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Inledning och sammanfattning 
 

Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av prognosen som 
lämnades efter augusti i delårsrapporten på kommunens totala ekonomi och 
verksamhet. 

Verksamhet 

Miljönämnden har mellan delårsrapporten och oktoberrapporten ändrat 
bedömningen för två av sina grunduppdrag, från i hög grad till delvis. Av 
kommunens totalt 32 uppdrag är bedömningen av nämnder och styrelser att 
8 kommer att uppfyllas helt, 16 i hög grad och 8 delvis.  
 

Personal 

Sjukfrånvaron fortsätter att minska. En del i minskningen utgörs av att 
antalet långtidssjukskrivna individer minskar. Frisktalet som minskat tidigare 
i året visar nu en ökning. 

Ekonomi 

Resultatprognosen pekar på ett resultat på 27,3 mnkr vilket är 8,9 mnkr över 
budget och 0,9 mnkr högre än i delårsprognosen.   

Resultatprognos oktober 2018 mnkr 
Budgeterat resultat 18,4 
Nämndernas prognos -25,7 
Gemensamma verksamheter 18,1 
Skatteintäkter och utjämning 14,3 
Finansnetto 2,2 

Årets resultat 27,3 
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Samhällsutveckling 

Ekonomiska trender 

Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Men konjunkturen 
kulminerar och mattas av under 2019, bland annat på grund av tilltagande 
brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att 
skatteunderlaget ökar betydligt långsammare de närmaste åren. 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) sammantagna bedömning är, 
liksom tidigare, att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och 
små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när 
konjunkturen kulminerar. 

Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången vant sig 
vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt 
uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som 
genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln. 

Skatteunderlaget förväntas ha ökat kraftigt både 2017 och 2018, vilket 
förklaras av stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt 
gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner. 

Åren 2019 och 2020 förutser SKL en betydligt svagare ökning av 
skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt 
mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturell 
balans. Enligt SKL:s kalkyl för 2021 sker en ökning nära det historiska 
genomsnittet. 

Befolkning 

Preliminärt har Marks kommun under årets tio första månader ökat med 
241 personer och Mark har därmed 34 717 invånare 1 november 2018. 
Ökningen beror på fortsatt kraftigt positivt inflyttningsnetto. Antalet födda 
uppgår till 287 barn och antalet döda är 282 personer vilket ger ett positivt 
födelsenetto på fem personer. Under motsvarande period förra året ökade 
befolkningen med 200 personer. Ökningen under perioden 2017 förklaras av 
ett positivt flyttningsnetto eftersom födelsenettot då var negativt. 

Arbetslöshet 

I september 2018 var andelen arbetslösa i kommunen 2,2 procent (procent 
av befolkningen 16–64 år), vilket är något högre än föregående år då siffran 
var 1,9 procent. Motsvarande siffra för riket är 3,1 procent vilket är något 
lägre än föregående år då siffran var 3,2 procent. Andelen arbetslösa och i 
åtgärd är 3,7 procent vilket är något högre än 3,3 procent för 2017. 
Jämförande siffra för riket är 5,6 procent för 2018 vilket innebär något lägre 
nivå sedan föregående år då siffran var 5,9. 

Resor med kollektivtrafik 

Marks kommun fortsätter att erbjuda personer över 65 år att åka gratis på 
Västtrafiks bussar och tåg inom Marks kommun. Den 30 september 2018 



5 

fanns det 5 261 giltiga seniorkort för resor med Västtrafik vilket motsvarar 
ungefär 66 procent av personer över 65 år. 

Under sommarlovet har nästan 3 000 ungdomar i Marks kommun erbjudits 
gratis resor med kollektivtrafiken. Västtrafikkorten har gällt som färdbevis 
dygnet runt i hela Västra Götaland under sommarmånaderna juni - augusti. 
Regeringen beslutade i april 2018 att erbjudandet gäller alla skolungdomar 
som lämnar antingen årskurserna 6 - 9 i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig 
till de elever som lämnar årskurs 10. Utöver dessa har Marks kommun även 
lämnat erbjudandet till ungdomar födda år 1999 i enlighet med tidigare 
beslut i kommunfullmäktige. 

Val till riksdag, landsting och kommun 

Valdeltagandet i Riksdagsvalet 2018 uppgick i Marks kommun till 
87,99 procent. En ökning sedan valet 2014 med 1,57 procentenheter. 
I landstingsvalet ökade valdeltagandet från 82,94 % år 2014 till 84,45 % år 
2018. 

I Marks kommun fanns det 27 016 röstberättigade personer till 
kommunfullmäktigevalet 2018. Av dessa var 5,5 % förstagångsväljare. I 
valet till kommunfullmäktige ökade valdeltagandet från 83,66 % valet 2014 
till 85,33 % valet 2018.  

Resultatet av valet 2018 till kommunfullmäktige medförde en 
mandatfördelning enligt följande: 

Parti Mandat 
2018 

+/- Mandat 
2014 

Moderaterna 9 +1 8 
Centerpartiet 8 +2 6 
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 +1 2 
Kristdemokraterna 3 +1 2 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -1 16 
Vänsterpartiet 4  4 
Miljöpartiet de gröna 1 -1 2 
Sverigedemokraterna 8 +3 5 
Markbygdspartiet  -4 4 
Marks Oberoende Demokrater  -2 2 
Summa 51  51 
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Verksamhetsuppföljning 
 
Grunduppdragen 

Av kommunens totalt 32 uppdrag är nämnder och styrelsers bedömning att 
8 kommer att uppfyllas helt, 16 i hög grad och 8 delvis.  
 
Miljönämnden har mellan delårsrapporten och oktoberrapporten ändrat 
bedömningen för två av sina grunduppdrag, från i hög grad till delvis. Inom 
livsmedelsområdet har underbemanning inneburit att en något större andel 
av den inplanerade kontrollen behöver senareläggas (22% jämfört med 15% 
vid delåret). Inom miljöskyddsområdet har mer tid än beräknat behövt 
läggas på oförutsedda händelser, vilket har medfört att den timdebiterade 
tillsynen inte hunnits med i önskad utsträckning.  
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Personaluppföljning 
 

Syftet med att ta med personaltal i oktoberrapporten, är att överskådligt 
följa trenderna i årets tidigare rapporter. 

Antalet anställda har ökat något sedan förra rapporttillfället, men ligger på 
en stabil nivå runt 3 300 anställda. Personalomsättningen ligger också på en 
stabil nivå runt 13 %. Andelen anställda med heltidsanställning och den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar, om än i långsam takt. Även 
omfattningen av timavlönade ligger på en hög men stabil nivå. Trenden är 
tydlig att mertid/fyllnadstid ökar det vill säga de deltidsanställda arbetar i 
högre omfattning ytterligare timmar, vilket i sig borde innebära att 
verksamheten har fog för att våga öka befintliga deltidsanställdas 
omfattning. Även övertiden ökar vilket talar samma språk det vill säga det 
finns fog för att öka de deltidsanställdas omfattning för att därigenom minska 
uttaget av övertid och mertid/fyllnadstid och samtidigt öka kommunens 
genomsnittliga sysselsättningsgrad och andelen heltidsanställda. 

När det gäller hälsostatusen för kommunens anställda, så fortsätter de 
positiva trenderna. Sjuktalet dalar och frisktalet ökar. Sjuktalet låg på 7,9 
procent vid årsskiftet 2016/17 vilket innebär att minskning till oktober är 1,2 
procentenheter. Även andelen långtidssjukskrivna minskar, vilket i sig 
indikerar en förbättrad hälsostatus hos våra medarbetare sett till 
”vårdtyngd”. En del i minskningen utgörs av antalet långtidssjukskrivna 
individer som minskar stadigt, dels kopplat till Försäkringskassans 
regelstyrning, dels kopplat till de aktiviteter som genomförs för att aktivera 
långtidssjukskrivna inom ramen för Omställningsfonden, Previa och 
Arbetsförmedlingen. 

 

  2017-12-31 2018-04-30 2018-08-31 2018-10-31 
     

Antal tillsvidareanställda 2 916 2 927 2 895 2 911 
Antal tidsbegr anställda 454 444 367 443 
Andel tillsvidare heltid % 73,6 73,8 74,2 74,2 
Genomsnitt sysselsättn % 94,0 93,9 94,0 94,3 

     
  jan17–dec17 apr17–mar18 aug17-jul18 okt17–sep18 
Personalomsättning % 13,0 12,9 13,4 13,2 
Sjukfrånvaro % 6,7 6,6 6,3 6,1 
Långtidssjukfrånvaro % 44,7 42,1 40,8 39,8 
Antal långtidssjuka 433 403 347 338 
Frisktal % 61,0 60,5 60,1 62,4 
Timavlönades timmar  446 688 448 133 460 507 460 729 
Mertid/fyllnadstid timmar 22 614 23 881 24 973 26 131 
Övertid timmar 32 241 32 750 32 604 33 845 
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Ekonomisk redovisning 
 

Driftprognos 
 

Belopp i miljoner kronor 
(mnkr) 

Utfall 
2017 

Budget Prognos 
2018 

Budget-
avvikelse 

2018 

Förändring 
delår/okt 2018 

  

Fullmäktige, partistöd och 
revision 4,6 4,9 4,9 0,0 0,0 
Kommunstyrelsen 150,9 164,2 161,2 3,0 1,8 
Barn- och utbildningsnämnden 790,7 803,8 815,6 -11,8 -1,5 
Kultur- och fritidsnämnden  76,9 73,1 73,3 -0,2 0,0 
Miljönämnden 8,6 7,5 8,7 -1,2 -0,6 
Plan- och byggnadsnämnden 9,2 11,3 11,8 -0,5 0,0 
Socialnämnden 337,0 345,9 361,3 -15,4 2,1 
Äldreomsorgsnämnden 444,7 463,6 463,1 0,5 0,5 
Teknik- och servicenämnden 26,8 48,5 48,5 0,0 0,0 
Valnämnden 0,1 1,1 1,1 0,0 0,0 
Överförmyndarnämnden 2,1 2,8 2,9 -0,1 0,0 
Summa nämnder 1 851,5 1 926,7 1 952,4 -25,7 2,3 
Pensioner 40,8 50,2 49,7 0,5 -0,5 
Kommunreserven 0,0 9,6 0,0 9,6 0,0 
Övriga verksamhetsposter -29,0 -16,1 -24,1 8,0 0,6 
Gemensamma 
kostnader/intäkter 11,7 43,7 25,6 18,1 0,1 
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 1 863,3 1 970,4 1 978,0 -7,6 2,4 
 
Årsprognos 
Prognosen för verksamhetens totala nettokostnader 2018 innebär ett 
budgetunderskott på 7,6 mnkr, vilket är 2,4 mnkr lägre än prognostiserat 
underskott i delårsrapporten. Förändringen förklaras i huvudsak av att 
nämndernas samlade budgetavvikelse om 28,1 mnkr i delårsrapporten 
minskat till 25,7 mnkr.  

Kommunstyrelsen har ökat det prognostiserade överskottet från 1,2 mnkr 
till 3,0 mnkr. Förändring av prognosen förklaras i huvudsak av att övriga 
kostnader nu är 1,1 mnkr lägre än i delårsrappporten. Förklaringen är lägre 
kostnader för arbetsplatsutrustning (IT) på grund av att inköp inte varit 
möjliga då avtal saknats under hösten.  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 
11,8 mnkr vilket innebär en förändring om -1,5 mnkr från delårets 
bedömning om 10,3 mnkr i underskott. Av underskottet består precis som i 
delårsprognosen 7 mnkr av tillfälliga lokalkostnader vilka nämnden har 
tillåtelse att visa underskott med. Prognosen för nämndens intäkter är höjd 
med 2,7 mnkr. Merparten av ökningen är hänförlig till ersättning från 
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Migrationsverket och Skolverket. Ersättningen berör framförallt 
verksamheterna grundskola, gymnasieskola och SFI.  

Prognosen för personalkostnaderna är 3,0 mnkr högre i jämförelse med 
delårsprognosen, ökningen fördelar sig på flera verksamheter men återfinns 
framförallt i förskola och grundskola och hänförs till ökat elevantal. 
Nämndens prognos för de övriga kostnaderna är ökad med 1,2 mnkr sedan 
delårsrapporten och avser främst inköp av läromedel, måltider och 
städtjänster. 

Socialnämnden har minskat det i delåret prognostiserade underskottet om 
17,5 mnkr till 15,4 mnkr. Förändringen av prognosen förklaras till lika delar 
av högre intäkter från Migratiosverket och Försäkringskassan respektive 
lägre kostnader för köpta vårdplatser inom både individ- och familjeomsorg 
och flyktingverksamheten. 

Miljönämnden har i oktoberrapporten prognostiserat ett underskott om 1,2 
mnkr, vilket främst kan kopplas till verksamheten för enskilda avlopp som 
beräknar ett underskott om 1,1 mnkr. Underskottet inom 
avloppsverksamheten beror framför allt på lågt utfall av intäkter i förhållande 
till vad som budgeterats. I delårsrapporten var prognosen för nämnden ett 
underskott om 0,6 mnkr där enskilda avlopp stod för i stort sett hela 
underskottet.  

För övriga nämnder har inga eller endast mindre justeringar av 
prognoserna gjorts jämfört med delårsrapporten. 

Prognosen för de gemensamma verksamheterna innebär ett 
budgetövererskott om 18,1 mnkr. I delårsprognosen var motsvarande 
avvikelse ett överskott om 18,0 mnkr. Förändringen avser dels att 
pensionskostnaderna har justerats upp 0,5 mnkr jämfört med delåret 
samtidigt som prognosen för särskilt statsbidrag (kommunmoms) justerats 
upp med 0,6 mnkr. 
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Nämndernas oktoberprognos 2018 jämfört med helårsutfall 2017 
 

 

Det prognostiserade utfallet för nämnderna i oktober 2018 jämfört med 
helårsutfallet 2017 innebär en nettokostnadsökning om 5,4 procent.  

I de senaste årens budgetprocesser har utgångspunkten i budgetarbetet varit 
att nämndernas ramar ökats med 1 procent. Utöver det har 
kommunfullmäktige beslutat om ytterligare satsningar för vissa av 
nämnderna samtidigt som volymbaserade resurstilldelningsmodeller finns för 
äldreomsorg, LSS, förskola/fritidshem/grundskola/gymnasie. Mellan 2017 
och 2018 ökade nämndernas totala budget med 3,9 procent, en historiskt 
hög budgettilldelning som i jämförelsen ovan enbart varit högre en gång då 
ökningen mellan 2013 och 2014 uppgick till 4,2 procent. 

Nämndernas samlade utfall för 2017 var i stort sett enligt budget vilket 
innebar att de gick in i 2018 i nivå med budget. Tidigare år har nämnderna 
vid denna tidpunkt prognostiserat överskott vilket inneburit att de kunnat 
öka sina kostnader mer procentuellt än budgetens uppräkning. 

I förslaget om budgetramarna för 2019 till kommunstyrelsens arbetsutskott 
är ökningen 3,6 procent. Utvecklingen med kostnader som ökar i en 
snabbare takt än budget är inte hållbar i längden och det är därför av största 
vikt att nämnderna anpassar sig till de budgetramar som kommunfullmäktige 
fastställer. Då nämnderna 2018 ser ut att gå mot ett underskott på en dryg 
procent krävs en återhållsamhet i kostnadsutvecklingen, 2,2 procent eller 
lägre, för att komma i balans med budget.    
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Resultatprognos 
 

Belopp i miljoner kronor 
(mnkr) 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget-
avvikelse 

2018 

För-
ändring 
delår/ 

okt 

Nettokostnader exkl avskrivning -1809,2 -1910,4 -1918,0 -7,6 2,4 
Avskrivningar -54,0 -60,0 -60,0 0,0 0,0 
Verksamhetens nettokostnader  -1 863,3 -1 970,4 -1 978,0 -7,6 2,4 
Skatteintäkter 1 454,0 1 493,4 1 494,8 1,4 -1,5 
Utjämning  487,9 491,4 504,3 12,9 0,0 
S:a skatter och utjämning 1 941,9 1 984,8 1 999,1 14,3 -1,5 
Finansiella intäkter 6,7 5,4 8,4 3,0 0,2 
Finansiella kostnader  -2,2 -1,4 -2,2 -0,8 -0,1 
Finansnetto 4,5 4,0 6,2 2,2 0,0 
S:a skatter, utjämning o 
finansnetto 1 946,4 1 988,8 2 005,3 16,5 -1,5 
RESULTAT 83,1 18,4 27,3 8,9 0,9 
 

Verksamhetens prognostiserade nettokostnader har minskat med 2,4 mnkr 
jämfört med delårsrapporten (för förklaring se sidan 5-7) vilket innebär en 
budgetavvikelse på -7,6 mnkr.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade en ny prognos för 
skatteintäkter, intäkter via utjämningssystemet och fastighetsavgift den 19 
oktober. Prognosen innebar att intäkterna räknats ned med 1,5 mnkr jämfört 
med i delårsrapporten. 

Årets resultat beräknas till 27,3 mnkr. I förhållande till budget innebär 
resultatprognosen ett överskott om 8,9 mnkr vilket förklaras av att 
överskottet om 16,5 mnkr inom finansnetto och skatt/utjämning överstiger 
underskottet om 7,6 mnkr i verksamheten. 
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Finansiella placeringar 

De finansiella tillgångarna uppgick vid månadsskiftet oktober/november till 
467 mnkr. Medlen var fördelade i en kortfristig del som hade ett 
marknadsvärde som uppgick till 317 mnkr samt en långfristig del vars 
marknadsvärde uppgick till 150 mnkr. 
 
Den kortfristiga likviditeten har under året bestått av kassamedel samt korta 
räntefonder hos Nordea, SEB och Swedbank Robur. Nordea, som är Marks 
kommuns bank, tar pga rådande ränteläge ut en avgift på innestående medel 
på koncernvalutakontot. Avgiften under 2018 har varit ca -0,5 procent. De 
korta räntefonderna har haft en negativ avkastning som har varit ca -0,3 
procent, dvs 0,2 procentenheter bättre jämfört med att ha medlen på 
koncernvalutakontot. 
 
Den långfristiga likviditeten har bestått av innehav i två obligationsfonder hos 
SEB. Årets sammanlagda avkastning per 2018-10-31 är ca -0,2 procent, 
vilket är något bättre jämfört med de kortfristiga placeringarna. 
Avkastningen för den långfristiga likviditeten når emellertid inte upp till 
målsättningen att minst motsvara inflationen.  
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