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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Den pågående pandemin sätter sina spår i våra arbetssätt och visar sig bland annat i form nya 

behov kopplat till en ökad digitalisering i och med distansarbete och digitala sammanträden. 

Pandemin kommer att ge långsiktiga effekter på vår verksamhet men exakt hur effekterna 

kommer arta sig är oklart vilket ökar kraven på en flexibel och lösningsorienterad organisation 

för att kunna möta utmaningarna som väntar efter pandemin. Det pågår ett arbete med att 

utarbeta förhållningssätt och regler för distansarbete långsiktigt. 

Under året 2021 har pandemins konsekvenser hanterats inom ordinarie arbetsstrukturer, med 

förstärkning inom omvärldsbevakning och interna lägesbilder för bra beslutsunderlag. Under 

januari 2022 ökade smittspridningen med konsekvenser på personalförsörjningen, vilket 

medförde att krisledningsorganisationen återigen aktiverades för att bibehålla de 

samhällsviktiga funktioner vi ansvarar för genom en flexibel organisation som möjliggör så att 

vi är hållbara över lång tid även under pandemins inverkningar. 

Under år 2021 har Marks kommun utvecklat och börjat arbeta enligt konceptet 

Välkomstkommitté, där man samlar de kommunala tjänstepersoner som har svaren i ett och 

samma möte (förvaltningsövergripande) tillsammans med företag. Välkomstkommittén har 

som syfte att ge företag bättre service genom tidig muntlig dialog mellan företaget och olika 

funktioner i Marks kommun. Hittills har Välkomstkommittén enbart aktiverats några gånger. 

Våren 2021 fick de som bor och verkar i kommunen möjlighet att delta när Marks kommun tar 

fram en ny vision. Ett underlag för ny vision är framtagen och planen är att 

kommunfullmäktige beslutar om ny vision våren 2022. 

Under året har en målbild tagits fram som beskriver vilken plats Kinna centrum ska vara år 

2030 där arbetet utgått från medborgardialoger. Kinna är hela kommunens centralort och 

Kinna centrums attraktivitet spelar därför roll för hur kommunen kommer att uppfattas och 

utvecklas över tid. 

Under året har kommunens 50-årsjubileum uppmärksammats genom ett digitalt firande i form 

av videoporträtt av medborgare runtom i Mark. Videoporträtten har fått stor spridning i sociala 

medier, som även visats i samband med officiella evenemang under året. Kommunstyrelsens 

förvaltning har även tagit en samordnande roll för de jubileumsinsatser som bedrivits av andra 

förvaltningar för att presentera allt under ett samlat paraply. För att bygga vidare på tråden 

där medborgaren står i fokus bidrog förvaltningen även med ett fönster i den lysande 

adventskalendern i Rydal, där den som betraktade fönstret fick stå i fokus genom en spegel. 

Bästa barnkommun är en långsiktig satsning som beslutades av kommunfullmäktige i samband 

med budgetbeslutet för 2021-2024. Koncernledningen har en arbetsgrupp av medarbetare 

som arbetar nära barn och ungdomar som tar fram förslag till aktiviteter. Arbetsgruppen leds 

av samordnare som presenterar förslagen för koncernledningen och vidare till politiken när 

ekonomiska medel ska avropas. Samtidigt börjar ett mer långsiktigt arbete ta form där vi i alla 

förvaltningar och bolag fokuserar på uppdraget inom våra ordinarie verksamheter på att 

tillsammans skapa en kommun som är den bästa för våra barn och ungdomar. 

Den ökade digitaliseringen innebär också att beroendet av system och infrastruktur ökar i 

såväl samhället som våra verksamheter. Detta beroende och att det finns en sårbarhet har 

blivit tydligare under 2021 med flertalet incidenter i vår omvärld. Incidenter har även skett i 

vår egen kommun vilka har genomlysts för att förbättra säkerheten. Digitaliseringen har också 

fått en skjuts i utvecklingen genom att flera av våra medarbetare har blivit mer vana och säkra 

i att genomföra digitala möten och nyttjat mer av de digitala lösningarnas olika möjligheter. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Ledning och styrning  X    

Övergripande utvecklingsfrågor  X    

Bedömningen är att kommunstyrelsen i hög grad når sitt grunduppdrag för ledning och 

styrning samt övergripande utvecklingsfrågor. Bedömningen är densamma som i 

oktoberrapporten. 

Kommunstyrelsens grunduppdrag  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 

Den har ett helhetsansvar för kommunkoncernens verksamheter, utveckling och ekonomiska 

ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 

Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och de 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 

arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 

återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente 

angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda 

uppgifter). 

Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), 

KL, och annan lagstiftning. 

Kommunstyrelsens prioriteringar 

Under 2021 har kommunstyrelsen i nämndplan prioriterat följande: 

• Länsväg 156 

• Leda och samordna arbetet med kommunens vision och mål 

• Utveckla de administrativa processerna (effektiva, uppfylla lagkrav, rättssäkra) 

• Bästa barnkommun 

• Hela kommunen ska leva och vi ska ha ett gott företagsklimat 

• Utveckla besöksnäringen 

• Attraktiv arbetsgivare 

Nedan kommenteras det som lyftes fram i nämndplanen. 

Länsväg 156 

En nyttobedömning samt kostnadsuppskattning för förbifart Skene är framtagen, ett beslut har 

tagits och en avsiktsförklaring tecknats om samfinansiering för utbyggnad av förbifart Skene. 

Nästa steg i arbetet pågår med att få med de åtgärder som identifierades i åtgärdsvalsstudien 

för länsväg 156 i regional plan för infrastrukturinvesteringar. 

Leda och samordna arbetet med kommunens vision och mål 

Ett underlag för ny vision har arbetats fram under våren tillsammans med de som bor och 

verkar i kommunen. Efter tjänstemannaberedning av underlaget förväntas beslut av ny vision 

ske våren 2022. En revidering av styrsystemet beslutades i december 2021. Det pågår även 

ett arbete med att ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med Agenda 2030, som 

ska ange övergripande prioriteringar för arbetet med social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet. 

Förvaltningen har arbetat fram riktlinjer för investeringar och kommunstyrelsen antog dessa 

vid sitt sammanträde i juni. Under 2021 har kommunstyrelsen vid varje sammanträde särskilt 

följt Lyckeskolan avseende ekonomi och byggnation. I höstens budgetprocess var en viktig del 
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att utifrån lokalförsörjningsplanen prioritera vilka investeringar som ska göras de närmaste 

åren samt arbeta med den praktiska tillämpningen av riktlinjerna. Uppdraget att tillsätta en 

investeringscontroller utreds fortsatt men det lutar mer åt en kommunövergripande strategisk 

funktion. 

Utveckla de administrativa processerna (effektiva, uppfylla lagkrav, rättssäkra) 

Upphandling av nytt inköpssystem för att möjliggöra e-handel och effektivisera 

inköpsprocessen har genomförts. Implementation av nytt inköpssystem och e-handel pågår 

sedan september 2021 med mål att kunna börja använda systemet i mars 2022. Initialt 

kommer ett begränsat sortiment vara beställningsbart via e-handel vilket sedan succesivt 

kommer att utökas. Verktyg för inköpsanalys har anskaffats för stöd i arbetet med inköp och 

avtalsuppföljning. Arbete pågår med att etablera rutiner och arbetssätt för avtalsuppföljning 

inom kommunen för att uppnå nödvändig nivå. 

Under våren har kommunorganisationen efter en direktupphandling tecknat avtal med 

leverantör av digitala tjänster för e-pliktsleverans, för att kommunen ska uppfylla lagkrav om 

att leverera arkivexemplar av digitalt publicerade handlingar till Kungliga biblioteket. 

Under 2021 har kommunen gått med i kommunnätverket Funka, som erbjuder kunskap och 

användaranpassade modeller för att bygga upp såväl intranät som externwebb. I 

medlemsavgiften ingår möjligheter till kompetensutveckling inom tillgänglighet på webben, 

samt möjlighet till att nätverka med andra kommuner för att utbyta erfarenheter kring att 

bygga upp en kommunwebb. Genom att få tillgång till fördjupade kunskaper inom detta 

område säkerställer kommunorganisationen förmåga att utveckla en mer effektiv 

kommunikation. 

Riktlinjer för informationssäkerhet, civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd har 

antagits under 2021. Tydliga anvisningar har möjliggjort att samarbeten mellan förvaltningar, 

bolag och kommunalförbund skapats, för att kunna nå viljeinriktningarna i beslutade riktlinjer. 

Ett exempel är den arbetsgrupp som sedan hösten 2021 arbetar med krisberedskap och 

förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter under störda förhållanden. 

Vi har under året arbetat med att minska handläggningstiden och omhänderta inlämnade 

medborgarförslag och motioner. Vi har tidigare haft mycket långa handläggningstider. Även ett 

flertal styrdokument har varit uppe för förnyade beslut. 

Frågan om införande av e-arkiv i Marks kommun har under 2021 aktualiserats genom att 

kommuncheferna i Sjuhärad har gett Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i uppdrag att 

genomföra en förstudie för införande av e-arkiv i samverkan mellan medlemskommunerna och 

kommunalförbundet. Förstudien har undersökt olika alternativ för införande av e-arkiv och 

tagit fram en projektplan. Genom att använda e-arkiv blir kommunens information mer 

tillgänglig för både invånare, politiker och anställda och medför möjlighet till ökad insyn i 

verksamheten. Arkivvården förenklas och bevarandet blir såväl säkrare som mer långsiktigt. 

Det blir enklare att följa regelverk och styrningen av verksamheten kan förbättras. Med ett e-

arkiv som bas i kommunens informationsförsörjning blir det lättare att skapa nya digitala 

tjänster och utveckla e-förvaltningen. Arbetsutskottet beslutade i januari 2022 att e-arkiv ska 

införas inom samtliga nämnder och styrelser samt att detta görs genom att kommunen 

ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds projekt om samverkan för 

införande av e-arkiv. 

Projektet avseende uppdatering av kommunens ärendehanterings- och diarieföringssystem 

(Public360) avslutades i juni. Projektet har resulterat i en ny och modern version av systemet 

och där vi lämnat pappershanteringen för en övergång till elektronisk 

ärendehanteringsprocess. I och med uppdateringen finns nu bättre förutsättningar för att 

arbeta mer enhetligt i systemet. En systemförvaltningsorganisation är etablerad och det finns 

goda förutsättningar att fortsätta utvecklas med systemet som till exempel genom att införa e-

signering av våra protokoll. 

Antalet digitala tjänster fortsätter öka och under 2021 har 19 nya e-tjänster lanserats via 

kommunens webbplats, antingen via kommunens e-tjänsteplattform eller via något 

verksamhetssystem. Totalt har vi nu ett fyrtiotal e-tjänster i kommunen. 

I nämndplanen står att en utredning om ansvarsfördelningen av skyddad natur ska göras och 

att utredningen ska vara klar senast halvårsskiftet 2021. Information gavs på ksau den 9 juni 
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2021. Arbetet fortsätter under hösten och nästa steg är att stämma av förslagen med berörda 

förvaltningar. 

För styrdokumenten Policy för internationellt arbete och Riktlinjer för Marks kommuns 

internationella arbete och samarbete inom EU är första steget är att klargöra om 

styrdokumenten ska finnas eller upphävas, utan att ersättas. 

Bästa barnkommun 

Arbetsformer för att öka delaktigheten för barn och unga i kommunens arbete håller på att ta 

form parallellt med att det görs en kartläggning av kommunens förutsättningar för ett 

övergripande barnrättsarbete. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningar och bolag 

har tillsatts med uppdrag att lägga förslag på insatser, åtgärder och samverkansformer för att 

nå bästa barnkommun. 

Barnperspektivet finns nu med i handledningen för tjänsteskrivelser för att få med 

barnperspektivet. En digital utbildning "Barnkonventionen i teori och praktik" har gjorts 

tillgänglig via kommunens intranät. 

Kommunens arbete med Bästa barnkommun bidrar till Agenda 2030 och mål 3 God hälsa och 

välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla och mål 10 Minska ojämlikhet. Kommunstyrelsen 

har en sammanhållande roll i att utveckling sker och att medlen fördelas för insatser inom 

området. 

Hela kommunen ska leva och vi ska ha ett gott företagsklimat 

En uppdatering av bredbandspolicyn har arbetats fram under året och planeras att skickas ut 

på remiss till bland annat fiberföreningar under januari 2022. 

Från Boråsregionen drivs projektet Fossilfri Boråsregion vars syfte är att stötta 

medlemskommunerna att före 2030 nå målet om fossiloberoende transporter. Ett av 

projektets fokusområde är att arbeta för en utökad fossilfri infrastruktur, som bland annat 

innefattar den publika ladd-infrastrukturen för laddbara bilar. Det är inte helt självklart vilken 

roll eller vilka olika roller en kommun kan ta när det kommer till etablering av publik laddning. 

Under våren har en workshops hållits med tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag 

för att arbeta fram ett underlag för en strategi för publik ladd-infrastruktur. Målet är att 

strategin ska innehålla bland annat förslag på placering av publika laddstationer samt hur 

kommunen kan arbeta med etablering av laddstolpar på utpekade platser samt eventuell 

samverkan med andra aktörer. Nästa steg i projektet Fossilfri Boråsregion är att ta fram ett 

underlag för tankstationer för bio/vätgas. 

Tre markanvisningar har beslutats för kv. Folkskolan och nu pågår ett detaljplanearbete för 

området. Även en förstudie för nytt p-hus har redovisats i området där den nya Lyckeskolan 

med två idrottshallar stod färdig till höstens skolstart. Kommunstyrelsen har fått löpande 

information om projektets utveckling i samband med ekonomiska månadsrapporter. 

Ett stort arbete med lokaliseringsstudier av skolor och förskolor pågår. Just nu pågår arbete 

med lokaliseringsstudier för förskolor i Ubbhult, Sätila, Hyssna och Kinna. 

Ett underlag för hur utbildningen Förenkla-helt enkelt kan genomföras har tagits fram och 

denna kommer att genomföras under 2022. 

Utveckla besöksnäringen 

Under 2021 togs beslut med syfte till ambitionshöjande insatser för besöksnäringen i Mark. 

Mycket av det som har genomförts har handlat om att realisera de beslut som fattades. 

Marks kommun har under året gått med i samverkansprojektet Cykla & vandra tillsammans 

med grannkommunerna Borås, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo och Herrljunga. Syftet är att 

vandrings- och cykelleder i Mark ska synliggöras. 

Under året har webbplats för Marks kommuns besöksutbud bytts från upplevmark.com till 

västsverige.com. En arbetsgrupp för besöksnäringen har bildats med representanter från 

kommunorganisationen och besöksnäringen för att arbeta med att utvecklingen av 

besöksnäringen i Mark. 

Marks kommun har antagit besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 och dess 

finansiering vilket innebär att kommunerna i Sjuhärad fortsätter att utveckla samarbetet 
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sinsemellan. Marks kommun har även anslutits sig till Turistrådet Västsverige satsning 

Hållbarhetsklivet. 

Förutom besluten som är genomförda så har mycket fokus lagts på relationer och kontakter 

med besöksaktörer, för att lära känna, knyta och bibehålla kontakter. 

Attraktiv arbetsgivare 

Ledarakademin startade under hösten och pågår till och med juni 2022 med elva deltagare. 

Syftet med Ledarakademin är att säkerställa kommunens behov av chefer och en intern 

ledarakademi är ett sätt att fånga upp framtidens ledare och chefer bland redan anställda 

medarbetare. 

Det har genomförts en nulägesanalys avseende nämndernas arbete med kommunens 

arbetsgivarvarumärke. Samtliga förvaltningschefer har deltagit i analysen och svarat på frågor 

om vad de bland annat anser vara viktigast i arbetet med arbetsgivarvarumärket, vad som kan 

förbättras, både i den egna förvaltningen och i kommunen som helhet samt hur och i vilken 

utsträckning arbetet med kompetensförsörjningsplaner bedrivs. Resultatet har återförts till 

förvaltningscheferna. HR-chefen ansvarar för det fortsatta arbetet med utvecklingen av 

arbetsgivarmärket och employer branding. 

Det har gjorts en särskild analys för att kvalitetssäkra kommunens rekryteringsärenden. 

Utvärderingen baseras på en bedömning av det underlag som förvaltningarna använt i 

kommunens rekryteringsprogram, t.ex. kravprofiler, personliga och formella kompetenser, 

annonstexter, samverkan, urval och utvärdering, kandidatkontakter, avslut av ärenden samt 

GDPR och personuppgiftslagen. Resultatet har återförts till koncernledning och till 

förvaltningarnas ledningsgrupper. Totalt omfattades nästan 200 utannonserade tjänster. Syftet 

är att analysen ska bidra till åtgärder för att stärka kommunens förmåga att rekrytera rätt 

medarbetare, på rätt plats, i rätt tid, det ökar möjligheterna att behålla medarbetare över tid. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tillsammans med några kommuner och regioner 

utvecklat en modell för att sänka sjukfrånvaron som kallas riskorienterat arbetssätt och har 

gett fler kommuner möjlighet att delta. Den är ett komplement och en förstärkning till 

ordinarie arbetsmiljöarbete. Att arbeta riskorienterat innebär att fånga upp medarbetare och 

arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga 

sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. Det som är nytt är att systematiskt arbeta 

uppsökande till chefer, arbetsplatser och medarbetare i risk och ge tidiga insatser. I ett 

riskorienterat arbete ska arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro identifieras. Arbetsgivaren 

genomför aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För 

att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, organisations-, medarbetarnivå. Efter 

genomförda planerings- och utbildningsinsatser startade arbetet i en av kommunens 

förvaltningar under hösten. 

Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsmiljö och verksamhetens 

resultat. För att få en bild av hur chefer har svaret på enkäten har en särskild 

kommunövergripande chefsrapport tagits fram och redovisats för koncernledningen. På en av 

kommunens chefsdagar har ett antal chefer, som har "grönt" på enkätens alla områden, delat 

med sig av kunskaper och erfarenheter från sitt arbete. 

Insamling av synpunkter från chefer skedde under november och december 2020 som en del i 

underlag och fortsatt arbete med att ta fram en lönestrategi. Det fortsatta arbetet med 

kommunens lönestrategi utvecklas i samverkan genom CSG och kommunledningsgruppen. HR-

chefen är ytterst ansvarig för processen som beräknas kunna slutföras under 2022. 

Arbetet med att ta fram tydliga strukturer för karriär-, utvecklings-, och 

fortbildningsmöjligheter för samtliga professioner har ännu inte påbörjats. 

Arbetet med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet har förstärkts med 

uppföljningsmodul i Stratsys. Den ger ökat stöd i chefernas arbetsmiljöarbete och 

förutsättningar att arbeta mer enhetligt mellan enheter, verksamheter och förvaltningar. 

Utredning om att utöka livslängden för arbetskläder, genom bland annat skrädderi 

rapporterades till kommunstyrelsen i december. Då gavs ett nytt uppdrag om att ta fram 

förslag till reparation av arbets- och skyddskläder ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

hållbarhetsperspektiv. . Förslaget ska visa på om möjligheten finns till intern hantering av 
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reparation av arbetskläder. 

Pandemin ställer högre krav än vanligt och därför riktade kommunstyrelsen och 

kommunledningen i juni ett särskilt tack till alla anställda som arbetar i Marks kommun genom 

en sommargåva, ett presentkort värt 200 kronor, framtaget i samarbete med företag i Mark. 

Samt en kombinerad 50-års jubileumspresent och julklapp på 1 000 kronor. 

2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna 

Enligt Marks kommuns budget 2021-2024 ska nämnderna redovisa vilka samarbeten som 

finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. De 2-5 väsentligaste samarbeten på 

nämndsnivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå ska redovisas. 

Aktuella samarbeten med 
andra nämnder 

Genomförande Resultat 

Presidieialoger/dagar Möten mellan presidierna från 
kommunstyrelsen, nämnder och styrelser 
samt kontaktpersoner i 
kommunalförbund/samordningsförbundet. 

Att skapa en gemensam bild av 
nuläge och framtid för att i 
slutändan leda till bättre 
effektivitet och kvalitet i vår 
verksamhet. Dialogen är viktig 
för att komplettera och stärka 
det vi skriver i styrdokument och 
uppföljningar. 

Stärkt organisation för ökad 
kvalitet på mark.se samt intranät 

Samarbete mellan tjänstemän från 
samtliga förvaltningar. KS förvaltning har 
genomfört en rad åtgärder för att öka 
förvaltningarnas möjligheter att hålla 
sakinformation om respektive verksamhet 
uppdaterad på webbplatsen mark.se. 
Antalet aktiva redaktörer har ökat på 
både mark.se samt intranät. Ett  
förbättringsarbete har påbörjats kring hur 
informationen är strukturerad på de båda 
plattformarna, i enlighet med modeller 
från nätverket Funka. 

Bättre förutsättningar för att de 
som bor och verkar i kommunen 
ska få tillgång till aktuell och 
relevant information. 

Samordningsmöten komplexa 
frågor i 
samhällsbyggnadsprocessen och 
lokalisering av framtida skolor och 
förskolor 

Möten mellan tjänstemän som 
representerar TSN, PBN, MN samt KS 
resp BUF, TSF samt SBK 

Ökad samsyn, transparens och 
deltagande i komplexa 
planeringsfrågor vad gäller 
samhällsutveckling och 
lokalisering av framtida 
skolmiljöer. 

Väg 156 Samverkan mellan tjänstemän som från 
bland annat PBN och KS-förvaltning. 

Ett brett samarbete och 
genomtänkt kommunikationsplan 
ledde till att vi nu har skrivit 
under en avsiktsförklaring med 
Trafikverket 

Mark 50 år Samverkan mellan tjänstemän som 
representerar KLK, KFF, TSF samt BUF. 

Projektet har genomförts där 
kompetenser inom olika 
förvaltningar kompletterar 
varandra för en bra bredd i 
projektet för att det ska nå ut till 
och inkludera så många som 
möjligt. 
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2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 

 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

Antalet tjänster som kan utföras med 
mobilt BankID behöver öka 

2019-11-26  
Avslutad 

Nya e-tjänster införs kontinuerligt, 
både via kommunens e-
tjänsteplattform (8 st nya 2021) men 
också direkt via verksamhetssystem 
som har egna e-tjänster (10 st nya 
2021). Uppdraget anses som avslutat 
och att successivt öka nyttjandet av 
digitala tjänster är en naturlig del i det 
löpande utvecklingsarbetet. 

Översyn av bredbandspolicyn 2019-11-26  
Pågående 

Förslag till ny bredbandsstrategi under 
framtagande. För politiskt antagande 
under 2022. 

Se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen 

för att säkerställa att förutsättningarna 
för avtalen är relevanta och att alla 
parter har möjlighet att uppfylla sin del 
av avtalet 

2020-02-27  
Pågående 

Under 2021 har samtliga avtal tagits 
fram. En plan för översynen av avtalen 

ska tas fram och arbetet beräknas 
pågå under hela 2022. 

Utvärdera riktlinjerna för 
utvecklingspeng för byalagen i Marks 
kommun 

2020-02-27  
Pågående 

Ett förslag på nya riktlinjer arbetades 
fram under första kvartalet 2021. 
Frågan parkerade dock då arbetet inte 
bara handlar om utvecklingspeng. 
Gränssnittet mellan näringslivkontoret 
och kultur- och fritidsförvaltningen 
behöver klargöras. Beräknas vara klart 
innan halvårsskiftet 2022 

Överväga behov av riktlinjer för bidrag 
som hanteras via trygghets- och 
säkerhetsrådet. 

2020-02-27  
Pågående 

Behandlas under 2022. 

Utreda etablering av tankstation för 
biogas och/eller vätgas. 

2020-11-26  
Pågående 

Kommer göras tillsammans med Västra 
Götalandsregionen, utredningen 
påbörjas under 2022. 

Utreda och komma med förslag på 
vilken nämnd som i framtiden ska ha 
ansvar för att beställa skötsel av 
skyddad natur. 

2020-11-26  
Försenad 

Information på ksau den 9 juni 2021, § 
213. Nästa steg är att stämma av 
förslagen med berörda förvaltningar. 

Under 2019 utreda vad det skulle 
innebära att ersätta sovande jour med 
vaken natt inom kommunens 
verksamheter. 

2019-11-26  
Försenad 

Beräknas vara klart i november 2022.  

Inrätta en investeringscontroller 2019-11-26  
Pågående 

Behovet kvarstår och dialog pågår med 
att föreslå förändrad funktion och 
organisering av investeringscontroller 
till en mer kommunövergripande 
strategisk tjänst. 

Ta fram förslag till ett regelverk för hur 
1%-regeln skulle kunna tillämpas i 
Marks kommun. Regelverket ska även 
omfattat frågan om finansiering. (med 
hörande av kultur- och fritidsnämnden) 

2018-05-17  
Avslutad 

Tillämpningen av regeln togs av 
kommunfullmäktige i juni, nu övergår 
arbetet med den praktiska 
tillämpningen. 

Påbörja arbetet med att utjämna 
oskäliga löneskillnader. 

2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Starta projektet Lev din dröm i Mark 2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Utreda var byggnation och drift av P-
huset Kinna bäst kan genomföras inom 
kommunkoncernen. 

2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Utreda framtida finansiering av VA-
verksamheten. 

2021-11-18  Ej 
påbörjat 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 
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Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

Fortsätta utvecklingen av 
besöksnäringen. 

2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Införskaffa ett tre månaders fritidskort 
att gälla under sommarlovet för alla 
ungdomar i åldern 16 – 18 år. 

2021-11-18  Ej 

påbörjat 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Framställ nya detaljplaner, speciellt i 
de kommundelar som visar på ett 
minskande antal invånare. 

2021-11-18  Ej 
påbörjat 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Utreda behov av ytterligare insatser 
för skyddsbehövande kvinnor. 

2021-11-18  Ej 
påbörjat 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Tydliggöra kommunens gemensamma 
lokalförsörjning. 

2021-11-18  Ej 

påbörjat 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Identifiera och hantera säkerhetsrisker 
inom kommunens IT-system. 

2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Utreda hur kommunen bäst kan höra 
med de unga och ge dem möjlighet att 
vara delaktiga och kunna påverka 
frågor inom den kommunala 
verksamheten. Arbetet ska bedrivas så 

att ungdomar, med stöd av 
kommunen, tar fram upplägget för de 
ungas delaktighet. 

2020-12-17  
Pågående 

Arbetet pågår, beräknas färdigställas 
under 2022. Information om ärendet 
lämnades till kommunstyrelsen 2021-
05-26. 
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3 Måluppföljning 

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att 

starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Ett gott företagsklimat 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Företagarnas syn på kommunens 
myndighetsutövning och service gentemot 
företagare (undersökningen Löpande insikt, 
indexvärde) 

61 68 68 >= 75  

Placering av Sveriges 290 kommuner i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking över det 
lokala företagsklimatet 

205 231 233 ≤225  

Företagarnas syn på kommunens myndighetsutövning och service gentemot företagare 

(undersökningen Löpande insikt, indexvärde) 

Resultatet för 2021 kommer att offentliggöras senare under år 2022. Samma resultat som 

2020 ligger som utfall 2021. 

Placering av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking över det lokala 

företagsklimatet 

Marks kommun tappar två placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking över det lokala 

företagsklimatet. 

 

Företagen ger Marks kommun betyget 3,0, d.v.s. godtagbart, i det sammanfattande omdömet 

i Svenskt Näringslivs lokala företagsklimatsundersökning. Marks kommun ligger därmed kvar 

på samma nivå som föregående år. Marks kommun har deltagit i Svenskt Näringslivs 

utvecklingsprogram som syftar till att ge Marks kommun, och andra deltagande kommuner, 

bättre kunskaper om företagsklimatsundersökningen och verktyg för att förbättra det lokala 

företagsklimatet. År 2021 inrättade Marks kommun en Välkomstkommitté för att ge företag 

bättre service genom en samordnad myndighetsutövning. Kännedomen om 

Välkomstkommittén behöver öka i kommunorganisationen. Under år 2021 flyttade tillstånds- 

och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria 

miljöer över från socialnämnden till miljönämnden. Det medför att tillstånds- och 

tillsynsverksamheten samlas till samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket syftar till bättre service 

gentemot näringslivet. 

 

År 2022 kommer Marks kommun att delta i Sveriges Kommuner och Regioners utbildning 

Förenkla – helt enkelt för att ytterligare förbättra företagens upplevelse av kommunens 

myndighetsutövning. 

 

Kommunfullmäktige har i budget 2022-2025 lyft fram företagsklimatet som ett av två 

kommungemensamma mål.  
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3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ 

kommun för att alla ska trivas med att bo och leva 

Kommungemensamma mål: En god kommunal service 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Kommunens tillgänglighet via e-post (SKR:s 
servicemätning) 

82 89 89 >= 89  

Gott bemötande vid kontakt med kommunen 
(SKR:s servicemätning) 

93 85 85 ≥ 93  

Kommunens tillgänglighet via e-post (SKR:s servicemätning) 

Fram till och med 2020 var denna mätning en del av kommunernas kvalitet i korthet, KKIK. 

Någon mätning har inte genomförts under 2021 samma resultat som 2020 ligger därför som 

utfall 2021. SKR utvecklar en ny form av servicemätning. 

Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer 

Nämndens mål: Skapa förutsättningar för befolkningstillväxt 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Antal resande med kollektivtrafik (tusen 
personer) 

2 091 1 119  >= 2 693  

Andel hushåll och företag som har tillgång till 
snabbt bredband 

75% 88% 92% >= 95%  

Befolkningsmängd 34 742 34 896 35 187 >= 35 400  

Upplevd trygghet vid utevistelse sen kväll i 
det egna bostadsområdet 

     

Antal nya bostäder i kommunen   124 ≥ 96  

Uppgift om resande i kollektivtrafiken är tillgängliga i början av februari. 

Upplevd trygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet 

53,5 % upplever sig trygga år 2021. 

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Personalomsättning (%) 15 14 14 12  

Personalomsättning i Marks kommun 14 12 12 13  

Beräkningen av personalomsättningen har krävt en specialgenomgång på medarbetarnivå. Detta pga rotation och 
byten av tjänst inom verksamheten som medför att vissa medarbetare som inte alls börjat eller slutat kommer ändå 
kommit med som 'statistikpinnar' i beräkningsunderlaget för personalomsättning. 

Personalomsättning (%) 

Personalomsättningen vid kommunstyrelsens förvaltning har under perioden varit oförändrad 

jämfört med tidigare period. Kommunledningen, HR-, inköps-, kansli- och 

digitaliseringsenheterna har haft flest personer som slutat och eller börjat. 
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4 Uppföljning av internkontroll 

4.1 Årets internkontrollarbete 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen 

Ekonomi 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Att delegation inte överensstämmer 
med vem som fattar beslut om 
attestanter. Risken är inlagd i 
internkontrollplanen vid 
kommunstyrelsen 2021-03-31. 

Att de nämnder som i 
revisionsgranskning inte delegerat 
till förvaltningschef har fattat beslut 
om delegation. 

Risken är tillagd i 
internkontrollplanen våren 2021. 
Under 2021 har ett arbete gjorts 
med att ta fram nya riktlinjer och 
rutiner för attestering. Det kvarstår 
ännu att samtliga nämnder har 
fattat beslut om vem som har rätt 
att utse attestanter. Beslut om detta 
förväntas under våren 2022. 
Internkontrollpunkten läggs över i 
internkontrollplan 2022. 

Att inköp görs utanför upphandlade 
ramavtal. 

KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING 
Uppföljning: Kontrollera att avtal 
finns med leverantörer till varor och 
tjänster. Uppföljning per nämnd. 

Granskning har gjorts av fakturor 
som bokförts på 6 konton under 
2020 uppgående till totalt 39 
104 tkr. Leverantörstroheten för 
hela urvalet är 76 % med spridning 
från 16 % för Inhyrd personal till 
99 % för Pappersvaror. Inköp av 
enklare varor med stor volym följer 
mer frekvent avtal jämfört med 
tjänster och sällanköpsvaror. 
Områden där inköpsenheten har 
strukturerat samarbete med 
förvaltningarna har högre 
leverantörstrohet. 
 

Åtgärd: Utveckla 
beställningsprocessen 

Anskaffning av nytt inköpssystem 
under 2021 med införande av e-
handel under 2022. 
Översyn samt utveckling av rutiner 
och arbetssätt för avtalsuppföljning. 
Inköpsanalysverktyg ska anskaffas 
för att möjliggöra uppföljning av 
avtalstrohet. 

Personal 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Bristande målstyrning Har resultaten i medarbetarenkäten 
och frågan Marks kommuns mål är 
klara och tydliga. Uppföljning för 
kommunstyrelsens förvaltning och 
kommunen totalt. 

Medelvärde kommunstyrelsens 
förvaltning 2,6, vilket är samma 
resultat som 2019. 
Medelvärde Marks kommun 3,2, 
vilket är en förbättring jämfört med 
resultatet på 3,0 år 2019. 
Området är fortsatt ett 
förbättringsområde. En åtgärd är att 
kommunkoncernen nu har två 
kommungemensamma mål. Åtgärd 
framåt är att kommunicera dessa 
mål i olika sammanhang internt i 
organisationen. 

Att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet brister inom 

kommunen 

Uppföljning av vilka åtgärder som är 
genomförda på 

kommunövergripande nivå. 

Arbetsmiljömodul på plats i 
uppföljningssystemet Stratsys. Det 

ger chefer bättre förutsättningar att 
planera, genomföra och följa upp 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

arbetsmiljöåtgärder. 
Pappersrapportering av tillbud och 
skador har avvecklats och ersatts av 
digital rapportering via "KIA". Det 
innebär effektivare arbete och 
enklare uppföljning tex. via 
standardrapporter. Fortsatt 3-dagars 
arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud för att säkerställa 
tillräcklig kompetens. Fortsatta 
utbildningsinsatser under hösten.  

Har resultaten i medarbetarenkäten 
förbättrats. 

Medarbetarundersökningens 
Organisatoriskt och social 
arbetsmiljöindex (OSAi-index) har 
förbättrats något 2021 jämfört med 
2019. Förbättringen innebär att 
kommunen förflyttas från 
medelbetyg (3,8) till högt betyg 
(3,9) på skalan 1-5. Resultatet för 
samtliga förvaltningar varierar 
mellan 3,7 och 4,2. Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) har 

förbättrats och resultatet innebär en 
förflyttning från medelbetyg på 73,9 
till högt betyg på 76,6 på skalan 
som är 0-100. 
Rekommendationsviljan, "om du kan 
rekommendera din arbetsplats till 
vänner och bekanta" mäts för första 
gången och har ett utfall på -4 på en 
skala som är från -100 till + 100.  

Att vi arbetar i stuprör Har resultaten i medarbetarenkäten 
och frågan Samarbetet mellan alla 
verksamheter inom Marks kommun 
fungerar bra. Uppföljning för 
kommunstyrelsens förvaltning och 
kommunen totalt. 

Medelvärde kommunstyrelsens 
förvaltning 2,8, vilket är samma 
resultat som år 2019. 
Medelvärde Marks kommun 3,0, 
vilket är ett något bättre resultat än 
år 2019 då resultatet var 2,8. 
En åtgärd är att fortsatt arbeta med 
kommunkoncernens värdegrund där 
tillsammanskulturen är en grund. 

Att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet brister inom 
kommunstyrelsens förvaltning 

Uppföljning av vilka åtgärder som är 
genomförda inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Arbetsmiljömodul på plats i 
uppföljningssystemet Stratsys. Det 
ger chefer bättre förutsättningar att 
planera, genomföra och följa upp 
arbetsmiljöåtgärder. 
Pappersrapportering av tillbud och 
skador har avvecklats och ersatts av 
digital rapportering via "KIA". Det 
innebär effektivare arbete och 
enklare uppföljning tex. via 
standardrapporter. Fortsatta 
utbildningsinsatser under hösten.  

Har resultaten i medarbetarenkäten 
förbättrats. 

Medarbetarundersökningens 
Organisatorisk och social 
arbetsmiljöindex (Osai-index) och 
Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) visar på fortsatt låga värden 
och innebär ingen förbättring 
jämfört med enkäten 20219. 
Rekommendationsviljan, som mäts 
för första gången visar resultatet -
25, för kommunen som helhet är 
resultatet - 4. Värdet på skalan är 
från -100 till +100. I samband med 
att resultatet av enkäten skickades 
till förvaltningarna fanns också en 
vägledning för arbetet med.  

För hög personalomsättning Personalomsättningen finns med 
som ett målområde för kommunen 

Personalomsättningen var 
oförändrad 14 procent år 2021  för 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

och för nämnder. Åtgärder och 
resultat följs upp i samband med 
målet. 

kommunstyrelsens förvaltning. För 
kommunen totalt låg utfallet på 12 
procent. 

Administration 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Beslut fattas på felaktiga grunder 
t.ex. att det finns okända 
konsekvenser, att det är underlag 
och/eller beslut är utifrån tyckande 
och inte fakta 

Åtgärd: För tjänstepersoner; 
utbildning i att skriva 
tjänsteutlåtande och där saklighet i 
underlagen behandlas 

Ärendehanteringsprocessen är 
utvecklad med ökad kvalitetssäkring 
för att beslut ska kunna fattas på 
sakliga och objektiva grunder. 
Utbildning genomförs för 
tjänstepersoner vid behov.  

Övergripande 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Brister i samarbete med extern part. 
Ett gott samarbete i olika 
sammanhang, från individärenden 
till stora samhällsfrågor är en 
framgångsfaktor. 

Uppföljning genom resultat i insikt, 
företagsklimat och 
medborgarundersökning. 

Resultatet för insikt som mäter 
företagsklimatet har förbättrats 
2020 jämfört med 2019, Marks 
kommun är dock fortfarande bland 
de kommuner med sämst utfall i 
undersökningen. Samma förhållande 
gäller för medborgarundersökning 
och hur nöjda de tillfrågade är med 
kommunens verksamheter. Vad 
gäller näringslivsklimatet görs 
satsningar för att förbättra utfallet.  

Beslutsprocess 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Det sker otillbörlig påverkan på 
beslutsfattare 

Enkät till förtroendevalda i 
kommunstyrelse samt till 
tjänstemän vid kommunstyrelsens 
förvaltning. I enkäten ställs frågor 
om man blivit utsatt för hot eller 
påtryckningar. 

Enkät är framtagen men inte 
genomförd. 

Beslut fattas på felaktiga grunder, 
t.ex. att det finns okända 
konsekvenser, att det är underlag 
utifrån tyckande och inte fakta 

Att säkerställa en rättssäker och 
effektiv handläggningsprocess finns 
med under rubriken utveckla de 
administrativa processerna inom 
kommunstyrelsens prioriteringar. 
Förvaltningen ska beskriva vilka 
åtgärder som gjorts för att minimera 
risken. 

Rutin för godkännandeflödet är 
framtagen. Kvalitetssäkring sker 
genom att handläggaren först efter 
beslut av enhetschef skickar ärendet 
till beredning med 
kommundirektören. På 
kommundirektörens beredning 
deltar samtliga enhetschefer för 
gemensam genomgång av samtliga 
ärenden i syfte att belysa olika 
konsekvenser och att beslut kan tas 
på rätt grunder. 

Att beslut inte verkställs KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING. 
Uppföljning att medborgarförslag 
och motioner är hanterade inom 
fastställd tid. Uppföljning per 
nämnd. 

Ett stort förbättringsarbete har 
gjorts under 2021 för att motioner 
och medborgarförslag ska beslutas 
inom fastställd tid. Vid uppföljning i 
december 2021 var det 6 motioner 
som inte hanterats inom fastställd 
tid och 8 medborgarförslag (KS 2, 
TSN 6 och PBN 1). Förvaltningen 
fortsätter sitt arbete för att samtliga 
ska hanteras inom fastställd tid. 
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IT 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Det sker intrång i IT-system av 
anställd 

KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING. 
Uppföljning av rutiner för att 
förebygga intrång i våra system. 
Uppföljning av kommunstyrelsen och 
andra nämnder. 

Systemförvaltningsmodellen ställer 
krav på rättighetsstrukturer och 
rutiner. Uppföljning inte genomförd 
under 2021. Risken är 
omhändertagen i interkontrollplan 
2022. 

Att det blir driftsbort-fall inom IT. Följa upp att det finns en risk- och 
sårbarhetsanalys och handlingsplan. 

Risk- och sårbarhetsanalys är 
genomförd, samt uppdaterad under 
året. Återkommande analys är 
inlagd i årshjulet. 
 
Handlingsplan för åtgärder och 
tester är framtagen. 
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5 Personal 

5.1 Analys av personalförhållanden 

Personalåret för kommunstyrelsen har även detta år präglats av coronapandemin. Vi såg en 

återgång till ett nytt normalläge efter den 29:e september då de nationella 

smittskyddsreglerna togs bort. Men sedan ökade smittspridningen och det kom nya 

bestämmelser den 8:e december. 

Nytt normalläge syftar på att förvaltningen nu fick ta till sig ett nytt begrepp, ’hybridarbete’. 

Hemarbete hade beordrats under pandemin och skapat nya beteenden. Efter att det blev 

möjligt att ’återvända’ till kontoret ville många jobba dels därifrån, dels hemifrån. När 

arbetsgrupper samlas fysiskt och via digitala mötesverktyg uppstår hybridarbete. Hybridarbete 

innebär i bästa fall att fysiskt och digitalt arbete integreras sömlöst d.v.s. arbetsprestationen 

och upplevelsen av arbete tillsammans ska vara oberoende av fysiskt eller digitalt deltagande. 

Inom förvaltningen lär vi oss dagligen att arbeta på detta sätt. Det har också tillkommit ett 

distansarbetesavtal. Ett långsiktigt kommunövergripande arbete med arbetsplatsstrategi pågår 

också. 

Året har också präglats av chefsomsättning. Kommunikations-  och näringslivschefen slutade i 

början av året och dåvarande kommundirektör slutade i februari. Under försommaren slutade 

digitaliseringschefen. Kanslichefen lämnade sitt uppdrag under samma period. I väntan på en 

ny kommundirektör tillsattes många tjänster med tillförordnade. Den nya kommundirektören 

började den första oktober. HR-chefen gick i pension sista december. 

Under året har upphandlingsenheten bytt namn till inköpsenheten. Detta för att mer korrekt 

signalera enhetens inriktning. Enheten har också gått från tre till åtta tillsvidareanställda. 

Övriga enheter har varken minskat eller ökat i någon större grad. I kommunledningen har en 

ny tjänst som biträdande kommundirektör tillsatts. 

Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda ligger fast, 97 stycken (98) men vad gäller det faktiska antalet 

tidsbegränsade är ökningen fem medarbetare fördelade på kommunkontoret och 

samhällsutvecklingsenheten där det varit flera föräldraledigheter. 

Heltidstjänstgöringsgraden för tillsvidare är som alltid hög. För perioden kan noteras att 

kvinnor för första gången passerat män vad gäller heltider 98,4 procent jmf 94,7 procent. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad är likaså hög, 99,7 procent för kvinnor och 98,2 procent för 

män. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen har sedan förra perioden legat still på 14 procent. Detta är över målet i 

perioden som varit 12 procent. Dock kan man skönja en långsiktig positiv trend då 

personalomsättningen 2019 var 15 procent. Arbetet med att minska personalomsättningen har 

varit inbakat i det sedvanliga arbetsgivararbetet, ingen satsning explicit på minskad 

personalomsättning har bedrivits. Statliga Arbetsgivarverkets personalomsättningsstatistik är 

10 procent för 2021 vilket förvaltningen i jämförelse ligger över. 

Sjukfrånvaro och frisktal 

Sjukfrånvaron har ökat med en procentenhet till 5,1 procent sedan förra perioden. Kvinnors 

sjukfrånvaro har ökat med 1,9 procentenheter till 5,6 procent, mäns minskat med 0,4 

procentenheter till 4,2 procent. 

Långtidssjukfrånvaron som andel av total sjukfrånvaro har i det närmaste dubblerats jämfört 

med föregående period, från 25,3 procent till 47,5 procent. Ökningen gäller både män och 

kvinnor. 

Flera enheter har haft besvärande långtidssjukfrånvaro och i enstaka enhet även 

korttidssjukfrånvaro. Enheterna i fråga hade i slutet av perioden en sjukfrånvaro som var 

normal eller i hög grad sjunkande. Frånvaron har flera orsaker med grund i den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Frisktalet har ökat från 66 procent till 71 procent (och närmar sig därmed föregående års 



18 

värden som legat 75+ procent). Frisktalen ökar samtidigt som sjukfrånvaron ökar. Det kan 

förstås som att andelen medarbetare med kort frånvaro (max 5 dagar under perioden) ökar 

samtidigt som medarbetare med 5+ sjukfrånvarodagar ökar sitt antal sjukdagar. De friska blir 

friskare och de sjuk sjukare för att uttrycka det bryskt. 

Timmar 

Timtiden har halverats sedan förra perioden och är 1747 timmar vilket utgör 0,4 procent av 

kommunens totala timtider. Övertiden har ökat med drygt 100 timmar till 279 timmar. 
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6 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2021. 

6.1 Driftredovisning 

Tabell årsrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 
Budgetavvikel

se 

Intäkter 57 800 25 300 31 500 15 000 16 500 

Personalkostnader -65 000 -71 000 -73 800 -74 600 800 

Övriga kostnader -155 700 -142 000 -117 200 -113 300 -3 900 

Nettokostnader -162 900 -187 700 -159 500 -172 900 13 400 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

      

Ordinarie verksamhet      

Intäkter 35 200 22 300 20 400 15 000 5 400 

Personalkostnader - 65 000 -67 600 -73 800 -74 600 800 

Övriga kostnader - 148 400 -128 300 -114 500 -113 300 -1 200 

Netto ordinarie 
verksamhet 

-178200 -173 600 -167 900 -172 900 5 000 

Analys av driftredovisning 

Analys av det totala utfallet 

Kommunstyrelsens ram uppgick till 172,9 mnkr. Utfall för året blev 159,5 mnkr vilket innebar 

ett överskott mot budget med 13,4 mnkr. 

Exploateringsverksamheten hade en stor del i årets utfall och nettot var ett överskott med 8,4 

mnkr. Nedan görs en analys uppdelad på ordinarie drift och exploateringsverksamhet. 

Covidkostnader och intäkter innebär inte någon nettoeffekt på totalen men specificeras på 

respektive inkomst- och kostnadsslag. 

Analys av utfall mot budget 

Intäkter 

Budgetavvikelse 16,5 mnkr (budget 15 mnkr, utfall 31,5 mnkr) 

Ordinarie verksamhet 

Intäkter i ordinarie drift uppgick till 20,4 mnkr, vilket innebar ett överskott mot budget med  

5,4 mnkr. Av överskottet är 0,8 mnkr hänförligt till covid (ersättning sjuklönekostnader). De 

största avvikelserna avser bidrag för sanering Rydal och Örby sågverk (motsvarande post 

återfinns som ett överskridande under övriga kostnader), driftbidrag för projektet Mark 50 år 

samt att bidrag från Myndigheten för samhällsskydd har nyttjats i högre utsträckning än 

budgeterat. 

Exploatering 

Intäkter avseende försäljning av exploateringsfastigheter generade ett överskott om 11,1 

mnkr. Dessa hänför sig främst till två större försäljningar (Sätila 4:3 genom 

marköverlåtelseavtal motsvarande 6,9 mnkr samt industritomten Kinna 24:26 motsvarande 

1,9 mnkr). Exploateringsverksamheten har även erhållit exploateringsersättning om 1,6 mnkr 

för iordningställande av gator och allmän plats i Sätila avseende ett nytt bostadsområde. 

Kommunstyrelsen har också erhållit ersättning genom en fastighetsreglering berörande 

fastigheterna Hotellet 1 och Kinna 24:83, motsvarande 0,9 mnkr. 

Personalkostnader 

Budgetavvikelse 0,8 mnkr (budget  -74,6 mnkr, utfall -73,8 mnkr) 
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Kommunstyrelsens personal- och arvodeskostnader uppgick till 73,8 mnkr vilket innebär ett 

överskott i förhållande till budget med 0,8 mnkr. De covidrelaterade kostnaderna uppgår till 

0,5 mnkr. Budgetöverskottet är främst hänförligt till vakanser i samband med 

personalomsättning och när medarbetare har fått nya uppdrag inom förvaltningen. 

Avgångsvederlag till tidigare kommundirektör ingår i utfallet. 

Övriga kostnader 

Budgetavvikelse -3,9 mnkr (budget -113,3 mnkr, utfall -117,2 mnkr ) 

Ordinarie verksamhet 

Kostnader i den ordinarie verksamheten uppgick till 114,5 mnkr vilket innebar ett underskott 

mot budget med 1,2 mnkr. Covidkostnader ingår med 0,3 mnkr. De största avvikelserna avser 

kostnader på digitaliseringsenheten främst avseende kostnader för telefoner och system samt 

nedskrivning av datacenter. På grund av svårigheter att köpa in utrustning med anledning av 

den rådande pandemin blev underskottet avseende telefoner  lägre än vad som 

prognostiserats i tidigare rapporter. Detta kan innebära att det finns ett uppdämt behov som 

behöver tas om hand 2022. Kostnader för detaljplaner och utredningar inom fysisk planering 

uppgår till 2,2 mnkr. Dessa kostnader har tidigare belastat investeringsprojekten men ska 

sedan redovisningsprinciperna ändrats numera belasta driftredovisningen. Planerna avser dels 

framtida kommunala exploateringsprojekt men också detaljplaner för kommunal verksamhet 

såsom förskola och grundskola. I samband med kommunstyrelsens behandling av 

delårsrapport 2021 för Marks kommun beslutades det att kostnader för kommunens beställda 

detaljplaner ska redovisas inom kommunstyrelsen. Övriga kostnader hos kommundirektören 

genererar ett överskott på grund av lägre utvecklingskostnader. 

Exploatering 

Exploateringsverksamheten redovisade kostnader om 2,7 mnkr varav nedskrivningskostnader 

var 1,7 mnkr. Dessa nedskrivningskostnader avser småhustomter i Fritsla och Berghem som 

genom beslut i kommunstyrelsen ska säljas till lägsta taxenivå inklusive en förbindelsepunkt 

för VA. 

  

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Myndighet för samhällsskydd 
och beredskap 

1 400 1 700 1 210 490 

Statsbidrag sjuklöner 535 402 0 402 

Länsstyrelsen, sanering Örby 
sågverk 

0 408 0 408 

Länsstyrelsen, huvudstudie 
förorenade områden Rydal 

1 656 599 0 599 

Lokalt folkhälsoarbete, Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden 

538 748 877 -129 

Hemsändningsbidrag 137 219 143 76 

Summa 4 266 4 076 2 230 1 846 

Kommentar statsbidrag 

Kommunstyrelsen har 2021 fått 1 274 tkr från i bidrag Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB. Från tidigare år finns balanserade medel av vilket 500 tkr har nyttjats. 

Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader har 

kommunstyrelsen erhållit ersättning om 402 tkr. 

Kommunen har fått beslut från Länsstyrelsen om bidrag för åtgärdsförberedelser och åtgärder 

på området vid f.d. Örby sågverk. Av det maximala bidraget om 3 090 tkr har 1 170 tkr 

rekvirerats under året och 408 tkr har nyttjats. 
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Kommunen betalar årligen ut bidrag till lokala matbutiker för att transportera dagligvaror till 

hushåll som har stort avstånd eller saknar möjlighet att ta sig till butiken på egen hand, så 

kallat hemsändringsstöd. Tillväxtverket lämnar ett bidrag om högst 50 procent av kommunens 

nettokostnad. 

Bidraget från hälso- och sjukvårdsnämnden baseras på Samverkansavtal avseende lokalt 

folkhälsoarbete. Bidraget omfattar delfinansiering av en folkhälsotjänst samt andra 

folkhälsoinsatser enligt en gemensam verksamhetsplan med södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Delar av årets planerade folkhälsoinsatser har inte kunnat utföras i den 

utsträckning som var planerad med anledning av covid-19-pandemin. 

Kommunstyrelsen har erhållit bidrag från Länsstyrelsen. Medlen har finansierat kommunens 

arbete med att ta fram en komplett huvudstudie över det förorenade området vid Rydal 2:11, 

Rydals gasverk. Projektet är slutredovisat under 2021. 

  

6.2 Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 Budgetavvikelse 2021 

Investeringsbudget 20 000   

Utgift per område    

IT-utrustning  2 100  

System  600  

Datacenter  4 100  

Krisledning  400  

Strategiska markinköp  3 100  

Möbler  100  

Summa 20 000 10 400 9 600 

Kommentar 

Kommunstyrelsens investeringsbudget är främst avsedd för strategiska markinköp och IT-

investeringar men ska även räcka till övriga verksamheters behov. Då budgeten var förbrukad 

samtidigt som samtal om markinköp pågick utökades budgeten med 10 mnkr i samband med 

oktoberrapporten. 

Det tidigare datacentret har sedan en tid tillbaka inte uppfyllt kommunens behov. För att 

kunna möta nuvarande och framtida behov har investering gjorts i ett nytt datacenter. 

Investeringen uppgick till 4,1 mnkr. 

Investering i It-utrustning uppgick under året till 2,1 mnkr. 

Strategiska markinköp uppgick under året till 3,1 mnkr under året. 

Krisledningsinsatser avser reservkraftverk. Totalt har investeringen uppgått till 2,2 mnkr varav 

0,4 mnkr har gjorts under 2021. Arbetet med reservkraftverket är avslutad under 2021. Bidrag 

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhölls under 2019 med 1 mnkr och är 

redan aktiverat. 
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7 Övrig uppföljning 

7.1 Övrig uppföljning 

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver 

detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut. Från och med årsrapporten 2018 

ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan 

med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn av privata utförare. 

Internationellt arbete 

Inget att rapportera. 

Agenda 2030 

Kommunstyrelsen har en central roll i att leda och samordna kommunens arbete med Agenda 

2030. Under 2021 har mycket förberedande arbete gjorts och resultat av arbetet förväntas de 

närmaste åren. Planen är att kommunfullmäktige under våren 2022 ska besluta om ett 

hållbarhetsprogram som ska tydliggöra hur kommunkoncernen på bästa sätt kan bidra till 

målen i Agenda 2030. 

I Budget 2021-2022 satsas särskilt på några av målen och de flesta av dessa påverkar även 

kommunstyrelsens planering för 2021. 

Mål 1 Ingen fattigdom 

I budget 2021-2022 står att samverkan mellan kommunens försörjningsstöd, 

arbetsmarknadscenter, skola, försäkringskassa och arbetsförmedling behöver fördjupas. 

Kommunstyrelsens roll är att utifrån uppsiktsplikten följa upp att samverkan fungerar och 

utvecklas. Dialog om arbetet har under 2021 först vid presidiedialoger. En 

uppföljning/utvärdering av verksamheten vid AME planeras under 2022. 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, Mål 10 Minska ojämlikhet 

Kommunstyrelsen har en sammanhållande roll i arbetet för Bästa barnkommun där fokus är 

fullföljda studier. Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefer och vd:ar arbetat 

fram aktiviteter för barn och ungdomar som har ägt rum under denna sommar. Samtidigt 

börjar ett mer långsiktigt arbete ta form där vi i alla förvaltningar och bolag fokuserar på 

uppdraget inom våra ordinarie verksamheter på att tillsammans skapa en kommun som är den 

bästa för våra barn och ungdomar. Förvaltningen har under året arbetat med formerna för en 

ökad delaktighet bland barn och ungdomar planen är att formerna ska beslutas under 2022. 

Mål 7 Hållbar energi för alla 

Kommunstyrelsen har en sammanhållande roll i deltagande i Fossilfri Boråsregion, Klimat 2030 

och Glokala Sverige. 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Kommunstyrelsen håller samman arbetet med att minska personalomsättningen där fokus är 

på att behålla och utveckla medarbetare. Marks kommun är med i arbete som drivs av 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, som utvecklat en modell för att sänka sjukfrånvaron 

som kallas riskorienterat arbetssätt och har gett fler kommuner möjlighet att delta. Den är ett 

komplement och en förstärkning till ordinarie arbetsmiljöarbete. Att arbeta riskorienterat 

innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra 

aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser.  Arbetet med 

att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet har förstärkts med uppföljningsmodul i 

Stratsys. Den ger ökat stöd i chefernas arbetsmiljöarbete och förutsättningar att arbeta mer 

enhetligt mellan enheter, verksamheter och förvaltningar. 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Under 2021 arbetat fram förslag på bredbandstrategi där planen är att den ska beslutas under 

2022. 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

Under året har en målbild tagits fram som beskriver vilken plats Kinna centrum ska vara år 

2030 där arbetet utgått från medborgardialoger. Grannsamverkansträff och utbildning har 

under året hållits på ett pandemisäkert sätt och antalet grannsamverkansgrupper är nu fler än 
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tidigare i Mark. Grannsamverkansgrupperna har kontinuerlig kontakt och stöd från kommunen 

och samverkanspart hos polisen. Klottersanering, skadegörelse och annat säkerhet- och 

trygghetsskapande arbete lyfts genom EST - effektiv samordning för trygghet som startade 

hösten 2021. 

Uppföljning av attraktivitetsplanen 

Under året har arbetet med att stärka kommunens platsvarumärke intensifierats. Detta har 

skett till exempel via en starkare närvaro i sociala medier och genom att sluta avtal med 

Västsvenska turistrådet och bygga upp innehåll kring kommunens besöksnäring på 

västsverige.com. Arbetet går väl i linje med attraktivitetsplanen, och har till stor del skett i 

samverkan med närings- och föreningslivet. Även satsningen på att fira kommunens 50-

årsjubileum har gått väl i linje med planens strategier. 

Idéburet offentligt partnerskap 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom 

idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter. 

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, 

men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, 

vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera. 

Kommunstyrelsen har inga IOP-avtal. 

Kommunal avtalssamverkan 

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att 

ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att 

utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan 

kommun. 

Kommunal avtalssamverkan finns sedan 2019 gällande användning av geografiskt 

informationssystem (GIS) med Svenljunga kommun och med Bollebygds kommun. 

7.2 Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen 

Aktuella uppdrag 

Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Ta fram förslag på ett separat 
regelverk kring vilka 
ekonomiska medel som 
näringslivsorganisationer kan 
söka av kommunen 

Kommunstyrelsen 2018-06-08  Ej påbörjat Aktiviteten finns med i 
förvaltningens 
verksamhetsplan 2022 och 
planen är att detta ska 
vara klart under 2022. 

Förslag till detaljplan i 
centralorten vid Vråsjön - ta 
kontakt med angränsande 
markägare i syfte att köpa in 
mark enligt FÖP alternativt 
inleda samarbete kring plan 

Kommunstyrelsen 2018-12-12  Väntläge Ärendet vilande till förmån 
för annan detaljplan som 
prioriterats före denna. 

Ta fram ett förslag beträffande 
flaggning på veterandagen och 
”bära uniform på jobbet” den 
29maj. 

Kommunstyrelsen 2019-05-09  Pågående Pågående. Underlag 
framtaget för beslut om 
inriktning. 

Genomföra den utvärdering av 
pedagogiska måltider som 
kommunstyrelsen beslutade om 
år 2015 

Kommunstyrelsen 2019-06-19  Ej påbörjat  
 

Ta fram tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för kommunens 
vattenskyddsområden. 

Arbetsutskott 2019-09-10  Pågående Samrådsutställning 
avslutad. Pågår i dialog 
med Länsstyrelsen 
framtagande av ett förslag 
för fortsatt hantering av 
uppdraget. 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Arbeta fram en 
utställningshandling rörande 
fördjupad översiktsplan för 
Mark nordväst. 

Arbetsutskott 2019-10-02  Väntläge Vilande i väntan på 
utredningen för 
jordbruksmark. Kvarstår 
att gå ut på utställning 
med planen och 
förhoppningsvis antagande 
under 2022. 

Kommundirektören uppmanas 
att skynda på processen att 
besvara medborgarförslag och 
motioner. (Uppdrag från ksau) 

Arbetsutskott 2020-03-18  Pågående Arbetet med att beta av 
äldre medborgarförslag 
och motioner genomförs 
under 2021. Löpande 
uppföljning av 
handläggningen för att 
säkerställa hantering inom 
utsatt tid. 

Teckna överenskommelse med 
intresserade 
Sjuhäradskommuner om att 
genomföra utredningsuppdraget 
om fördjupad samverkan i 
Sjuhärad inom miljöbalkens och 
livsmedelslagens område samt 
att samordna utredningen 
internt. Utredningen skall titta 
på samtliga möjliga 
samverkansformer 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  Pågående Dialog om fortsatt process 
pågår inom Sjuhärdas 
miljösamverkan. 

Samordna insatser kring 
friluftslivet i Mark. 

Kommunstyrelsen 2021-03-03  Ej påbörjat  

Se över verksamhetens behov 
av kontorslokaler. Översynen 
ska resultera i en eller flera 
kostnadseffektiva 
lösningsförslag till 
kontorslokaler där 
verksamhetens arbetsformer 
och medarbetarnas arbetsmiljö 
beaktas. 

Arbetsutskott 2021-05-05  Pågående Under 2021 har en 
projektarbetsgrupp bildats, 
omvärldsspaning 
genomförts, förslag tagits 
fram till angreppssätt samt 
tidplan och beslut fattats i 
koncernledningen om att 
arbetet går vidare i 
programarbetsform. 
Arbetet fortlöper.  

Utred ytterligare inför ett 
eventuellt införande och 
implementerande av e-förslag i 
Marks kommun. 

Kommunstyrelsen 2021-05-26  Pågående Utredning pågår och 
planeras återrapporteras 
under Q1 2022. 

Ta fram en transparent modell 
för att kunna erbjuda 
förvaltningarna digitala 
produkter som tjänster. 

Kommunstyrelsen 2021-08-05  Pågående Arbete påbörjat med en 
modell för hur IT och 
digitaliseringsverksamhete
n ska finansieras för att 
bl.a. kunna hantera 
volymökningar. Arbetet 
planeras att vara klart 
första halvåret 2022.  

Kommundirektören uppdras att 
ta fram ett förslag till policy 
enligt rapporten Utredning för 
jordbruksmark som visar hur 
kommunen ser på betydelsen 
av jordbruksmark. Policyn 
kompletteras med riktlinje som 
ger stöd vid revideringar av 
översiktsplan och fördjupade 
översiktsplaner. Policyn och 
riktlinjer ska även utgöra 
underlag för beslut om 
detaljplaner, bygglov och 
förhandsbesked. 

Kommunstyrelsen 2021-10-20  Pågående  

Uppdrag att återkomma med 
förslag på hur budgetprocessen 
kan utvecklas. 

Arbetsutskott 2021-11-10  Pågående  
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Uppdrag att återkomma med 
förslag hur intentionerna i 
tillitsbaserad styrning och 
ledning kan tas tillvara och 
utformas i Marks kommun. 

Arbetsutskott 2021-11-10  Pågående  

Uppdrag att tydliggöra 
skyltningarna på ledig 
industrimark så att det framgår 
att det är industrimark till salu 
med kontaktuppgifter. 

Kommunstyrelsen 2021-11-24  Pågående  

Uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen i ärendet med 
en redogörelse om 
ansvarsfördelning och rutiner 
vid IT-avbrott. 

Kommunstyrelsen 2021-11-24  Pågående  

Uppdrag att ta fram ett förslag 
till reparation av arbetskläder 
och skyddskläder ur ett 
ekonomiskt och miljömässigt 
hållbarhetsperspektiv. Förslaget 
ska visa på om möjligheten 
finns till intern hantering av 
reparation av arbetskläder. 

Kommunstyrelsen 2021-12-15  Ej påbörjat  

Kommundirektören får i 
uppdrag att upprätta en ny 
fördjupad översiktsplan för 
Centrala Mark. 

Kommunstyrelsen 2021-12-15  Pågående  

Kommundirektören får i 
uppdrag att upprätta ett förslag 
till målbild för Skene centrum 
2035. Förslaget till målbild ska 
återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 
19 december 2022. Målbilden 
ska därefter fastställas av 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 2021-12-15  Ej påbörjat  

Redovisning angående 
organisationer som Marks 
kommun är medlem i  

Arbetsutskott 2022-02-14  Pågående  

 

 

Uppdrag som avslutats under 2021 

Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Utvärdera nuvarande riktlinjer 
för sponsring 

Kommunstyrelsen 2019-04-09  Avslutad Behandlad av kommun-
styrelsen 2021-03-03. Nytt 
uppdrag om att ta fram regel 
för sponsring. 

En informations- och 

utbildningsdag rörande 
ambulans eller alternativ 
lösning, ska i närtid 
genomföras, i Torestorp, som 
ett testområde, tillsammans 
med SÄRF 

Kommunstyrelsen 2019-06-05  Avslutad Planeringsdag genomfördes 

tidig vår år 2020. Ett koncept 
för återkommande träffar med 
byalagen arbetades fram. 

På längre sikt ska ett koncept, 
rörande tillgången till ambulans 
eller alternativ lösning, med 
inriktningen "grannsamverkan 
för trygghet" utarbetas 
tillsammans med SÄRF 

Kommunstyrelsen 2019-06-05  Avslutad Ett koncept för samarbete med 
byalagen där SÄRF deltar, är 
framtagen under tidig vår år 
2020. Genomförandet har 
skjutits fram med anledning av 
pandemin Covid-19. 

Återkomma med en redovisning 
om vilka åtgärder som 

Arbetsutskott 2019-08-05  Avslutad Information till 
kommunstyrelsen genomförd 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

genomförts för att hantera 
trygghetssituationen i Kinna 
(Uppdrag från ksau) 

den 2021-03-03 där 
kommunens övergripande 
arbete, inklusive 
trygghetsskapande åtgärder 
kring skolor och förskolor. 

Löpande redovisa den 
ekonomiska lägesbilden och 
tidplan för projektet avseende 
Lyckeskolan. 

Kommunstyrelsen 2020-02-05  Avslutad Löpande rapportering har skett 
vid varje kommunstyrelsemöte. 

Eftersträva 
grannsamverkanträffar på alla 
orter och i det sammanhanget 
föra dialog med TSN om att: 
skyndsamt sanera klotter och 
åtgärda skadegörelse samt 

polisanmäla dessa brott, göra 
skol- och förskolegårdar trygga 
på kvälls- och nattetid, städa 
centummiljöer regelbundet 
och hålla efter grönska och 
belysning i tätorterna 

Kommunstyrelsen 2020-02-05  Avslutad Grannsamverkansträff och 
utbildning har under året hållits 
på ett pandemisäkert sätt och 
antalet grannsamverkans-
grupper är nu fler än tidigare i 
Mark. Grannsamverkans-

grupperna har kontinuerlig 
kontakt och stöd från 
kommunen och samverkanspart 
hos polisen. Klottersanering, 
skadegörelse och annat 
säkerhet- och 
trygghetsskapande arbete lyfts 
genom EST - effektiv 
samordning för trygghet som 
startade hösten 2021. 

Se över möjligheten att införa 
ett stöd för killar motsvarande 
det som Tjejjouren är för unga 
tjejer 

Kommunstyrelsen 2020-02-05  Avslutad Ärendet var uppe på 
kommunstyrelsen  
2021-05-26 där informationen 
noterades och 
kommunstyrelsens presidium 
fick i uppdrag att fortsätta 
dialog i frågan att 
ytterligare aktivt stödja killar. 

Upphandla ett gemensamt 
finansiellt stöd för kommunen 
och dess helägda bolag för att 
samordna de finansiella 
frågorna i syfte att skapa en 
effektiv och säker 
finansförvaltning 

Kommunstyrelsen 2020-05-27  Avslutad Söderberg & Partners vann 
upphandlingen och påbörjade 
uppdraget som 
kommunkoncernens finansiella 
rådgivare i april. 

Återrapportera vidtagna 
åtgärder angående de 
meddelanden som rör 
valnämnden samt 
överförmyndarnämnden när 
dessa åtgärder är genomförda 

Kommunstyrelsen 2020-09-02  Avslutad Rapporterades på 
kommunstyrelsen 2020-11-18. 

Återkom i frågan om vi har 
vänorter i Polen, om samarbetet 
kvarstår och hur vi arbetar med 
HBTQ-frågor 

Kommunstyrelsen 2020-09-30  Avslutad Information lämnad till 
kommunstyrelsen 2021-10-20. 

Förberedelsearbetet inför 
överflyttningen av tillstånds- 
och tillsynsverksamheten från 
socialnämnden till 
miljönämnden ska påbörjas 
snarast. (Uppdrag från ksau) 

Arbetsutskott 2020-10-07  Avslutad Beslut om ändrade reglementen 
och förändringar i ramar är 
gjorda i samband med Budget 
2021 i november 2020. 

Genomför en utredning om de 
olika alternativ som finns för 
kommunsamverkan i 
överförmyndarfrågor enligt 

ÖFN:s hemställan. 

Kommunstyrelsen 2020-10-20  Avslutad Utredning genomförd och 
ärendet redovisades till 
kommunstyrelsen vid mötet 16 
juni. 

Upprätta målbild 2030 för Kinna 
centrum i samråd med 
näringsliv, medborgare och 
andra intressenter. 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  Avslutad Kommunstyrelsen antog 
målbilden 2021-09-29. 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Ta fram riktlinjer för hantering 
av jordbruksmark med syfte att 
tydliggöra hanteringen av 
exploatering på jordbruksmark i 
Marks Kommun genom att:- Ta 
fram nulägesbild av 
exploatering på jordbruksmark i 
Marks Kommun.- Ta fram 
förslag på ställningstaganden 
och arbetssätt vid bedömning 
av exploatering på 
jordbruksmark.- Ta fram förslag 
på kartering. Slutfört uppdrag 
återrapporteras till 
Kommunstyrelsen senast den 
oktober 2021. 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Ett omformulerat uppdrag gavs 
vid kommunstyrelsen 2021-05-
06. Det omformulerade 
uppdraget återrapporterades 
2021-10-20 och då gavs 
uppdraget att ta fram en policy. 

Uppmärksamma Marks kommun 
50 år och inom avsatt budget 
utveckla former för, samt 
genomföra projektidén ”Mark 
50 år” under år 2021. Projektet 
ska genomföras tillsammans 

med föreningar, närings-liv, 
kyrkor och samfund. Ungdomar 
kan med fördel involveras i 
projektet. 

Kommunstyrelsen 2021-01-01  Avslutad Uppdrag genomförs i 
samverkan med flertalet 
förvaltningar. Huvudfokus för 
uppmärksammandet ligger på 
ett antal videoporträtt, i 
enlighet med beslut i 

kommunstyrelsen. 

Arbeta fram en handlingsplan 
eller motsvarande för att 
åstadkomma 
trygghetsskapande åtgärder vid 
kommunala verksamheter, till 
exempel skolor och förskolor. 
Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen den 3 
mars 2021. (Uppdrag från ksau) 

Arbetsutskott 2021-01-13  Avslutad Information till 
kommunstyrelsen genomförd 
2021-03-03. 

Redovisa information om 
överföringsledningsprojektet, 
lokala ledningsnät och 
beslutsprocesser utifrån 
kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut § 
226/2020.  Uppdraget ska 
redovisas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 24 februari 
2021. 

Arbetsutskott 2021-01-20  Avslutad Återrapporterades vid ksau 
2021-02-24. Då gavs ett nytt 
uppdrag att återkomma med 
beslutsprocessen. 
 

Utreda huruvida antigentester 
är möjliga att införa för 
vårdpersonal i Marks kommun. 
Kommunstyrelsens presidium 
fick på KSAU 2021-02-10 i 
uppdrag att slutföra frågan om 
antigentester genom dialog med 
socialnämndens presidium och 
äldreomsorgsnämndens 
presidium. 

Arbetsutskott 2021-01-27  Avslutad  

Information om 
överföringsledningsprojektet. 
Kommundirektören får i 
uppdrag att återkomma till 
arbetsutskottet och redovisa 
den politiska beslutsprocessen. 

Arbetsutskott 2021-02-24  Avslutad Förvaltningschef teknik-och 
serviceförvaltningen Marja-
Leena Uitto Adolfsson med 
kollegor gav kommunstyrelsens 
arbetsutskott information om 
överföringsledningsprojektet på 
ksau 2021-02-24. 
Delredovisningen godkändes 
och sedan gavs uppdraget om 
att återkomma för att redovisa 
den politiska beslutsprocessen, 
vilket gjordes 2021-04-14. 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Kommunstyrelsen vill vid 
kommande sammanträde få 
information om hur 
initiativärenden ska hanteras 
enligt kommunallagen 4 kap 20 
§ 

Kommunstyrelsen 2021-03-03  Avslutad Kommunstyrelsen fick 
information 2021-09-29. 

Arbeta fram tydliggörande regel 
angående sponsring. 

Kommunstyrelsen 2021-03-03  Avslutad Regel beslutad februari 2022. 

Fråga om laddstolpar. 
Kommundirektören får i 
uppdrag att återkomma till 
arbetsutskottet angående vem 
som fattar beslut om var 
laddstolpar i kommunen ska 
placeras samt vem som 

ansvarar för dessa. 

Arbetsutskott 2021-03-10  Avslutad Återrapporterades på ksau 
2021-03-24. Informationen 
noterades och uppdraget 
ansågs slutfört. 

Återkomma med förslag till 
beslut avseende sommargåva 
2021 i form av presentkort till 
kommunens medarbetare. 

Arbetsutskott 2021-03-17  Avslutad Beslut om upphandling av 
sommargåva i ks 2021-03-31. 

Information om översyn av 
kontorslokaler. 
Kommundirektören får i 
uppdrag att komma tillbaka 
med en tjänsteskrivelse med 
förslag till uppdrag till 
kommundirektören om att se 
över kontorslokaler. 

Arbetsutskott 2021-03-24  Avslutad Återrapport till ksau 2021-05-
05, och ett nytt uppdrags gavs 
då. 

Genomföra upphandling av 
sommargåva 2021. 

Kommunstyrelsen 2021-03-31  Avslutad Beslut om upphandling i KS 
2021-03-31 §70. 

Initiativärende angående att 
stärka besöksnäringen. 
Kommundirektören får i 
uppdrag att skyndsamt tillse: • 
att kommunen går med i 
västsverige.com • att 
kommunen blir medlemmar i 
Cykla och Vandra i Sjuhärad • 
att kommunen skapar en 
arbetsgrupp för 
destinationsarbetet 

Arbetsutskott 2021-04-21  Avslutad kommunen gick med i cykla och 
vandra, har skapat en 
arbetsgrupp för besöksnäring 
samt bytt webbplats från 
upplevmark.com till 
västsverige.com 

Sommarerbjudande till Marks 
kommuns ungdomar. 
Kommundirektören får i 
uppdrag att tillsammans med 
förvaltningschefer och 
Styrgruppen för barn och unga 
återkomma med ytterligare 
förslag på aktiviteter till 
kommunstyrelsen 16 juni inom 
ramen för Bästa barnkommun. 

Kommunstyrelsen 2021-05-06  Avslutad Ärendet återrapporterades på 
KS 2021-06-16. 
Kommundirektören fick i 
uppdrag att till punkten 
månadsrapport till varje 
kommunstyrelsemöte under 
resten av året 2021 informera 
om hur satsningarna faller ut. 

Information om 
besöksnäringsutredning. 
Förvaltningen får i uppdrag att 
fortsatt utreda och förtydliga 
nivå 3 och återkomma till 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott med en 
tjänsteskrivelse. 

Arbetsutskott 2021-05-19  Avslutad Förvaltningen har två gånger 
informerat ksau om såväl nivå 
tre samt status i 
besöksnäringsarbetet. 

Uppdraget till 
kommundirektören i § 
264/2020  om utredning av 
exploatering på jordbruksmark 
revideras. Hela uppdraget kan 
ses i beslutsparagrafen § 
90/2021. 

Kommunstyrelsen 2021-06-02  Avslutad Återrapporterad vid 
kommunstyrelsen 2021-10-20. 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Vid varje kommunstyrelsemöte 
under resten av året 2021 ska 
det informeras om hur 
satsningarna på "Bästa 
barnkommun" faller ut. Det ska 
göras under punkten 
månadsrapport. 

Kommunstyrelsen 2021-06-16  Avslutad Startade vid höstens första 
kommunstyrelsen 1 september.  

Uppdrag att ta fram en ny 
webbplats, mark.se, med skälet 
att webbplatsen ska bli mer 
tillgänglig. Arbetet beräknas 
kosta 3 250 000 kronor, vilket 
fördelas med 1 200 000 kronor 
under 2022 och finansieras med 
medel ur kommunreserven. 
2 050 000 kronor under 2023 
hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 

Kommunstyrelsen 2021-11-24  Avslutad Ett beslut som inte borde varit 
formulerat som ett uppdrag, 
därför bedöms det som 
avslutat. Uppdraget att ta fram 
en ny webbplats finns med i 
förvaltningens verksamhetsplan 
2022. 

Undertecknande av avtal med 
Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund angående 
dataskyddsombud 

Kommunstyrelsen 2021-12-15  Avslutad  

 

Uppdrag i nämndplan 2021 

Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Ta fram styrdokument för 
vision och mål samt 
styrmodell 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Ett förslag till vision har 
arbetats fram under våren 
2021 i dialog med de som bor 
och verkar i Marks kommun. 
Planen är att visionen beslutas 
våren 2022. Styrsystemet 
beslutades av kf  december 
2021. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete mot 
målen i Agenda 2030. 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Planen är att kf beslutar om 
styrdokument våren 2022. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
En e-handelstjänst där det är 
enkelt att hitta upphandlad 
vara eller tjänst ska skapas. 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Upphandling av nytt 
inköpssystem för att 
möjliggöra e-handel är 
genomförd och 
implementationsprojekt 
startar september 2021 med 
driftsstart våren 2022. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Samtliga medborgarförslag, 
motioner och styrdokument 
som kommunfullmäktige 
beslutar ska nå upp till den 
nivåerna som finns vid 
följetalen kopplade till 
grunduppdraget. Samma sak 
gäller för de som 
kommunstyrelsen ansvarar 
för. 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Ett stort arbete är genomförts 
2021.  

Från Nämndplan 2021-2022. 
Ta fram ett 
styrdokumenten/policy för 
internationellt arbete 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Väntläge Planen är att detta görs under 
2022. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Implementera 
barnkonventionen i 
kommunens alla 
verksamheter 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Finns med i handledningen för 
tjänsteskrivelser för att få 
med barnperspektivet samt 
utbilda tjänstepersoner. 
Digital utbildning 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

"Barnkonventionen i teori och  
praktik" finns nu tillgänglig på 
kommunens intranät.    

Från Nämndplan 2021-2022. 
Prövning av barns bästa ska 
alltid göras i ordinarie 
besluts-och ärendeprocess 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Hjälptexten till 
tjänsteskrivelsen uppdateras 
med en text om 
barnperspektivet. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Kommunstyrelsen vill följa 
hur många projekt som 
beslutas inom Bästa 
barnkommun 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Kommunstyrelsen får löpande 
information om hur arbetet 
med  Bästa barnkommun 
fortlöper. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Genomför Sveriges 
Kommuner och Regioners 
utbildning Förenkla -helt 
enkelt 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Kommer genomföras under 
2022. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Antalet digitala tjänster via 
kommunens webbplats ska 
öka 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Antalet digitala tjänster 
fortsätter öka och under 2021 
har 16 nya e-tjänster 
lanserats via kommunens 
webbplats, antingen via 
kommunens e-
tjänsteplattform eller via 
något verksamhetssystem.  

Från Nämndplan 2021-2022. 
Arbeta med förbättrad 
infrastruktur där viktiga delar 
är Länsväg 156, Riksväg 41 
och Viskadalsbanan 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Ett ständigt pågående arbete. 
 
 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Bredbandsutbyggnaden ska 
fortgå 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Exempelvis finansiering av 
samförläggning i Sprakared. 
Involverar främst MKVAB. 
 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Kommunen ska göra 
strategiska markinköp 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Ett ständigt pågående arbete. 
 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Uppmärksamma 50 händelser 
i Mark tillsammans med 
föreningar, näringsliv, kyrkor 
och samfund 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Förslag har behandlats i KS 
och utförande pågår. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Utreda på vilket sätt 
besöksnäringen kan utvecklas 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Behandlad av 
kommunstyrelsen 2021-06-
16. 
 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Utreda organiseringen av 
destinationsarbetet och 
besöksnäringen 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Behandlad av 
kommunstyrelsen 2021-06-
16. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Utveckla 
kompetensförsörjningen med 
fokus på att utveckla och 
behålla redan anställda 
medarbetare 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Alla insatser för att stärka 
Marks kommun som attraktiv 
arbetsgivare har samlats i 
projektet "Marks kommuns 
arbetsgivarvarumärke 
- attraktiv arbetsgivare" 
kopplat till en särskild 
handlingsplan. Aktiviteter 
genomförs successivt. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Säkerställa att kommunen 
har ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Utbildning och start av 
arbetsmiljömodul i Stratsys 
pågår, den underlättar chefers 
vardagsarbete i 
arbetsmiljöfrågor. 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Ta fram en lönestrategi för 
kommunen. 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Insamling av synpunkter från 
chefer skedde under 
november och december 2020 
som en del i underlag och 
fortsatt arbete. Finns med i 
nämndplan 2022. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Arbeta fram tydliga strukturer 
för karriär-, utvecklings-, och 
fortbildningsmöjligheter för 
samtliga professioner 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Ej påbörjat Finns med i nämndplan 2022. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Starta upp en ledarakademi 
som är ett led i att internt 
rekrytera framtidens chefer 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Startades september 2021. 

Från Nämndplan 2021-2022. 
Utöka livslängden för 
arbetskläder, genom bland 
annat skrädderi 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Återrapporterad december 
2021. Nytt uppdrag gavs då.  
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8 Följetal 

8.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Kommunstyrelsens följetal 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal företagsbesök 38 49 59 31 

Antal jobb 12 341 12 707 12 569  

Antal följare av nyhetsbrev 
inom näringsliv 

 981 477 419 

Antal trygghetsvandringar  3 0  

Antal företagsbesök 

År 2021 genomfördes 31 företagsbesök. Flera företag avböjde företagsbesök med anledning av 

pandemin. Vissa företagsbesök genomfördes digitalt, men eftersom de flesta företag önskade 

fysiska besök, har flera besök fått skjutas fram.  

Antal jobb 

Antal förvärvsarbetande är en indikator på antal jobb. SCB har ännu inte publicerat statistik för 

antal jobb år 2021. 

 

 

Antal trygghetsvandringar 

Utfall 2021: 3 st 

8.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

Följetalen nedan avser utfall per den 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal tillsvidareanställda, ks förvaltning 65 93 98 97 

Antal tidsbegränsade anställda, ks 
förvaltning 

5 13 6 11 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%), ks förvaltning 

98,5 98,9 98,2 99,2 

Alla anställda ska kunna få önskad 
sysselsättningsgrad (%), ks förvaltning 

   100 

Antal tillsvidareanställda, ks förvaltning 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Se avsnitt Analys av personalförhållanden. 

Antal tidsbegränsade anställda, ks förvaltning 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Not: Statistikuttaget från Personec P Utdata ger värdet 

16 tidsbegränsat anställda. Det faktiska antalet är elva medarbetare fördelade på 

kommunkontoret (7) samt samhällsutvecklingsenheten (4). Differensen förklaras av att fem 

medarbetare i tillförordnade roller räknas som tidsbegränsade samtidigt som de räknas som 

tillsvidareanställda i sin ordinarie roll. Dessa fem medarbetare har lyfts bort från statistiken. 
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%), ks förvaltning 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Se avsnitt Analys av personalförhållanden 

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%), ks förvaltning 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 

tillsvidareanställda är hög. Både män och kvinnor ligger på +98%. Därför presenteras inte 

värden för detta specifika följetal. 

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda, ks 
förvaltning (%) 

2,9 4,5 4,1 5,1 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron, ks förvaltning 
(%) 

25,8 33,9 25,3 47,5 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 
och år), ks förvaltning (%) 

75 78 66 71 

Sjukfrånvaron totalt kommunen   7 8 

Frisktal total kommunen   52 51 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Se avsnitt Analys av personalförhållanden 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Se avsnitt Analys av personalförhållanden 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Se avsnitt Analys av personalförhållanden 

Sjukfrånvaron totalt kommunen 

Avser kommunen. Sjukfrånvaron i kommunen ligger på 7,7 % (k 8,5, m 5,6). KS ligger under 

dessa värden med god marginal. 

Frisktal total kommunen 

Avser kommunen. Frisktalet i kommunen ligger på 50,8 %. KS ligger över detta värde med 

20 %. Både kommunens frisktal som KS frisktal har varit lägre de två senaste perioderna än 

de tre föregående. Detta är sannolikt en effekt av coronapandemin. 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Timtid i timmar, ks förvaltning 2 077 2 682 3 605 1 747 

Fyllnadstid i timmar, ks förvaltning 0 16 8 -5 

Övertid i timmar, ks förvaltning 159 163 165 279 

Timtid i timmar 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. En förklaring till att timtiden har minskat mellan 2020 

och 2021 är att receptionen i kommunhuset, som använder en del timtid, organisatoriskt 

flyttats från kommunstyrelsens förvaltning till teknik- och serviceförvaltningen. Under 2020 
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användes viss timtid till stöd i hanteringen av coronapandemin främst inom kommunikation.  

Fyllnadstid i timmar 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Minusutfallet för 2021 är en rättelse som avser år 2020.  

Övertid i timmar 

Avser kommunstyrelsens förvaltning. Ökningen av övertid har främst skett inom IT-

/digitaliseringsenheten. 


