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Delårsrapportens struktur 

Delårsrapporten upprättas för årets första åtta månader och innehåller en prognos för 

helåret. 

Med hänsyn till krav på snabb information, delårsrapporten ska enligt kommunallagen 

överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna senast två månader efter 
delårsperiodens slut, väljer kommunen att i mindre omfattning än i årsredovisningen 
tillhandahålla information i sina delårsrapporter.  

Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts därmed att ha tillgång till 
kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar delårssrapporten information 

främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste 
årsredovisningen. Marks kommuns årsredovisning för 2019 finns att läsa på mark.se. 

 

Del 1. Sammanfattning 

Sammanfattning av verksamhet, personal och ekonomi. 

Del 2. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av den kommunala 

koncernens verksamhet. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och 
tydlig bild av Marks kommuns verksamhet under det gångna året.  

 
Del 3. Ekonomisk redovisning 
Avsnittet börjar med de redovisningsprinciper som kommunen tillämpar och därefter 

följer kommunens och koncernens ekonomiska redovisning i form av resultat- och 
balansräkning med flera rapporter. 

 
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 
 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens totala verksamhet och ekonomi under 2020. Den är också information till 
externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, 
samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt till kommuninvånarna. Här 

kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur 

skattepengarna har använts.  

Verksamhet 
Bedömningen är att kommunen i lägre grad kommer att uppnå sitt grundupdprag 

2020 jämfört med 2019. Bedömningen är att sju av nämndernas grunduppdrag 
uppnås enbart delvis år 2020, jämfört med två år 2019. Den främsta orsaken till att 

grunduppdragen uppnås i lägre grad är den påverkan som coronapandemin har på 

kommunens verksamheter.  

Personal 
Totalt antal anställda har ökat med 103 personer sedan delårsrapporteringen 2019 
och uppgår nu till 3 398 personer. Trenden med minskning av sjukfrånvaron från 

2016 har nu brutits. Den totala sjukfrånvaron av arbetad tid uppgår nu till 6,8 procent 
vilket är en ökning jämfört med förra året med 0,7 procentenheter och är en effekt av 

coronapandemin. Långtidssjukfrånvaron fortsätter att sjunka och ligger nu på 31,1 
procent av total sjukfrånvaro. Detta är avsevärt lägre än de 51,8 procenten som 

uppmättes för fyra år sedan. När det gäller personalomsättningen så ligger den kvar 

på en relativt hög nivå på runt 14 procent.  

Ekonomi 
Resultatet förväntas bli 43,3 mnkr baserat på prognosen i denna rapport. Prognosen 
innebär ett överskott mot budget med 21,3 mnkr och är knappt 5 mnkr lägre än 

föregående år.  

Resultatprognos Marks kommun 2020 mnkr 

Budgeterat resultat 22,0 

Nämndernas budgetavvikelser -39,6 

Gemensamma verksamheter 8,6 

Skatteintäkter och utjämning 51,7 

Finansnetto 0,6 

Årets resultat 43,3 
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Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Marks 
kommuns verksamhet under det gångna året. Det är den samlade kommunala 

verksamheten oberoende av hur verksamheten är organiserad och med fokus på 
väsentligheter. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Utvecklingen redovisas genom att det som hänt hittills under 2020 och prognoser för 

helåret tillsammans med tidigare år för kommunen och koncernen. Väsentliga 
förändringar mellan åren kommenteras ur ett verksamhetsperspektiv. Detta gäller 

både utvecklingen sedan föregående år och mer långsiktiga utvecklingsmönster. 

Marks kommun prognostiserade ett positivt resultat om 8 mnkr efter första tertialet 
och det positiva resultatet har, baserat på prognoserna i denna rapport, stärkts och 
ser nu ut att landa på drygt 40 mnkr. Att jämföra 2020 med andra år är ingen lätt 

uppgift eftersom såväl ekonomi som verksamhet har haft stor påverkan från den 
pågående pandemin som vi i rapporten förenklat benämner covid-19. Effekter som är 

lätta att hitta och beskriva är de stora tillskott av generella statsbidrag kommuner och 
regioner fått från staten medan skulder som uppstått i verksamheten (service som 
inte blivit levererad) är svårare att hitta och värdera. 

Marks kommunkoncern prognostiserar ett resultat på knappt 56 mnkr för 2020. I 
tabell nedan lämnas en översikt över koncernens utveckling. Det prognostiserade 
resultatet för 2020 är lägre än såväl föregående år och genomsnittet de senaste fyra 

åren (65,9 mnkr).  

Kommunkoncernen (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020p 

Verksamhetens intäkter         687,3              675,5             662,4             684,4     715,1 

Verksamhetens kostnader   -2 428,7     -2 505,9     -2 592,3     -2 661,3     - 2687,3 

Årets resultat         103,2                 87,9               49,3               70,4     55,9 

Soliditet (%) 50,8 50,0 48,7 47,9 44,7 

Långfristig låneskuld         917,0              977,0          1 107,0          1 185,0     1 476,8 

Skuld per invånare (kr)  44 879 48 964 52 718 55 000 

Kommunen (mnkr)      

Verksamhetens intäkter         469,4     434,2         423,6             440,1     468,5 

Verksamhetens kostnader      -2 180,5     -2 243,4      -2 333,9          -2 399,8     -2 550,6 

Avskrivningar -61,5 -54,0 -60,4 -72,6 -79,0 

Skatteintäkter och utjämning      1 868,2     1 941,9      2 000,7          2 070,9     2 198,9 

Årets resultat         100,3     83,1           36,0               48,2     43,3 

Soliditet (%)           76,5     75,0           73,2               72,5     73,0 

Soliditet inkl total pensionsförpliktelse (%)           40,6     43,3           43,4               44,9     46,2 

Investeringar         127,1     180,0         202,5             318,9     476,0 

Självfinansieringsgrad (%)         127,0     76,0           48,0               38,0     25,7 

Kommunal skattesats (%) 21,21 21,21 21,21 21,21 21,51 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Här beskrivs i huvudsak omvärldsförhållanden som påverkar kommunen direkt eller 

indirekt och därmed är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och 

ekonomisk ställning.  

Samhällsekonomisk utveckling 

Den kraftiga nedgång som pandemin har inneburit för världsekonomin inte minst 
under årets andra kvartal ser nu ut att ha stabiliserats. Osäkerheten är dock stor om 
återhämtningen under andra halvåret inte minst präglas den globala utvecklingen av 

stor ovisshet. Sveriges starka ekonomi och relativt sett låga statsskuld har möjliggjort 
stora tillskott till kommunerna men för en långsiktigt hållbar ekonomi krävs att 

skatteunderlaget växer genom att fler kommer i arbete. 

Befolkningsutveckling 

Vid halvårsskiftet 2020 var 10 352 390 personer folkbokförda i Sverige (49,7 procent 
kvinnor och 50,3 procent män). Folkökningen under det första halvåret på 24 801 

personer är den lägsta sedan år 2005. Den låga folkökningen beror på en stor 
minskning av invandringen och en ökning av dödsfallen under coronapandemin. 
Samtidigt har antalet födda och utvandrare minskat marginellt jämfört med första 

halvåret 2019. Det medför en halvering av både invandrings- och födelseöverskottet. 

 
Under första halvåret har befolkningen i Marks kommun ökat från 34 754 till 34 786 
personer. Preliminära siffror för befolkningen 1 september är 34 840 vilket visar på en 

fortsatt ökning. 

177 barn har fötts under första halvåret och 195 personer har dött vilket ger ett 

födelsenetto på -18 personer. 

801 personer har under första halvåret flyttat till kommunen och 760 personer från 

kommunen vilket ger ett positivt netto på 41 personer.   

De största befolkningsförändringarna inom kommunen har skett i Tostared och 
Hyssna som går plus i befolkningsökningen med 14 respektive 18 personer. Örby- 

Skene respektive Horred har störst minussiffror med -19 och -11 personer.  

Det största inflyttningen sker från närliggande kommuner som Göteborg, Borås och 

Härryda.  Utflyttningen sker i första hand till Göteborg, Borås och Varberg.  

84 personer har flyttat in till kommunen från utlandet och 35 har flyttat från Sverige 

till ett annat land. Störst inflyttning sker från länder i Asien och utflyttningen sker till 

länder i Europa. 

Arbetsmarknad och integration 

I Konjunkturinstitutets extramätning bland företag i Sverige från den 15 september 
fortsätter minskningen av andelen företag i näringslivet som upplever en minskad 

omsättning på grund av covid-19. Totalt är det 58 procent av företagen som uppger 
ett omsättningstapp jämfört med normalt. I maj var det 74 procent. På frågan om det 
finns en risk för avveckling svarar 25 procent av företagen ja, vilket i stort sett är 

samma nivå som i maj.    
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Krisen på arbetsmarknaden anses bli långvarig enligt Arbetsförmedlingens prognos. 
Tabellen nedan visar antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

16–64 år för juli månad i riket, Västra Götaland och Marks kommun.  

 

Öppet arbetslösa  

juli 2020 

Förändring 

jämfört med 

juli 2019 

Program med 

aktivitetsstöd  

juli 2020 

Förändring 

jämfört 

med  

juli 2019 

Riket 294 100 105 827 183 981 28 165 

Västra 

Götaland 

49 679 20 578 28 088 4 740 

Mark 670 256 370 27 

 

Antalet anställda som omfattas av ärenden för korttidsarbete och har beviljats, 7 april 
till 16 juli, är 1 278 personer. Antalet öppet arbetslösa med eller utan program har 
ökat. Det finns samband mellan att vara kortutbildad och längden på 

arbetslöshetstiden. Nyckeln till arbete är utbildning och nyarbetslösas förmåga till 
omställning. Främst är det unga, utomeuropeiskt födda och redan långvarigt 

arbetslösa som ökar mest samt hamnar allt längre från arbetsmarknaden.  

Tabellen nedan visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16–64 år för juli månad i 

Marks kommun.  

 

Juli 2020 Juli 2019 

Förändring 

jämfört  

med juli 2019 

Nyanmälda platser 53 64 -17,2 

Kvarstående platser 66 79 -16,5 

Sökande som fått arbete 62 57 8,8 

Öppet arbetslösa och program 1 040 757 37,4 

- varav unga 18–24 172 118 45,8 

- varav utomeuropeiskt födda 310 284 9,2 

Öppet arbetslösa 670 414 61,8 

- varav unga 18–24 35 37  

Ungdomsgarantin 36 27  

Jobb och utvecklingsgarantin 201 155  

- varav utomeuropeiskt födda 108 77 40,3 

Stöd till start av verksamhet 1 3  

 

Nyanmälda platser och kvarstående platser, dvs. platser som ej blir tillsatta inom 

avsedd tid, minskar. Ljuspunkter under året har varit att fler lediga platser finns i 
omlopp än som registreras via Arbetsförmedlingen. På grund av covid-19 så skärptes 

kraven på reglerna för arbetsmiljön för unga i feriejobb. 83 nya feriejobb skapades via 
Arbetsmarknadscenter hos bl.a. Naturvårdslaget inom grön miljö. Fyra ungdomar fick 

bli ferieentreprenörer. 

Varselnivåerna har enligt Arbetsförmedlingen varit marginella. En styrka hos 

företagen i Mark är att de samarbetar vid varsel med företag inom sin bransch eller 
närområde. Företagen och organisationerna i Mark lever sina värderingar och verkar 
därmed gå starkare genom krisen. Företagen i Sjuhärad har haft en stark utveckling 

och mäter högst konjunkturindikator bland länets delregioner och högst i hela riket 
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enligt småföretagsbarometern1. Endast 1 person har beviljats nystartstöd vid start av 
företag. Nyföretagandet ökar vanligtvis vid en sämre arbetsmarknad. Under året har 

nyföretagarcentrum etablerat sig i Mark.  Även arbetsmarknad och integrations-
enheten med insatser för arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden med syfte 
att komma i arbete och/ eller utbildning. Ett utökat samarbete med 

Arbetsförmedlingen, civilsamhället, näringslivet, folkbildningen och kommunens 
förvaltningar har inletts. Integrationsprojektet ”Kvinnors språk och arbetsMARKnad” 

finansierat av Länsstyrelsen i Västra Götaland har startat. 

Bostadsförsörjning 

Under första halvåret 2020 har 32 bygglov beviljats för enbostadshus och fritidshus i 
kommunen. Bygglov har också beviljats för 2 flerbostadshus med totalt 90 

lägenheter. Dessutom har 34 lägenheter beviljats bygglov genom ändrad användning i 
redan befintliga bostäder. Det ger totalt 156 nya boendemöjligheter. Helåret 2019 

beviljades 48 bygglov för enbostadshus och fritidshus och ett flerbostadshus. 

Det har givits slutbesked för 29 enbostadshus och fritidshus i kommunen under första 

halvåret av 2020. En övervägande delen av dessa tillkommer i kommunens 
nordvästra hörn. En del fritidshus tillkommer även i Krok-området i Örby. Ett 

slutbesked har givits för flerbostadshus, Domherren i Kinna med 31 lägenheter. 

Under första halvåret har detaljplanen för Hotellet 1 antagits, detaljplanen möjliggör 

för 43 lägenheter i centralt läge i Kinna.  

 

  

 
1 Småföretagarbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta 

undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. 
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Händelser av väsentlig betydelse  

Under denna rubrik ges upplysningar och viktiga händelser som inträffat under 2020. 

Det handlar bland annat om köp, försäljningar, större investeringar och betydande 

rättstvister och ett axplock från året som gått. 

Väsentliga händelser och utvecklingsarbeten i nämnder och bolag  
 

I början av mars meddelade Världshälsoorganisationen, WHO, att spridningen av 
coronaviruset klassas som en pandemi, vilket gav en kraftig påverkan på hela 
samhället. Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och riktlinjer 

för fysiskt avstånd, besöksförbud på äldreboenden, distansarbete, 
distansundervisning, resor, stopp för åskådare inom idrott, kultur och andra sektorer 

samt stängning av verksamheter har förändrat vår vardag. 

För att begränsa konsekvenserna av pandemin aktiverades i mitten av mars 

krisledningsnämnden och krisledningsorganisationen för intern samordning och ökad 
förmåga till snabba beslut. Krisledningsnämnden har beslutat om en inriktning för den 

fortsatta hanteringen av pandemin. Syftet med inriktningsbeslutet är att förhindra 
smittspridningen och optimera kommunens resurser för att hantera krisen, 
upprätthålla samhällsviktiga verksamheter samt stödja andra aktörers arbete för att 

minska konsekvenser för personer som bor och vistas i kommunen. 

Frånvaron inom äldreomsorgen har under perioden varit högre än normalt då personal 
ska stanna hemma vid minsta symptom. Personal har fått lägga om sina scheman och 
vara mer flexibla i sina roller och arbetsplatser. Kommunen har haft akut behov av 

mer omvårdnadspersonal och socialförvaltningen har hanterat många ansökningar för 
tillfällig anställning. Det har krävts extra resurser för att säkerställa materialtillgången 

för att kunna följa rekommendationerna kring vårdhygien och skyddsutrustning. 
Förvaltningen har hela tiden kunnat följa rekommendationerna och arbete har gjorts 

för att säkra material på kort och lång sikt. 

Marks kommun har med anledning av coronapandemin ökat utbudet av 

sommaraktiviteter för barn och unga. Syftet har varit att öka vuxennärvaro, öka 
möjligheten till aktivitet och minska social oro bland ungdomar. Som ett led i detta 

hölls badhuset Kaskad öppet under sommarperioden.  

Företagen i Marks kommun har under omständigheterna klarat sig bättre än andra i 

jämförelse med företag regionen och i riket. Marks kommun har enligt 
arbetsförmedlingens statistik cirka 250 fler arbetslösa idag är motsvarande tid 
föregående år. Det är långtidsarbetslösa som ökar mest. Målsättningen är att via 

Arbetsmarknadscenters aktiviteter och stödjande insatser komma till subventionerad 
anställning, arbetsträningsplats, individuell studieplan egenförsörjning och arbete/ 

studier och få ta del av Arbetsförmedlingens tjänster och service. 

Lyckeskolans nybyggnation är i full gång. Skolan är planerad för 600 högstadieelever 

och ska tas i bruk inför höstterminen 2021. Utgiften är beräknad till 240 mnkr för 
skolbyggnaden och de två anslutande idrottshallarna beräknas till 68 mnkr. Detta är 

den största investeringen i kommunen hitintills. Skolan och idrottshallarna ska ingå 
som en del av en större byggsatsning där kommunen även planerar bostäder i 

området kring Lyckeskolan och Sahara. 
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Under våren har en förstudie för ett nytt resecentrum tagits fram och 
kommunstyrelsen har beslutat att projektera ett nytt resecentrum baserat på 

förstudien. Det har också tagits fram en förstudie av ett parkeringshus i centrala 
Kinna för att tillgodose parkeringsbehovet som uppstår i samband med nybyggnation i 

Kinna. 

Inför sommaren och badsäsongen stod en omfattande renovering och ombyggnad av 
Kungabergsbadet klart för kommuninvånarna att använda och nya Horredshallen står 

färdig att tas i bruk inför höstterminen 2020. Horredshallen är en aktivitetshall för 

många idrotter och ett tillskott för både skolverksamhet och föreningsliv. 

Lunnalidens gruppbostad för personer med förvärvad hjärnskada öppnades i januari. 

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som skötte insamling 
av kommunens hushållsavfall 2016–2018. 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. Om en förlikning 
inte nås i den förhandling som förs kommer tvisten tas upp i Tingsrätten under 2021. 

Kommunen har, mot bakgrund av att kommunen anser att entreprenörens fordran är 

grundlös, inte bokat upp någon kostnad för detta.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Detta avsnitt innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Avsnittet innehåller också en 

beskrivning av kommunens ekonomiska utveckling och ekonomiska ställning. 

God ekonomisk hushållning i Marks kommun 
I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna 
ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Enligt god ekonomisk hushållning i 

Marks kommun ska kommunens verksamhet bedrivas på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt perspektiv. Det innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa 
kommande generationers möjligheter till utveckling. 
 

God ekonomisk hushållning i Marks kommun innebär;  
• Positiva ekonomiska resultat med en nivå som bidrar till självfinansiering av 

investeringar och med inbyggd motståndskraft till förändringar i omvärlden 
• Investeringar i kommunkoncernen sker på ett ansvarsfullt sätt 
• Skattebetalarnas pengar förvaltas väl 

• Effektivt resursutnyttjande där tjänster till individ och samhälle utförs med en 
hög nöjdhet till en rimlig kostnad 

• God förvaltning av kommunens egendom 
• God anpassning efter förändrade förutsättningar på kort och lång sikt. 
 

 
Finansiella mål 

 
För att bedöma om god ekonomisk hushållning ska råda i Marks kommun används 

följande finansiella mål: 

Resultatmål 1 % 
Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att kommunens resultat ska vara 

minst 1 % av skatt, utjämning och finansnetto (fyraårs snitt). Målets syfte är att 
kommunens finansiella handlingsutrymme på kort och lång sikt inte ska försvagas. Ett 
positivt resultat ger utrymme att över en längre tid självfinansiera större delen av 

normal investeringsvolym i kommunen.  

Finansieringsmål 

Kommunfullmäktige har satt målet att kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är 

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

bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). Målets syfte är att styra i vilken omfattning lån 

kan finansiera koncernens investeringar. 

Oförändrad skattesats 
Marks kommuns skattesats uppgår 2020 till 21,51 procent och det finansiella målet 

om en oförändrad skattesats uppfylls inte då skattesatsen höjdes inför året. 

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning är det viktigt att bedöma de finansiella 
målen utifrån sin helhet och även över tid för att få en klar och rättvisande bild. Fler 
nyckeltal för att skapa denna bild finns i beskrivning av verksamhetens utveckling 

ovan samt Marks ekonomi i jämförelse nedan. 
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  Period Utfall 
Helår  

2017 

Utfall 
Helår  

2018 

Utfall 
Helår  

2019 

Prognos 
Helår  

2020 
   
Positiva ekonomiska       
resultat              
Resultatet ska uppgå 
till minst 1 procent av 
skatter, utjämning och 

finansnetto i 
genomsnitt under fyra 
år.  

 Senaste 
fyraårs- 
perioden 

4,0 % 3,8 % 3,4 % 2,6 % 

 Innevarande 
år 

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

Skuld/invånare 

Kommunkoncernen ska 
i högre grad än 
kommungruppen 
finansiera 
verksamheten med 

egna medel. Skuld/inv 
ska därför vara lägre 
än 90 % av kommun-
gruppens utfall. 

 Senaste 

fyraårs- 
perioden 

   70 % 

 Innevarande 

år 

68 % 69 % 71 % 71 % 

Oförändrad 
skattesats 

 
 Skattesats 

oförändrad 
Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
förändrad 
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Kommunens grunduppdrag 

Marks kommun har som en del i God ekonomisk hushållning lyft fram effektivt 
resursutnyttjande och en del i det är hur väl kommunens grunduppdrag uppfylls. 
 

Kommunfullmäktige har i budgeten för åren 2020–2023 fördelat uppdrag och resurser 
till nämnder och styrelser. I delårsrapporten görs en bedömning av hur väl 

grunduppdrag prognosticeras att uppfyllas. Bedömningen utgår från hur väl 
uppdragen uppfylls gentemot medborgarna.  
 

Sammantaget är bedömningen är att kommunen i lägre grad kommer att uppnå sitt 
grunduppdrag år 2020 jämfört med 2019, då bedömningen är att sju av nämndernas 

grunduppdrag kommer uppnås enbart delvis år 2020, jämfört med två år 2019. Den 
främsta orsaken till att grunduppdragen uppnås i lägre grad än 2019 är den påverkan 
som coronapandemin har på kommunens verksamheter.  

 
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att de kommer att uppnå sitt grunduppdrag 

för grundskolan delvis, vilket baseras på att grundskolan inte når önskade 
resultat. Alla elevers behov inte blir tillgodosedda så att de kan nå de nationella 
målen. 

 
Kommunstyrelsen har bedömt att de kommer att uppnå sitt grunduppdrag i lägre grad 

än 2019 vad gäller övergripande utvecklingsfrågor. Orsaken till att bedömningen är 
att grunduppdraget uppfylls delvis är att visst utvecklingsarbete fått stått tillbaka 
under våren 2020. 

 
Miljönämnden har bedömt att deras grunduppdrag vad gäller miljötillsyn kommer att 

uppfyllas enbart delvis. Vakanser bidrar till att den timdebiterade tillsynen inte 
kommer att utföras fullt ut enligt plan.  
 

Teknik- och servicenämnden har bedömt att grunduppdraget inom gator, parker och 
vägar uppfylldes enbart delvis. Enligt nämnden krävs en ökad budget främst avseende 

beläggningsunderhåll för nämnden ska ha möjlighet att uppfylla grunduppdraget. 
 

Äldreomsorgsnämnden har bedömt att deras grunduppdrag vad gäller vård och 
omsorg om äldre kommer att uppfyllas delvis under 2020.  
 

Överförmyndarnämnden har bedömt att de kommer att uppnå sitt grunduppdrag 
delvis, vilket är samma bedömning som 2019.  

 
Marks Kraftsvärme AB:s bedömningar av uppfyllsen av grunduppdraget förklaras av: 

• produktion av fjärrvärme och ånga har under delåret gjorts med biobränslen till  

97,1 %. vilket medfört att produktionen med eldningsolja har ökat i jämförelse 
med tidigare år. Detta beror till stor del på tekniska problem med  

förbränningsrostern i en panna. Leveranserna av ånga och fjärrvärme till kund 
har däremot inte påverkats. 

• elproduktionen har under perioden uppgått till 4,9 GWh vilket är 2,83 GWh 

lägre än budget. Det här beror på problem och reparation av kraftverkspannans 
förbränningsroster som gjort att pannans el turbin stått still. Elpriserna har 

också varit väldigt låga varav produktion av el inte varit lönsam, en prisbild 
under 26 öre KWh innebär att det inte är lönsamt för bolaget att producera el. 

• stadsnätsutbyggnaden fortlöper under delåret med efteranslutningar och nya 

områden. 
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 Helt I hög 

grad 
Delvis  

Barn- och utbildningsnämnden     
Förskola  X   
Grundskola  (X) X  
Gymnasieskola  X   
Vuxenutbildning  X   
Kommunstyrelsen     
Styrning och ledning  X   

Övergripande utvecklingsfrågor  (X) X  

Kultur- och fritidsnämnden     
Kulturskola/kultur för barn  X   

Kultur-fritid  X   

Bibliotek  X   

Miljönämnden     
Miljötillsyn (X)  X  

Livsmedelstillsyn  X   

Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp (X) X   

Naturvård X    

Plan- och byggnadsnämnden     
Bygglov och detaljplaner  X   

Socialnämnden     
Stöd till personer med funktionsnedsättning  X   

Individ- och familjeomsorg  X   

Teknik- och servicenämnden     
Vatten- och avloppsförsörjning  X   

Gator, vägar, parker   X  

Avfallshantering  X   

Valnämnden     
Val X    

Äldreomsorgsnämnden     
Kommunal hälso- och sjukvård  X   

Vård och omsorg om äldre  (X) X  

Överförmyndarnämnden     
Överförmyndarverksamhet   X  

Spinnerskan i Mark AB     
Samordna verksamheten och verka för koncernnytta X    

Marks Bostads AB     
Bostadsförsörjning  X   

Marks Fastighets AB     
Lokalförsörjning för industri och serviceföretag X    

Mark Kraftvärme AB     
Produktion och försäljning av värme och ånga (X) X   

Produktion och försäljning av el (X)  X  

Förvaltning och utveckling av stadsnät för fiberkommunikation X (X)   

(X) visar bedömningen i årsredovisningen 2019. 
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Jämförelse med andra kommuner 

RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, lanserade i augusti en 

nyckeltalssamling som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i 
kommuner. Nyckeltalen har tagits fram på uppdrag av Finansdepartementet och i 

projektet har även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) liksom ett 30-tal 

kommuner varit delaktiga. 

Nyckeltalen återspeglar såväl kvalitet som kostnader och volymer inom några av de 
större verksamhetsområden där kommunen är huvudman, med fokus på utbildning, 

stöd och omsorg.  

Kvalitetsindex och resursindex baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för 

strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och 
effektivitet inom området, dvs. i jämförelse med andra. Röd färg symboliserar ett 

utfall som är bland de 25 procent med lägst resultat och grönt med de 25 procent 

med bäst resultat. Uppgifterna avser 2019, om inte annat årtal anges. 

På övergripande nivå indikerar nyckeltalen att Marks kommun inte sticker ut vad 
gäller kvalitet och resurser för utbildning, stöd och omsorg. Däremot är Marks 

kommun bland de kommuner som lägger mest resurser på stöd och omsorg i 
förhållande till andra kommuner. 
 

  Utbildning Stöd och omsorg 

Kvalitetsindex   (2018) 

Resursindex    

 

 

De delområden som ingår i Utbildning är förskola, kommunal grundskola och 

kommunal gymnasieskola 

 Förskola Grundskola F-9 Gymnasie 

Kvalitetsindex     

Resursindex     

 

De delområden som ingår i Stöd och omsorg är LSS, ekonomiskt bistånd och 

äldreomsorg. 

 LSS boende och daglig 
verksamhet 

Ekonomiskt bistånd Äldreomsorg 

Kvalitetsindex  (2018)  (2018) 

Resursindex     
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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 2017–2019 ser diagrammen för Marks kommun ut 
som nedan. Av diagrammet framgår att kommunen 2019 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 kvar även 2019 på genomsnittet. 

 

Av rapportens avslutande kommentarer framgår att Mark har ett stabilt finansiellt 

läge, trots en något låg skattefinansieringsgrad av investeringarna under perioden. 
Detta har lett till ett försvagat finansiellt handlingsutrymme. Därför är det viktigt att 
denna trend bryts och att resultatnivån de närmaste åren förbättras till minst 2,5 % i 

förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade investeringar och 

framtida utmaningar. 

KFi framhåller att det är av största vikt att Marks kommun, om det är möjligt, 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.  Vi vet också att 
coronakrisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade 
kostnader för t ex försörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte 

skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta uppräknande faktorer. En viktig del 
för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera 

verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiviserings-

möjligheter. Detta får vi alla hjälpas åt med och denna rapport är ett bidrag till detta.  
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Måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål 

 

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 2020. Vi årsredovisningen kompletteras 

bedömningen med kommunens resultat jämfört med andra.  

 

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 27 indikatorer som nämnderna följer inom målet om att barn och unga ska ha en 

god utbildning visar att målnivåerna nås helt för nio av målen. Åtta av målen är uppfylls 

delvis, nio uppnås inte. Målet bedöms därför inte bli uppfyllt. 

• Det finns en indikator inom målet om en meningsfull fritid och den prognostiseras att 

uppfyllas. 

• 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 samt upplevd trygghet i skolan. 

 

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 bedöms att uppnås då sex indikatorer beräknas att uppnås och 

två uppnås delvis. 

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

professionellt förhållningssätt och god kvalitet bedöms målnivåerna nås för åtta av 

måtten. Två av indikatorerna bedöms att inte uppnås och två att uppnås delvis. Målet 

bedöms som att uppfyllas. 

• Målet att arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning bedöms att bli 

uppfyllt då tre av fyra indikatorer bedöms att uppnås. 
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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 inte uppfyllas då indikatorerna beräknas att 

inte uppnå målet.  

• Det finns ingen indikator för målet om god samverkan mellan skola och näringsliv kan 

därför inte bedömas. När näringslivet bedömer hur de upplever skolans attityd till 

näringslivet ligger Marks resultat i nivå med riket. 

 

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 39 mått som nämnder och styrelser följer inom målet för en god kommunal 

service bedöms 16 av måtten nå de målnivåer som beslutats om. Av resterande 18 

mått har fem inte kunna bedömas och 11 bedöms inte uppfyllas. Därmed bedöms målet 

bli delvis uppfyllt.  

• Inom målet om goda boendemiljöer bedöms 4 av 10 mått nå beslutade målnivåer och 

fem att inte uppnås. 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  

 



 

19 

 

  

Balanskravsresultat  

Här redovisas årets balanskravsresultat det vill säga årets resultat efter balanskravs-

justeringar. 

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 – 2020 är 733,0 mnkr baserat på prognosen i 

denna rapport och efter de justeringar som görs vid balanskravsavstämning.  

Kommunfullmäktige fastställde år 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv 
(RUR). Denna reserv är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteintäkterna 
över konjunkturcyklerna. Enligt riktlinjerna ska avsättning till reserven ske i sådan 

omfattning att kommunen tror sig klara en normal konjunkturnedgång utan att detta 
påverkar verksamheten kortsiktigt. Reserven uppgick till 93,5 mnkr efter den 
avsättning som gjordes under 2017. Frågan om ytterligare avsättning kommer att 

prövas i hanteringen av årets bokslut. 
 

 

mnkr  2019 

Prognos 

2020 

Årets resultat 48,2 43,3 

Reducering för realisationsvinster -3,5 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 44,7 43,3 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 44,7 43,3 

Balanskravsresultat från tidigare år 645,0 689,7 

Ackumulerat balanskravsresultat 689,7 733,0 

Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0 
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Väsentliga personalförhållanden  

Under denna rubrik lämnas upplysningar om den kommunala koncernens och 

kommunens anställda och arbetet med strategiska arbetsgivarfrågor. 

Anställda  

Antal anställda i slutet av perioden var totalt 3 398 personer. En ökning med 103 
jämfört med samma period förra året. På två år har antalet anställda ökat 165, vilket 

motsvarar 5,1 procent. I siffrorna för 2020 finns en ’överanställning’ på grund av 
coronapandemin på cirka 100 personer. Med hänsyn till detta har antalet anställda 
ökat med 2,0 procent på två år.  

 20160731 20170731 20180731 20190731 20200731 
Antal tillsvidareanställda 2 915 2 944 2 900 2 926 2 963 
- varav kvinnor 2 407 2 411 2 377 2 389 2 409 
- varav män 508 533 523 537 554 
Antal tidsbegränsat anställda 339 337 333 369 435 
- varav kvinnor 241 256 255 277 320 
- varav män 96 81 79 92 115 
Totalt antal anställda 3 254 3 281 3 233 3 295 3 398 
Anställningsökning år till år %  0,8 -1,5 1,9 3,1* 
Andel tidsbegränsade av 
samtliga anställda % 

 
10,4 

 
10,3 

 
10,3 

 
11,2 

 
12,8** 

* Coronajusterat värde 0, 1 % 

**Coronajusterat värde 9,9 % 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 37 personer. Medelåldern för tillsvidare-

anställda fortsätter sjunka och var 45,8 år (2019: 46,8; 2018 47,9). 

Merparten av periodens nyanställningar utgörs av tidsbegränsade anställda. 
Coronapandemin har medfört många tidsbegränsade anställningar under 2020 och 
andelen anställningar som är tidsbegränsade har ökat sedan 20180731. Men justerat 

för corona har andelen tidsbegränsade sjunkit sedan 20190731. 

 

I grafen nedan framgår att coronaeffekten på personalförsörjningen ’slog till’ inom 
framförallt äldreomsorgens verksamhet i maj 2020. På en månad tillkom 45 

tidsbegränsade anställningar, månaden därpå ytterligare 36 för att sedan stanna upp. 
Antalet tidsbegränsade anställningar i övriga nämnder (i huvudsak barn-och 

utbildningsnämnden och teknik- och servicenämnden) har minskat under maj-juli med 
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Förändring antal anställda från år till år
per 31e juli varje år

Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat anställda Totalt antal anställda
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drygt 130 personer vilket hänger samma med sommarlov inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet men också för att olika kommunala verksamheter 

minskat i sina aktiviteter på grund av coronapandemin. 

 

Diagram Antal tidsbegränsade totalt i alla nämnder exkl socialnämnden och äldreomsorgsnämnden samt antalet 

tidsbegränsade i socialnämnden och äldreomsorgsnämnden 20180731-20200731 

Timavlönade 

Antal timavlönade omräknat till heltider sjunker något sedan samma period 
föregående år. Här kan vi inte se en coronaeffekt, istället har timanställda övergått till 

att bli månadsavlönade. Deltidsanställda har inte heller arbetat mer än föregående 
period vilket vi kan se när det gäller fyllnadstid. Övertiden för ordinarie personal är 
något lägre. Slutsatsen är coronapandemin har orsakat fler och nya arbetsuppgifter 

och att arbetstid har omfördelats från ordinarie arbetsuppgifter till uppgifter kopplade 
till coronapandemin, samt att verksamheten anställt personer med tidsbegränsad 

anställning. 

 20160731 20170731 20180731 20190731 20200731 
Timavlönade omräknat till 
årsarbetare 

 
296 

 
278 

 
235 

 
236 

 
227 

Fyllnadstid (timmar utöver 
ordinarie arbetstid för 
deltidsanställda) 

 
 

26 114 

 
 

22 570 

 
 

28 645 

 
 

28 677 

 
 

24 288 
Övertid 38 388 32 218 36 317 36 783 33 186 
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Heltid 

Kommunens mål är att alla anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
Andelen tillsvidareanställda med heltid ligger i perioden på 75,9 %, en ökning, och för 

kvinnor är motsvarande 72,9 %, likaså en ökning. Samarbetet mellan kommunen, 
som arbetsgivare, och arbetstagarparter i ”Heltidsresan”2 pågår men har i praktiken 

pausats på grund av corona för att återupptas under hösten.  

 

 

 

 

 

Arbetsmiljö 

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön i kommunen fortgår dock har en ny 

medarbetarenkät skjutits fram till våren 2021 pga. coronapandemin. Således är det 

fortfarande medarbetarundersökningen från våren 2019 som är senaste mättillfället. 

Det nya tillbudssystemet, KIA, som planerades för införande våren 2020 kommer pga. 
coronapandemin nu införas under hösten 2020. Stratsysmodulen för SAM, 

systematiskt arbetsmiljöarbete, implementeras under hösten i alla verksamheter. 

 

Frisktal och sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har, som förväntat pga. coronapandemin, ökat under 
perioden till 6,8 % (tabell 3 nedan). Som tydligt ses i graf 3 nedan så hade alla 

förvaltningar, förutom Kommunledningskontoret, en tydlig sjukfrånvarotopp i mars. 

Socialnämnden har haft högst frånvaro och där bestod denna topp även i april.  

Som en naturlig följd av coronapandemin sjunker frisktalet. Frisktalet beskriver hur 
många medarbetare som haft en sjukskrivning under perioden som är max fem 

dagar. Det är alltså fler personer som har längre sjukskrivning än fem dagar. 

 20160630 20170630 20180630 20190630 20200630 
Total sjukfrånvaro av arbetad tid, % 7,5 7,2 6,3 6,1 6,8 
- varav kvinnor 8,3 7,9 6,9 6,6 7,3 
- varav män 4,9 4,9 4,4 4,3 5,0 
- varav anställda 29 år och yngre 3,9 5,6 5,2 5,4 5,9 
- varav anställda mellan 30 och 49 år 7,3 6,7 6,2 5,4 6,3 
- varav anställda 50 år och äldre 8,6 8,2 7,0 7,1 7,8 
Andel långtidssjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro % 

51,8 49,6 41,0 36,7 31,1 

Frisktal % 71,0 59,8 62,2 60,8 54,5 

 

 
2 Ursprunget till samarbetet är det avtal som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och 

Kommunal slutit 2016 och som därefter förlängts. 

 20160731 20170731 20180731 20190731 20200731 
Andel tillsvidare med heltid % 70,6 72,9 74,1 74,9 75,9 
- varav kvinnor 66,7 70,5 70,7 71,5 72,9 
- varav män 89,4 89,3 89,7 90,0 89,2 
Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

 
93,0 

 
93,7 

 
93,9 

 
94,0 

 
94,3 

- varav kvinnor 92,2 93,0 93,3 93,4 93,7 
- varav män 96,5 96,5 96,6 96,7 96,9 
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I övrigt kan noteras att sjukfrånvaron fortsatt är stor och störst bland kvinnor samt i 

gruppen medarbetare som är 50 år eller äldre.  

Kompetensförsörjning och personalomsättning 

Marks kommun har i likhet med alla kommuner brist på kompetent arbetskraft inom 

vissa yrkeskategorier även om graden varierar på grund av konjunktur. Kommunen 
har arbetat för att stärka varumärket Mark och bilden av att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Under pandemin har arbetet fått stå tillbaka men kommer att 

återupptas under hösten.  

Även om personalomsättningen är högre än önskat så har den sjunkit jämfört med 
föregående period. Miljönämnden och Barn- och Utbildningsnämnden har en lägre 

personalomsättning än snittet.  

Socialnämnden har inom individ- och familjeomsorgsverksamheten under en längre 

tid haft utmaningar att rekrytera personal och chefer med specialkompetens. Ett 

problem de delar med motsvarande kommunala organisationer i grannkommuner. 

 

 

Samverkan 

Ett förslag till nytt samverkansavtal har arbetats fram tillsammans av arbetsgivaren 

Marks kommun och de fackliga organisationerna. Beslut förväntas under hösten.  
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Marks kommun 20160630 20170630 20180630 20190630 20200630 
Personalomsättning 16,4 16,3 13,4 15,8 13,8 
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Förväntad utveckling 
Här lämnas upplysningar om vad som faktiskt är känt om framtiden. I detta avsnitt 

finns också en sammanfattning av de väsentligaste utmaningar och slutsatser som 

kan dras utifrån det som beskrivits tidigare i förvaltningsberättelsen. 

Samhällsekonomisk utveckling 

Konjunkturen i landet stagnerade 2019 med en beräknad BNP-tillväxt på 1,2 procent. 
År 2020 upplever vi en av historiska mått rekordsvag konjunktur med vikande 
sysselsättning och dämpade löneökningar. BNP beräknas nu minska 2020 och i andra 

kvartalet sjönk BNP med 8,6 procent. Den pågående spridningen av coronaviruset är 
givetvis orsaken och bedömningen av konjunkturen är osäkrare än någonsin. 

Kommunens egna bedömning är nu att covid-19 kommer få långt större negativa 
effekter på ekonomin än tidigare bedömningar. Hur långvarig den ekonomiska 
nedgången blir är dock svårt att förutse men klart är att hela världen gör det som går 

för att begränsa nedgången. Skatteunderlagets tillväxt har avtagit i år och förblir 
svagt även 2021. Aviserade generella bidrag och satsningar från staten motverkar 

svagheten tillfälligt men hur utvecklingen blir på längre sikt beror på hur väl 
räntesänkningar och liknande aktiviteter lyckas lyfta ekonomin igen. De ekonomiska 
utmaningarna blir alltmer påtagliga för kommuner och regioner inför kommande år. 

Starka offentliga finanser medger dock ett fortsatt utrymme att stärka kommunernas 
och regionernas ekonomiska möjligheter att bedriva välfärd och göra nödvändiga 

investeringar, exempelvis genom höjda generella statsbidrag. 

I november 2019 fastställde kommunfullmäktige en budget för 2020–2021 med plan 
för 2022–2023. Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrdokument som anger 

kommunens inriktning och prioriteringar för de närmsta åren. Den senaste processen 
innebar exempelvis höjd skattesats från 21,21 procent till 21,51 procent, fastställd 
befolkningsprognos med sikte på tillväxt och ekonomiska ramar både vad gäller 

driftkostnader och investeringar samt uppdrag till nämnder och styrelser. Vid 
skrivandet av denna rapport pågår budgetarbetet för fullt inför 2021–2024 som 

självklart är en förlängning av föregående processer med en del nya inspel. Tabellen 

nedan är baserad på prognos 2020 och beslutad budget 21–23. 

Kommunen (enl prognos/budget, mnkr) 2020p 2021b 2022b 2023b 

Kommunal skattesats (%) 21,51 21,51 21,51 21,51 

Verksamhetens intäkter 468,5 475,0 483,2 488,9 

Verksamhetens kostnader -2 550,3     -2 674,1 -2 721,1     -2 757,4 

Skatteintäkter och utjämning      2 198,9          2 197,5            2 259,5          2 314,2     

Årets resultat           43,3                  2,1                  23,6               47,0     

Soliditet (%)           73,0               66,0                  61,0               59,1     

Soliditet inkl total pensionsförpliktelse (%)           46,2               40,6                  38,4               38,2     

Investeringsutgifter         476,0             425,0               350,0             250,0     

Självfinansieringsgrad (%)           25,7               21,2                  32,6               57,0     

Långfristig låneskuld                -               200,0               400,0             500,0     
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Enligt kommunallagen får kommunen inte budgetera med underskott samtidigt som 
kommuninvånarna ska få maximal nytta respektive år varför det krävs balans i 

utvecklingen av intäkter, kostnader och resultat. Statens hantering av den vikande 
konjunkturen innebär att kommunens planeringsförutsättningar blir mer kortsiktiga 
och utvecklingen på längre sikt blir allt mer beroende av hur statens finanser 

utvecklas. 

Antalet yngre och äldre blir allt fler i Sverige, samtidigt som personer i arbetsför ålder 
inte ökar i samma takt blir också kostnaderna för välfärden högre än intäkterna – vi 

behöver därför fortsätta driva utvecklingen av vår verksamhet även om det 
ekonomiska läget ser tufft ut. För att klara framtida utmaningar behöver 
verksamheterna i kommuner och regioner effektiviseras, bland annat med förändrade 

och nya arbetssätt genom till exempel digitaliseringens möjligheter, att använda 
befintliga resurser på ett smartare sätt och se över organisationen. Det handlar också 

om att samverka med andra kommuner eller andra regioner för att få resurserna att 
räcka till. 

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner 

och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Det 
krävs att kommuner och regioner arbetar för att införa heltid som norm och ger goda 
förutsättningar för fler att förlänga sitt arbetsliv. På så sätt kan behovet av 

medarbetare minskas med cirka 110 000 personer. 

Marks kommun står likt övriga många andra kommuner inför stora investeringsbehov 
de närmsta åren där framförallt skollokaler och bostäder, genom bostadsbolaget, är 

områden där vi förväntas investera mest. Även lokaler för fritidsändamål och omsorg 

ingår i planerna för de närmsta åren. 

Att investera mycket under en period bedöms kommunens ekonomi tåla men det får 
effekter i form av finansiella kostnader från och med den dag kommunen börjar låna 

för att finansiera investeringarna. Avskrivningar och räntans del av kommunens 
kostnader beräknas öka i en betydligt snabbare takt än andra kostnadsslag vilket 
ytterligare stärker bilden av att vi behöver göra effektiviseringar och hitta nya 

arbetssätt för att kunna leverera motsvarande service till kommuninvånarna i 
framtiden. En ökning med en procentenhet i nedanstående graf motsvarade 2019 

drygt 20 mnkr och utöver den förväntade utveckling tillkommer även rörliga 

driftkostnader för de investeringar som avser expansion av verksamhetslokaler. 
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Utmaningar och slutsatser 

Högkonjunkturen vänder neråt och skatteintäkterna ökar inte lika snabbt som 

tidigare, samtidigt som behoven ökar genom en snabbt växande äldre befolkning. 

Omställning och anpassning av verksamheten måste göras. Detta ställer krav på alla 

att arbeta smart, att samarbeta mera och att tänka nytt.  

Kommunsektorn står, precis som resten av samhället, inför kärvare tider. I spåren av 

coronakrisen ser ekonomin ut att förvärras. Före krisen talades det om demografi, 
befolkningstillväxt, investeringsbehov samt effektiviseringar och ändrade arbetssätt. 
Nu har krisen adderat nya utmaningar – såsom sämre skatteunderlag, hög 

arbetslöshet och en omfattande ”vårdskuld” – till denna problembild.  
 

För Marks kommun har coronapandemin konsekvenser både på kort och lång sikt, 
t.ex. vad gäller arbetslöshet, försörjningsstöd, psykisk hälsa, våld i nära relationer, 
arbetssätt inom äldreomsorgen samt ekonomiska konsekvenser. 

 
Den förväntat lägre skatteunderlagstillväxten och större krav inom vård, skola omsorg 

kommer att öka kraven på kommunens förmåga att prioritera och prioritera bort. 
I januari startade kommunens nya arbetsmarknadsenhet. Coronapandemin har 

förstärkt betydelsen av enhetens arbete, t.ex. då fler blir arbetslösa. Det är av vikt att 
enheten ges och skapar förutsättningar för att åstadkomma resultat.  
 

Grundskolan når inte önskade resultat. Att resultaten fortsätter sjunka visar att alla 
elevers behov inte blir tillgodosedda så att de kan nå de nationella målen. 

 
Regeringen har beslutat om en ny utredning med syfte att skapa en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningen ska bland annat resultera i en 

ny lagstiftning för hur kravet på god ekonomisk hushållning ska vara utformat. I 
direktiven framgår att staten har en oro för att kommuner och regioner inte är 

effektiva och inte budgeterar med tillräckliga överskott. Detta kommer att sätta krav 
även på Marks kommun att öka fokus på en effektiv verksamhet och ett resultatmål i 
relation till planerade investeringsvolymer. De effektivitetsmått för utbildning och 

stöd/omsorg som rådet för främjandet av kommunala analyser har publicerat i 
augusti indikerar att Marks kommun har möjligheter att öka verksamhetens kvalitet. 

 
 
Utmaningar och slutsatser i årsredovisningen 2019: 

Coronautbrottet får stora konsekvenser för alla delar av samhället, från nation till 
enskild individ. För Marks kommun kommer pandemin att få konsekvenser både på 

kort och lång sikt. Kommunens fokus ligger i det korta perspektivet på att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner och verksamheter. Den långsiktiga påverkan 
på kommunens ekonomi är högst osäkert, där den störst osäkerhetsfaktorn bedöms 

vara skatteintäkterna.  

Redan innan coronautbrottet var prognoserna att Sverige går in i en svagare 

konjunktur, med minskad efterfrågan på arbetskraft och ökad arbetslöshet. Mark har 
en relativt sett låg arbetslöshet men det är fortsatt svårt för kvarstående inskrivna 

arbetssökande att etablera sig i yrkeslivet. Genom kommunens nybildade 
arbetsmarknadsenhet som genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, 

arbetsförmedlingen och näringslivet kan stora insatser göras för att minska 
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arbetslösheten och att möta kommande utmaningar som bland annat en svagare 

konjunktur för med sig. 

Det finns idag många personer som står långt från arbetsmarknaden. Många av dem 
får idag försörjningsstöd. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, 

arbetsförmedlingen och näringslivet kan stora insatser göras för att minska arbetslös-
heten och få personer att gå från bidragsberoende till självförsörjande. En viktig del är 
integrationsarbetet för våra nya svenskar till det svenska samhället. Kommunens 

samverkan inom BREC sägs upp. För att få en riktigt bra verksamhet behöver nya 

arbetssätt prövas och utvecklas. 

Marks kommun har de senaste åren ökat med knappt 300 personer per år. Under 
2019 minskad befolkningen med knappt 30 personer. Målet för 2020 och framöver är 

att återgå till en högre ökningstakt. 

Den främsta orsaken till att befolkningen minskade under året berodde på att 
inflyttningen var betydligt lägre än de föregående åren. Det kan inte uteslutas att det 
finns ett samband med bostadsbyggandet där inga lägenheter i flerbostadshus färdig-

ställdes under året. Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus var knappt 20, vilket 
sett över tid är en normal nivå. Antal påbörjade lägenheter i nybyggda flerbostadshus 

uppgår vid årsskiftet 2019/2020 till cirka 110 stycken och det pågår flera detaljplaner 
och markförhandlingar för flerbostadshus i olika delar av kommunen. Detta indikerar 

att inflyttningen kan ta fart igen och därmed även befolkningsökningen. 

Befolkningsutvecklingen i Marks kommun är låg jämfört med riket och jämfört med 

kringliggande kommuner. Att kommunen har haft en låg befolkningsutveckling 
innebär lägre tryck på kommunens verksamheter jämfört med om befolknings-

utvecklingen hade varit i samma omfattning som riket.  

Den befolkningsprognos som Västra Götalandsregionen gjort för de kommande 

10 åren visar på kraftig ökning av personer 85 år och äldre. Däremot är ökningen av 
barn och unga relativt måttlig. Kommunen behöver planera för de resursökningar som 
kommer att behövas inom lokaler och bemanning inom äldreomsorgen redan nu för 

att möta den ökning av behoven som förväntas bli allt större för varje år fram till år 

2030. 

Den demografiska utvecklingen visar tydligt att kommunen behöver ha god beredskap 
för att klara kompetensförsörjningen av välfärdstjänsterna de närmaste 8–10 åren.  

För att trygga den framtida kompetensförsörjningen måste Marks kommun arbeta på 
flera fronter. Det handlar om att möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa 

förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och att stanna fler år i 
yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig fråga som handlar om att ta tillvara 
den fulla potentialen hos de som redan är anställda. Både den korta och den långa 

sjukfrånvaron har stor inverkan på kompetensförsörjningen. Det behövs också nya 
sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt. Marks 

kommun behöver effektiviseras, bland annat med förändrade och nya arbetssätt 
genom till exempel digitaliseringens möjligheter, att använda befintliga resurser på ett 
smartare sätt och se över organisationen. Det handlar också om att samverka med 

andra för att få resurserna att räcka till. 

Marks kommun är inne i en riktig investeringsboom som i det korta perspektivet 
innebär att likvida medel och placeringar minskar. I planeringen kommer även 

upplåning att ske för att finansiera investeringarna. Detta förhållande ökar den 
finansiella risken och behovet av prioritering och kontroll för investeringarna ökar i 
takt med att effekterna av investeringarna tar allt mer driftmedel i anspråk. Att 
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prioritera rätt och att ha beredskap att snabbt ställa om för olika yttre omständigheter 
är avgörande faktorer för att kommunens ekonomi ska fortsätta ha en god utveckling. 

För att uppnå detta krävs tydlig organisation, god kontroll och kommunikation i vårt 
interna arbete.  

Omkring 70 procent av kommunerna uppger att de använder Agenda 2030, enligt en 
undersökning av statskontoret. Det vanligaste aktiviteterna som kommunerna 

genomför är insatser som syftar till att höja kunskaper om Agenda 2030 och att 
analysera hur deras verksamheter relaterar till agendan. Det är också vanligt att man 

tillsätter ansvariga funktioner och reviderar sina styrdokument så att de hänvisar till 
agendans mål. Undersökningen såg dock få exempel på att aktiviteterna och det 
engagemang som finns för agendan hittills har lett till förändrade arbetssätt eller 

prioriteringar. Marks kommun är i samma fas som många andra kommuner, d.v.s. en 
grund är lagd med nulägeskartläggning och informationsinsatser. Framför ligger en 

fas som bör mynna ut i konkretare åtgärder för att åstadkomma resultat. 

Bedömningen är att följsamhet till fattade beslut och till styrdokument i vissa fall är 
låg. Det visar sig bland annat i att kommunens mål inte uppfylls och att nämnderna 

inte håller budget. En möjlig åtgärd för att förbättra följsamheten är att kommun-
styrelsen tar ett tydligare ansvar i sin roll att leda och styra. Kommunstyrelsen har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt reglementet 

ger styrfunktionen nödvändiga instrument för att kommunstyrelsens ska kunna utöva 
ledningsfunktionen, t.ex. att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 

planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. 
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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). Marks 

kommun följer i allt väsentligt regelverket, avsteg och 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 2020 har bokförts i perioden. 

Intäkter 
Redovisningen av intäkter följer rekommendationen RKR R2 Intäkter vilket innebär att 

intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Offentliga bidrag och anslutningsavgifter som är hänförbara till en investering tas 

upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäktsförs 

på ett sätt som återspeglar investeringen nyttjande och förbrukning.  

Generella statsbidrag som kommunen fått under året för att täcka kostnader och 
minskade intäkter till följd av coronaviruset fördelas schablonmässigt med 1/12 per 

månad över räkenskapsåret. Detta är ett avsteg från RKR R2 Intäkter men har stöd i 
ett yttrande från RKR och följer samma princip som används för redovisningen av 

skatteintäkter. Per 31 augusti har Marks kommun fått bidrag om 63,2 mnkr varav 

42,1 mnkr intäktsförts under perioden.  

Anläggningstillgångar 
Tillgångar med anskaffningsvärde över två basbelopp (cirka 95 000 kr) och en 

ekonomisk livslängd på 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. Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. Som 
immateriella anläggningstillgångar redovisas licensavgifter för större IT-program. 

Detta görs restriktivt, merparten av licensavgifterna kostnadsförs löpande. 

Avskrivningar, komponentredovisning 
Kommunen tillämpar komponentavskrivningar enligt rekommendation RKR 
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.  

Komponentredovisning innebär att vissa underhållsinsatser på kommunens fastigheter 
och vägar, som tidigare belastade årets resultat, redovisas som anläggningstillgång. 

Kostnaden för sådana underhållsinsatser fördelas över nyttjandetiden i form av 

avskrivningar. 
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De kommunala bolagen tillämpar regler enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) för redovisningen av 

anläggningstillgångar och avskrivningar. I den finns anvisningar som motsvarar 

rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.  

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 rekommendation RKR 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 per 

31 augusti 17,5 mnkr och avser framförallt fordon.  
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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.  

Markexploatering 
Från och med 2019 har principerna för redovisning av exploateringstillgångar ändrats 
för att bättre följa RKR:s rekommendationer och Lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (2018:597). Idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering har 
varit vägledande. Förändringen har inneburit en justering av redovisningen av 

intäkter, omsättningstillgångar och anläggningstillgångar kopplade till exploatering.  

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 rekommendation RKR R2 

Intäkter.  

Koncernredovisning  
I en koncernredovisning är det önskvärt att de olika enheter som ingår tillämpar 

samma redovisningsprinciper.  

De anvisningar som följer av regelverket i K3, som kommunens bolag tillämpar för 
redovisning av sina anläggningstillgångar, motsvarar rekommendationen från Rådet 
för kommunal redovisning som är införd i kommunens redovisning. Med undantag för 

skillnader i denna redovisning samt 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 betalar ut den individuella 
delen till de anställda. Övriga pensionsåtaganden redovisas som en avsättning i 

balansräkningen eller som upplysning inom linjen, enligt den så kallade bland-
modellen. De kommunala bolagen med anställd personal avsätter medel till Alecta 

eller KPA. 
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Resultaträkning 

 

  

Belopp i miljoner kronor 

(mnkr) 
Not 

Delår 

2019 

Delår 

2020 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Budget-

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 1, 3 266,5 277,1 440,1 461,5 468,5 7,0 

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 536,0 -1 583,1 -2 399,8 -2 512,6 -2 550,6 -38,0 

Avskrivningar 8,9,10 -47,1 -54,3 -72,6 -79,0 -79,0 -0,0 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -1 316,6 -1 360,2 -2 032,4 -2 130,1 -2 161,1 -31,0 

Skatteintäkter 4 1 027,2 1 056,6 1 541,9 1 600,8 1 588,7 -12,1 

Utjämning  5 353,4 403,0 529,0 546,4 610,2 63,8 

Verksamhetens 
resultat 

 64,0 99,4 38,5 17,1 37,8 20,7 

Finansiella intäkter  6 12,1 7,6 11,8 6,3 9,0 2,7 

Finansiella kostnader 7 -1,5 -2,9 -2,1 -1,4 -3,5 -2,1 

Resultat efter 
finansiella poster 

 74,6 104,0 48,2 22,0 43,3 0,6 

Extraordinära poster        

ÅRETS RESULTAT  74,6 104,0 48,2 22,0 43,3 21,3 
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Balansräkning 

  

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

  2019 2020 2019 2020 2020 

Tillgångar            

Anläggningstillgångar             

Immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar         

Mark, byggnader o tekniska 

anläggningar  9 1 184,0 1 443,1 1 328,6 1 609,7 1 496,6 

Maskiner och inventarier  10 98,9 102,7 108,5 200,2 180,5 

Pågående projekt 11 82,9 195,5 98,5  0,0 255,5 

S:a materiella anläggningstillgångar   1 365,8 1 741,2 1 535,6 1 809,5 1 932,6 

Finansiella anläggningstillgångar  12 281,3 126,2 126,2 126,3 126,2 

S:a anläggningstillgångar   1 647,1 1 867,8 1 661,8 1 935,8 2 058,8 

Omsättningstillgångar         

Förråd   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Exploateringsområden 13 7,5 8,2 7,5 12,0 7,5 

Fordringar  14 423,7 205,1 417,2 395,1 212,9 

Kortfristiga placeringar 15b 124,6 0,0 177,6 0,0 0,0 

Kassa och bank 15 80,1 374,0 115,9 10,2 144,0 

S:a omsättningstillgångar   636,9 588,2 719,1 418,3 365,4 

Summa tillgångar   2 284,0 2 456,1 2 381,0 2 354,1 2 424,2 

Eget kapital, avsättningar och 

skulder        

Eget kapital          

Eget kapital vid årets början   1 657,0 1 726,8 1 657,0 1 682,2 1 726,8 

Årets förändring enl. resultaträkningen   74,6 104,0 48,2 22,0 43,3 

Omföring under året    21,6   

Eget kapital vid periodens/årets 

slut   1 731,6 1 830,8 1 726,8 1 704,2 1 770,1 

Avsättningar         

Avsättning för pensioner+löneskatt 16 38,8 37,5 37,7 39,3 37,7 

Summa avsättningar   38,8 37,5 37,7 39,3 37,7 

Skulder         

Långfristiga skulder 17 73,1 91,9 81,4 113,3 81,3 

Kortfristiga skulder 18 440,6 495,9 535,0 497,4 535,0 

Summa skulder   513,6 587,8 616,4 610,6 616,3 

Summa avsättningar och skulder   552,5 625,3 654,1 649,9 654,1 

S:a eget kapital, avsättningar och 

skulder   2 284,0 2 456,1 2 381,0 2 354,1 2 424,2 

Ansvarsförbindelser         

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulder eller avsättningar (inkl. 

löneskatt) 19 669,6 650,0 658,4 673,9 650,0 

Ställda panter         

Övriga ansvarsförbindelser  20 1 148,5 1 434,2 1 212,2 1 426,0 1 514,2 

Summa ansvarsförbindelser   1 818,1 2 084,2 1 870,6 2 099,9 2 164,2 
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Kassaflödesanalys  

 

 
 

 

 Not Delårsutfall Utfall Budget Prognos 

  2019 2020 2019 2020 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          

Förändring av eget kapital 

(årets/periodens resultat    74,6 104,0 47,9 22,0 43,3 

Justeringsposter:        

Avskrivningar  8,9,10 47,1 54,3 72,6 79,0 79,0 

Övrig förändring av 

anläggningstillgångar    -3,3 -1,4 -4,5  0,0 

Avsättningar för pensioner 16 0,1 -0,3 -1,0  0,0 

Medel från verksamheten före        

förändring av rörelsekapital   118,4 156,6 115,1 101,0 122,3 

Förändring av rörelsekapital        

Ökn (-)/minskn (+) av förråd o 

varulager    0,0 0,0 0,0   

Ökn (-)/minskn (+) av 

exploateringsomr  13 4,5 -0,7 6,6   

Ökn (-)/minskn (+) av kortfristiga 

fordringar 14 -28,7 212,1 -22,1  204,3 

Ökn (+)/minskn (-) av kortfristiga 

skulder 18 -56,8 -39,2 35,0   

Förändring av rörelsekapital   -81,0 -172,2 19,5 0,0 204,3 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten   37,5 328,8 134,6 101,0 326,6 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN        

Investering i materiella 

anläggningstillgångar 

9, 

10,11 -147,0 -272,8 -318,9 -300,0 -476,0 

Pågående projekt   13,9    

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 9, 10 0,4 0,1 0,5  0,0 

Investering i finansiella 

anläggningstillgångar:        

Förändring aktiekapital i kom. 

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

Inköp av andelar+kortfristiga 

finansiella placeringar 12 0,0 0,0 0,2 150,0  

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten   -146,6 -258,8 -318,1 -150,0 -476,0 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        

Förändring av långfristiga skulder  17 2,7 10,6 11,0 20,8 0,0 

Förändring av långfristiga fordringar  14 -4,9 0,0 149,9 0,0 0,0 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten   2,2 10,6 160,9 20,8 0,0 

Årets/periodens kassaflöde   -111,3 80,5 -22,6 -28,2 -149,4 

Likvida medel vid årets början   316,0 293,4 316,0 38,4 293,4 

Likvida medel vid årets slut    204,7 373,9 293,4 10,2 144,0 
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Noter, Marks kommun 

Not 1  Kommunen 

  jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Försäljningsintäkter 17,3 27,8 16,6 

Taxor och avgifter 96,2 148,0 100,8 

Hyror och arrenden 30,4 45,8 29,8 

Bidrag 99,8 157,1 106,3 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 22,3 37,9 22,7 

Exploateringsintäkter  22,6 0,7 

Realisationsvinster 0,2 0,6 0,0 

Övriga intäkter 0,1 0,2 0,1 

Summa verksamhetens intäkter 266,5 440,1 277,1 

  

Not 2 
Kommunen 

Verksamhetens kostnader jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Löner och sociala avgifter 975,3 1 515,0 1 019,3 

Pensionskostnader 91,9 98,9 70,2 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 2,5 4,5 2,7 

Bränsle, energi och vatten 21,5 33,5 22,0 

Köp av huvudverksamhet 182,6 276,0 181,8 

Lokal- och markhyror 57,2 84,6 56,0 

Övriga tjänster 47,3 75,5 41,5 

Lämnade bidrag 46,5 71,8 48,7 

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0   

Övriga kostnader 111,3 240,0 140,9 

Summa verksamhetens kostnader 1 536,0 2 399,8 1 583,1 

 

Not 3 
Kommunen 

Jämförelsestörande poster jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Verksamhetsintäkter 266,5 440,1 277,1 

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

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

Verksamhetens intäkter exkl jämförelsestörande poster 266,5 440,1 277,1 
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Not 4 
Kommunen 

Skatteintäkter jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Preliminär skatteinbetalning  1 037,3 1 556,0 1 072,6 

Preliminär slutavräkning innevarande år -11,6 -14,9 -8,5 

Slutavräkningsdifferens föregående år 1,5 0,8 -7,5 

Summa skatteintäkter 1 027,2 1 541,9 1 056,6 

Avräkningsbelopp    

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -503 -430 -368 

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 44 24 -215 

 

Not 5 
Kommunen 

Inkomst- och kostnadsutjämning mm jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Generella statsbidrag 6,8 10,8 46,5 

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 242,8 364,2 235,9 

Regleringsavgift 16,3 24,4 23,7 

Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning 13,2 19,8 15,7 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsavgift 51,5 75,6 53,4 

Bidrag för LSS-utjämning 22,8 34,3 27,7 

Summa inkomst- och kostnadsutjämning mm 353,4 529,0 403,0 

 

Not 6 
Kommunen 

Finansiella intäkter jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Ränta på likvida medel 0,5 0,6 0,6 

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

Övriga finansiella intäkter:    

Utdelningar 1,9 1,9 0,7 

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

Vinster vid försäljning finansiella instrument 0,0 0,9 1,8 

Värdeförändring (orealiserade vinster) 0,0 2,0 1,1 

Borgensavgifter 2,6 3,9 2,8 

Övriga finansiella intäkter  6,1 1,0 0,1 

Summa finansiella intäkter 12,1 11,8 7,6 
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Not 7 
Kommunen 

Finansiella kostnader jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Kostnadsräntor 0,2 0,2 0,0 

Ränta på pensionslöften 0,6 0,9 0,5 

Förlust vid försäljning finansiella instrument 0,0 0,6 0,1 

Värdeförändring (orealiserade förluster) 0,0 0,1 1,9 

Övriga finansiella kostnader 0,7 0,4 0,3 

Summa finansiella kostnader 1,5 2,1 2,9 

 

Not 8 
Kommunen 

Immateriella anläggningstillgångar jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Ingående bokfört värde 0,0 0,0 0,0 

Årets förändringar:     

+ inköp    0,5 

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

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 0,4 

Anskaffningsvärde 1,1 1,1 1,5 

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

Bokfört värde  0,0 0,0 0,4 

 

Not 9 
Kommunen 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

jan-aug 

2019 2019 jan-aug 2020 

Ingående bokfört värde 1 129,9 1 152,3 1 328,6 

Årets förändringar:    

+ inköp 86,7 227,4 152,3 

- försäljningspris -0,3 -0,5 -0,1 

+ reavinst 0,0 0,1 0,0 

- reaförlust 0,0   

- avskrivningar -32,3 -49,9 -37,8 

- nedskrivningar/återföring av nedskrivning 0,0 -0,7  

- övriga förändringar 0,0 -0,1  

Summa årets förändringar  54,1 176,3 114,4 

Utgående bokfört värde  1 184,0 1 328,6 1 443,1 

Anskaffningsvärde 1 471,4 1 634,4 1 786,7 

Ackumulerade avskrivningar 
-262,3 -279,9 -317,7 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar -25,1 -25,9 -26,0 

Bokfört värde 1 184,0 1 328,6 1 443,1 
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Not 10 
Kommunen 

Maskiner och inventarier jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Ingående bokfört värde 96,8 96,8 108,5 

Årets förändringar:    

+ inköp 13,7 29,3 9,1 

- försäljningspris -0,1 -0,5  

+ reavinst -0,1 0,5  

- reaförlust 0,1 0,1  

- avskrivningar -14,8 -22,8 -16,4 

- nedskrivningar/återföring av nedskrivning  -0,1  

+/- omklassificeringar    

+/- övriga förändringar 3,2 5,2 1,4 

Summa årets förändringar 2,1 11,7 -5,8 

Utgående bokfört värde 98,9 108,5 102,7 

Anskaffningsvärde 367,2 381,9 386,3 

Ackumulerade avskrivningar -285,4 -290,4 -300,7 

Ackumulerade nedskrivningar och andra 

värdeförändringar 17,1 17,0 17,1 

Bokfört värde 98,9 108,5 102,7 

 

Not 11 
      Kommunen  

Pågående projekt jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Ingående bokfört värde 36,3 36,3 98,5 

Under året nedlagda utgifter 46,6 106,6 110,9 

Under året överfört till mark, byggnader och tekniska 

anläggningar  -44,4 -13,9 

Utgående bokfört värde 82,9 98,5 195,5 

 

Not 12 Kommunen 

Finansiella anläggningstillgångar jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Aktier och andelar       

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

Kommunaktiebolaget 0,0 0,0 0,0 

Swedbank 0,0 0,0 0,0 

Kommuninvest ek förening 23,6 23,3 23,3 

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 120,8 120,5 120,5 

Långfristiga fordringar    

Förlagslån Kommuninvest 5,7 5,7 5,7 

Obligationsfonder 154,8 0,0 0,0 

Summa långfristiga fordringar 160,5 5,7 5,7 

Summa finansiella anläggningstillgångar 281,3 126,2 126,2 
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Not 13 
Kommunen 

Exploateringsområden jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Verksamhetsområden 4,8 4,7 4,4 

Bostadsområden 2,7 2,8 3,7 

Summa exploateringsområden 7,5 7,5 8,2 

 

Not 14 
Kommunen 

Fordringar jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Kundfordringar 29,9 27,2 37,0 

Fordringar hos anställda 0,5 0,5 0,6 

Statsbidragsfordringar 57,1 60,8 65,7 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 89,6 72,5 75,5 

Ingående mervärdeskatt 21,3 25,4 24,8 

Avräkning med kommunala bolag 223,9 230,5 0,0 

Avräkning med stiftelser 0,1 0,1 0,1 

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

Summa fordringar 423,7 417,2 205,1 

 

Not 15 
Kommunen 

Kassa och bank jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Handkassa 0,1 0,1 0,1 

Bank 80,1 115,8 373,8 

Kortfristiga placeringar 124,5 177,6 0,0 

Summa kassa och bank 204,7 293,4 374,0 

 

Not 15b 
Kommunen 

Kortfristiga placeringar jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Specifikation av kortfristiga placeringar:    

Nordea, Korträntefond 50,1 0,0 0,0 

Robur, Penningmarknadsfond 24,4 0,0 0,0 

SEB, Kortränte-, obligations- och företagsobligationsfond 50,0 177,6 0,0 

Summa kortfristiga placeringar 124,5 177,6 0,0 
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Not 16 
Kommunen 

Avsättning för pensioner jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Ingående avsättning 38,8 38,8 37,7 

Nya förpliktelser under året 0,1 1,6 -0,2 

varav:    

 - Nyintjänad pension  0,1  

 - Ränte- och basbeloppsuppräkning  0,9  

 - Ändring av försäkringstekniska grunder    

 - Pension till efterlevande    

 - Övrig post 0,1 0,6  

Årets utbetalningar  -2,4  

Förändring av löneskatt 0,0 -0,2 -0,1 

Summa avsättning för pensioner 38,8 37,7 37,5 

Specifikation    

Särskild avtals-/ålderspension  6,0  

Förmånsbestämd/kompl pension  10,7  

Ålderspension  10,8  

Pension till efterlevande 31,2 2,9 30,2 

Summa pensioner 31,2 30,4 30,2 

Löneskatt 7,6 7,4 7,3 

Summa avsatt till pensioner 38,8 37,7 37,5 

 - därav pensioner till förtroendevalda    

Antal visstidsförordnanden    

Politiker 3 3 3 

Tjänstemän 0 0 0 

 

Not 17 
Kommunen 

Långfristiga skulder jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Ingående värde finansiell leasing  12,0 12,0 10,1 

Årets förändring -1,3 -1,9 -1,4 

Utgående värde finansiell leasing  10,6 10,1 8,7 

     

Ingående värde investeringsbidrag 9,6 9,6 10,5 

Erhållna investeringsbidrag 0,1 1,9 0,4 

Upplösning investeringsbidrag -0,7 -1,0 -0,7 

Utgående värde investeringsbidrag 9,1 10,5 10,1 

     

Ingående värde anslutningsavgifter 47,8 47,8 59,9 

Årets förändring 4,7 12,1 12,5 

Utgående värde anslutningsavgifter  52,5 59,9 72,4 

     

Ingående låneskuld parkeringsköp 0,9 0,9 0,8 

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

Övriga skulder parkeringsköp 0,8 0,8 0,7 

     

Summa långfristiga skulder 73,1 81,4 91,9 
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Not 18 
Kommunen 

Kortfristiga skulder jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Kortfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 

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

Avräkning avfallshantering 0,0 0,0 0,0 

Leasingskuld 9,3 9,7 8,8 

Avräkning med kommunala bolag 22,1 59,9 19,1 

Leverantörsskulder 111,4 157,7 131,6 

Moms och särskild punktskatt 3,7 0,0 4,4 

Socialkontorets avräkningskonton 0,6 0,2 0,3 

Övriga genomgångs- och avräkningskonton 1,4 0,5 2,6 

Personalens källskatt och diverse avdrag 25,2 24,5 25,9 

Semester- och övertidsskuld 53,4 93,9 76,5 

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

Skuld till VA-abonnenter 8,5 6,7 6,5 

Skuld till avfallsabonnenter 12,1 8,4 6,7 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 183,4 167,1 205,0 

Summa kortfristiga skulder 440,6 535,0 495,9 

 

Not 19 

Kommunen 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 

skulder eller avsättningar jan-aug 2019 2019 jan-aug 2020 

Ingående ansvarsförbindelse 542,1 542,1 529,8 

Årets förändringar:    

Aktualisering    

Övrig nyintjänad pension    

Ränteuppräkning    

Basbeloppsuppräkning  16,7  

Ändringar av försäkringstekniska grunder    

Övrig post -3,2 3,4 -6,7 

Årets utbetalningar  -32,3  

Summa pensionsförpliktelser 538,9 529,8 523,1 

Löneskatt 130,7 128,6 126,9 

Utgående ansvarsförbindelse 669,6 658,4 650,0 
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Not 20 
Kommunen 

Övriga ansvarsförbindelser  jan-aug 2019 2019 

jan-aug 

2020 

Borgensförpliktelser mot kommunens företag:        

 -Marks Bostads AB 847,0 917,0 917,0 

 -Marks Fastighets AB 8,0 8,0 7,5 

 -Mark Kraftvärme AB 260,0 260,0 280,0 

 -Spinnerskan i Mark AB 0,0 0,0 204,0 

S:a borgensförpliktelser mot kommunens företag  1 115,0 1 185,0 1 408,5 

Borgens- och förlustansvar för egnahem och småhus    

med bostadsrätt 0,3 0,2 0,2 

Ställda panter    

Övriga förpliktelser:    

 -Bostadshus    

 -Idrotts- och ungdomsföreningar    

 -Fiberföreningar 33,2 27,0 25,5 

Summa övriga förpliktelser 33,2 27,0 25,5 

Summa övriga ansvarsförbindelser 1 148,5 1 212,2 1 434,2 
 

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 291 kommuner och regioner som per 2020-06-

30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 

samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 

finansiella effekten av Marks kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 

2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525,3 miljarder kronor och totala 

tillgångar till 528,2 miljarder kronor. Marks kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 777,7 

miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 785,1 miljoner kronor. 
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Not 21 
 

 

 

 

Kommunen 

Ej uppsägningsbara operationella och finansiella 

leasingavtal  jan-aug 2019 

 

2019 

jan-aug 

2020 

Lös egendom 

Operationell leasing (IT-utrustning, moduler etc)   

 

  

Med förfall inom 1 år  25,3 23,2 15,7 

Med förfall inom 1–5 år  11,1 9,3 8,8 

Med förfall senare än 5 år 0 0,0 0,0 

Minimileaseavgifter, externa 36,4 32,5 24,4 

    

Fastigheter    

Operationell leasing (hyresavgifter fastigheter)*    

Inom 1 år 13,2 10,7 10,7 

Med förfall inom 1-5 år 31,8 31,2 31,2 

Med förfall senare än 5 år 21,2 13,6 13,6 

Minimileaseavgifter, externa 66,2 55,5 55,5 

Minimileaseavgifter, koncerninterna    

Med förfall inom 1 år   52,7 49,6 49,6 

Med förfall inom 1–5 år   129,3 109,8 109,8 

Med förfall senare än 5 år  32,4 16,4 16,4 

Minimileaseavgifter, koncerninterna 214,4 175,8 175,8 

    

Minimileaseavgifter, totalt operationell leasing 317,0 263,8 255,7 

Fordon 

Finansiell leasing (fordon Nordea)   

 

 

Totala minimileaseavgifter  20,1 20,1 17,7 

Framtida finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,2 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 19,9 19,8 17,5 

    

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt 

följande:  

 

 

Inom 1 år 9,3 9,7 8,8 

Med förfall inom 1-5 år 10,6 10,1 8,7 

Med förfall senare än 5 år 0 0,0 0,0 

Minimileaseavgifter, totalt finansiell leasing 19,9 19,8 17,5 
 

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

med årsbokslut. 
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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 

2020 

Budget-

avvikelse 

2020 
2019 2020 

inkl. 

tillägg  

2019 2020 
  

Fullmäktige, partistöd och 

revision 3,1 2,2 5,0 5,0 5,0 0,0 

Kommunstyrelsen 114,6 114,0 162,9 169,4 173,8 -4,4 

Krisledningsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 560,9 586,2 845,2 888,9 898,9 -10,0 

Kultur- och fritidsnämnden  50,0 50,1 75,5 75,2 76,8 -1,6 

Miljönämnden 5,8 6,3 8,0 8,4 9,7 -1,3 

Plan- och byggnadsnämnden 5,0 3,3 5,6 7,3 5,8 1,5 

Socialnämnden 247,7 252,9 371,5 379,9 384,3 -4,4 

Äldreomsorgsnämnden 329,7 348,5 489,1 502,1 521,8 -19,7 

Teknik- och servicenämnden 27,2 26,6 47,5 48,5 48,2 0,3 

Valnämnden 0,7 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 

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

Summa nämnder 1 346,6 1 391,9 2 013,3 2 087,6 2 127,1 -39,6 

Pensioner 25,4 23,7 41,8 54,0 48,0 6,0 

Kommunreserven 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 0,0 

Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 6,0 0,8 5,2 

Behovs- och 

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

Bidrag för Horredshallen 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,9 6,9 

Övriga verksamhetsposter -55,3 -48,9 -24,5 -32,0 -22,5 -9,5 

Gemensamma verksamheter -30,0 -31,6 19,0 42,5 33,9 8,6 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 1 316,6 1 360,2 2 032,4 2 130,1 2 161,1 -31,0 

 

Utfall januari - augusti 

Under perioden har 1 360,2 mnkr av kommunens budgeterade nettokostnader 
använts. Detta motsvarar 64 procent av budgeten. Nettokostnaderna ligger därmed 

något under en jämn budgetanvändning, som för två tertial motsvarar 67 procent. Vid 
jämförelse med motsvarande period 2019 är budgetförbrukningen i stort sett i samma 

nivå.  

De redovisade nettokostnaderna för årets första åtta månader ökade med 3,3 procent 

jämfört med samma period 2019. För nämnderna ökade nettokostnaderna den 
aktuella perioden med 3,4 procent. I föregående års delårsrapport var ökningen 3,9 
procent för de samlade nettokostnaderna och 4,4 procent för nämnderna. Vid 

jämförelse mellan åren bör dock effekter av covid-19 beaktas vilket inneburit 
merkostnader med över 20 mnkr under årets första 8 månader. Påverkan är 

emellertid inte ensidig utan vissa verksamheter har behövt styra om verksamheten 
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totalt vilket i vissa fall inneburit lägre kostnader jämfört med såväl budget som 
föregående år. Staten har dessutom ersatt kommunen för sjuklönekostnaden inklusive 

lagstadgad arbetsgivaravgift för månaderna april till och med juli med 14,9 mnkr. Den 
redovisade sjuklönekostnaden inklusive full arbetsgivaravgift uppgår för dessa fyra 
månader 2020 till 15,9 mnkr vilket är 8,1 mnkr högre än för motsvarande period 

2019. Detta innebär att kommunen blivit ”överkompenserad” med 6,8 mnkr eftersom 
all sjuklönekostnad blivit kompenserad om än med en lägre arbetsgivaravgift. Detta 

bör också beaktas vid en jämförelse mellan åren. 

I de gemensamma verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna ingår bland 

annat ofördelade pensioner, semesterskuldförändring och återföring av internränta. 
Utfallet för dessa intäkter är drygt 1 mnkr högre för årets första två tertial jämfört 

med samma period 2019. Förändringen förklaras huvudsakligen av att kommunen 
under 2020 erhållit 6,5 mnkr i bidrag till ombyggnationen av Horredshallen. Bidraget, 
lägre utfall för pensionskostnader och en del mindre poster väger upp att kostnaden 

för semesterlöneskuldens förändring är 9 mnkr högre för årets första 8 månader 

jämfört med samma period 2019.  

Årsprognos 
Prognosen för 2020 innebär att verksamhetens totala nettokostnader ökar med 6,3 

procent jämfört med 2019. Den samlade budgetavvikelsen för nettokostnaderna 
beräknas till ett budgetunderskott på 31 mnkr. Underskottet förklaras av ett 
underskott på 40 mnkr för nämnderna vilket delvis vägs upp av ett överskott på 

knappt 9 mnkr under gemensamma verksamheter.  
 

I slutet av augusti gjordes en återsökning av vård- och omsorgskostnader hänförliga 
till covid-19 hos Socialstyrelsen. Ansökan var på drygt 20 mnkr och på årsbasis 

beräknas våra återsökningsbara kostnader uppgå till drygt 30 mnkr vilket vid full 
ersättning direkt påverkar prognosen, där eventuell intäkt inte tagits med. Totalt 
bedömer nämnderna årets effekt från av covid-19 till 42 mnkr högre nettokostnader, 

allt avser dock inte vård- och omsorgskostnader som kan återsökas.  
 

I stort sett alla nämnder poängterar den osäkerhet som covid-19 innebär för såväl 
verksamhet och ekonomi. Det är svårt att beräkna alla effekter av covid-19 eftersom 
en del består i att vi inte utför det vi räknat med att utföra under året, denna effekt är 

svår att uppskatta eftersom den inte nödvändigtvis lämnar några spår i form av 
merkostnader eller lägre intäkter. Vid kommunfullmäktiges beslut om aprilrapporten 

uppmanades alla nämnder att anpassa ordinarie verksamhet till sin budget, 
undantaget effekter från Covid-19 och förändringen av redovisningsprinciper som 
gjordes 2019. För att illustrera hur den ”ordinarie verksamheten” utvecklas kan 

nedanstående förenklade uppställning vara till hjälp: 

Prognostiserad budgetavvikelse    -40 mnkr 

Högre kostnader/lägre intäkter p.g.a. covid-19    42 mnkr 

Förändrade redovisningsprinciper 2019     3 mnkr 

Nämndernas avvikelse ”ordinarie drift”      5 mnkr  

 

Nämndernas samlade prognoser för sina nettokostnader innebär en ökning med 5,7 
procent mellan 2019 och 2020. Nämndernas prognoser varierar och finns i intervallet 
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överskott 1,5 mnkr till underskott på 19,7 mnkr. Inom nämndernas redovisning 

förekommer fyra större budgetavvikelser: 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetunderskott på 4,4 mnkr som framförallt 
förklaras av utredningar i samband med fysisk planering (2,6 mnkr) och covid-19 (1,9 

mnkr) Krisledningsnämnden har varit aktiverad under perioden med ett utfall på 40 

tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden (-10,0 mnkr) prognostiserar underskott som inte är 
hänförligt till en enskild av nämndens verksamheter utan förskola, fritidshem och 

förvaltningsgemensamt beräknas ge överskott medan grundsärskola, grundskola, 
vuxenutbildning prognostiserar underskott. Nämnden redovisade underskott även 
2018 och 2019 och arbetar med anpassningsplaner inom samtliga verksamheter 

oavsett överskott eller underskott för nå balans mot budget. I samband med 
aprilrapporten fick nämnden tillåtelse att överskrida tilldelad budget med 5 mnkr för 

en satsning på modernisering av teknik i undervisningsrummen. Barn- och 
utbildningsnämnden rapporterar att covid-19 haft stor påverkan på nämndens 
verksamhet med ekonomiska effekter som: bidrag för sjuklönekostnader från staten 

för april-juli (5,2 mnkr), lägre behov av vikarier då många barn varit frånvarande (3 
mnkr) samtidigt som omsorgsintäkterna varit lägre och ökade inköp av 

rengöringsprodukter mm.  

Socialnämnden (-4,4 mnkr) prognostiserar underskott som framförallt är hänförligt 

till individ- och familjeomsorg (-16,6 mnkr). Underskottet beror på ökat antal ärenden 
inom barn- och familjeomsorg som lett till högre bemanning och köpt vård för barn 

och ungdomar. Underskottet i denna verksamhet vägs delvis upp av överskott inom 
stöd till personer med funktionsnedsättning (7,1 mnkr) och ledning/administration 
(5,9 mnkr). Den kvarvarande flyktingverksamheten prognostiserar ett underskott på 

0,8 mnkr, här pågår precis som tidigare anpassningar av verksamheten till mindre 

omfattning och finansiering.  

Äldreomsorgsnämnden (- 19,7 mnkr) prognostiserar ett underskott på 19,7 mnkr 
som framförallt hänförs till vård- och omsorgsboende (-4,4 mnkr), ledning och 

administration (- 5,6 mnkr) och hemtjänst (-11,2 mnkr). Verksamheten har sedan 
inledningen på året präglats av covid-19 och prognosen är att nämnden under året 

kommer ha merkostnader om 32,6 mnkr där 18,6 mnkr är personalkostnader och 
18,6 mnkr avser material och skyddsutrustning som nämnden räknar med att 
återsöka men av försiktighet inte räknat med någon intäkt för i nuläget. Även om 

jämförelsen inte är så enkel motsvarar nämndens underskott vid full kompensation 

från staten för merkostnaderna ett överskott på 12,9 mnkr.  

Utförligare kommentarer till nämndernas prognoser finns i nämndernas 

delårsrapporter, som finns på www.mark.se 

Prognosen för de gemensamma verksamhetsposterna innebär ett budgetöverskott 

på 8,6 mnkr. De beloppsmässigt största förklaringarna till överskottet är att budget 
avsatts för ökade lokalkostnader vilket beräknas lämna överskott om drygt 5 mnkr, 
att kommunen beräknas erhålla knappt 7 mnkr i bidrag för Horredshallen vilka ej var 

budgeterade och att pensionskostnaderna ser ut att bli 6 mnkr lägre än budget. 
Posterna vägs delvis upp av ett förväntat underskott för intäkt från internränta 

respektive kostnad för ökad semesterlöneskuld med drygt 4 mnkr vardera.   
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Investeringsredovisning 
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 år 2020. 

Investeringsredovisning per nämnd 

(belopp i mnkr) 

Budget 

2020 

inkl. 

tillägg  

Utfall 

jan-

augusti 

2020 

Prognos 

2020 

Av-   

vikelse 

helår 

Kommunstyrelsen  10,0 4,7 10,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 11,0 0,9 8,0 3,0 

Kultur- och fritidsnämnden 2,0 0,6 1,1 0,9 

Socialnämnden 1,3 0,2 1,3 0,0 

Äldreomsorgsnämnden 1,7 1,1 1,7 0,0 

Miljönämnden 0,6 0,2 0,6 0,0 

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

    

Teknik- och servicenämnden: 
    

Skattefinansierad del: 
    

Internservice 87,0 38,1 98,0 -11,0 

Gator, parker och GC-vägar 39,6 13,6 38,0 1,6 

Summa skattefinansierad del 126,5 51,7 136,0 -9,4 

Taxefinansierad del: 
    

Vatten och avlopp 197,9 102,3 157,8 40,1 

- varav överföringsledningsprojekt 88,2 47,0 67,4 20,8 

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

Summa taxefinansierad del 199,7 102,4 159,8 39,9 

S: a teknik- och servicenämnden 326,2 154,1 295,8 30,4 

 
    

Investeringar totalt 353,4 161,9 319,0 34,4 

varav skattefinansierad del 153,7 59,5 159,2 -5,5 

varav taxefinansierad del 199,7 102,4 159,8 39,9 

 

Investeringsutfallet uppgick under årets första åtta månader till 161,9 mnkr vilket 
tillsammans med pågående projekt innebar en investeringsutgift på 271,5 mnkr. 
Motsvarande period föregående år var investeringsutgiften 147 mnkr. Den enskilt 

största skillnaden mellan perioderna utgift är byggnationen av nya Lyckeskolan som 
precis startat sommaren 2019 medan byggnationen nu 2020 håller full fart. Projektet 

beräknas färdigt sommaren 2021 och redovisas under pågående projekt nedan.  

Kommunstyrelsens investeringsram är 10 mnkr för 2020. Ramen är främst avsedd 

för strategiska fastighetsköp och inventarier, främst IT-utrustning. Under årets åtta 
första månader har kommunstyrelsen investerat 4,7 mnkr eller 47 procent av 

budgeten. Periodens investeringar avser IT-utrustning (2,3 mnkr), möbler (0,5 mnkr), 

markförvärv (1,6 mnkr) och anläggandet av en parkering (0,3 mnkr). 
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Teknik- och servicenämnden har till och med augusti investerat 154,1 mnkr eller 
47 procent av budget. Nämnden räknar med att investera totalt 295,8 mnkr, eller 84 

procent av budgeten under året. Att budgeten inte följs förklaras främst av 
förseningar inom VA- och överföringsledningsprojekt. Inom VA har projektet 
utbyggnaden av VA-ledning i Vännåkra, Örby, senarelagts till 2021. Projektet står för 

den enskilt största avvikelsen med 12,3 mnkr. Förseningar har även drabbat andra 
VA-projekt i mindre omfattning vilket förklarar att drygt 19 mnkr av budget inte 

beräknas användas i år.  

Årets prognos för överföringsledningsprojekt uppgår till 67,4 mnkr vilket avviker med 

20,8 mnkr från årets budget om 88,2 mnkr. Projekt avseende överföringsledningar 
samt tillhörande avloppspumpstationer och tryckstegringar, mellan Hyssna och Sjödal 

förbrukar drygt 6,7 mnkr mer är årets budget. Under året planerad byggnation av 
övriga överföringsledningar i nordvästra mark (Sätila-Flohult Dyrenäs resp Melltorp-
Balltjärn-Stjärnhult) är senarelagda och beräknas nu inte vara klara förrän år 2022 

vilket innebär ett överskott för dessa projekt i år på 27 mnkr. Överföringsledningen 
mellan Skene-Berghem beräknas överstiga budget med 1 mnkr medan årets 

prognos för ledningen till Ekelund/Vännåkra är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. 

Inom internservice beror underskottet mot budget på 11 mnkr i huvudsak på en 

anpassning av socialförvaltningens lokaler på Eriksdalsgatan som genomförs i år 
istället för föregående år. Prognosen för ombyggnationen av Kungabergsbadet bidrar 
till att budgeten överskrids med 2,6 mnkr samtidigt som akut underhåll beräknas 

överskrida budget med 2,5 mnkr. Projektet nybyggnad stall Bosgården i Örby är i 
princip färdigt med mindre arbeten som pågår med att inrätta ett förråd i 

magasinsbyggnaden. Föreningen tog stallet i bruk under oktober 2019. Prognosen är 
att budget följs och projektet är det enda av de pågående projekten som aktiverats 

vilket innebär att hela projektets utfall, 13,9 mnkr, per 31 augusti ingår i 

investeringsredovisningen. 

Inom internservice finns även ramar för säkerhetshöjande åtgärder, underhåll och 

energiinvesteringar. För dessa är prognosen att årets budget används till bland annat:  

• utökning av solcellsanläggningen på Kunskapens Hus 
• renovering av två avdelningar på Kinnaborg 

• dränering vid Hyssnaskolan och Sjöbyskolan 

• sanering efter skadegörelse på Fritslaskolan 

Inom gator/parker och gång-, cykelvägar (GC) följs budget i stort och de 

beloppsmässigt största insatserna, förutom sedvanligt underhåll, är under året: 

• GC-vägen mellan Skene och Berghem där entreprenadarbetena färdiga och 
slutbesiktning godkänd. Utfallet prognostiseras att bli 0,6 mnkr lägre än 

budgeten på 8,2 mnkr.  
• GC-väg Hyssna-Sätila pågår med prognos att budget om 13 mnkr håller.   

• Projektet skredriskåtgärder Hedbo väntar på dom från Mark- och 
miljödomstolen och utökad budget innan projektet kan påbörjas. Tanken är att 

entreprenadarbetena kan påbörjas i början av 2021. 

Övriga nämnder har anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 17,2 mnkr. 
Av detta har hittills 3,2 mnkr använts. Enligt prognoserna kommer barn- och 

utbildningsnämnden få 3 mnkr över av sin budget samtidigt som kultur- och 
fritidsnämnden får 0,9 mnkr över. Båda dessa nämnder kommer dock behöva ökade 

budgetar nästa år för att kunna inreda Lyckeskolan och de tillhörande hallarna. 
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Pågående projekt 

Pågående projekt, mnkr, 
färdigställande år i 

parantes 

Budget 
Utfall tom 

2019 

Utfall 

31/8 

2020 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022- 

Om- och tillbyggnad 

Horredshallen * 
26,3 12,6 11,7 13,6   

Ombyggnad 

Kungabergsbadet*  
8,2 0,4 10,4 10,4   

Nybyggnad Lyckeskolan   309,5 71,0 83,3 157,0 81,5  

Pågående projekt i 

förstudiefas: 
      

Om- och tillbyggnad Kaskad   1,0 0,1    

Nybyggnad förskola Skene   0,8 3,2    

Om- och tillbyggnad 

Ängskolan/Skene F-9 
 0,0 0,9    

Summa 344,0 85,9 109,6 181,0 81,5  

*) Projekt (kursiva) med beräknat färdigställande -20 ingår i investeringsredovisningen ovan vad gäller budget och 
prognos för hela projekten. 

 
Om- och tillbyggnad Horredshallen, är i stort färdigt och hallen är klar för användning. 
Bidrag som lämnats av Varbergs sparbanksstiftelse och riksidrottsförbundet ingår inte 

i projektbudgeten om 26,3 mnkr utan redovisas i årets resultat. Prognosen är att 
budget följs. 

 
Ombyggnad av Kungabergsbadet var färdigt och togs i bruk i juni, en del mindre 
arbeten har sedan pågått under sommaren men i augusti var projektet som omfattar 

nya omklädningsrum med tillhörande duschar och toaletter, nytt ytskikt i bassängen 
och en ny spray-park för vattenlek för de yngsta helt färdigt. Projektet har gått över 

budget med drygt 2 mnkr vilket nu analyseras inför slutredovisning i bokslutet.  
  
Om- och tillbyggnad Kaskad - årets utgifter avser statusbedömning av befintlig 

byggnad samt förstudie. Projektet beräknades initialt till 100 mnkr men summan 
kommer att ses över när projekteringen är klar och presenteras. Badhuset planeras 

att vara stängt för renovering juni 2021-september 2022. 
 

Ny förskola Skene planeras att byggas som en ersättning för Solgårdens förskola på 
en tomt invid Lindängs äldreboende. Detaljplanarbetet pågår och beräknas klart under 
hösten 2020. En förslagshandling till konceptförskola har tagits fram och projektering 

är klar. Första beräkningen gjordes till 25 mnkr men nu står det klart att förskolan 
föreslås innehålla 6 avdelningar (120 barn) och prognosen uppgår därmed 

förnärvarande till 42 mnkr. 
 
Om- och tillbyggnad Ängskolan/Skene F-9 är ett stort projekt som är i 

planeringsstadiet där olika förslag och alternativ för skollokaler i Skene tas fram. 
 

Nybyggnation Lyckeskolan innehåller dels en skolbyggnad (241,5 mnkr) och två 
idrottshallar (68 mnkr) vilka planeras att stå färdiga sommaren 2021. Byggnationen 
har kommit en bra bit på vägen och är igång igen efter att arbetet stått still 3 veckor 
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för semester. I skolbyggnaden är det fokus på de invändiga arbetena, det gipsas 
innerväggar och utförs en mängd olika installationsarbeten så som el, rör, ventilation, 

sprinkler, kökskyla och hissar samtidigt som arbeten med de invändiga ytskikten 
påbörjats i form av mattläggning och målning. Dessa arbeten kommer pågå under en 
längre tid men följer såväl tidsplan som budget. Hallarna som också börjar ta form 

har fått yttertak och en stor del av fasaden på plats. Projektet har en egen sida på 
mark.se som enklast nås genom att söka på Byggnytt Lyckeskolan – tips till dig som 

vill följa projektet lite närmare. 
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Resultaträkning, kommunkoncernen 

 

Resultat- och balansräkning nedan avser Marks kommunkoncern, vilken består av 
Marks kommun och 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 

2019 2020 2019 2020 

Verksamhetens intäkter  453,3 443,2 684,4 715,1 

Verksamhetens kostnader  -1 637,4 -1 663,9 -2 526,2 -2 687,3 

Avskrivningar -87,4 -96,4 -135,1 -145,1 

Verksamhetens nettokostnader -1 271,5 -1 317,1 -1 976,9 -2 117,3 

Skatteintäkter 1 027,2 1 056,6 1 541,9 1 588,7 

Utjämning 353,3 402,9 529,0 610,2 

Verksamhetens resultat 109,0 142,4 94,0 81,6 

Finansiella intäkter 9,0 4,6 7,0 4,6 

Finansiella kostnader -14,9 -16,9 -22,6 -25,0 

Resultat efter finansiella poster 103,1 130,1 78,4 61,2 

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -8,0 -5,3 

ÅRETS RESULTAT 103,1 130,1 70,4 55,9 
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Balansräkning, kommunkoncernen 

 

Belopp i miljoner kr (mnkr) 
Delårsutfall Utfall Prognos 

2019 2020 2019 2020 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar     

Hyresrätter och liknande rättigheter 1,3 1,6 1,3 1,2 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader o tekniska 

anläggningar  2 541,4 2 896,1 2 783,3 3 055,3 

Maskiner och inventarier  103,1 107,4 113,7 186,0 

Pågående nyanläggningar 226,4 345,9 204,5 368,0 

S:a materiella anläggningstillgångar 2 870,9 3 349,4 3 101,5 3 609,3 

Finansiella anläggningstillgångar  195,4 39,8 40,3 39,7 

S:a anläggningstillgångar 3 067,6 3 390,8 3 143,1 3 650,2 

Omsättningstillgångar     

Förråd 3,3 4,2 5,2 8,0 

Exploateringsområden 7,5 8,2 7,5 7,5 

Fordringar  216,4 220,0 202,3 228,0 

Kassa och bank, korta placeringar 206,5 374,8 294,3 145,3 

S:a omsättningstillgångar 433,7 607,2 509,3 388,8 

Summa tillgångar 3 501,3 3 998,0 3 652,4 4 039,0 

     

Eget kapital, avsättningar och 

skulder     

Eget kapital      

Eget kapital vid årets början 1 658,4 1 750,5 1 680,1 1 750,5 

Omföring under året 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets förändring enl resultatbudgeten 103,1 130,1 70,4 55,9 

Eget kapital vid periodens/årets 

slut 1 761,5 1 880,6 1 750,5 1 806,3 

Avsättningar     

Avsättning för pensioner+löneskatt 38,8 37,5 37,7 37,8 

Övriga avsättningar 24,0 32,0 32,0 37,4 

Summa avsättningar 62,8 69,5 69,7 75,2 

Skulder     

Långfristiga skulder 1 187,6 1 499,9 1 266,4 1 569,3 

Kortfristiga skulder 489,4 548,0 565,8 588,2 

Summa skulder 1 677,0 2 047,9 1 832,2 2 157,5 

Summa avsättningar och skulder 1 739,8 2 117,4 1 901,9 2 232,7 

Summa eget kapital, avsättningar 

och skulder 3 501,3 3 998,0 3 652,4 4 039,0 
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Uppföljning av vatten och avloppsförsörjningsverksamheten 

 

Resultaträkning VA 
Utfall 
2019 

Utfall 
31/8 
2019 

Utfall 
31/8 
2020 

Prognos 
Budget 

2020 
Avvikelse 

Totala Intäkter 64 927 42 778 45 447 67 857 67 257 600 

Varav       

VA-avgifter 58 769 38 637 41 170 61 691 62 091 -400 

Industriavgifter 2 094 1 357 1 207 2 140 1 890 250 

Lakvattenavgifter 949 571 406 650 100 550 

Övrigt brandposter mm 2 273 1 693 1 743 2 265 2 215 50 

Periodiserade 
anläggningsavgifter 

800 513 651 1 000 950 50 

Övriga intäkter, lönebidrag mm 42 7 270 111 11 100 

Totala Kostnader -65 684 -41 762 -45 692 -74 357 -73 957 -400 

Varav       

Drift inkl administration -40 602 -25 514 -26 905 -43 190 -41 920 -1 270 

Förnyelseplanering -46 -7 0 -10 -100 90 

Akut/förebyggande underhåll -6 762 -4 241 -3 602 -7 605 -8 125 520 

Värdehöjande underhåll -3 012 -2 226 -2 335 -3 657 -2 937 -720 

Avskrivning VA-anläggningar -7 431 -4 830 -5 591 -9 149 -9 689 540 

Ränta VA-anläggningar -1 741 -1 482 -1 543 -3 601 -4 041 440 

Avskrivning 
Överföringsledningar 

-3 098 -1 925 -3 097 -4 340 -4 340 0 

Ränta Överföringsledningar -2 992 -1 537 -2 619 -2 805 -2 805 0 

Resultat -757 1 016 -245 -6 500 -6 700 200 

Skattetillskott VA   0 0 0  

Resultat efter Skattetillskott 
VA 

-757 1 016 -245 -6 500 -6 700 200 

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 6 706 8 479 6 461 207 6  

VA-verksamhetens prognos för 2020 är 0,2 mnkr bättre än budgeterat då både 
intäkter är högre och kapitalkostnader lägre än planerat och överskrider de ökade 
driftkostnaderna. Årets resultat beräknas uppgå till ett underskott på -6,5 mnkr. 
Budgeterat underskott var -6,7 mnkr. 

Årets investeringsbudget kommer inte att förbrukas varken gällande 
överföringsledningsprojekten eller för den ordinarie VA-verksamheten. En anledning 

till detta är att det kommer fattas en projektledare innan nyrekrytering skett.  

Årets taxeökning om 5 procent bedöms som nödvändig och det finns behov att öka 
taxan ytterligare kommande år med anledning av de stora investeringar som 

verksamheten behöver genomföra för utbyggnad av nya VA-ledningar och 
anläggningar men också för att reinvestera i befintliga anläggningar och ledningar 

som börjar bli till åren. Detta är nödvändigt för att kunna ha en långsiktig hållbar 
vatten- och avloppsförsörjning till kommuninvånarna med VA-anslutning. 
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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. 
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