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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Det är en stor efterfrågan på nya detaljplaner och ännu märks ingen nedgång i förfrågningar 

trots pågående pandemi (Covid -19) samt en befarad kommande lågkonjunktur i 

byggbranschen. 

Flera stora planarbeten pågår i kommunen. Störst intresse för nya detaljplaner finns i 
centralorten samt de nordvästra delarna av kommunen. Det går dock att skönja ett ökat 

intresse i de sydvästra samt nordöstra delarna av kommunen. Under året har 8 detaljplaner 

antagits vilket omfattar antagande av över 400 bostäder. 

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

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

Bygglovsverksamheten har utvecklat processen för att söka bygglov. Sökande har möjlighet 

att få material/datafil med vilka handlingar som krävs inför en ansökan. Detta för att sökande 
lättare och på ett övergripande sätt ska kunna ta till sig vilken kvalitet som förväntas i 

ansökningshandlingarna för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Informationen finns 

på Marks kommuns hemsida. 

Bygglovsverksamheten testar nya angreppssätt och har under året provat idén att ha förmöte 

med sökande innan ansökan skickas. De tillfällen vi har praktiserat detta hittills har resultatet 

blivit väldigt bra och de sökande har varit mycket nöjda. 

Bygglovsverksamheten har utvecklat arbetssätt tillsammans med Miljöenheten samt med 
Teknik- och serviceförvaltningen i syfte att få en smidigare process. I förlängningen ska detta 

ge positiva effekter för de sökande. 

Bygglovsverksamheten har arbetat för att bredda kompetensen för avdelningen vilket också 

ska gynna tjänstemannen vilket leder till positiva effekter mot de sökande samt de vi 

samarbetar internt med. 

För att kunna effektivisera processen har mallar tagits fram som ska ge positiva effekter för 

handläggarna vilket leder till bättre och snabbare handläggningstider. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 

grad 
Delvis I låg grad Inte alls 

Bygglov och detaljplaner  X    

Bygglov och detaljplaner 

Det är viktigt att förse kommunens medborgare och verksamhetsutövare med en effektiv och 

rättssäker handläggning och ett gott bemötande. 

Både plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden har införskaffat och implementerat ett 
nytt ärendehanteringssystem föregående år. Projektet syftar till att få ökad effektivitet och 

därmed bättre service till de som kommer i kontakt med förvaltningen. 

Bygglov 

Handläggningstiden på bygglovsverksamheten har förbättrats sedan föregående år. Hittills 
under 2021 har 99 % bygglovsärenden hanterats inom 10 veckor (från komplettdatum). Antal 

ärenden 2021 har ökat jämfört med 2020, från 649 till 687. (inkluderat förhandsbesked, 

tillbyggnader, nybyggnader, strandskydd, tillsynsärenden, eldstäder mfl). 

På byggnadsinspektion har vi arbetat med nya typer av mallar för att uppfylla nya krav som 

Boverket ställer från och med 1 januari 2022. 

Kartverksamheten har utvecklat sin verksamhet med nya rutiner och uppdaterade texter i 

mallarna. 

En ny typ av karta har tagits fram. Detta för att säkerställa att lagkrav uppfylls både utanför 

och inom detaljplan. 

På administrationen har vi påbörjat arbetet med att hitta rutiner för att enklare kunna avsluta 

tidigare ärenden som är inaktiva. 

Detaljplan 

Flera stor planerarbeten pågår så som Kv. Folkskola i Kinna, Smälteryd i Sätila och Stommen i 

Horred samt en mängd mindre planer runt om i hela kommunen. Nämndens medarbetare har 
assisterat Kommunstyrelsen med bland annat programarbeten, Målbild Kinna Centrum och 

utredning av exploatering på jordbruksmark. 

Arbetet med att digitalisera alla detaljplaner pågår för fullt som en del i arbetet med en 

smartare samhällsbyggnadsprocess. Nästan alla planer är nu tolkade i sina ytor, återstår gör 

granskning av bestämmelsetolkning på mindre än hälften av planerna. 
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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 

Fyrpresidiemöten 
Möten mellan presidierna för PBN, 

MN, TSN, KS. 

Ökad samsyn, transparens och 

deltagande i komplexa frågor. 

Presidiemöten 
Möten mellan presidierna för PBN 

och KS samt mellan PBN och MBAB 

Ökad samsyn, transparens och 

deltagande i komplexa frågor. 

Samordningsmöte angående 

lokalisering av framtida skolor och 

förskolor 

Regelbundna dialoger mellan på BUF 

och SBF samt berörda funktioner på 

TSF 

Identifiera lämpliga lokaliseringar av 

skolor och förskolor. Ökad samsyn. 

Ge god planering för investeringar 

och framförhållning i 

verksamhetsplanering. 

Samordning kring 

samhällsbyggnadsprocessen 

(förvaltningsnivå) 

Möten mellan tjänstemän från TSF 

och SBF. 

Ökad samsyn, transparens och 

deltagande i komplexa 

planeringsfrågor. Ge god planering 

för investeringar och framförhållning 

i verksamhetsplanering 

Välkomstkommitté  

(förvaltningsnivå) 

Samarbete mellan tjänstemän från 

främst SBF samt TSF. Även andra 

delar av kommunorganisationen kan 

beröras 

Bättre service till verksamheter som 

vill etablera sig eller utveckla sin 

verksamhet i kommunen. 

Samarbete kring Kontaktcenter 

(förvaltningsnivå) 

Regelbundna dialoger och 

avstämningsmöten mellan 

tjänstemän från SBF och 

kommunenskontaktcenter. 

Utveckla och effektivisera 

tillgängligheten. Förbättra servicen 

gentemot kommuninvånare och 

näringsliv. 
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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 vi vara en kreativ 

kommun för att alla ska trivas med att bo och leva 

Kommungemensamma mål: En god kommunal service 

Nämndens mål: Medborgarna upplever att förvaltningens handläggning är serviceinriktad och 

effektiv 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Kundnöjdhet (NKI) 59 63 63 = 80  

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 

veckor 
84% 88% 86% ≥90%  

Genomsnittlig handläggningstid mellan 

planbesked fram till påbörjat detaljplanarbete 
 

2,49 

månader 
2,5 månader 

= 3 

månader  

Mediantid från planuppdrag till antagande, i 

antal månader 
 

21,1 

månader 

29,8 

månader 
18 månader  

Mediantid från samrådsstart till antagande, i 

antal månader 
  

14,3 

månader 
10 månader  

Andel överklagade detaljplaner   25% 27%  

Antal bostäder som planlagts, per 1 000 

invånare 
  11,9 10,1  

Handläggningstiden för detaljplaner överskrider nämndens mål till stor del beroende av två planer med mycket lång 

handläggningstid 

Kundnöjdhet (NKI) 

Upplevd servicegrad är likvärdigt med föregående år. Vid delåret var siffran på 57 så värdet 

har förändrats från låg till godkänd nivå enligt NKI-gradering. Undersökningen mäter 
kundnöjdheten i företagsärenden. Eftersom andel företagsärenden är få i antal jämfört med 

totalt antal ärenden så får enskilda svar stor påverkan på resultatet. Observera att NKI-
undersökningen inte är fullständig för 2021 ännu. Slutligt resultat finns tillgängligt på Sveriges 

Kommuner och Regioners hemsida efter det att årsrapporten lämnats till Kommunstyrelsen. 

Nämndens mål: Stimulera kommuninvånare till energibesparande beteende 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Förfrågningar kring energirådgivning, antal 120 110 140 120  
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Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer 

Nämndens mål: Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer 

Nämnden bedömer att målet uppfylls i hög grad under året. Vid antagande av planbesked 

utreds närheten till kvalitativa grönområden samt kollektivtrafik. En uppföljning görs också av 
närheten till lekplats. Enligt kommunens planeringsunderlag skall nya bostäder i detaljplan om 

möjligt ha ett kvalitativt grönområde inom 300 och 500 meter från lekplats. 

 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel nya bostäder i detaljplan inom 300 

meter från kvalitativa grönområden och 500 

meter från lekplats. 

 100% 85% ≥ 80%  

Andel nya bostäder i detaljplan inom 400 

meter från kollektivtrafik. 
 100% 96% ≥ 80%  

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Sjukfrånvaron ska minska 6,8  2 ≤5  

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Personalomsättning (%) 40 31 23 20  
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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 

Inköp sker inte i enlighet med 

upphandlade avtal 

Förvaltning redovisar resultat av 

granskning till nämnden. 

10 stickprov har granskats och de 

uppfyller kraven. 

Kommunledningskontoret skickar 

resultat av granskning till nämnden 

Granskning har gjorts av 

upphandlingsenheten. Granskning 

gjord inom följande områden; 

arbetskläder, kontorsmaterial, IT-

material, pappersmaterial, maskiner 

och inventarier samt inhyrd 

personal. Leverantörstroheten totalt 

inom dessa områden ligger på 97 %. 

Under 2022 kommer ett nytt inköps- 

och fakturasystem att 

implementeras i kommunen. 

Systemet kommer på sikt innebära 

en högre avtalstrohet. 

Administration 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Risk att beslut som fattas inte 

verkställs. 

Följa upp de beslut som fattas i 

nämnden genomförs. 
Nämnden har inga anmärkningar. 

Risk att beslut fattas på felaktiga 

grunder 

Antal felaktiga beslut vid 

stickprovskontroll 

Nämnden har under året gjort 

stickprovskontroll att fattade 

delegationsbeslut är motiverade och 

har lagstöd. Vid granskningen har 

inga felaktigheter identifierats. 

Risk för otydliga mål 

Kontinuerligt diskutera nämndens 

mål för att skapa samsyn och 

förståelse 

Nämnden har inga anmärkningar. 

Bygglovshandläggning och byggnadsinspektion 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Förlorade intäkter orsakat av för 

lång handläggningstid 

Rapportera vid delårsbokslut samt 

årsbokslut hur mycket intäkter vi 

gått miste om pga 

handläggningstiden 

Nämnden har gått miste om 3 

500 kr där handläggningstiden 

överstigit 10 veckor. 
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5 Personal 

5.1 Analys av personalförhållanden 

Sjukfrånvaron i förvaltningen är låg och har i stort varit så under hela perioden. 

Personalomsättningen är låg inom såväl byggenheten som på detaljplan. 

På detaljplan pågår en kompetenskartläggning pågår för att kunna ta ta fram en 

utbildningsplan i syfte att öka kvalitén och effektiviteten i planläggningen. 

På byggenheten har det varit ett extra stort fokus på arbetsmiljö. Där har vi arbetat 

målmedvetet med att medarbetarna skall känna en meningsfullhet med arbetet och känna att 
de utvecklas. Viktigt för att arbetsmiljön skall fungera är att känna vi-känsla och på det sättet 

kunna ta nytta av varandra kompetenser. 

Alla arbetar målmedvetet med att hjälpa varandra när någon ser att en kollega har hög 

belastning. 

På byggenheten har vi jobbat målmedvetet med att byggnadsinspektörerna ska kunna gå in 
och täcka upp bygglovshandläggarna när stort inflöde skett. Detta har fungerat mycket bra 

och vi har kunnat få ut ärenden i snabb takt. 

Att utveckla arbetssätten är en del och en annan är utveckling av mallar för att underlätta och 

att personalen skall känna trygghet i besluten. 

Slutligen finns även fokus på kvalitetssäkring av ärendeprocessen så att  ingenting faller 

mellan stolarna. 

Arbetsmiljön stäms regelbunden av med förvaltningens huvudskyddsombud. 

Under kvartal 4 initierades ett arbete med en organisationsöversyn av förvaltningen i syfte att 

få en förbättrad arbetsmiljö, bättre struktur och större effektivitet. 
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6 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2021. 

6.1 Driftredovisning 

Tabell Driftredovisning 

  Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget Avvikelse 

Total      

Intäkter 10 496 10 109 12 157 9 915 2 242 

Personalkostnader -12 190 -11 970 -13 237 -13 598 361 

Övriga kostnader -3 931 -2 855 -2 865 -3 017 152 

Nettokostnader -5 625 -4 716 -3 945 -6 700 2 755 

Nämnd / ledning / 

adm 
     

Intäkter 1 259 168 47 0 47 

Personalkostnader -3 001 -2 814 -3 592 -3 719 127 

Övriga kostnader -1 919 -777 -718 -1 198 480 

Nettokostnader -3 661 -3 423 -4 263 -4 917 654 

Planverksamhet      

Intäkter 1 817 2 051 2 541 2 730 -189 

Personalkostnader -2 692 -3 012 -3 509 -3 569 60 

Övriga kostnader -967 -1 113 -1 168 -850 -318 

Nettokostnader -1 842 -2 074 -2 135 -1 689 -446 

Kartverksamhet      

Intäkter 490 985 1 221 847 374 

Personalkostnader -836 -669 -790 -721 -69 

Övriga kostnader -146 -124 -143 -140 -3 

Nettokostnader -493 192 288 -14 302 

Bygglovsverksamhet      

Intäkter 6 931 6 905 8 347 6 338 2 009 

Personalkostnader -5 661 -5 474 -5 346 -5 589 243 

Övriga kostnader -899 -841 -835 -829 -6 

Nettokostnader 371 589 2 165 -80 2 245 

Analys av driftredovisning 

Plan- och byggnadsnämndens totala nettokostnader visar ett utfall på 3,9 mnkr och ger ett 
överskott om 2,8 mnkr mot budget. I jämförelse med föregående år har framförallt intäkter 

genom taxor och avgifter inom samtliga verksamhetsområden ökat. Inom detaljplan har 
taxeintäkterna ökat med 0,8 mnkr, inom kartverksamheten har taxeintäkterna ökat med 0,2 

mnkr och inom bygglovsverksamheten har taxeintäkterna ökat med 1,4 mnkr. 

Nämnd / ledning / administration 

I jämförelse med budget redovisar verksamheten ett överskott om 0,7 mnkr. Investering och 
implementering av nytt verksamhetssystem har tagit längre tid än planerat. Den utdragna 

investeringsprocessen har medfört lägre kostnader för året i form av lägre drifts- och 

kapitalkostnader för detta system. Pandemin har också påverkat övriga kostnader, exempelvis 
genom att budgeterade medel för utbildningar och kompetensutveckling inte nyttjats i den 

omfattning som planerats. Överskottet härleds också till statsbidrag för sjuklönekostnader. 
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Planverksamhet 

Verksamheten redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Taxeintäkterna för 

myndighetsutövningen når inte helt upp i budgeterad nivå men har i jämförelse med 
föregående år ökat med 0,8 mnkr. Underskottet härleds också till arbetet med detaljplanen för 

Sätila Hägnen 3:2 m.fl. då denna detaljplan finansieras i ett senare skede genom planavgifter i 
samband med bygglov. Den tillgängliga handläggningstiden har också påverkats negativt i och 

med införande och implementering av ett nytt verksamhetssystem vilket på sikt väntas öka 

effektiviteten i myndighetsutövningen och handläggningen. 

Kartverksamhet 

I jämförelse med föregående år har intäkter genom utsättningar och nybyggnadskartor ökat 
motsvarande 0,2 mnkr. Och i jämförelse med budget är antalet ärenden inom 

verksamhetsområdet på en högre nivå än budgeterad. Verksamhetens redovisar ett totalt 

överskott om 0,3 mnkr. 

Bygglovsverksamhet 

Bygglovsverksamheten redovisar ett överskott om 2,2 mnkr. I jämförelse med föregående år 

har bygglovsverksamhetens intäkter genom taxor och avgifter ökat med 1,4 mnkr. 
Ärendeflödet har under året varit högre än budgeterat och intäkterna genom taxor och avgifter 

överstiger budget med 2,0 mnkr. 

Ökningen beror på att vi har kunnat få 60 ärenden mer än förra året. 20 förhandsbesked och 
40 bostadshus. Detta har vi lyckats med då alla på avdelningen har tagit ett stort ansvar. 

Kompetensen hos medarbetarna har ökats vilket har lett till att fler beslut kunnat fattas 
snabbare men ändå rättssäkert. Detta är effekter av utvecklingsarbete som har bedrivits de 

senaste åren. Byggnadsinspektörerna har kunnat stötta upp och hjälpa bygglovshandläggarna 

när det varit toppar. Ett målmedvetet arbete som givit en positiv effekt som vi önskade. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Energi- och klimatrådgivning 323 320 323 -3 

Ersättning sjuklönekostnader 

pga Covid-19 
142 47 0 47 

Summa 465 367 323 44 

Kommentar statsbidrag 

Statsbidrag för energi- och klimatrådgivning erhålls från energimyndigheten. Bidraget 

redovisas under verksamheten för bygglov. 

Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader januari-

september så har nämnden erhållit ersättning om 47 tkr. 

6.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 Budgetavvikelse 2021 

Verksamhetssystem 400 300 100 

Summa 400 300 100 

Analys 

Analys investeringsredovisning 

Inga ytterligare utgifter väntas för investeringen av ett nytt verksamhetssystem. 
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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 

Plan- och byggnadsnämnden har inte deltagit i eller bedrivit några internationella projekt 

under året. 

Agenda 2030 

Agenda 2030 ingår i andra delar av rapporten och genomsyrar verksamheten, exempelvis 

genom att vi tar hänsyn till hållbarhetsperspektiven i all vår fysiska planering och 

myndighetsutövning. 

Uppföljning av attraktivitetsplanen 

För att kunna erbjuda ett Mark utan gränser som bland annat innebär ett bredare utbud av 

bostäder och en ökad planberedskapen för bostadsbyggnation har det under året både 

påbörjats och avslutats flertalet detaljplaner som avser bostäder. 

För att göra Mark-värdigt där en del är att utveckla och tillgängliggöra kulturarenor och 
mötesplatser har det under året tagits fram en målbild för Kinna centrum och besluts tagits att 

ta fram en liknande målbild för Skene centrum. 

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 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. 

Uppföljning av synpunkter och avvikelser 

Synpunkter relaterade till pågående ärenden rapporteras löpande till nämnden så även 

överklaganden av beslut. 

Plan- och byggnadsnämnden följer upp kundnöjdhet genom enkäten Insikt. För resultat, se 

nämndens kapitel om mål. 
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8 Följetal 

8.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Beviljade bygglov totalt, antal 279 318 384 343 

Nybyggnation lägenheter vid 

bygglov, antal 
295 59 219 161 

Nybyggnation småhus, antal 53 48 75 93 

Positiva förhandsbesked, antal 31 40 36 41 

Genomsnittlig handläggningstid 

för planbesked, månader 
 6,7 3,7 5,4 

Antagna detaljplaner, antal 6 3 4 8 

Möjliga lägenheter genom 

detaljplan, antal 
90 65 110 420 

Nybyggnadskartor, antal 44 45 55 65 

Väntetid för nybyggnadskartor, 

veckor 
3 3 4 6 

Uppdateringsfrekvens av 

primärkartan, år 
3 3 3 3 

Andel beslutade 

strandskyddsdispenser inom 10 

veckor, % 

83 88 100 100 

Andel strandskyddsbeslut som 

klarar överprövning, % 
83 94 100 100 

Andel bygglovsärenden som 

beslutas inom 10 veckor, % 
90 95 96 99 

Andel bygglovsbeslut som 

klarar överprövning, % 
99 100 98 99 

Nybyggnation lägenheter vid bygglov, antal 

Av totalt 161 st skapade lägenheter är 93 st enbostadshus/fritidshus, 62 st i flerbostadshus, 6 

st från ändrad användning. 

Uppdateringsfrekvens av primärkartan, år 

Passivt 

Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning, % 

25 st överklaganden inom lov- och förhandsbeskedstemat har inkommit hittills under året. 8 

av dessa har vunnit laga kraft, resterande ärenden är pågående överklagningsprocesser. Tre 
av dessa har ändrats vid överprövning. Resterande ärenden är antingen återkallade av 

klaganden eller hållit vid överprövning. 

Uträkning: 3 ändrade ärenden / totalt 343 ärenden x 100 = ca 0,9 % har ändrats. 
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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 28 25 19 18 

Antal tidsbegränsade anställda 0 4 0 0 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 

tillsvidareanställda (%) 
97,5 100 100 100 

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 7,8 6,8 4 2 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 

den totala sjukfrånvaron (%) 
35,5 7,2 20,1 0 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 

och år) (%) 
63 68 58 81 

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 344 0 0 0 

Fyllnadstid i timmar 23 7 0 0 

Övertid i timmar 53 5 8 0 

 


