar (3 heltider) och 

övertiden med 7 800 timmar (4 heltider), men därtill har timavlönades 

arbete minskat med 5 000 timmar (3 heltider) under samma period.  

Vidare ser vi att andelen deltidsanställda minskar, om än i den blygsamma 

takten 0,4 procentenheter sedan föregående år.  
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Utvärdering av ekonomisk ställning  
Kommunen är inne i en expansiv fas med stora investeringar i framförallt 

verksamhetslokaler. Även om kommunens resultat och likviditet minskat de 

senaste två åren är förutsättningarna goda att möta behoven från individ och 

samhälle. Kommunen har idagsläget inga lån och förutom den kortfristiga 

likviditeten även fordringar och andra placeringar om 350 mnkr. Kommunens 

finansiella situation beskrivs mer utförligt i den finansiella analysen i del 3 av 

rapporten.  

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

rapport blir två av de finansiella målen uppfyllda. 

 

Pågående tvist 

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

insamling av kommunens hushållsavfall 2016-2018. Efter avslutad 

upphandling tecknades avtal och entreprenören påbörjade insamlingen 2016. 

Tvisten uppkom under 2017 och rör i huvudsak den avtalade rörliga 

ersättningen för så kallade gångavstånd. Entreprenören har stämt 

kommunen på totalt 49 mnkr, vilket kommunen bestridit. Kommunen har, 

mot bakgrund av att kommunen anser att entreprenörens fordran är 

grundlös, inte bokat upp någon kostnad för detta.  

  Period 
Utfall 
Helår 

2016 

Utfall 
Helår  

2017 

Utfall 
Helår  

2018 

Prognos 
Helår  

2019 
   

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

utjämning och 
finansnetto i 
genomsnitt under 
fyra år.  

 Senaste 
fyraårs- 
perioden 

4,2 % 3,6 % 3,8 % 3,1 % 

 Innevarande 
år 

5,4 % 2,7 % 1,8 % 1,2 % 

Investeringar med 

egna medel        

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

graden är 100 
procent eller högre. 

 
Senaste 

fyraårs- 

perioden 

122 % 101 % 85 % 54 % 

 Innevarande 
år 

127 % 
 

76 % 
 

48 % 
 

24 % 

Oförändrad 
skattesats 

  Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 
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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 – 2018 är 645,0 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 uppgår till 93,5 mnkr efter den avsättning som gjordes under 2017 

och i de efterföljande boksluten har ingen ytterligare avsättning gjorts 

eftersom politikerna i kommunen bedömt nuvarande avsättning som 

tillräcklig.  

Enligt kommunens riktlinjer för resultatutjämningsreserv får reserven 

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

2019 års prognostiserade intäkter för skatter och utjämning blir 103,5 mnkr, 

vilket möjliggör en avsättning till resultatutjämningsreserven med 10 mnkr i 

bokslutet 2019 baserat på prognosen i denna rapport. Frågan om en 

eventuell avsättning behandlas i samband med bokslut för 2019. 

mnkr  2018 Prognos 2019 

Årets resultat 36,0 25,2 

Reducering av realisationsvinster 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36,0 25,2 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 36,0 25,2 

Balanskravsresultat från tidigare år 609,1 645,0 

Ackumulerat  balanskravsresultat 645,0 670,2 

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 2016–2018 ser diagrammen för Marks 

kommun ut som nedan. Av diagrammet framgår att kommunen 2018 låg 

klart över genomsnittet för tre av de fyra perspektiven. Det är riskförhållande 

samt långsiktig och kortsiktig handlingsberedskap. För kontroll över den 

finansiella utvecklingen har poängen försämrats till 2018 och ligger nu på 

genomsnittet. 

 

Av rapportens avslutande kommentarer framgår att Mark har ett starkt 

ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock återigen förbättras och landa runt 

2 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 inte försvagar sitt 

finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund 

av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar 

och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att 

kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än 

tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från skatte-

underlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas 

skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamhet framöver. Detta 

bör inte vara aktuellt för Mark, om kommunen bedriver en fortsatt god 

ekonomistyrning med fokus att förbättra 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. 

För att tydliggöra innehåll, struktur och former för uppsiktisplikten har 

kommunstyrelsen i april 2019 beslutat om riktlinjer för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt.  

Nedan redovisas de väsentligaste utmaningarna som är viktiga för 

kommunstyrelsen att följa:  

• Att nämnderna håller sina ekonomiska ramar och följer gällande 

styrprinciper  

• Att socialnämnden arbetar för att säkerställa en god kvalitet på 

insatserna till brukarna  

• Befolkningsutvecklingens påverkan på kommunens verksamheter  

• Strategisk lokalförsörjning  

• Strategisk kompetensförsörjning  

• Arbetsmiljö, personalomsättning och sjukfrånvaro  

• Investeringsnivåer och kommunens likviditet 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. 

Ovanstående utmaningar är de samma som vid årsredovisningen 2018. 
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Finansiella placeringar 

 

De finansiella tillgångarna uppgick per 2019-08-31 till 359 mnkr. Medlen var 

fördelade i en kortfristig del som hade ett marknadsvärde som uppgick till 

204 mnkr samt en långfristig del vars marknadsvärde var 155 mnkr. 

 

Den kortfristiga likviditeten har under året bestått av kassamedel samt korta 

räntefonder hos Nordea, SEB och Swedbank Robur. För att säkerställa 

tillräcklig likviditet har försäljningar av fondandelar till ett belopp av 75 mnkr 

genomförts under året. Per 2019-08-31 var kassamedlen 80 mnkr, medlen i 

korta räntefonder 124 mnkr. 

 

Nordea, som är Marks kommuns upphandlade bank, tar vid negativt 

ränteläge ut en inlåningsavgift på innestående medel på 

koncernvalutakontot. Avgiften under 2019 har varit cirka -0,25 procent. De 

korta räntefonderna har haft en positiv avkastning som i genomsnitt har varit 

cirka 0,3 procent, det vill säga 0,55 procent bättre jämfört med att ha 

medlen på koncernvalutakontot. 

 

Den långfristiga portföljen har bestått av innehav i två obligationsfonder hos 

SEB. Årets sammanlagda avkastning per 2019-08-31 är 3,3 procent. 

Inflationen för samma period är 0,8 procent vilket innebär att den reala 

avkastningen för den långfristiga portföljen hittills under året uppgår till 2,5 

procent. 
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Driftredovisning  
Kommunens driftredovisning innehåller årets resultatpåverkande intäkter och 

kostnader vilka nedan redovisas som en nettointäkt (-) eller nettokostnad (+). En 

skillnad mot kommunens resultaträkning är att driftredovisningen innehåller interna 

poster (affärshändelser mellan kommunens nämnder) medan resultaträkningen 

enbart innehåller transaktioner med externa motparter. Det är därför 

driftredovisningen med fördel redovisas netto. 

Belopp i miljoner kronor  

Delårsutfall aug 

Utfall Budget Prognos 

2019 

Budget-

avvikelse 

2019 
2018 2019 

inkl. 

tillägg  

2018 2019 
  

Fullmäktige, partistöd och 

revision 2,7 3,1 4,4 5,2 5,5 -0,3 

Kommunstyrelsen 99,6 114,6 157,7 174,3 172,3 2,0 

Barn- och utbildningsnämnden 540,0 560,9 817,2 838,3 842,3 -4,0 

Kultur- och fritidsnämnden  49,6 50,0 73,1 73,9 74,0 -0,1 

Miljönämnden 7,0 5,8 10,2 7,6 7,6 0,0 

Plan- och byggnadsnämnden 8,6 5,0 12,6 6,3 6,3 0,0 

Socialnämnden 241,9 247,7 362,2 366,6 372,6 -6,0 

Äldreomsorgsnämnden 306,0 329,7 463,5 476,4 486,3 -9,9 

Teknik- och servicenämnden 32,7 27,2 47,6 49,9 49,9 0,0 

Valnämnden 0,0 0,7 1,0 1,3 0,8 0,5 

Överförmyndarnämnden 1,7 2,0 2,4 2,8 2,6 0,2 

Summa nämnder 1 289,8 1 346,6 1 951,8 2 002,6 2 020,2 -17,6 

Pensioner 31,6 25,4 46,7 53,0 50,3 2,7 

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

Korttidsboende ÄN 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 

Utvecklingsportfölj 0,0 0,0 0,0 5,0 2,5 2,5 

Kommunreserven 0,0 0,0 0,0 2,2 0,2 2,0 

Övriga verksamhetsposter -55,2 -55,3 -27,8 -17,5 -20,5 3,0 

Gemensamma 

kostnader/intäkter -23,6 -30,0 18,9 46,7 32,5 14,2 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 1 266,2 1 316,6 1 970,7 2 049,3 2 052,7 -3,4 

 

Utfall januari - augusti 

Under perioden har 1 316,6 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 

4 procent jämfört med samma period 2018. För nämnderna ökade 

nettokostnaderna den aktuella perioden med 4,4 procent. I föregående års 

delårsrapport var ökningen 6,8 procent för de samlade nettokostnaderna och 

6 procent för nämnderna. 
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I de gemensamma verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna 

ingår bland annat ofördelade pensioner, semesterskuldförändring och 

återföring av internränta. Utfallet för dessa intäkter är drygt 6 mnkr högre 

för årets första två tertial jämfört med samma period 2018. Förändringen 

förklaras huvudsakligen av att utfallet för pensionskostnader är 6 mnkr lägre 

än motsvarande period föregående år. En del av minskningen är hänförlig till 

att beräknad pensionskostnad för 2018 justerats ned i mars 2019 i samband 

med att vi erhöll slutlig faktura för 2018.  

Årsprognos 

Prognosen för 2019 innebär att verksamhetens totala nettokostnader ökar 

med 4,2 procent jämfört med 2018. Den samlade budgetavvikelsen för 

nettokostnaderna beräknas till ett budgetunderskott på 3,4 mnkr.  

 

Nämndernas samlade prognoser för sina nettokostnader innebär en ökning 

med 3,5 procent mellan 2018 och 2019. Prognosen innebär ett sammantaget 

budgetunderskott med 17,6 mnkr. Nämndernas prognoser varierar och finns 

i intervallet överskott 2 mnkr till underskott på 9,9 mnkr. Inom nämndernas 

redovisning förekommer tre större budgetavvikelser: 

Barn- och utbildningsnämnden (-4,0 mnkr) prognostiserar underskott 

som inte är hänförligt till en enskild av nämndens verksamheter utan 

förskola, fritidshem och gymnasie-/gymnasiesärskola beräknas ge överskott 

medan grundsärskola, grundskola, vuxenutbildning och ledning och 

administration beräknas lämna underskott. Nämnden redovisade underskott 

även 2018 och arbetar med anpassningsplaner inom samtliga 

verksamheterna oavsett överskott eller underskott för nå balans mot budget.  

Socialnämnden (-6 mnkr) prognostiserar underskott som framförallt är 

hänförligt till individ- och familjeomsorg (-4,8 mnkr) och flykting-

verksamheten (-2,3 mnkr) men även nämnd/centralförvaltning 

prognostiserar underskott om 0,2 mnkr. Underskotten i dessa verksamheter 

vägs delvis upp av överskott inom stöd till personer med 

funktionsnedsättning (1,3 mnkr). Underskottet inom individ- och 

famileomsorgens verksamhetsområde förklaras framförallt av ökat behov av 

köpta vårdplatser för såväl barn och ungdomar som vuxna. 

Flyktingverksamheten redovisar en kraftig inbromsning av såväl finansiering 

som omfattning på verksamheten. Jämfört med samma period föregående år 

har intäkterna minskat med 4 mnkr (33 procent) medan kostnaderna 

minskat med 7,3 mnkr eller 42 procent. Verksamheten, som är budgeterad 

till +-0, bromsar därmed kostnaderna snabbare än intäktsminskningen för 

första gången sedan Migrationsverkets nya ersättningsnivåerna började gälla 

2017. Flyktingverksamhetens underskott för 2019 prognostiseras till 

2,3 mnkr att jämföra med ett underskott på 6,0 mnkr för 2018.  

Äldreomsorgsnämnden (- 9,9 mnkr) prognostiserar underskott som 

framförallt hänförs till vård- och omsorgsboende (-4,1 mnkr) och hemtjänst 

(-7,4 mnkr). Verksamheterna har per 8 månader personalkostnader som är 

15,1 mnkr eller 5,5 procent högre än motsvarande period föregående år.  

Ökningen förklaras av ökad vårdtyngd inom boendena och generellt ökade 
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behov av hemtjänst och hemsjukvård med såväl fler vårdtagare och fler 

insatser per vårdtagare. 

Utförligare kommentarer till nämndernas prognoser finns i nämndernas 

delårsrapporter, som finns på www.mark.se 

Prognosen för de gemensamma verksamhetsposterna innebär ett 

budgetöverskott på 14,2 mnkr. Den beloppsmässigt största förklaringen till 

överskottet är att budget avsatts för flytt av äldreomsorgens korttidsvård 

(4 mnkr) men eftersom flytten ej blivit av innebär budgetposten ett 

överskott. Pensionskostnader (2,7 mnkr), rivningskostnader (2 mnkr), 

försenad GCM-väg (3 mnkr), kvarvarande kommunreserv (2 mnkr) är andra 

beloppsmässigt stora poster som bidrar till överskottet. Posterna vägs delvis 

upp av ett förväntat underskott för intäkt från internränta med drygt 2 mnkr.   
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Investeringar  
Kommunens investeringsredovisning belastar inte resultatet direkt utan som 

avskrivningar/värdeminskningsavdrag över investeringens nyttjandeperiod. 

Redovisningen består sedan införandet av komponentredovisning år 2017 förutom av 

en traditionell redovisning, med utfall relaterat till årets budget, även av pågående 

projekt där hela projektets budget fördelats på färdigställande året.  

Pågående projekt redovisas i slutet av avsnittet och det är summan av utfallet i båda 

redovisningarna som påverkat kommunens likviditet och balansräkning för året. 

Investeringsredovisning per nämnd 

(belopp i mnkr) 

Budget 

2019 

inkl. 

tillägg  

Utfall 

jan-

augusti 

2019 

Prognos 

2019 

Av-   

vikelse 

helår 

Kommunstyrelsen  10,0 4,8 10,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 8,0 3,0 8,0 0,0 

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

Socialnämnden 1,3 0,0 0,3 1,0 

Äldreomsorgsnämnden 3,1 2,3 3,1 0,0 
 

    

Teknik- och servicenämnden: 
    

Skattefinansierad del: 
    

Internservice 134,3 15,3 113,2 21,0 

Gator, parker och GCM-vägar 36,0 10,7 24,4 11,6 

Summa skattefinansierad del 170,3 26,0 137,6 32,7 

Taxefinansierad del 
    

Vatten och avlopp 167,3 63,2 131,0 36,4 

- varav överföringsledningsprojektet 74,4 32,1 61,6 12,8 

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

Summa taxefinansierad del 168,0 63,2 131,3 36,7 

S: a teknik- och servicenämnden 338,3 89,2 269,0 69,4 

 
    

Investeringar totalt 362,7 100,6 302,3 60,5 

varav skattefinansierad del 194,7 37,4 170,9 23,8 

varav taxefinansierad del 168,0 63,2 131,3 36,7 

 

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 genomförandetiden utan redovisas i sin helhet det 

år projektet beräknas färdigställt. Årets nedlagda utgifter i pågående projekt 

uppgick till 46,4 mnkr den 31 augusti 2019.  

Investeringsutfallet uppgick under årets första åtta månader till 147 mnkr 

inklusive pågående projekt. Motsvarande period föregående år var utfallet 

108,1 mnkr. Några fastighetsförvärv har inte påverkat utfallet något av åren.  

Kommunstyrelsens investeringsram är 10 mnkr för 2019. Ramen är främst 

avsedd för strategiska fastighetsköp och inventarier, främst IT-utrustning. 

Under årets åtta första månader har kommunstyrelsen investerat 4,8 mnkr 
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eller 48 procent av budgeten. Periodens investeringar avser IT-utrustning 

(2,7 mnkr), möbler (0,3 mnkr), markförvärv (0,4 mnkr) och reservkraftverk 

(1,4 mnkr). 

Teknik- och servicenämnden har till och med augusti investerat 

89,2 mnkr eller 26 procent av budget. Nämnden räknar med att investera 

totalt 269 mnkr, eller 80 procent av budgeten under året. Att budgeten inte 

följs förklaras främst av förseningar inom VA-projekt där projektet utbyggnad 

VA-ledningar i Bonared, Hyssna, står för den enskilt största avvikelsen med 

11,8 mnkr. Bland annat har lantmäteriförrättningar dragit ut på tiden vilket 

innebär att merparten av projektet nu beräknas till 2020. I övrigt finns flera 

projekt som avviker från planeringen både genom förseningar och lägre utfall 

i år än budgeterat och genom projekt som färdiställts till en högre utgift än 

budgeterat. 

Överföringsledningsprojektet Skene skog - Hägnen är inne i slutskedet. 

Byggnation av ledningssträckan Hyssna – Sätila pågår. Ledningarna mellan 

Sätila och Sjödal har provfyllts, klorerats och spolats rent inför drifttagning. 

Prognosen är att alla etapper utöver Hyssna - Sätila färdigställs i år men till 

en något högre utgift än budgeterat. När rördragningen är färdig återstår 

inkoppling till Sätila vattenverk innan sträckan mellan Sätila och Hägnen kan 

driftsättas. Spillvattenledningen från Ubbhult – Sätila har satts i drift varpå 

Ubbhults markbädd kunnat kopplats bort. Prognosen är att 80 fastigheter och 

172 lägenheter nyansluts till kommunens VA-nät under året, mycket tack 

vare pågående och nyligen avslutade VA-projekt. Tillväxten innebär även att 

vattenförsörjningen på längre sikt behöver säkras genom en ny 

reservvattentäkt. Provpumpning som Sweco tagit fram visade att Skene 

vattentäkt är lämplig att ta i drift igen, både vad gäller kvantitet och kvalitet. 

Nästa steg i utvärderingen med borrning av en ny brunn kommer att utföras i 

september. 

Inom internservice beror avvikelsen mot budget på 21 mnkr i huvudsak på 

ändrad planering för projektet om- och tillbyggnad Horredshallen där 

byggstart sker under hösten 2019 med färdigställande våren 2020. Projektet 

som syftar till att skapa en ny aktivitetshall samt förlänga den befintliga till 

full stor idrottshall beräknades i budget helt färdigställt 2019. Övriga projekt 

inom internservice som Strömskolans om- och tillbyggnad och nytt stall är, 

respektive beräknas bli, färdigställda i år enligt budget. 

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 installation av fjärrvärme i Horredshallen 

• färdigställande av vattenskadan i Sätilaskolan har pågått under våren 

• utbyte av branddörrar i Örbyskolan  

• ventilering av golv i Tygrikeshallen. 



28 

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

stort men fyra större projekt har fått något förändrad tidplan.  

• GCM-vägen mellan Skene och Berghem är något försenad med 

anledning av arkeologiska fynd men projektet beräknas vara klart 

under sommaren 2020 i enlighet med tidigare plan.  

• Projektet GCM-väg Hyssna-Sätila är något försenad men projektering 

pågår för fullt.  

• GCM-väg utmed Skenevägen i Örby är ett projekt som inte var med i 

årets ursprungliga investeringsplan men som nu ska genomföras i 

egen regi under hösten. 

• Projektet skredriskåtgärder på Hedbo är försenad då tillstånds-

processen avseende vattenverksamhet m.m. tagit längre tid än 

beräknat. 

Under året har bland annat vägbron i Örby, bullerplank längs Boråsvägen och 

en ny lekplats vid Mos Strand färdigställts enligt budget. 

Övriga nämnder har anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 

14,4 mnkr. Av detta har hittills 6,6 mnkr använts. Enligt prognoserna 

kommer hela budgeten användas med undantag för socialnämnden vilka 

prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. 
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Pågående projekt 
 

Pågående projekt 

(mnkr) 
Budget 

Ack. 

utfall 

tom 

2018 

Utfall 

31/8 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021- 

Om- och tillbyggnad 

Horredshallen 
26,3 1,1 0,1 10,0 15,1  

Om- o tillbyggnad 

Kaskad 
100,0 0,4 0,6 0,6 2,9 96,1 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
308,0 5,9 24,4 80,7 134,8 86,6 

Nybyggnad Stall 

Bosgården* 
15,4 1,0 6,8    

Om- tillbyggnad 

Strömskolan* 
45,0 27,9 14,5    

Summa 494,7 36,4 46,4 91,3 152,8 182,6 
Projekt med * beräknas färdigställda 2019 varför budget och prognos redovisas i investerings-
redovisningen i föregående avsnitt, utfallet aktiveras vid färdigställande. 

Om- och tillbyggnad Horredshallen: Kommunfullmäktiges beslut om 

budget uppgår till 26,25 mnkr. För detta investeringsprojekt erhåller 
kommunen 6,9 mnkr i bidrag från Sparbanksstiftelsen och 

Riksidrottsförbundet. Projektet omfattar en ny aktivitetshall för bland annat 
bordtennis och andra aktiviteter samt en förlängning av den befintliga hallen 
till en fullstor idrottshall. Byggstart är i augusti 2019 och ett totalt 

färdigställande beräknas under våren 2020. Renovering av den befintliga 
omklädningsdelen samt utbyte av föråldrade installationer utförs inom 

projektet med ramavtalsentreprenörer. 

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

Nybyggnad Lyckeskolan: Projektet hade första spadtag den 25 april 2019 
och är ekonomiskt sett den enskilt största satsningen de närmsta åren. 

Periodens nedlagda medel och arbete i projektet avser bland annat 
projektering, markarbeten och bygglovsansökan. Skolan och hallar beräknas 
färdiga i augusti 2021. 
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Projekten nybyggnad stall på Bosgården i Örby samt om- och 
tillbyggnad Strömskolan färdigställs i år. Upparbetade kostnader för dessa 

två pågående projekt kommer därefter att föras över till den ordinarie 
investeringsredovisningen där även årets prognos är lagd. 
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Del 3. Ekonomisk redovisning 
 

Tillämpade redovisningsprinciper 
För samtliga kommuners ekonomirapporter gäller Lag om kommunal 

bokföring och redovisning (2018:597) 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 2019 har bokförts i 

perioden. 

Anläggningstillgångar 

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

en ekonomisk livslängd om minst tre år aktiveras som anläggningstillgångar. 

Avskrivning görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 

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. 

Avskrivningar, komponentredovisning 
Kommunen tillämpar komponentavskrivningar enligt RKR:s rekommendation 

R4 Materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning innebär en mer 

detaljerad uppdelning av anläggningstillgångarna för att avskrivningarna 

bättre ska spegla tillgångens förbrukning och nyttjandetid. Sedan 2016 

tillämpas komponentavskrivningar på alla nya investeringar och för befintliga 

anläggningstillgångar infördes komponentavskrivning från och med 2017. 

Sedan tidigare gäller denna uppdelning i allt väsentligt för kommunens VA-

verksamhet.  

En förändring i och med komponentredovisning 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. 

Kommunens bolag tillämpar regler enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) för redovisningen 

av anläggningstillgångar och avskrivningar. Däri finns anvisningar som 

motsvarar rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.  
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De vanligaste tillämpade avskrivningstiderna är: 

 Antal år 

Tillgång Kommunen Bolagen 

Fastigheter:   
Byggnader inv. tom 2015 33  

Byggnader inv. from 2016 (from 2014 för bolagen), 
komponenter:   
Installationer (el, värme, ventilation, mm) 25 25–50 

Stomme 50 70–100 

Yttertak, fasad, fönster 35 35–50 
Markanläggning 20 20–40 

Övrigt (dörrar, målning, in- och utvändiga ytskikt, vitvaror, kyla) 15  

Gator och vägar:   

Gator och vägar inv. tom 2015 33  

Gator och vägar inv. from 2016 komponenter:   

Vägkropp 50  

Vägutrustning 20  

Stödmur, kantsten, etc. 25  
Slitlagret på gatan/vägen olika per typ av gata:   

Genomfartsväg 10  

Matargata 15  
Villagata 25  

Cirkulationsplats 5  

GCM-väg 20  

Övrigt:   

Vattenledningar:   
Från och med 2008 75  

Till och med 2007 50  

Fjärrvärmeledningar  40 
Värmepannor  10–25 

Fiberledningar och -kanalisation  20–30 

Bilar, maskiner och inventarier 5–15 5–10 

Större systems program/licenser 3–5  

 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter i VA-verksamheten redovisas som förutbetald intäkt och 

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

Leasing 
Enligt RKR:s rekommendation R5 Leasing klassas ett leasingavtal som 

finansiellt om de ekonomiska fördelarna av att leasa ett objekt övergår till 

leasingtagaren. Ett finansiellt leasingavtal kan jämföras med att äga 

tillgången. Värdet av tillgångar som leasas genom finansiell leasing redovisas 

som en anläggningstillgång och tillgången skrivs av enligt samma princip 

som gäller för andra tillgångar av samma slag. Förpliktelse att betala 

framtida leasingavgifter redovisas som en skuld. Den del av skulden som 

förfaller inom ett år redovisas som kortfristig skuld, resterande skuld 

redovisas som långfristig.  

Värdet av tillgångar som finansieras på detta sätt var vid årets utgång 

19,9 mnkr och avser framförallt fordon. Leasingavtal som inte klassificeras 

som finansiella är operationella. Kommunens hyresavtal avseende fastigheter 

klassificeras som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker 

som förknippas med ägandet inte överförs till kommunen.  
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Markexploatering 

Kommunen kommer från och med 2019 att göra om redovisningen av 

markexploatering för att bättre följa RKR:s rekommendationer och Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Detta får en påverkan på 

redovisningen av intäkter, omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

RKR:s idéskrift Redovisning av kommunal markexploatering från maj 2019 

har varit en utgångspunkt för översynen. Arbetet beräknas vara klart till 

årsbokslutet.  

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 R2 Intäkter. 

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 

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 i stort i nivå med motsvarande period 

föregående år. Resultatet per siste augusti utgör 5,4 procent av periodens 

skatter, utjämning och finansnetto.  

Årets resultat prognostiseras till 25,2 mnkr, vilket är drygt 10 mnkr högre än 

budget men motsvarande lägre än för 2018. Även om resultatet beräknas bli 

lägre än 2018 utgör det 1,2 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 

 2018 2019 2018 2019 2019 

            

Resultat, mnkr 71,9 74,6 36,0 13,8 25,2 

Resultat/skatter        

+utjämning+finansnetto, % 5,4 5,4 1,8 0,7 1,2 

Resultat/eget kapital, % 4,2 4,3 2,2 0,8 1,5 

  Förändr Förändr Förändr Förändr Förändr 

Förändring från föregående år, % d17--d18 d18--d19 17--18 18--19b 

18--
prognos 

19 

            

Verksamhetens nettokostnader 6,8 4,0 5,8 4,0 4,2 

Skatter, utjämning och finansnetto 3,7 4,0 3,1 2,8 3,5 
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Mellan årets första åtta månader och motsvarande period 2018 ökade 

verksamhetens nettokostnader med 4 procent. Ökningen ett år tidigare, 

mellan delårsutfallen 2018 och 2017, var högre (6,8 procent).   

Verksamheten finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag och 

finansnetto. Dessa intäkter ökade med 4 procent mellan delåret 2018 och 

2019. Ökningstakten vid motsvarande tidpunkt 2018 var något lägre men 

sett till prognosen för 2019 förväntas ökningstakten minska till 3,5 procent 

vid årsskiftet. Tidigare år har kommunen erhållit en del statsbidrag i slutet av 

året vilket förklarar att ökningstakten beräknas minska fram till årsskiftet. 

Några motsvarande statsbidrag prognostiseras inte 2019.  

Sett till helåret prognostiseras verksamhetens nettokostnader öka med 

4,2 procent vilket är en lägre ökningstakt än mellan 2017 och 2018, men i 

stort sett i nivå med budgeterad kostnadsökning mellan 2018 och 2019. 

Nettokostnadsandel – kostnaders andel av skatter, utjämning och finansnetto 

  Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2018 2019 2018 2019 2019 

         

Verksamhetens nettokostnader, % 91,7 91,3 95,2 96,1 95,4 

Avskrivningar, % 3,0 3,4 3,0 3,2 3,4 

Nettokostnadsandel, % 94,6 94,6 98,2 99,3 98,8 

 

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 vilket är i nivå 

med samma period 2018. För helåret 2019 innebär det högre 

prognostiserade resultatet att en lägre andel än vad som budgeterats 

kommer tas i anspråk, 98,8 procent istället för 99,3 procent. 

Investeringar 

  Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2018 2019 2018 2019 2019 

         

Bruttoinvesteringar totalt, mnkr  108,3 147,0 202,5 400,5 302,3 

Självfinansieringsgrad totalt, % 103 83 48 20 24 

 

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 årets internt 

tillförda medel räcker till att finansiera investeringarna och att kommunen 

inte behöver låna eller använda sparade medel till dessa. Kommunen har 
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ingen låneskuld för den egna verksamheten vilket är positivt för det framtida 

finansiella handlingsutrymmet. 

Kommunen har till och med augusti 2019 investerat för 147 mnkr jämfört 

med 108,3 mnkr samma period 2018. Årets investeringsbudget är 

cirka 400 mnkr, inkl årets beräknade utgifter för pågående projekt.  

Prognosen är att 302,3 mnkr kommer investeras i år vilket är en avvikelse 

från budget om 98,2 mnkr. Prognosen innebär att självfinansieringsgraden 

beräknas bli 24 procent jämfört med budgeterade 20 procent.  

Soliditet 

Soliditet Delårsutfall Utfall Budget Prognos  

  2018 2019 2018 2019 2019 

          

Soliditet, % 77,5 75,8 73,2 74,5 72,8 

Tillgångsförändring, % 4,2 4,6 4,8 1,4 14,9 

Förändring av eget kapital, % 3,0 2,3 2,2 1,4 9,4 

Soliditet inkl. pensionsskuld äldre 

än 1998, % 46,0 46,5 43,4 45,1 44,2 

 

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 4,6 procent jämfört med i delåret 2018. 

Tillgångarnas ökningstakt ett år tidigare var 4,2 procent.  

Soliditeten beräknas bli aningen lägre än 2018 och 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 

  2018 2019 2018 2019 2019 

         

Total skuldsättningsgrad, % 22,5 24,2 26,8 25,5 27,2 

   varav avsättningsgrad, %  1,8 1,7 1,7 1,5 1,7 

   varav kortfristig skuldsättningsgrad, % 17,6 19,3 22,0 19,6 21,5 

   varav långfristig skuldsättningsgrad, % 3,2 3,2 3,1 4,3 4,0 

 

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.  
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Kommunens totala skuldsättningsgrad har ökat från 22,5 procent i delåret 

2018 till 24,2 procent i delåret 2019. Prognosen för 2019 är i stort i linje med 

skuldsättningsgraden 2018 men högre än budget. 

Risk och kontroll 

Likviditet 

  Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2018 2019 2018 2019 2019 

           

Kassalikviditet, % 184 143 143 116 87 

Balanslikviditet, % 187 145 146 120 90 

Rörelsekapital, mnkr 335,5 196,4 226,7 86,2 -50,9 

 

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. Omsättnings-

tillgångar 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 

2018 som en följd av att vi investerar mer kapital än resultat plus 

avskrivningar. Investeringarna under 2019 har hittills enbart finansierats via 

kortfristigt kapital genom avyttringar av placeringar. Placeringshorisonten för 

de placeringar som benämnts som långfristiga i budgeten 2019 kommer att 

prövas i samband med budgetprocessen för 2020. Eventuella 

omkategoriseringar kommer påverka ovanstående mått.  

Både kassalikviditeten och balanslikviditeten är i regel högre i delårs-

rapporten 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. 

Kommunens investeringstakt är den enskilt största anledningen till att 

likviditetsmåtten försvagas jämfört med föregående år. Området följs upp 

månatligen i kommunstyrelsen och försäljning av placeringar sker vid behov.   
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Finansiella nettotillgångar 

Finansiella nettotillgångar, mnkr Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2018 2019 2018 2019 2019 

         

Omsättningstillgångar +         

finansiella anläggningstillgångar 995,8 918,2 1 000,5 650,3 722,8 

Kort- och långfristiga skulder -453,1 -513,6 -567,7 -532,9 -589,8 

Netto 542,7 404,6 432,8 117,4 133,0 

 

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 404,6 mnkr, 

138,1 mnkr lägre än vid samma tidpunkt 2018. Kommunens framtida 

finansiella handlingsutrymme på medellång sikt har därmed minskat något 

jämfört med samma tidpunkt föregående år. Att nettotillgångarna beräknas 

minska kraftigt under resterande månader av 2019 är ett mönster som känns 

igen från tidigare år och beror i huvudsak på ambitiösa prognoser för 

investeringarna under årets sista 4 månader. 

Pensionsskuld 

Pensionsåtagande, mnkr Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2018 2019 2018 2019 2019 

         

Avsatt för pensioner i 

balansräkningen 38,6 38,8 38,8 34,3 39,3 

Intjänade före 1998, ej i 

balansräkningen 688,0 669,6 673,6 655,7 660,0 

Summa pensionsåtaganden  726,7 708,4 712,4 690,0 699,3 

Soliditet inkl. pensionsskuld       

äldre än 1998, % 46,0 46,5 43,4 45,1 44,2 

 

Per siste augusti 2019 uppgick den totala pensionsskulden till 708,4 mnkr. 

Större delen, 670 mnkr, gäller pensioner intjänade före 1998. Enligt gällande 

lag redovisas dessa inte i balansräkningen. Det totala pensionsåtagandet har 

sjunkit med knappt 218,3 mnkr mellan delåren. Prognosen är att pensions-

skulden 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 23,6 mnkr för perioden januari-augusti 

2019 vilket är 10,0 mnkr högre än motsvarande period föregående år. 

Förklaringen ligger främst i lägre drift- och underhållskostnader men även 

något högre intäkter. Helårsprognosen visar på ett resultat före skatt på 

14,2 mnkr vilket är 2,2 mnkr högre än budget. Resultatet innebär en 

avkastning om 4,7 procent både för året och i genomsnittlig avkastning över 

en fyraårsperiod. Kravet på 4 procent över en fyraårsperiod uppfylls därmed. 

För 2019 redovisar Mark Kraftvärme AB ett resultat på 6,1 mnkr för perioden 

januari-augusti, samt en prognos för helåret på 7,4 mnkr. Resultatet är klart 

högre än delårsutfallet föregående år liksom årets budgeterade resultat. 

Resultatökningen förklaras av lägre bränslekostnader inom fjärrvärme-

verksamheten samt ökade intäkter från tjänsteleverantörer inom 

stadsnätsverksamheten. För Mark Kraftvärme AB är det genomsnittliga 

avkastningskravet över en fyraårsperiod 3 procent. Trots positiva resultat 

både 2018 och enligt prognos 2019 blir den genomsnittliga avkastningen 

över fyra år -1,3 procent, och når inte upp till ägarens krav.  

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

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

månaderna -0,4 mnkr. Prognosen för helåret är -0,8 mnkr vilket är något 

lägre än budget. För moderbolaget visar delåret ett underskott om -

0,2 mnkr. Bolaget prognostiserar ett årsresultat om -1,0 vilket är enligt 

budget. 

Resultat för Spinnerskankoncernen inklusive koncernposter 

Belopp i miljoner kr (mnkr) 
Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

2018 2019 2018 2019 2019 

Intäkter  223,0 229,9 340,2 339,4 346,7 

Kostnader  -190,6 -186,5 -299,4 -299,6 -303,8 

Rörelseresultat 32,4 43,4 40,8 39,8 42,9 

Finansiella poster -16,7 -16,5 -24,8 -27,4 -26,0 

Resultat efter finansiella 
poster 

15,7 26,9 16,0 12,4 16,9 
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Soliditet 

 

Soliditeten, 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 2019 är 19,0 procent att jämföra med 19,7 procent år 2018. 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 2019 är 27,5 procent, vilket är i nivå med 2018 års utfall 27,7 procent.  

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

soliditetskrav. För Marks Fastighets AB är prognosen för år 2019 

66,3 procent, att jämföra med 66,0 procent 2018. I moderbolaget är 

prognosen 20,5 procent för år 2019.  

Upplåning 

Upplåningen för koncernbolagen ligger inom de av kommunfullmäktige 

fastställda ramarna. Belåningen mellan 2018 och 2019 beräknas öka med 

71 mnkr vilket härrör från Marks Bostads AB ökade behov av upplåning till 

följd av nybyggnation och renoveringar. Med undantag för Spinnerskan i 

Mark AB som ökar sin upplåning med 1,0 mnkr är belåningen för övriga bolag 

oförändrad. 

Av den totala upplåningen på 1 318 mnkr avser 203 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 

2018 2019 2018 2019 2019 

Upplåning, mnkr 1 228 1 318 1 318 1 389 1 389 

I procent av 
balansomslutning 80% 82% 82% 81% 81% 
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Resultaträkning, Marks kommun  
 

 

Delårsbokslut 

Verksamheten 

Verksamhetens intäkter redovisade för årets första åtta månader en ökning 

med 1,5 procent jämfört med samma period förra året. Verksamhetens 

kostnader ökade däremot med 3,2 procent. Avskrivningarna står för högst 

procentuell ändring med en ökning på 18,6 %, ungefär hälften av ökningen 

är hänförlig till förändrad redovisning av leasingbilar. Att intäkterna åter ökar 

(minskade mellan 2017 och 2018) dämpar nettokostnadsökningen till knappa 

4 procent jämfört med 6,8 procent vid samma tidpunkt 2018.  

Driftbidrag från staten och statliga myndigheter för årets första åtta månader 

uppgår till 99,8 mnkr, en minskning med 5,5 mnkr jämfört med motsvarande 

period 2018. De lägre bidragen vägs framförallt upp av att taxor och avgifter 

ökat med knappt 6 mnkr jämfört med aktuell period 2018. Ökningen 

förklaras både av ökad befolkning/verksamhet och ökade nivåer på taxor och 

avgifter. Ökning noteras även för hyror och arrenden och övriga intäkter. 

Kostnader för löner och arvoden inklusive arbetsgivaravgifter är kommunens 

enskilt största kostnadspost. Dessa uppgick under årets första åtta månader 

till drygt 975,3 mnkr. Jämfört med motsvarande period förra året är 

ökningen 47,6 mnkr eller 5,1 procent. Lämnade bidrag, bränsle energi och 

vatten, inköp av anläggnings- underhållsmaterial och övriga kostnader väger 

delvis upp ökningen för personalkostnader då de kostnadsslagen är lägre än 

för samma period 2018. 

 

Belopp i miljoner kronor 
(mnkr) 

Not 
Delår 
2018 

Delår 
2019 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 1, 3 262,5 266,5 423,6 446,2 445,9 -0,4 

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 489,0 -1 536,0 -2 333,9 -2 429,5 -2 427,6 2,0 

Avskrivningar 8,9,10 -39,7 -47,1 -60,4 -66,0 -71,0 -5,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -1 266,2 -1 316,6 -1 970,7 -2 049,3 -2 052,7 -3,4 

Skatteintäkter 4 996,1 1 027,2 1 493,6 1 541,9 1 540,1 -1,8 

Utjämning  5 336,8 353,4 507,1 516,1 529,9 13,8 

Verksamhetens 

resultat 
 66,7 64,0 30,1 8,7 17,2 8,5 

Finansiella intäkter  6 6,8 12,1 8,4 6,8 10,0 3,2 

Finansiella kostnader 7 -1,5 -1,5 -2,5 -1,7 -2,0 -0,3 

Resultat efter 
finansiella poster 

 71,9 74,6 36,0 13,8 25,2 11,4 

Extraordinära poster        

ÅRETS RESULTAT  71,9 74,6 36,0 13,8 25,2 11,4 
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Finansiering 

Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift var 

under årets första åtta månader 1 380,6 mnkr, en ökning med 3,3 procent 

eller 44,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. Den 

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

mellan augustiutfallet 2017 och 2018. 

Nettointäkterna från finansnettot har ökat från 5,2 mnkr år 2018, till 

10,6 mnkr år 2019. Huvudorsaken till förändringen är att kommunens 

placeringar, som ökat i värde, redovisas till verkligt värde i boksluten. 

Resultat 

Resultatet för aktuell period är 74,6 mnkr vilket i stort är i linje med 

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. 

Årsprognos 

Verksamheten 

Verksamhetsresultatet prognostiseras till 17,2 mnkr vilket är 13 mnkr lägre 

än för 2018, men 8,5 mnkr högre än årets budget.  

Finansiering 

Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift 

baseras på prognos från SKL den 22 augusti 2019, med tillägg för 

kommunens andel av statsbidraget ”välfärdsmiljarderna” (drygt 10 mnkr) 

som hanteras utanför SKL:s prognoser. De prognostiserade intäkterna är 

2 069,9 mnkr vilket är 11,9 mnkr högre än budget. Prognosen innebär en 

ökning med 3,4 procent (69,2 mnkr) mellan 2018 och 2019. Budgetöver-

skottet förklaras framförallt av befolkningen den 1 november 2018 blev 

77 invånare mer än budgeterad nivå. 

Finansnettot är i prognosen en intäkt på 8,0 mnkr, vilket är 2,9 mnkr högre 

än budget. Jämfört med föregående år beräknas finansnettot bli 2,0 mnkr 

högre vilket förklaras av orealiserade värdeförändringar på kommunens 

placeringar. 

Resultat 

Eftersom nettokostnaderna beräknas öka mer än finansieringen förväntas 

årets resultat minska från 36,0 mnkr 2018 till prognostiserade 25,2 mnkr 

2019. Det prognostiserade resultatet är emellertid 11,4 mnkr högre än 

budget. Noterbart är även att prognosen pekar mot att den kraftiga 

resultatminskning som skett mellan 2016 och 2018 nu bromsar in. 
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Jämförelse mellan delårsresultat och resultat i årsprognosen 

Resultatet i delårsbokslutet uppgår till 74,6 mnkr medan prognostiserat 

resultat är 25,2 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 drygt 40 mnkr av ovanstående differens. 
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Kassaflödesrapport, Marks kommun  

  

 Not Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2018 2019 2018 2019 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Förändring av eget kapital (årets/periodens 

resultat    71,9 74,6 36,0 13,8 25,2 

Justeringsposter:         

Avskrivningar  8,9,10 39,7 47,1 60,4 66,0 71,0 

Övrig förändring av anläggningstillgångar    0,0 -3,3 -0,5  -3,3 

Avsättningar för pensioner 16 0,2 0,1 0,2  0,5 

Medel från verksamheten före         

förändring av rörelsekapital   111,8 118,4 96,1 79,8 93,4 

Förändring av rörelsekapital         

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

Ökn (-)/minskn (+) av exploateringsomr  13 2,0 4,5 1,7   

Ökn (-)/minskn (+) av kortfristiga 

fordringar 14 -34,1 -28,7 14,6   

Ökn (+)/minskn (-) av kortfristiga skulder 18 -53,9 -56,8 59,8   

Förändring av rörelsekapital   -85,9 -81,0 76,2 79,8 93,4 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten   25,9 37,5 172,3 79,8 93,4 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investering i materiella 

anläggningstillgångar 

9, 

10,11 -108,3 -147,0 -202,5 -400,5 -393,6 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 9, 10 0,1 0,4 0,1  0,4 

Investering i finansiella 

anläggningstillgångar:         

Förändring aktiekapital i kom. 

bolag+Västtrafik AB 12 0,0 0,1 0,0  0,1 

Inköp av andelar+kortfristiga finansiella 

placeringar 12 0,0 0,0    

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten   -108,2 -146,6 -202,4 -400,5 -393,1 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Förändring av långfristiga skulder  17 6,2 2,7 7,2 22,1 22,1 

Förändring av långfristiga fordringar  14 0,0 -4,9 0,1 200,0 0,0 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten   6,2 2,2 7,3 222,1 22,1 

Årets/periodens kassaflöde   -76,2 -111,3 -22,9 -98,6 -277,6 

Likvida medel vid årets början   338,9 316,0 339,0 245,2 316,0 

Likvida medel vid årets slut    262,8 204,7 316,0 146,6 38,4 
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Balansräkning, Marks kommun 

  

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

  2018 2019 2018 2019 2019 

Tillgångar            

Anläggningstillgångar             

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

Materiella anläggningstillgångar          

Mark, byggnader o tekniska 

anläggningar  9 1 081,9 1 184,0 1 129,9 1 399,7 1 293,8 

Maskiner och inventarier  10 87,9 98,9 96,8 178,3 167,1 

Pågående projekt 11 18,9 82,9 36,3  0,0 127,6 

S:a materiella anläggningstillgångar   1 188,7 1 365,8 1 263,0 1 578,0 1 588,5 

Finansiella anläggningstillgångar  12 276,5 281,3 276,4 126,5 276,3 

S:a anläggningstillgångar   1 465,2 1 647,1 1 539,4 1 704,5 1 864,8 

Omsättningstillgångar          

Förråd   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Exploateringsområden 13 11,7 7,5 12,0 13,7 12,0 

Fordringar  14 443,8 423,7 395,1 359,7 395,1 

Kassa och bank, korta placeringar 15 262,8 204,7 316,0 149,3 38,4 

S:a omsättningstillgångar   719,3 636,9 724,1 523,7 446,5 

Summa tillgångar   2 184,5 2 284,0 2 263,5 2 228,3 2 311,3 

Eget kapital, avsättningar och 

skulder         

Eget kapital           

Eget kapital vid årets början   1 620,9 1 657,0 1657,0 1 647,3 1 657,0 

Årets förändring enl. resultaträkningen   71,9 74,6 36,0 13,8 25,2 

Omföring under året       

Eget kapital vid periodens/årets 

slut   1 692,8 1 731,6 1 693,0 1 661,1 1 682,2 

Avsättningar          

Avsättning för pensioner+löneskatt 16 38,6 38,8 38,8 34,3 39,3 

Summa avsättningar   38,6 38,8 38,8 34,3 39,3 

Skulder          

Långfristiga skulder 17 69,3 73,1 70,4 95,3 92,5 

Kortfristiga skulder 18 383,7 440,6 497,4 437,6 497,4 

Summa skulder   453,1 513,6 567,7 532,9 589,8 

Summa avsättningar och skulder   491,7 552,5 606,5 567,2 629,1 

S:a eget kapital, avsättningar och 

skulder   2 184,5 2 284,0 2 263,5 2 228,3 2 311,3 

Ansvarsförbindelser          

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulder eller avsättningar (inkl. 

löneskatt) 19 688,0 669,6 673,6 655,7 660,0 

Ställda panter          

Övriga ansvarsförbindelser  20 1 044,1 1 148,5 1 133,9 1 487,0 1 220,0 

Summa ansvarsförbindelser   1 732,1 1 818,1 1 807,5 2 142,7 1 880,0 
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Noter, Marks kommun  

Not 1  Kommunen 

  jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Försäljningsintäkter 17,1 26,4 17,3 

Taxor och avgifter 90,6 138,1 96,2 

Hyror och arrenden 29,3 44,8 30,4 

Bidrag 105,3 168,6 99,8 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 20,1 44,2 22,3 

Exploateringsintäkter  1,4  

Realisationsvinster 0,0 0,1 0,2 

Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 

Summa verksamhetens intäkter 262,5 423,6 266,5 

 

Not 2 
Kommunen 

Verksamhetens kostnader jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Löner och sociala avgifter 927,7 1 454,7 975,3 

Pensionskostnader 68,7 102,0 91,9 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 3,6 5,7 2,5 

Bränsle, energi och vatten 21,6 32,5 21,5 

Köp av huvudverksamhet 178,3 270,8 182,6 

Lokal- och markhyror 54,3 83,0 57,2 

Övriga tjänster 42,1 67,8 47,3 

Lämnade bidrag 47,3 68,8 46,5 

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

Övriga kostnader 145,5 248,5 111,3 

Summa verksamhetens kostnader 1 489,0 2 333,9 1 536,0 

 

Not 3 
Kommunen 

Jämförelsestörande poster jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Verksamhetsintäkter 262,5 423,6 294,9 

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

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

Verksamhetens intäkter exkl jämförelsestörande poster 262,5 423,6 294,9 
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Not 4 
Kommunen 

Skatteintäkter jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Preliminär skatteinbetalning  1 000,5 1 500,7 1 037,3 

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,0 -2,1 -11,6 

Slutavräkningsdifferens föregående år -4,4 -5,0 1,5 

Summa skatteintäkter 996,1 1 493,6 1 027,2 

Avräkningsbelopp     

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare 1    -61 -503 

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare -130    -147 44 

 

Not 5 
Kommunen 

Inkomst- och kostnadsutjämning mm jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Generella statsbidrag 11,0 18,5 6,8 

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 231,9 347,9 242,8 

Regleringsavgift 3,6 5,4 16,3 

Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning 15,6 23,4 13,2 

Strukturbidrag  0,0 0,0 0,0 

Fastighetsavgift 49,7 74,6 51,5 

Bidrag för LSS-utjämning 24,9 37,3 22,8 

Summa inkomst- och kostnadsutjämning mm 336,8 507,1 353,4 

 

Not 6 
Kommunen 

Finansiella intäkter jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Ränta på likvida medel 0,5 0,5 0,5 

Ränta på utlämnade lån till koncernbolagen 1,0 1,5 0,9 

Övriga finansiella intäkter:     

Utdelningar 2,9 2,9 1,9 

Dröjsmålsräntor på kundfakturor 0,2 0,2 0,1 

Borgensavgifter 2,2 3,4 2,6 

Övriga finansiella intäkter    0,0 6,1 

Summa finansiella intäkter 6,8 8,4 12,1 

 

Not 7 
Kommunen 

Finansiella kostnader jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Kostnadsräntor 0,2 0,3 0,2 

Ränta på pensionslöften 0,5 0,7 0,6 

Övriga finansiella kostnader 0,8 1,4 0,7 

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

Immateriella anläggningstillgångar jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

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 

2018 2018 jan-aug 2019 

Ingående bokfört värde 1 027,3 1 027,3 1 029,9 

Årets förändringar:      
+ inköp 84,1 147,6 86,7 

- försäljningspris  -0,1 -0,1 -0,3 

+ reavinst  0,0  0,0 0,0 

- reaförlust  0,0 0,0 0,0 

- avskrivningar -29,2 -44,5 -32,3 

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

Summa årets förändringar  54,7 102,6 54,1 

Utgående bokfört värde 1 081,9 1 129,9 1 184,0 

Anskaffningsvärde 1 334,0 1 384,9 1 471,4 

Ackumulerade avskrivningar 
-224,0 -230,1 -262,3 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar -28,0 -24,9 -25,1 

Bokfört värde 1 081,9 1 129,9 1 184,0 
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Not 10 
Kommunen 

Maskiner och inventarier jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Ingående bokfört värde 90,3 90,3 96,8 

Årets förändringar:     

+ inköp 8,1 21,4 13,7 

- försäljningspris 0,0 0,0 -0,1 

+ reavinst   -0,1 

- reaförlust   0,1 

- avskrivningar -10,5 -15,8 -14,8 

- nedskrivningar/återföring av nedskrivning     

+/- omklassificeringar    3,2 

+/- övriga förändringar  -2,5 0,9 2,1 

Utgående bokfört värde 87,9 96,8 98,9 

Anskaffningsvärde 364,6 355,0 367,2 

Ackumulerade avskrivningar -287,3 -275,3 -285,4 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar 10,6 17,1 17,1 

Bokfört värde 87,9 96,8 98,9 

 

Not 11 
      Kommunen  

Pågående projekt jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Ingående bokfört värde  2,8 2,8 36,3 

Under året nedlagda utgifter 16,1 33,5 46,6 

Under året överfört till mark, byggnader och tekniska 

anläggningar     

Utgående bokfört värde 18,9 36,3 82,9 

 

Not 12 Kommunen 

Finansiella anläggningstillgångar jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

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 0,0 

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 150,0 149,9 154,8 

Summa långfristiga fordringar 155,7 155,6 160,5 

Summa finansiella anläggningstillgångar 276,5 276,4 281,3 
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Not 13 
Kommunen 

Exploateringsområden jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Verksamhetsområden 5,8 5,8 4,8 

Bostadsområden 5,9 6,2 2,7 

Summa exploateringsområden 11,7 12,0 7,5 

 

Not 14 
Kommunen 

Fordringar jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Kundfordringar 28,3 32,8 29,9 

Fordringar hos anställda 0,5 0,1 0,5 

Statsbidragsfordringar 44,7 51,3 57,1 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84,1 69,9 89,6 

Ingående mervärdeskatt 17,6 16,7 21,3 

Avräkning med kommunala bolag 268,0 224,3 223,9 

Avräkning med stiftelser 0,1 0,0 0,1 

Övriga kortfristiga fordringar 0,5 0,0 1,3 

Summa fordringar 443,8 395,1 423,7 

 

Not 15 
Kommunen 

Kassa och bank jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Handkassa 0,1 0,1 0,1 

Bank 113,2 116,9 80,1 

Kortfristiga placeringar 149,4 199,0 124,5 

Summa kassa och bank 262,8 316,0 204,7 
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Not 16 
Kommunen 

Avsättning för pensioner jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Ingående avsättning 38,6 38,6 38,8 

Nya förpliktelser under året 0,0 2,4 0,1 

varav:     

 - Nyintjänad pension   2,4  

 - Ränte- och basbeloppsuppräkning   0,7  

 - Ändring av försäkringstekniska grunder     

 - Pension till efterlevande     

 - Övrig post 0,0 -0,7 0,1 

Årets utbetalningar   -2,2  

Förändring av löneskatt 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättning för pensioner 38,6 38,8 38,8 

Specifikation     

Särskild avtals-/ålderspension   6,7  

Förmånsbestämd/kompl pension   10,5  

Ålderspension   10,9  

Pension till efterlevande 31,1 3,0 31,3 

Summa pensioner 31,1 31,2 31,3 

Löneskatt 7,5 7,6 7,6 

Summa avsatt till pensioner 38,6 38,8 38,8 

 - därav pensioner till förtroendevalda   10,2  

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 4 3 3 

Tjänstemän 0 0 0 

 

Not 17 
Kommunen 

Långfristiga skulder jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Ingående värde finansiell leasing  14,8 14,8 12,0 

Årets förändring   -2,8 -1,3 

Utgående värde finansiell leasing  14,8 12,0 10,6 

      

Ingående värde investeringsbidrag 4,4 4,4 9,6 

Erhållna investeringsbidrag 2,8 5,7 0,1 

Upplösning investeringsbidrag -0,3 -0,5 -0,7 

Utgående värde investeringsbidrag 6,9 9,6 9,1 

      

Ingående värde anslutningsavgifter 42,9 42,9 47,8 

Årets förändring 3,8 4,9 4,7 

Utgående värde anslutningsavgifter  46,7 47,8 52,5 

      

Ingående låneskuld parkeringsköp 1,1 1,1 0,9 

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

Övriga skulder parkeringsköp 1,0 0,9 0,8 

      

Summa långfristiga skulder 69,3 70,4 73,1 
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Not 18 
Kommunen 

Kortfristiga skulder jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Kortfristig upplåning 8,6 8,6 0,0 

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

Avräkning avfallshantering 0,0 0,0 0,0 

Leasingskuld 4,8 8,5 9,3 

Avräkning med kommunala bolag 20,3 53,8 22,1 

Leverantörsskulder 83,0 116,3 111,4 

Moms och särskild punktskatt 3,8 1,1 3,7 

Socialkontorets avräkningskonton 0,6 0,7 0,6 

Övriga genomgångs- och avräkningskonton 0,4 0,3 1,4 

Personalens källskatt och diverse avdrag 24,1 23,1 25,2 

Semester- och övertidsskuld 58,1 93,2 53,4 

Netto av periodiseringsposter 1516/2516 3,0 0,7 4,1 

Skuld till VA-abonnenter 8,4 7,5 8,5 

Skuld till avfallsabonnenter 10,1 11,5 12,1 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 153,2 166,8 183,4 

Summa kortfristiga skulder 383,7 497,4 440,6 

 

Not 19 

Kommunen 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 

skulder eller avsättningar jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Ingående ansvarsförbindelse 550,9 550,9 542,1 

Årets förändringar:     

Aktualisering   14,7  

Övrig nyintjänad pension    

Ränteuppräkning     

Basbeloppsuppräkning   10,7  

Ändringar av försäkringstekniska grunder   0,0  

Övrig post 2,8 -1,7 -3,2 

Årets utbetalningar   -32,4  

Summa pensionsförpliktelser 553,7 542,1 538,9 

Löneskatt 134,3 131,5 130,7 

Utgående ansvarsförbindelse 688,0 673,6 669,6 
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Not 20 
Kommunen 

Övriga ansvarsförbindelser  jan-aug 2018 2018 jan-aug 2019 

Borgensförpliktelser mot kommunens företag:        

 -Marks Bostads AB 807,0 847,0 847,0 

 -Marks Fastighets AB 0,0 0,0 8,0 

 -Mark Kraftvärme AB 210,0 260,0 260,0 

S:a borgensförpliktelser mot kommunens företag  1 017,0 1 107,0 1 115,0 

Borgens- och förlustansvar för egnahem och småhus    

med bostadsrätt 0,5 0,3 0,3 

Ställda panter    

Övriga förpliktelser:    

 -Bostadshus    

 -Idrotts- och ungdomsföreningar    

 -Fiberföreningar 26,6 26,6 33,2 

Summa övriga förpliktelser 26,6 26,6 33,2 

Summa övriga ansvarsförbindelser 1 044,1 1 133,9 1 148,5 
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 289 kommuner och regioner som per 2019-06-30 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 medlemskommunerna 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 Marks kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala förpliktelser till 457,5 miljarder kronor och totala tillgångar till 455,1 miljarder kronor. Marks kommuns 

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 416,4 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 401,0 

miljoner kronor. 
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Not 21 
 

 

 

 

Kommunen 

Ej uppsägningsbara operationella och finansiella 

leasingavtal  

jan-aug 

2018* 

 

2018 

jan-aug 

2019 

Lös egendom 

Operationell leasing (IT-utrustning, moduler etc)   

 

  

Med förfall inom 1 år   24,9 25,3 

Med förfall inom 1–5 år   19,4 11,1 

Med förfall senare än 5 år  0,0 0 

Minimileaseavgifter, externa  44,3 36,4 

    

Fastigheter    

Operationell leasing (hyresavgifter fastigheter)**    

Inom 1 år  13,2 13,2 

Med förfall inom 1-5 år  31,8 31,8 

Med förfall senare än 5 år  21,2 21,2 

Minimileaseavgifter, externa  66,2 66,2 

Minimileaseavgifter, koncerninterna    

Med förfall inom 1 år    52,7 52,7 

Med förfall inom 1–5 år    129,3 129,3 

Med förfall senare än 5 år   32,4 32,4 

Minimileaseavgifter, koncerninterna  214,4 214,4 

    

Minimileaseavgifter, totalt operationell leasing  324,9 317,0 

Fordon 

Finansiell leasing (fordon Nordea)   

 

  

Totala minimileaseavgifter   18,4 20,1 

Framtida finansiella kostnader  -0,2 -0,2 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna  18,2 19,9 

    

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt 

följande:  

 

 

Inom 1 år  7,6 9,3 

Med förfall inom 1-5 år  10,6 10,6 

Med förfall senare än 5 år  0 0 

Minimileaseavgifter, totalt finansiell leasing  18,2 19,9 
 

* Från och med 2019 redovisas samtliga leasingåtaganden enligt RKR:s rekommendation R5 Leasing. För delår 2018 

saknas jämförelsesiffror. 

 

** Uppgifterna för operationell leasing avseende hyresavgifter fastigheter uppdateras endast i samband med 

årsbokslut. 
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Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten  

Resultaträkning VA 
Utfall 
2018 

Utfall 
31/8 
2018 

Utfall 
31/8 
2019 

Prognos 
Budget 

2019 
Avvikelse 

Totala Intäkter 60 441 40 183 42 778 63 603 63 978 -375 

Varav       

VA-avgifter 55 063 36 515 38 637 57 900 58 599 -699 

Industriavgifter 1 776 1 092 1 357 1 996 1 531 465 

Lakvattenavgifter 719 559 571 730 630 100 

Övrigt brandposter mm 2 142 1 524 1 693 2 166 2 137 29 

Periodiserade 
anläggningsavgifter 

706 462 513 800 920 -120 

Övriga intäkter, lönebidrag mm 35 31 7 11 161 -150 

Totala Kostnader -60 075 -38 926 -41 762 -66 693 -67 068 375 

Varav       

Drift inkl administration -37 297 -24 279 -25 514 -39 633 -39 542 -91 

Förnyelseplanering -543 -243 -7 -100 -100 0 

Akut/förebyggande underhåll -6 804 -4 820 -4 241 -7 840 -7 812 -28 

Värdehöjande underhåll -2 979 -1 681 -2 226 -3 200 -2 900 -300 

Avskrivning VA-anläggningar -6 288 -4 088 -4 830 -7 901 -8 151 250 

Ränta VA-anläggningar -1 997 -1 307 -1 482 -2 629 -2 773 144 

Avskrivning 
Överföringsledningar 

-2 089 -1 255 -1 925 -3 189 -3 439 250 

Ränta Överföringsledningar -2 078 -1 253 -1 537 -2 201 -2 351 150 

Resultat 366 1 257 1 016 -3 090 -3 090 0 

Skattetillskott VA               0               0                0                0 0  

Resultat efter Skattetillskott 
VA 

366 1 257 1 016 -3 090 -3 090 0 

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 7 463         8 353         8 479 4 373 4 292  

 

VA-verksamhetens prognos följer budget. Kostnaderna beräknas bli något 

lägre än budgeterat, bland annat till följd av att investeringsprojekt inte 

kommer att kunna genomföras i den takt som var tänkt. Detta delvis på 

grund av en vakant projektledartjänst inom VA. Lägre utfall på kostnadssidan 

vägs upp av att även intäkterna förväntas bli något lägre än budget och 

totalt sett är alltså prognosen för resultatet oförändrad -3,1 mnkr. 
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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 

2018 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter  418,2 453,3 662,4 689,0 

Verksamhetens kostnader  -1 576,0 -1 637,4 -2 473,5 -2 563,2 

Avskrivningar -76,9 -87,4 -118,8 -134,4 

Verksamhetens nettokostnader -1 234,7 -1 271,5 -1 929,9 -2 008,6 

Skatteintäkter 996,1 1 027,2 1 493,6 1 540,0 

Utjämning 336,8 353,3 507,1 529,9 

Verksamhetens resultat 98,2 109,0 70,8 61,3 

Finansiella intäkter 4,0 9,0 4,3 5,6 

Finansiella kostnader -15,5 -14,9 -23,2 -23,6 

Resultat efter finansiella poster 86,7 103,1 51,9 43,3 

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -2,6 -4,2 

ÅRETS RESULTAT 86,7 103,1 49,3 39,1 
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Balansräkning, kommunkoncernen 

Belopp i miljoner kr (mnkr) 
Delårsutfall Utfall Prognos 

2018 2019 2018 2019 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar     

Hyresrätter och liknande rättigheter 1,4 1,3 1,3 1,3 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader o tekniska 

anläggningar  2 381,0 2 541,4 2 512,7 2 748,0 

Maskiner och inventarier  92,8 103,1 101,2 171,7 

Pågående nyanläggningar 141,6 226,4 100,2 260,1 

S:a materiella anläggningstillgångar 2 615,4 2 870,9 2 714,1 3 179,8 

Finansiella anläggningstillgångar  191,3 195,4 191,2 190,5 

S:a anläggningstillgångar 2 808,1 3 067,6 2 906,6 3 371,6 

Omsättningstillgångar     

Förråd 4,1 3,3 4,9 8,0 

Exploateringsområden 11,7 7,5 12,0 12,0 

Fordringar  244,7 216,4 184,4 173,1 

Kassa och bank, korta placeringar 206,0 206,5 316,3 40,3 

S:a omsättningstillgångar 466,5 433,7 517,6 233,4 

Summa tillgångar 3 274,6 3 501,3 3 424,2 3 605,0 

     

Eget kapital, avsättningar och 

skulder     

Eget kapital      

Eget kapital vid årets början 1 609,1 1 658,4 1 609,1 1 658,4 

Omföring under året 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets förändring enl resultatbudgeten 86,7 103,1 49,3 39,1 

Eget kapital vid periodens/årets 

slut 1 695,8 1 761,5 1 658,4 1 697,5 

Avsättningar     

Avsättning för pensioner+löneskatt 38,6 38,8 38,8 39,3 

Övriga avsättningar 21,4 24,0 24,0 28,7 

Summa avsättningar 60,0 62,8 62,8 68,0 

Skulder     

Långfristiga skulder 1 086,3 1 187,6 1 177,3 1 277,0 

Kortfristiga skulder 432,5 489,4 525,7 562,5 

Summa skulder 1 518,8 1 677,0 1 703,0 1 839,5 

Summa avsättningar och skulder 1 578,8 1 739,8 1 765,8 1 907,5 

Summa eget kapital, avsättningar 

och skulder 3 274,6 3 501,3 3 424,2 3 605,0 
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Del 4. Övrigt 

Verksamhetsberättelse 
Nämnders och styrelsers delårsrapporter 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/

