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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Stor påverkan från coronapandemin 

Särskilt tertial 1 och 2 visade på stor påverkan från coronapandemin. Under en kort period i 

början av året var nämndens samtliga verksamheter stängda, för att sedan sakta öppna upp 

igen. Samtliga bibliotekslokaler hölls stängda för allmänhetens besök till slutet av maj. Idrotts- 

och fritidslokaler har varit stängda för allmänhetens besök till mitten av juli. Det offentliga 

kulturutbudet har varit starkt begränsat. Organiserad barn- och ungdomsverksamhet har dock 

kunnat bedrivas under perioden, vilket också utgör förvaltningens och nämndens största 

verksamhetsområde. 

Många personer har under pandemin vistats mer i skog och mark, vilket medfört ett ökat fokus 

på friluftslivsområdet, och inte minst vandringsleder. En samverkansgrupp avseende översyn 

och förbättrande av vandringsleder är startad. 

Förvaltningens egen verksamhet har tidvis övergått till ett digitalt utbud där så varit möjligt, 

och därigenom utvecklat arbetssätt och metoder som kan komma till nytta även efter att 

pandemin har passerat. 

Extra satsning på sommaraktiviteter för barn och ungdomar  

Sommaren 2021 innebar återigen en särskild satsning på barns och ungdomars fritid. En del 

av satsningen har finansierats genom Bästa barnkommun med bland andra följande 

aktiviteter: 

• Nattidrott/Street Games, som erbjudit prova-på-verksamhet för åldrarna 13-18 år 

under fredagar och lördagar mellan kl 20:00 och midnatt. 

• Fotbollsskola 

• Nycirkusläger 

• Utökad uppsökande öppen ungdomsverksamhet 

En särskild satsning har gjorts på sommarsimskolan, vilket inneburit dubbelt så många elever 

som tidigare. 

Satsningen på Nattidrott/Street Games har fortsatt även under hösten. 

Nya anläggningar och möjligheter 

Nya Lyckeskolans scen ("Blå scen") invigdes lördagen den 23 oktober med ett varierat 

program för olika målgrupper.  En helt ny programform POP-up, riktad till målgruppen 16 – 30 

år tog form och presenterade sin första konsert i december. 

Utbyggnad och renoveringen av Kaskad startade under juni. Badhuset ska byggas ut med en 

25-meters bassäng med 4 banor och en ny terapibassäng och fler omklädningsrum. Den 

ursprungliga delen ska totalrenoveras. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Kulturskola/Kultur för barn och unga   X   

Kultur - fritid   X   

Bibliotek   X   

Kulturskola/Kultur för barn och unga 

Följetalet "Elevernas kreativitet tillvaratas genom att erbjuda Inflytande, delaktighet och 

ansvarstagande i kulturskolan (index)" har inte kunnat mätas, då underlag i form av 

enkätundersökning uteblivit på grund av coronapandemin. 

Sammanfattad bedömning är att grunduppdraget uppfyllts delvis, till följd av coronapandemin. 

All undervisning skedde digitalt under årets första kvartal. Gruppundervisning och orkestrar 

pausades. Alla fysiska konserter och evenemang ställdes in och ersattes av digitala konserter. 

Under höstterminen kunde verksamheten bedrivas som vanligt, konserter och evenemang 

kunde återigen hållas fysiskt. 

Kultur - fritid 

Följetalet "Nämnden bedriver en jämlik och jämställd kultur- och fritidsverksamhet" är inte 

mätbart. 

Sammanfattad bedömning är att grunduppdraget uppfyllts delvis, till följd av coronapandemin. 

Under våren fortsatte smittspridningen i Sverige vilket medförde att alla allmänkulturella 

program för allmänheten ställdes in. Under sommar och höst kunde planerade aktiviteter 

återstarta och genomföras. Dock kunde en lägre publiknivå noteras under hösten jämfört med 

normalår. 

Mötesplatsen Centralen hade under hösten (när verksamheten kunde vara öppen med normala 

förutsättningar) väldigt högt besökstryck, framförallt från högstadieungdomar. 

 

Öppna förskolan (Prisman) har tydligt påverkats av covid-19 under året. Under hösten har 

verksamheten kunnat vara igång inomhus igen med restriktioner, under våren bedrevs 

verksamheten utomhus utifrån de gällande restriktionerna. 

 

Rydals museum har påverkats i hög utsträckning av pandemin och de efterföljande 

restriktionerna. Det har varit stängt under delar av året men från sommaren och framåt har 

verksamheten kunna bedrivas till stor del som vanligt. 

Bibliotek 

Godkänd nivå för följetalet "Antal läsfrämjande aktiviteter", har uppnåtts. (Godkänd nivå: 250; 

Utfall: >400) 

Sammanfattad bedömning är dock att grunduppdraget uppfyllts delvis. 

Detta till följd av de restriktioner och begränsningar som följde i pandemins kölvatten. Under 

större delen av det första halvåret hölls samtliga publika bibliotekslokaler stängda för besök. 

Utlån och utskriftsservice kunde dock fortlöpa med anpassningar. Böcker packades i påsar och 

lämnades ut i entrén, utskrifter och kopiering kunde erbjudas med bibliotekspersonalen som 

mellanhand. Under stängningsperioden var åtkomsten till internet begränsad. En publik dator 

kunde dock bokas i huvudbibliotekets foajé. 

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. 
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Aktuella samarbeten med andra 
nämnder 

Genomförande Resultat 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Skolbibliotek, skapande skola. 
Löpande samarbete. 

Resurser används effektivare när det 
gäller både kompetens och ekonomi. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fördjupat samarbete kring 
gemensamma lokaler  

Identifiering av utvecklingsområden, 
formalisering av samarbete, större 
nytta för invånare. Processer 
rörande Kungabergshallen, Hyssna 
spontanidrottsplats, nya skolan i 
Skene har kunnat tas vidare. Även 
principer för nyttjande av 
gemensamma lokaler (scener) har 
framtagits. 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret  

Översyn av vandringsleder  
Samsyn kring val av leder för 
upprustning 

Folkhälsan Bokstart Läsfrämjande 

Kommunledningskontoret, barn- och 
utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen  

Breddad nulägesanalys delges 
kultur- och fritidsnämnden, gällande 
situationen för barn och unga utifrån 

respektive verksamhetsområde  

Bättre underlag för politisk inriktning 
i arbetet för barn och unga inför 
nämndplan 2022. 

2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

Starta en utredning för att på sikt 
ersätta ishallen i Fotskäl med ny ishall i 
kommunen 

2018-11-22  
Väntläge 

2022-01-17: Utredning återupptagen. 
Avvaktar resultat från 
fritidsvaneundersökning innan 
återrapportering sker. 

Se över rutinerna för hur 
redovisningen av föreningarnas 
hyresintäkter ska gå till och fungera på 
ett tillfredsställande sätt, i syfte att 
bland annat minska risken att betala 
dubbla bidrag för samma lokal 

2020-02-27  
Avslutad 

Rutin tas fram. 

Tydliggöra för föreningarna hur det 
kommunala stödet fungerar. Det bör 
särskilt förtydligas att lokalrelaterade 
kontanta bidrag och lokalsubventioner 
är ett mer omfattande stöd än de 

verksamhetsrelaterade kontanta 
bidragen 

2020-02-27  
Avslutad 

Information ges regelbundet till 
föreningslivet genom ordinarie träffar 
samt övriga kanaler. 

Se över den fördelning som sker i dag 
mellan bidrag till kulturområdet 
respektive fritidsområdet, och ta fram 
ett lämpligt styrdokument i enlighet 
med Marks kommuns riktlinjer för 
styrdokument 

2020-02-27  
Avslutad 

Beredning pågår. 

Årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och 
driftrelaterade bidragen 

2020-02-27  
Avslutad 

Rutin tas fram. 

Utreda och bedöma om motiven, för 
skillnaden mellan subventioner i de 
kommunala lokalerna som 
administreras via lokalbokningen och 
stödet till föreningarna via lokal- och 
anläggningsknutna bidrag till 
föreningar som hyr privata lokaler eller 
driver egna lokaler/anläggningar, 
fortfarande är relevanta 

2020-02-27  
Avslutad 

Beredning pågår. 

Öka digitaliseringen av sin 
administration avseende stöd till 
bidragsberättigade föreningar och 
organisationer 

2020-02-27  
Avslutad 

Digitalisering av föreningsbidrag och 
lokalbokning. Återrapporterad till 
kommunstyrelsen oktober 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden får i 2020-11-26  2022-01-17: Utredning förväntas 
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Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

uppdrag att utreda hur kulturskolan 
kan utvecklas avseende tillgänglighet 
till verksamheten. Olika aspekter ska 

belysas, som till exempel skillnader på 
olika orter och skillnader i val av 
inriktning i verksamheten. 

Pågående färdigställas under Q1 2022. 

Ta fram ett förslag på organisation och 
finansiering av en Fritidsbank i Marks 
kommun. 

2020-12-17  
Avslutad 

Utredningen behandlad vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2021-
11-10 § 124, och därefter expedierad 
till kommunstyrelsen. 

Se över och förbättra rutiner för dels 
hur debitering av övernattningar 
redovisas, dels hur de kommunala 
kostnaderna för de egna lokalerna och 
anläggningarna redovisas 

2020-02-27  
Avslutad 

Rutin framtagen. Återrapporterad till 
kommunstyrelsen oktober 2020.  
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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 barn och unga få en 

bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning 

Nämndens mål: Främja lärande och egenansvar 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Antal offentliga uppföranden i kulturskolan 123 41 38 >= 90  

Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i 
kulturskolan 

0 63 0 >=60  

Kulturskolan andel pojkar (procent)   43   

Antal offentliga uppföranden i kulturskolan 

Nämndens bedömning är att målet delvis uppfyllts under året. Bedömningen grundar sig på 

följande: Alla konserter och evenemang ställdes in eller ersattes digitalt under vårterminen. 

Under hösten togs konsertverksamheten upp igen men i något blygsammare omfattning. 

Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan 

Nämndens bedömning är att målet inte har uppfyllts under året. Bedömningen grundar sig på 

följande: Enkätundersökningen som mäter inflytande, delaktighet och ansvarstagande uteblev 

då undervisning skett digitalt samt att mycket av gruppundervisningen ställs in pga pandemin. 

Kulturskolan andel pojkar (procent) 

En satsning på "teknikämnen" som DJ-kurs och musikproduktion kan gjort att andelen pojkar 

ökat något. Mål för 2021 var 50 % pojkar. 

Nämndens mål: Läsfrämjande 

Nämndens mål på 500 läsfrämjande insatser har på grund av pandemin inte kunnat uppnås. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Antal läsfrämjande aktiviteter 582 386 417 >=500  

Nämndens mål: Den öppna ungdomsverksamheten arbetar utifrån ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv. 

Avseende jämlikhet har verksamhetens möjligheter att nå många ungdomar påverkats av 

pandemin. Med start i december är det öppet varje fredag på Centralen vilket sannolikt 

kommer leda till att fler i målgruppen besöker Centralen sett över tid. 

 

Avseende jämställdhet är det fortsatt en utmaning att skapa förutsättningar för att tjejer ska 
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komma till Centralen i högre utsträckning.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Procentuell andel av målgruppen som nås 
genom verksamhetens mötesplatser 

  14 >25  

Jämställt deltagande i den Öppna 
Ungdomsverksamheten (procent tjejer) 

  32 ≥ 50  

Nämndens mål: Rydals museum ska utöka antalet besökare inom målgruppen ungdomar 

Trots pandemin så har ett stort antal ungdomar tagit del av vår verksamhet.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel besökare målgrupp barn- och unga som 
nås genom Rydals museums verksamhet (i 
procent) 

  27 >10  

Nämndens mål: Det ska fortsatt bedrivas verksamhet på Backagårdsbadet. 

Under sommaren låg fokus på att bedriva så mycket simskola som möjligt, med tanke på att 

Kaskad är stängt en längre tid. Därför har verksamheten bedrivit simskoleverksamhet på 

Backagårdsbadet och Kungabergsbadet plus 7 sjöar runt om i Marks kommun. 

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  

Effektiv lokalbokning 10 98 98 = 10  

Effektiv lokalbokning 

Utifrån ett användarperspektiv har det skett en övergång till en digitaliserad hantering av såväl 

bokning av lokaler som bidragsansökningar. Syftet med digitaliseringsarbetet är att möjliggöra 

en hög grad av självservice. Vi kan dock konstatera att ett upplägg baserat på hög grad av 

självservice även kräver en hög grad av support. Konsekvensen av detta är att arbetet snarare 

omformas än uteblir för administrationen inom Fritid. 

 

Målsiffran 2021 avser en skala på 1-10 där 10 avser 100%. Utfallet 2021 är således 98%.  

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Sjukfrånvaron ska minska 6,8 5,15 3,2 <5  

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Personalomsättning (%) 16 10 20 10  
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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. 

Text från Oktoberrapport 2021: 

Kommunstyrelsen har i beslut § 147/2021 uppmanat kultur- och fritidsnämnden att senast i 

samband med oktoberrapporten 2021 redovisa vad nämnden har gjort för att åtgärda de 

brister som identifierats i nämndens internkontrollarbete. 

Det har varit otydligt för förvaltningen hur arbetet med internkontroll ska gå till. En 

processbeskrivning framtas därför, parallellt med framtagande av nämndplan. 

Processbeskrivningen i korthet, med utgångspunkt i Marks kommuns styrsystem: 

1. Planering:   

1. Identifiering av risker i form av bruttolista, utifrån befintliga processer 

2. Prioritering av risker utifrån riskbedömning 

3. Identifiering/skapande av kontrollmoment (rutin) 

4. Identifiering/skapande av uppföljningsmoment (rutin) 

5. Dialog och samverkan (APT, FSG, politik) och beslut (KFN) 

2. Genomförande:   

1. Utförande av kontrollmoment (enligt rutin) 

3. Uppföljning och förbättringar:  

1. Uppföljning av kontrollmoment (enligt rutin) 

2. Återrapportering genom Stratsys vid bokslut 

3. Förbättringsmöjligheter medtas till kommande års planering 

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen 

Ekonomi 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Inköp utanför avtal 
KLK via upphandlingsenheten 
rapporterar leverantörstrohet till 
nämnden. 

Inget underlag har inkommit från 
inköpsenheten. Det finns därför 
inget underlag att kontrollera och 
följa upp. Detta har påtalats till 
berörda. 

Personal 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Saknar kompetens för att driva 
digitalisering 

Intern enkätundersökning under 
2021 för att kartlägga kompetenser 
inom förvaltningen. 

Enkätundersökning (självskattning) 
besvarades av ungefär hälften av 
förvaltningens personal (låg 
svarsfrekvens). Av de svarande 
uppgav mycket få att de inte har en 
adekvat digital kompetens för sitt 
uppdrag. Flertalet uppskattar sin 
digitala kompetens som tillräcklig, 
eller mer än tillräcklig. 

 
Det finns ett stort antal 
program/system (mjukvara) som 
dagligen används i förvaltningen. De 
flesta uppger att de gärna vill 
utveckla sitt användande/kunnande 
av mjukvaran. 
 
Kompetensen avseende 
digitalisering/utveckling är osäker. 
Här finns dock stöd att söka av 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

digitaliseringsenheten. 

Administration 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Inte hanterar personuppgifter enligt 
GDPR 

Säkerställa att vi hanterar 
personuppgifter enligt gällande 
centrala regelverk och riktlinjer. 

Kultur- och fritidsnämnden hanterar 
personuppgifter utifrån centrala 
regelverk och riktlinjer. Dock saknas 
skriftliga rutiner för att regelverk och 
riktlinjer följs på ett standardiserat 
sätt. Det pågår ett arbete att 
utveckla skriftliga rutiner. 
 
I samband med att Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund från 
och med den första januari 2022 har 
utsetts till dataskyddsombud, 
kommer flertalet granskningar att 
ske av samtliga nämnder under 
2022, vilket kommer kvalitetstesta 
dataskyddsarbetet.  

Att målen inte nås med 
verksamhetens utformning 

En analys av hur förvaltningens 
verksamhet är uppbyggd och hur väl 
den linjerar med de politiskt 
beslutade målen ska ske. Under 
2021 fokuseras analysen på öppen 
ungdomsverksamhet. 

Den öppna ungdomsverksamheten 
har belysts under 2021 i syfte att 
kartlägga verksamhetens förmåga 
att efterleva de mål som är politiskt 
beslutade. 
 
Kartläggningen visar att 
verksamheten kan uppnå de mål 
som är satta gällande både 
jämställdhet och jämlikhet - även 

om pandemin har gjort 
analysarbetet svårare.  

Olikheter i förförståelse mellan 
nämnd och förvaltning. 

Nämnd och berörda funktioner på 
förvaltningen skapar sig en 
gemensam bild av förutsättningarna, 
lokalt och globalt, för hela kultur- 
och fritidsområdet. 

Redovisning av nulägesanalyser 
kopplade till KFN:s verksamhet har 
skett vid nämndsammanträden i 
april (skydd- och säkerhetsenheten), 
maj (social- samt barn- och 
utbildningsförvaltningarna). 
Redovisning av nulägesanalys över 
KFN:s verksamhetsområde skedde i 
juni. Workshop angående 
nämndplan skedde under oktober i 
samarbete mellan nämndledamöter, 
med stöd av förvaltningens 
personal. 

Medborgare och föreningar 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Ojämn fördelning av förvaltningens 
resurser mellan föreningar 

Medarbetare som har kontakt med 
föreningslivet identifierar under året 
extra resursbehov. 

Helhetsbedömningen för 2021 är att 
variationen mellan de olika 
föreningarnas behov av stöd och 
service är fortsatt stor. Belastningen 
på personal som arbetar med 
föreningsfrågor varierar också 
utifrån samma princip, att ett 
mindre antal föreningar stundtals 
kräver stor andel av befintliga 

resurser. Belastningen är hanterbar 
inom ramen för det uppdrag och de 
tjänster som är kopplade till 
kontakter med föreningslivet. 
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5 Personal 

5.1 Analys av personalförhållanden 

Förvaltningen har haft en sjunkande trend avseende sjukfrånvaro, och har nu nått det 

kommunövergripande målet (under 5 % sjukfrånvaro). Det kan dock finnas enskilda 

verksamheter som redovisar högre sjukfrånvaro, och det kan gå att sänka den totala 

sjukfrånvaron ytterligare. 

Personalomsättningen blev något lägre än befarad, men än dock på en hög nivå. I en mindre 

personaltät organisation får dock en handfull avslutade anställningar ett stort utslag i 

statistiken. Detta tal ska följas noga, för att se om det finns någon trend. 

Under 2021 har särskild satsning gjorts på badhuspersonal, genom den så kallade 

Omställningsfonden (KOM-KR). Insatser har gjorts för att dels repetera tidigare förvärvade 

kunskaper, men även kompetensutveckling. 

Planering av övrig kompetensutveckling har skett genom individuell planering mellan 

respektive medarbetare och chef. 
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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 14 732 11 151 11 560 14 208 -2 648 

Personalkostnader -39 929 -39 317 -39 861 -42 014 2 153 

Övriga kostnader -50 344 -51 808 -50 021 -50 994 973 

Nettokostnader -75 541 -79 974 -78 322 -78 800 478 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

      

Kulturskola -8 878 -9 366 -9 660 -9 445 -215 

Bibliotek -11677 -11 749 -11 259 -11 889 630 

Övrig kultur- och 
fritidsverksamhet 

-51 986 -58 859 -57 403 -57 466 63 

Nettokostnader -72 541 -79 974 -78 322 -78 800 478 

Preliminärt utfall inlagt: 2022-01-14 

Analys av driftredovisning 

Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall den sista december 2021 på 78,3 mnkr är 99 % av 

nämndens budgetram på 78,8 mnkr och innebär ett överskott om 0,5 mnkr. Avvikelsen 

kopplat till covid-19 beräknas till ca: 2,6 mnkr högre nettokostnader under året och består 

främst i intäktsbortfall på fritids- och idrottsanläggningar samt inomhusbad. Detta vägs på 

totalen upp av framförallt 1,3 mnkr lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter, 

sjukskrivningar och vakanser, samt ett nettoöverskott om 1,9 mnkr på föreningsbidrag. 

Årets nettoutfall blev 1,7 mnkr lägre än föregående års helårsutfall. Främsta skillnaden mellan 

åren ligger i 2,5 mnkr lägre utfall på föreningsbidrag i år. Dessutom inkluderade utfallet 2020 

tidigarelagda kostnader om 2,1 mnkr enligt KF §160/2020 2020-10-22. Istället har nämnden 

haft 2,8 mnkr högre kostnader för internhyror kopplat till ny- och ombyggda anläggningar 

inklusive nya Lyckeskolan i år.  

Intäkter 

Årets intäkter på 11,6 mnkr är 81 % av årsbudgeten och innebär ett underskott på 2,6 mnkr. 

Avvikelsen kan främst hänföras till ett inkomstbortfall om ca: 4,3 mnkr med anledning av 

covid-19, främst på fritids- och idrottsanläggningar samt inomhusbad. Inomhusbadet som nu 

är stängt för renovering ser ca: 2 mnkr i ytterligare intäktsbortfall sedan badet stängde. 

Avvikelsen vägs delvis upp av externa bidragsmedel från stat och region, samt medel från 

kommunstyrelsen kopplat främst till Bästa barnkommun och Mark 50 år. 

Årets intäkter blev 0,4 mnkr högre än under 2020, främst kopplat till 1,5 mnkr högre 

driftbidrag från kommunstyrelsen i år, framförallt för aktiviteterna Bästa barnkommun och 

Mark 50 år. Utöver detta har det kommit ca: 1,4 mnkr högre bidrag från externa finansiärer i 

år. Nämndens hyresintäkter i fritids- och idrottsanläggningar har påverkats negativt av covid-

19 under båda åren, men under 2021 blev bortfallet 1,6 mnkr mer än under 2020. Utöver 

detta har årets stängning av inomhusbadet för ombyggnation sänkt intäkterna på badet med 

ytterligare ca: 1 mnkr jämfört med 2020.  

Personalkostnader 

Årets personalkostnader på 39,9 mnkr är 95 % av årsbudgeten och innebär ett överskott på 

2,2 mnkr.Avvikelsen inkluderar ca: 0,9 mnkr lägre kostnader kopplat till covid-19, framförallt 
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beroende på att verksamheter inte kunnat hållas igång för allmänheten på exempelvis 

inomhusbad och museum. Total avvikelse kopplat till vakanser, sjukskrivningar och 

tjänstledigheter ligger under året på 1,3 mnkr. I denna avvikelse ingår främst lägre kostnader 

på bibliotek och på Familjecentrum. På inomhusbadet har kostnaderna dessutom blivit 0,7 

mnkr lägre till följd av att badhuset varit stängt för ombyggnation under hösten. Istället ligger 

extra personalkostnader knutna till projekt och aktiviteter som finansierats med statsbidrag 

och från kommunstyrelsen. 

Årets personalkostnader blev 0,5 mnkr högre än utfallet 2020, främst kopplat till vakanser och 

sjukskrivningar under föregående år. Dessutom är årets personalkostnader i externt 

finansierade projekt samt aktiviteter som finansierats av kommunstyrelsen högre i år än under 

2020. Istället blev personalkostnaderna på inomhusbadet 1 mnkr lägre i år till följd av 

överintag av personal 2020, samt lägre kostnader 2021 efter årets stängning för 

ombyggnation. 

Övriga kostnader 

Årets övriga kostnader på 50 mnkr är 98 % av årsbudgeten och innebär ett överskott på 1 

mnkr. Den största avvikelsen handlar om 2,2 mnkr lägre kostnader på inomhusbadet, där 

ca: 1,4 mnkr kan kopplas till stängningen för ombyggnation och resten till covid-19. På totalen 

beräknas covid-19 ha sänkt nämndens övriga kostnader med ca: 0,8 mnkr. 

Föreningsbidragens kostnader blev slutligen 1,5 mnkr lägre än budget och 2,1 mnkr lägre än 

under föregående år. Även föreningsmiljonen lämnar ett överskott om 0,2 mnkr. Istället ligger 

ca: 2,6 mnkr högre kostnader i projekt kopplat till externa bidragsmedel samt på aktiviteter 

som finansieras av kommunstyrelsen, såsom Bästa barnkommun. Dessutom blev utfallet på 

nya Lyckeskolan 0,2 mnkr högre än budget, främst kopplat till kapitalkostnader på årets 

investeringar. 

Årets övriga kostnader blev 1,8 mnkr lägre än under 2020. Framförallt har nämnden haft 2,1 

mnkr lägre utfall på föreningsbidrag i år än under förra året. Under föregående år fanns även 

utfall på 2,1 mnkr i tidigarelagda kostnader i enlighet med KF §160/2020 2020-10-22, som 

inte finns i år. Covid-19 beräknas också ha sänkt årets övriga kostnader med ca: 1,2 mnkr 

jämfört med föregående år. Utöver det beräknas kostnaderna på inomhusbadet ha blivit 1,4 

mnkr lägre i år med anledning av badets stängning för ombyggnation. 

Istället har nämnden haft 2,8 mnkr högre kostnader för ny- och ombyggda anläggningar i år, 

vilket även inkluderar Lyckeskolan. Aktiviteter och projekt som finansierats från 

kommunstyrelsen samt externa bidragsgivare har dessutom genererat ca: 2,1 mnkr högre 

kostnader i år än förra året.  

ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET 

Kulturskolan 

Kulturskolans nettoutfall på 9,7 mnkr är 102 % av budgeterade medel och innebär ett 

underskott om 0,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på 0,1 mnkr högre personalkostnader 

kopplat till semesterlöner och nyrekryteringar, samt 0,1 mnkr extra övriga kostnader som 

främst handlat om att digitalisera verksamheten för att anpassa sig till covid-19.Både intäkter 

och kostnader inkluderar även utfall på den av kommunstyrelsen finansierade aktiviteten Mark 

50 år och högre utfall vad gäller statligt finansierade projekt. 

Årets nettoutfall blev 0,3 mnkr högre än under 2020, främst kopplat till högre 

personalkostnader 2021 till följd av nyrekryteringar, samt högre övriga kostnader 2021 på 

grund av anpassningar till covid-19. Både intäkter och kostnader inkluderar även aktiviteten 

Mark 50 år och högre utfall i år vad gäller externt finansierade projekt. 

Bibliotek 

Nettoutfallet på bibliotek på 11,3 mnkr är 95 % av budgeterade medel och innebär ett 

överskott om 0,6 mnkr. Avvikelsen kan främst kopplas till 0,5 mnkr lägre personalkostnader 

till följd av tjänstledigheter och sjukskrivningar samt 0,1 mnkr högre intäkter kopplat till 

samarbetsprojekt med Folkhälsan. Både intäkter och kostnader inkluderar även högre utfall i 

statligt finansierade projekt. 

Årets nettoutfall blev 0,5 mnkr lägre än under 2021, främst kopplat till tidigarelagda kostnader 
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om 0,5 mnkr enligt KF §160/2020 2020-10-22 under 2020. 

Övrig Kultur- och fritidsverksamhet 

Den övriga Kultur- och fritidsverksamhetens nettoutfall på 57,4 mnkr är 100 % av årets 

budget och ligger i princip i nivå med budget på totalen. Avvikelsen kopplat till covid-19 

beräknas till ca: 2,5 mnkr högre nettokostnader under året och består främst i intäktsbortfall 

på fritids- och idrottsanläggningar samt inomhusbad. Detta vägs på totalen upp av framförallt 

0,7 mnkr lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukskrivningar, samt ett 

nettoöverskott om 1,9 mnkr på föreningsbidrag. 

Årets nettoutfall på övrig Kultur- och fritid blev 1,5 mnkr lägre än helårsutfallet 2020. Den 

största skillnaden mellan åren ligger i 2,5 mnkr lägre utfall på föreningsbidrag. Utöver detta 

hade verksamheten under 2020 1,5 mnkr i tidigarelagda kostnader enligt KF §160/2020 2020-

10-22. Inomhusbadet har också haft ca: 1 mnkr lägre nettokostnader under hösten då badet 

stängt för ombyggnation. Istället ligger 2,8 mnkr i utökade kostnader för internhyror till ny- 

och ombyggda anläggningar i utfallet i år. Slutligen inkluderar årets utfall 0,6 mnkr högre 

personalkostnader jämfört med föregående år kopplat till vakanta tjänster under 2020. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Arbetsförmedlingen 215 272 387 -115 

Försäkringskassan -
 sjuklöneersättning 

373 144 0 144 

Sjuhärads kommunalförbund 0 150 0 150 

Skolverket 0 0 70 -70 

Socialstyrelsen -
 Sommarlovsaktiviteter 

0 482 0 482 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 0 384 0 384 

Statens Kulturråd - böcker 0 76 25 51 

Statens Kulturråd - musik och 
kulturskola 

309 555 305 250 

Statens Kulturråd - stärkta 
bibliotek 

566 560 500 60 

VG-regionen Kulturnämnden 300 300 70 230 

Summa 1 763 2 923 1 357 1 566 

Kommentar statsbidrag 

Arbetsförmedlingen 

Lönebidrag har under 2020 och 2021 betalats ut till museum, bibliotek och kulturskolan. 

Försäkringskassan 

Ersättning för sjuklöner med anledning av covid-19. 

Sjuhärads kommunalförbund 

Bidrag till projekt på Museum 

Skolverket 

Bidrag till skolbibliotek 

Socialstyrelsen 

Bidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år under 

2021. Bidraget har nyttjats inom Öppen ung, Arrangemang och Bibliotek. 
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Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 

Bidrag att nyttjas till föreningsbidraget lokalt aktivitetsstöd. 

Statens Kulturråd 

1: Statsbidrag till litteratur. Betalas ut till Bibliotek. Inget utfall 2020, men 2021 har ett e-

bokstöd och ett litteraturstöd betalats ut. 

2: Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet: 

Ändamålet med statsbidraget är att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- 

och kulturskole-verksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna for barn och ungdomar 

att delta i verksamheten. Bidraget har betalas ut till Kulturskolan i sex omgångar från 2016-

2021 om sammanlagt 3,3 mnkr. Återstående bidrag i dec 2021: 0,8 mnkr. 

3: Statsbidrag till folkbibliotek för stärkta bibliotek: Ändamålet med bidraget är att öka 

utbud av och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Insatserna ska i första 

hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen. 

Bidrag har betalats ut till Bibliotek i fyra omgångar från 2018-2021 om sammanlagt 1,9 mnkr. 

Återstående bidrag dec 2021: 0,4 mnkr. 

VG-regionens Kulturnämnd 

Bidrag för Nycirkusfestival i Rydal på 300 tkr för 2020 och 300 tkr till för 2021. Årets bidrag 

delas mellan Nycirkus och en utställning på museum i Rydal. 

Utveckling och finansiering på längre sikt 

Inomhusbadets ombyggnation 

Kultur och fritid aviserade under hösten 2021 att inomhusbadet med anledning av 

ombyggnationen beräknar ett underskott om ca: 1 mnkr under 2022, främst till följd av 

uteblivna intäkter. Detta har rent budgetmässigt hanterats genom en neddragning på 1 mnkr i 

personalbudgeten på inomhusbad år 2022 och är alltså en tillfällig neddragning under 

ombyggnadsåret. Nämnden räknar inte med att kunna hantera denna avvikelse inom ram. 

Nämnden kommer däremot att återkomma med ett äskande om ramökning vad gäller 

beräknad ny internhyra till följd av ombyggnationen. Enligt uppgifter från teknik- och service 

planeras badet preliminärt står klart december 2022. Beräknad investering ligger på 143 mnkr. 

Med 33 års avskrivning och internränta 1,25%, motsvarar det kapitalkostnader: avskrivning 

4.303 tkr + ränta 1.775 tkr. Drift beräknas till 2.177 tkr. Totalt ca: 8,3 mnkr per år. 

Lyckeskolans internhyra 

En komponentindelning av hela skolans investeringsprojekt skedde efter skolan var färdig. 

Detta ledde till högre kapitalkostnader för Teknik- och service, som därmed kommer att höja 

internhyran för skolan. För Kultur- och fritids del innebär det ytterligare 0,3 mnkr årligen i 

internhyra, som nämnden inte kompenserats för i ram. 

Med anledning av detta kommer nämnden att återkomma med äskande om ramökning under 

innevarande år 2022. 

covid-19 

Den pågående pandemin har tydligt påverkat framförallt verksamheternas intäkter. Hur 

spridningen utvecklas i samhället är svårt att säga. En fortsatt pågående pandemi kommer 

troligen ha en fortsatt negativ påverkan på verksamheternas ekonomi. 

6.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 Budgetavvikelse 2021 

Ej fördelad invest ram 200 0 200 

Basutställning Rydal 200 0 200 

Lyckeskolans hallar 400 701 -301 
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Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 Budgetavvikelse 2021 

Blå scen Lyckeskolan 1 750 1 440 310 

Bryggor och badplatser 150 300 -150 

Summa 2 700 2 441 259 

Arbetet med basutställningen Rydals museum är framflyttat och sker fördelat under perioden 2022- 2024. 

Analys 

Analys investeringsredovisning 

Den stora satsningen för nämnden under 2021, var framför allt scenteknisk utrustning samt 

AV-teknik till Lyckeskolans scen (Blå scen). På grund av investeringens storlek beviljades 

nämnden en tillfällig ramökning av investeringsbudgeten. 
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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 

Marks kommun och kultur- och fritidsnämnden har genom Rydals museum inlett deltagande i 

BeCULTOUR (Beyond Cultural Tourism), ett projekt inom EU:s forskningsprogram Horizon 

2020. Projektets syfte är att hitta nya, mer platsspecifika och cirkulära arbetssätt för att 

utveckla kulturhistoriska miljöer 

Uppföljning av attraktivitetsplanen 

Arbete utifrån attraktivitetsplanen kan generellt utvecklas, men framför allt synliggöras mer. 

Nämnden har under 2021 utrett hur scenkonstutbudet i Marks kommun kan utvecklas, och 

integrerat åtgärder från utredningen i nämndens mål- och resultatstyrning för 2022. 

Scenkonstutbudet i Marks kommun har stor utvecklingspotential, och är en viktig del i ett 

levande kulturliv och en attraktiv kommun 

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. 

Nämnden har i dagsläget 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. 

Nämnden har inte någon avtalssamverkan med annan kommun. 

7.2 Åtgärder gällande internkontroll 

Se punkt 4.1 
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8 Följetal 

8.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Föreningsbidrag 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Föreningar som erhåller 
föreningsbidrag (antal) 

180 195 193 187 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv. 7-
12 år 

28 27 25  

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv. 13-
25 år 

36 36 30  

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, flick/pojk 7-
12 år 

74 564 71 118 65 050  

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, flick/pojk 13-
25 år 

183 960 178 884 149 010  

Statistik avseende deltagartillfällen hämtas från Kolada, 2021 ej klart vid årsrapportens färdigställande. 

Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) 

Ett antal föreningar har inte haft möjlighet att genomföra sitt årsmöte pga. pandemin och är 

då inte längre bidragsberättigade föreningar.  

Öppen ungdomsverksamhet 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Öppen ungdomsverksamhet, 
personaltimmar per vecka 

107 116 118 107 

Öppen ungdomsverksamhet, 
öppna timmar per vecka 

24 27 30 29 

Öppen ungdomsverksamhet, 
besökare per vecka på 
mötesplatserna (Centralen och 
Gårn) 

92 96 37 43 

Öppen ungdomsverksamhet, 
övrig verksamhet per vecka 
(timmar) 

41 31 26 20 

Öppen ungdomsverksamhet, 
antal regelbundna 
mötesplatsbesökare per vecka 

63 80 56 120 

Öppen ungdomsverksamhet, 
besök per vecka, övrig 
verksamhet 

109 100 31 38 

Andel Tjejer   38 32 

Andel icke-binära   1 2 

Uppsökande verksamhet, antal 
timmar per vecka 

  1 886 11 

Uppsökande verksamhet, antal 
besök per vecka 

   179 

Ungdomsproducerad 
verksamhet, total andel 

   11 
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Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Producerande ungdomar, total 
andel av målgruppen 

   1 

Öppen ungdomsverksamhet, 
öppettider per vecka för digital 
mötesplats. 

   8 

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka 

Stor påverkan av pandemin, bl. a har GårN i Fritsla har varit helt nedstängd, Digital mötesplats 

har haft extraöppet under hösten. Med start i december så är det öppet varje fredag på 

Centralen. 

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka på mötesplatserna (Centralen och Gårn) 

Kraftig påverkan av pandemin, både gällande öppethållande men också målgruppens beteende 

avseende de eventuella risker som kopplas ihop med att besöka en mötesplats under en 

pandemi.  

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna mötesplatsbesökare per vecka 

En ökning jämfört med tidigare som till stor del  beror på högt besökstryck på Centralen under 

hösten -21. Årskurs 8 läsår 21/22 kan ses som nya i målgruppen eftersom de inte kunde 

besöka Centralen under hösten -20 när de gick i årskurs 7.  

Andel Tjejer 

Centralen som mötesplats verkar fortsatt inte attrahera tjejer, andra delar av verksamheten 

som t ex uppsökande når fler tjejer.  

Tempererade utebad 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Tempererade utebad (2st), 
öppet-timmar/vecka under 
säsong (skolavslut-skolstart) 

   131 

Tempererade utebad (2st), öppet-timmar/vecka under säsong (skolavslut-skolstart) 

Backagårdsbadet och Kungabergsbadet har sammanlagt under säsongen varit öppna 131 

timmar i veckan. 

 

Kaskad 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Kaskad, besök/vecka 2 045 1 912 1 133 0 

Kaskad, besök/vecka 

Kaskad var stängt för allmänheten hela året, på grund av coronapandemin, och därefter 

ombyggnation.  

Simundervisning 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Simundervisning, antal elever 701 722 1 828 1 589 

Simkunnighet (%) 95 96 88 86 
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Simundervisning, antal elever 

Under vårterminen undervisades åk. 2 - 6. 

 

Höstterminen undervisades endast åk. 5  samt elever ur åk. 6 som ej blivit godkända. 

Rydals Museum 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Rydals Museum, 
öppettim/vecka 

25 23 23 23 

Rydals Museum, besök/vecka 219 226 203 146 

Rydals Museum, visningar/år 243 199 92 103 

Antal skolvisningar 92 100 22 24 

Antal elever 1 961 2 034 395 410 

Andel kvinnor i procent av 
besökarna 

60 58 40 58 

Rydals Museum, öppettim/vecka 

Museet var helt stängt för besök under perioden 1/1 – 21/4 2021. 

Rydals Museum, besök/vecka 

Beräknat på 37 öppetveckor.  

Rydals Museum, visningar/år 

Sammanlagt 845 deltagare.  

Antal skolvisningar 

Som en följd av stängning och skolans restriktioner.  

Antal elever 

Som en följd av stängning och skolans restriktioner.  

Biblioteken 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Bibliotek, öppettim/vecka 221 213 144 196 

Bibliotek, utlåning/kommuninv 7 6 6 4 

Bibliotek, antal besökare per år 219 849 215 294 140 214 71 867 

Bibliotek, antal besökare per 
vecka 

4 228 4 141 2 804 1 367 

Inköp av barn- och 
ungdomsmedia i relation till 
övrig media 

34 34 34 34 

Utlån av barn- och 
ungdomsmedia i relation till 
övriga lån 

54 53 54 54 

Boken kommer - antal besök 174 178 296 169 

Öppna förskolan 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal besökare 7 700 6 856 3 771 1 149 
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Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal utbildningstillfällen 81 65 39 9 

Antal deltagare på utbildningar 1 837 1 075 363 65 

Antal besökare 

Kraftig påverkan av pandemin och av att övriga delar av Prisman inte varit på plats.  

Antal utbildningstillfällen 

Kraftig påverkan av pandemin och av att övriga delar av Prisman inte varit på plats. 

Antal deltagare på utbildningar 

Kraftig påverkan av pandemin och av att övriga delar av Prisman inte varit på plats. 

Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr per invånare 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Kostnad idrotts- och 
fritidsanläggningar kr/inv 

928 986 990  

Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv 

Utfall 2021 (från Kolada) är ej publicerat. Utfall 2020 är felaktigt angivet vid förra 

årsrapporten, det ska vara 1267.  

Kostnad kulturverksamhet, kr per invånare 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Kostnad kulturverksamhet 
kr/inv 

982 994 994  

Kostnad kulturverksamhet kr/inv 

Utfall 2021 (från Kolada) är ej publicerat. Utfall 2020 är felaktigt angivet vid förra 

årsrapporten, det ska vara 1023. 

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 83 80 79 76 

Antal tidsbegränsade anställda 12 11 15 9 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

88 86,3 86,1 88 

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,6 6,8 5,5 3,2 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

55,8 56,2 35,4 29,2 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 68 62 63 69 



22 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

och år) (%) 

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 7 449 10 975 7 749 5 063 

Fyllnadstid i timmar 1 797 2 796 1 021 391 

Övertid i timmar 1 131 1 222 566 307 
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