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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun 

En kommun där det är bra att bo och verka 

En kommun där livskvalitet står i fokus 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

  

Strategiska områden 

I Mark ska barn och unga 
få en bra start i livet för 
att utveckla sin potential 

I Mark ska de som 
behöver få bra stöd och en 
god vård och omsorg för 

att ha ett gott liv 

I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla 

företag för att skapa 
arbetstillfällen 

I Mark ska vi vara en 
kreativ kommun för att 

alla ska trivas med att bo 
och leva 

    

Kommungemensamma mål 

Bästa barnkommun Bästa företagskommun 

  

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. 

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 

kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 

• Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 

tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska 

få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med 

tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande 

utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Medborgarnas/brukarnas delaktighet 

För en fungerande demokrati är medborgarnas engagemang och delaktighet i samhället en 

förutsättning. Det måste därför finnas öppenhet och information om service och kvalitet, 

möjlighet till insyn och till att föra fram sina synpunkter. I en demokrati är det också viktigt 

och nödvändigt att prioriteringar sker öppet och kan tydliggöras för medborgarna men också 

för de anställdas förståelse för sitt uppdrag och för att de i sina vardagskontakter med brukare 

ska kunna medverka till att förmedla politiska ställningstaganden (Styrsystem för Marks 

kommun). 

Kommunstyrelsen involverar medborgarna på flera sätt, bland annat genom dialoger, 

studiebesök, synpunktshantering och medborgarundersökningar. Information om 

kommunstyrelsens arbete ska finnas tillgängligt på mark.se. 

2.2 Agenda 2030 

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

2030. 

I Budget 2022-2023 satsas särskilt på några av målen och de flesta av dessa påverkar även 

kommunstyrelsens planering för 2022, exempelvis: 

Mål 1 Ingen fattigdom 

I budget 2022-2023 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. 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 4 God utbildning för alla 

I Budget 2022-2023 avsätts 5 mnkr för Bästa barnkommun. Kommunstyrelsen har en 

sammanhållande roll i att utveckling sker och att medlen fördelas för insatser inom området. 

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. 

Mål 10 Minska ojämlikhet 

I budget 2022-2023 lyfts vikten av minskad ojämlikhet upp. Kommunstyrelsen har en roll i att 

driva och hålla samman arbetet. Ett perspektiv som är centralt, inte minst kopplat till Bästa 

barnkommun. 

Beslut om styrdokument under 2022 

Under 2022 kommer Marks kommun att anta ett styrdokument som talar om vad Marks 

kommun ska göra för att bäst bidra till målen i Agenda 2030. 

Klimatlöften 

Marks kommun är med i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Av 20 klimatlöften har Marks 

kommun valt att under 2022 uppnå följande: 

• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

• Vi använder cirkulära möbler 

• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

• Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har mål 

• Vi genomför energieffektiviseringar 

• Vi bygger i trä 

• Vi installerar solenergi 

• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
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3 Nämndens grunduppdrag 

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och 

styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt 

lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag 

genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. 

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 

grunduppdraget. 

Kommunfullmäktige kommer i december 2021 att besluta om nytt reglemente för nämnderna 

och kommunstyrelsen, vilket kommer innebära att grunduppdragets formuleringar nedan 

kommer att uppdateras i början av 2022. 

3.1 Övergripande utvecklingsfrågor  

  

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör Marks kommuns övergripande och långsiktiga 

utveckling samt ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen har ansvar för 

• exploateringsverksamheten och översiktsplanering 

• näringslivsfrågor 

• övergripande frågor om besöksnäringen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens arbete med övergripande 

samhällsutveckling såsom 

• välfärdsfrågor 

• utbildningsfrågor 

• folkhälsofrågor 

• infrastrukturfrågor 

• planering och användningen av mark och vatten 

• mark- och bostadspolitik 

• kommunal demokrati 

• regionala och internationella frågor 

• övergripande miljövårdsfrågor 

3.2 Styrning och ledning 

Kommunstyrelsen har ansvar för 

• kommunens ekonomiska ställning 

• uppsikt över nämnders och styrelsers arbete 

• frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

• kommunens centrala informations- och kommunikationsverksamhet samt 

kommungemensamma IT-system 

• övergripande säkerhetsfrågor 

• det civila försvaret inom kommunen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna 

• planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet 

• kommunens finansiella utveckling 

• kommunikation och IT 

• medborgar- och brukarinflytande 

• kvalitets- och verksamhetsutveckling 

• samspel mellan politik och förvaltning 

• reformering av det kommunala regelbeståndet 

• effektivisering av administrationen 
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3.3 Följetal kopplade till grunduppdraget 

Följande följetal kopplas till kommunstyrelsens grunduppdrag. Följetalen utgör en del i att 

bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sitt grunduppdrag. 

Följetal Godkänd nivå Utfall 

Avtalstrohet vid inköp, procent av inköpen, 
kommunstyrelsen 

95-100 procent Se kommentar nedan. 

Avtalstrohet vid inköp, procent av inköpen, 
kommunen 

95-100 procent Kommunen har inget systemstöd för 
att mäta avtals- och leverantörstrohet. 
Planen är att ett sådant stöd finns på 
plats under 2021. De stickprov som 

gjorts 2020 tyder på en 
leverantörstrohet (inköp av leverantör 
med avtal) på uppskattningsvis 60-70 
procent. Avtalstroheten (inköp där 
avtal finns på inköpt produkt hos 
leverantören) är lägre än så. 

Antal IT-arbetsplatser som är yngre än 5 år, 
kommunen 

98-100 procent År 2020: 95 procent 

Kommunens ekonomiska ställning, nyckeltal från 
finansiell analys i rapportering till 
kommunfullmäktige, kommunen 

>=riket År 2020: >=riket 

Andel medborgarförslag och motioner som besvaras 
inom ett år, kommunstyrelsen 

90-100 procent  

Andel medborgarförslag och motioner som besvaras 
inom ett år, kommunen 

90-100 procent År 2020:  
Medborgarförslag 68 procent 

Motioner 0 procent 

Andel styrdokument inom kommunstyrelsens område 
som är uppdaterade senast för fem år sedan 
(beslutade av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen) 

90-100 procent År 2020: 
70 procent av styrdokumenten är 
uppdaterade inom fem år vid 2020 års 
utgång. 

Andel styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige som är uppdaterade senast för 
fem år sedan (gäller oavsett vilken nämnd som är 
ansvarig för dokumentet) 

90-100 procent Bedömningen är utfall år 2020 i nivå 
med ovan, dvs omkring 70 procent. 

OSAi (organisatorisk och social arbetsmiljöindex) i 
medarbetarenkäten för kommunstyrelsens 
förvaltning 

3,9-5,0 3,7 år 2021. 

OSAi (organisatorisk och social arbetsmiljöindex) i 
medarbetarenkäten för hela kommunen 

3,9-5,0 3,9 år 2021. 
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4 Nämndens mål 

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. 

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta 

indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp. 

I Marks kommuns budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 finns två kommungemensamma 

mål -Bästa barnkommun och Bästa företagskommun. Kommunstyrelsen ska leda och 

samordna arbetet med att nå de kommungemensamma målen. 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en 

bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål: Bästa barnkommun 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel elever behöriga till 
gymnasiets yrkesprogram 

81,8 78,9 84  öka  

Skolnärvaro     öka  

Handläggningstider vid 
familjeenheten 

116 119 118  minska  

Andel som deltar i det 
kommunala fritidsutbudet 
(inklusive det subventionerade) 

    öka  

Andel elever i åk 5 som känner 
sig trygg i skolan 

87,6 85,1 78,8  öka  

Läsåret 20/21 var frånvaron 12,1 procent i F-9. 1,1 procent av eleverna hade en frånvaro på över 50 procent. 
Handläggningstider mäts genom Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn 
och ungdom 0-20 år, median. 
Enkäten Ung livsstil som ger svar på frågan planeras att genomförs under 2022. 
Resultatet i kolumnen 2019 för Andel elever åk 5 som känner sig trygg i skolan (87,6) avser resultatet för 2018. 

I kommunstyrelsens budget år 2022 finns 5 mnkr för Bästa barnkommun. Syftet är att skapa 

förutsättningar för ett fortsatt gemensamt arbete för det övergripande målet och lägga en 

grund för att stimulera till nya sätt att arbeta. Fokus ska vara att undanröja hinder för barn 

och unga i Marks kommun. 

Hela kommunkoncernen ska jobba tillsammans för att skapa bredd och kraft i arbetet och 

fokus är fullföljda studier. Trygghet, god hälsa och jämlik fritid är viktiga delar för att eleverna 

ska klara skolan med godkända betyg. 

Prioriterade målgrupper är: 

• utsatta individer och grupper, det kan vara barn med funktionsnedsättning, barn i 

socioekonomiskt utsatta familjer och barn med psykisk ohälsa 

• yngre barn 

Inriktningen i vårt arbete är: 

• sammanhållen kommun, vi ska agera som EN kommun 

• långsiktigt främjande och förebyggande 

• barnrättsperspektiv. 
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4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att 

starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Bästa företagskommun 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Antal nya bostäder i kommunen   100 ≥ 96 ≥ 96 ≥ 96 

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

205 231 233 ≤225 öka  

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

61 68   öka  

Befolkning 34 742 34 896   öka   

Fullföljda studier, godkända 
betyg i årskurs nio 

81,8 78,9 84  öka  

Befolkningen i november 2021 är omkring 35.150 invånare. 
Definitionen av fullföljda studier så som den är formulerad i Strategin för tillväxt är oklar, ovan har uppgifterna för 
Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram använts. 

Strategin för tillväxt, som antogs av kommunfullmäktige våren 2019, visar riktningen för 

arbetet med näringslivsfrågor. De tre elementen livskvalitet, attraktionskraft och samarbeten 

genomsyrar strategin. 

Samverkan med och goda förutsättningar för kommunens näringsliv har hög prioritet, och 

samarbetet är i ständig utveckling. Sedan en tid tillbaka sker mycket av dialogen och 

idéutbytet genom Näringslivsrådet. Nyföretagarcentrum och ett nytt kontaktcenter är också 

viktiga centra i kommunen som ska underlätta förutsättningarna för ett livaktigt näringsliv. 

I detta sammanhang är också förhållningssättet från kommunens tjänstepersoner av 

avgörande betydelse. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och dess 

representanter för att få det stöd och den hjälp man behöver. 

Besöksnäringen är en viktig del för Marks livskraft. Flytten av destinationswebben till 

Västsverige.com medför att turistutbudet får ett större genomslag så att fler får möjlighet att 

upptäcka vår vackra och vänliga kommun. 

Att utveckla centrummiljöer och utveckla Kinna som central knutpunkt är prioriterade områden 

i Strategi för tillväxt och här blir förverkligandet av Målbild Kinna centrum en viktig del. 
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4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Personalomsättning (%) 15 12 18 12 11 10 

Personalomsättning i Marks 
kommun 

14 14 12,5 ≥13 ≥12 ≥10 

Kommunkoncernen ska arbeta systematiskt och enhetligt med personal- och 

kompetensförsörjningen. Det gör vi utifrån ARUBA-modellen, - attrahera, rekrytera, utveckla, 

behålla och avveckla, med särskilt fokus är på att utveckla och behålla. 

 

Kommunen ska värna om den personal som redan arbetar i våra verksamheter och utveckla 

och behålla redan anställd personal genom kompetensutveckling och erkänsla för goda 

arbetsprestationer. Den interna rörligheten behöver stärkas. Medarbetare ska ha möjlighet att 

utvecklas inom organisationen. Vår personal är vår viktigaste tillgång. 

I budget finns 3 mnkr för att påbörja arbetet med att utjämna oskäliga löneskillnader. En 

lönestrategi för kommunen ska tas fram. (nämndplan 2021-2022) 

Kommunstyrelsen vill att förvaltningen ska arbeta fram tydliga strukturer för karriär-, 

utvecklings-, och fortbildningsmöjligheter för samtliga professioner. (nämndplan 2021-2022) 

Fokus för nämnder och styrelser under 2021-2023 

Nämnder och styrelser ges under perioden 2021 – 2023 uppdraget att särskilt utveckla och 

behålla redan anställda medarbetare genom fortlöpande kompetensutveckling och erkänsla för 

goda arbetsprestationer i syfte att få en mer hållbar personal- och kompetensförsörjning. 

Mål för hållbar personal- och kompetensförsörjning 

Kommunens personalomsättning ska år 2023 vara mindre än 10 procent. 
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5 Ekonomi 

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 

driftkostnader och investeringar. 

5.1 Driftbudget 

Anslagsbindningsnivå 

Kommunstyrelsens ordförande disponerar 4,7 mnkr av kommunstyrelsens totala budgetram 

och kommundirektören disponerar 172,4 mnkr. 

Driftbudgettabell 

Driftbudget - Belopp i 
tusental kronor (Tkr) 

Budget 2021 Prognos/utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Intäkter 15 700 29 800 16 200 16 200 

Personalkostnader -72 900 -74 000 -79 900 -81 400 

Övriga kostnader -113 300 -118 000 -115 200 -115 400 

Nettokostnader -170 500 -162 200 -178 900 -180 600 

Driftbudget fördelat på 
verksamhet 

    

Kommentar driftbudget 

Kommunstyrelsens budgetram för 2022 till 2025 fastställdes av kommunfullmäktige i 

november 2021. Driftbudgeten för 2022 uppgår till en nettokostnad om 178,9 mnkr och  

180,6 mnkr för 2023. 

I den beslutade budgetramen ingår en ökning av budget med 8,2 mnkr per år genom politiska 

prioriteringar. Prioriteringarna avser: 

- lev din dröm i Mark,                                             0,3 mnkr 

- sommarlovskort för ungdomar,                          0,9 mnkr 

- ny inköpsorganisation,                                        4,2 mnkr 

- besöksnäring och destinationsutveckling,        1,3 mnkr 

- finansiering av tidigare fattade beslut,              1,5 mnkr 

Driftbudgeten är utformad i enlighet med kommunens anvisningar och kommenteras utifrån 

intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. Eventuella förändringar av verksamheten i 

jämförelse med föregående år kommenteras särskilt. 

Intäkter 

Kommunstyrelsens intäkter består i huvudsak av försäljningsintäkter, ersättning för 

administration samt driftbidrag från stat och region. 

Personalkostnader 

Budgeten för personalkostnader är 7 mnkr högre 2022 jämfört med 2021. Av ökningen är  

2,5 mnkr hänförlig till den nya inköpsorganisationen. En ny enhet har bildats genom en delning 

av digitaliseringsenheten vilket innebär en ökning med en tjänst under kommundirektören. 

Övriga kostnader 

Kommunstyrelsens budget för övriga kostnader ökar något i förhållande till 2021. 
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5.2 Budget för investeringar och exploateringsfastigheter 

Investerings- och 
exploateringsram (tkr) 

Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Investeringsram 10 10 10 

    

Exploateringsram  5 5 

Kommentar investeringar och exploateringsfastigheter 

Kommunstyrelsens investeringsram används framförallt till markinköp och investeringar i IT-

utrustning. Kommunstyrelsen disponerar förutom ramen till den egna verksamheten även 

kommunens investeringsreserv vilken uppgår till 20 mnkr år. 

Ramen för exploatering avser inte inköp av fastigheter utan utgifter som uppstår i samband 

med att tomtmarken exploateras. 



12 

6 Nämndens internkontroll 

6.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen 

för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska 

var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre 

lyfts in i planen. 

 

Riskanalysen är gjord av ledningsgruppen vid kommunstyrelsens förvaltning och 

kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträdet 2020-10-13 haft dialog om 

identifierade risker inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen fastställer 

riskanalysen i samband med beslut om nämndplan 2021-2022 och den ligger till grund för 

internkontrollplanen.  

6.2 Uppföljning av internkontrollen 

Styrelser och nämnder ska översiktligt rapportera om internkontrollarbetet i samband med 

delårsrapporten samt en fullständig återrapportering i årsrapporten. Kommunstyrelsen vill 

utöver detta att uppföljning ska göras av internkontrollplanen i samband med aprilrapporten. 

När avvikelser identifieras i uppföljningen av internkontrollplanen ska det återrapporteras till 

kommunstyrelsen löpande under året. 

 

6.3 Internkontrollplan 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno 

likhet 

Väsent

lighet 

Risk-

värde 
Kontrollmoment Uppföljning 

Besluts-
process 

Det sker otillbörlig 
påverkan på 
beslutsfattare 

3 4 12 I Marks kommuns 
trygghets- och 
säkerhetspolicy står 
att kommunen ska 
arbeta förebyggande 
mot hot, trakasserier 
och våld mot anställda 
och förtroendevalda. 

Antal anmälda 
incidenter 

Besluts-
process 

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

3 4 12   

Ärende-
hantering 

Att beslut inte 
verkställs 

3 4 12 Finns regelverk för hur 
motioner och 
medborgarförslag 

ska hanteras och inom 
vilken tid. 

KOMMUNGEMENSAM 
UPPFÖLJNING. 
Uppföljning att 

medborgarförslag och 
motioner är hanterade 
inom fastställd tid. 
Uppföljning per nämnd. 
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Huvud-
process 

Risker 
Sanno 

likhet 

Väsent

lighet 

Risk-

värde 
Kontrollmoment Uppföljning 

Följsamhet 
till styr-
dokument 

Att styrande dokument 
för kommunkoncernen 
inte följs: Styrsystemet 
(vid budgetavvikelse) 
Inom 
samhällsplanering 
Kommunikationspolicy 
Systemförvaltarmodell 

4 3 12 Beslutade 
styrdokument. 

KOMMUNGEMENSAM 
UPPFÖLJNING. 
Uppföljning av 
följsamheten till 
styrdokumenten. 

IT/Infor-
mation 

Information läcker ut, 
förvanskas, förstörs 
eller inte är tillgänglig 
när den behövs på 
grund av t.ex.intrång i 
IT-miljö, driftstörningar 
i IT-miljön 

4 4 16  KOMMUNGEMENSAM 
UPPFÖLJNING.  
1. Uppföljning av 
följsamheten till 
Riktlinjer för 
informationssäkerhet  
2. I Marks kommuns 
budget 2022 har 
kommunstyrelsen fått i 
uppdrag att identifiera 
och hantera 
säkerhetsrisker inom 
kommunens IT-system 

3. Reservrutiner och 
kontinuitetsplanering 
ska etableras 

IT-
säkerhet 

Bristande 
säkerhetskrav och 
säkerhetsrutiner på IT-
miljön riskerar att 
information förstörs, 
förvanskas, hamnar i 
orätta händer eller inte 
är tillgänglig när den 
behövs. 

4 4 16  KOMMUNGEMENSAM 
UPPFÖLJNING.  

1.Etablera systematiskt 
arbete med 
informationssäkerhet 
2.Kontroll av klassade 
system 

Inköp Att inköp görs utanför 
upphandlade ramavtal. 

5 3 15 Policy för inköp och 
riktlinjer för inköp. 

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

Personal Att kommunkoncernen 
inte klarar personal- 
och kompetensförsörj-
ningen 

3 4 12 Kompetensförsörjning
s-plan är ett verktyg 
för att säkerställa att 
rätt kompetens finns 
för att nå 

verksamhetens mål 
och tillgodose dess 
behov på kort och 
lång sikt. 

KOMMUNGEMENSAM 
UPPFÖLJNING.  
Att förvaltningar har 
kompetensförsörjnings
plan. 

Stats-
bidrag 

Att förvaltningarna inte 
har rutin för hantering 
av statsbidrag 

2 2 4 I en revisionsrapport 
om hantering av 
statsbidrag 
rekommenderades att 
det finns 
dokumenterade 
rutiner för 
hanteringen. 
Kommunstyrelsen 
beslutade då att år 
2022 följa upp att 
förvaltningarna har 
rutin. 

KOMMUNGEMENSAM 
UPPFÖLJNING.  
Att förvaltningar har 
rutin. 
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7 Personal 

Avsnittet avser anställda vid kommunstyrelsens förvaltning. 

Förvaltningen ska arbeta med personal- och kompetensförsörjningen med fokus på att 

utveckla och behålla redan anställda medarbetare, vilket ska få till resultat att 

personalomsättningen minskar. Medarbetare ska ha rätt till heltid, erbjudas regelbunden 

kompetensutveckling och ha möjlighet till en god löneutveckling. 
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8 Följetal 

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det 

möjligt att följa verksamhetens utveckling. 

8.1 Kommunstyrelsens följetal 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Antal företagsbesök 59 30 

Antal jobb 12 707  

Antal följare av nyhetsbrev inom näringsliv 477 410 

Antal trygghetsvandringar 0 3 

8.2 Personalföljetal 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Antal tillsvidareanställda, ks förvaltning 93 93 

Antal tidsbegränsade anställda, ks förvaltning 6 11 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%), ks förvaltning 

98,2 98,8 

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

99 99 

Personal - Sjukfrånvaro 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 4,1 5 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala 
sjukfrånvaron (%) 

25,3 39,6 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 66 70 

Sjukfrånvaron totalt kommunen 7 8 

Frisktal total kommunen 55 48 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Timtid i timmar 3 605 2 577 

Fyllnadstid i timmar 8 0 

Övertid i timmar 165 278 
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Bilaga till kommunstyrelsens nämndplan 2022-2023 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Från Budget 2022 

Uppdrag  Startdatum Status Kommentar 

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

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

2021-11-18   

Utreda framtida finansiering av VA-
verksamheten. 

2021-11-18   

Fortsätta utvecklingen av 
besöksnäringen. 

2021-11-18   

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

2021-11-18   

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

2021-11-18   

Utreda behov av ytterligare insatser 
för skyddsbehövande  
kvinnor. 

2021-11-18   

Tydliggöra kommunens gemensamma 
lokalförsörjning. 

2021-11-18   

Identifiera och hantera säkerhetsrisker 
inom kommunens IT-system. 

2021-11-18   

Tidigare beslut 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

Antalet tjänster som kan utföras med 
mobilt BankID behöver öka 

2019-11-26  
Pågående 

Nya e-tjänster införs kontinuerligt, 
både via kommunens e-
tjänsteplattform (6 st nya 2021) men 
också direkt via verksamhetssystem 
som har egna e-tjänster (9 st nya 
2021). 

Översyn av bredbandspolicyn 2019-11-26  
Pågående 

Förslag till ny fiberstrategi under 
framtagande. För politiskt antagande 
under 2021. 

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

2019-11-26  
Pågående 

Utredning startade i juni 2021, 
beräknas vara klart i december.  

Inrätta en investeringscontroller 2019-11-26  
Pågående 

Dialog pågår med att föreslå förändrad 
funktion och organisering av 
investeringscontroller till en mer 
kommunövergripande strategisk 
tjänst. Uppdraget finns med i 
nämndplan och verksamhetsplan 2021. 

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

2020-02-27  
Pågående 

Arbetet med att ta fram alla avtal som 
finns med föreningarna har påbörjats. 
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Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

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

Hela uppdraget planeras att bli klart 
under 2021. 

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 Näringslivkontor 
och KFF är inte helt tydligt. Beräknas 
vara klart innan utgången 2021 

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

2020-02-27  
Pågående 

Ärende på väg till politiken före 
utgången av 2021. 

Utreda etablering av tankstation för 
biogas och/eller vätgas. 

2020-11-26  
Pågående 

Kommer göras tillsammans med Västra 
Götalandsregionen, utredningen 
påbörjas i oktober 2021. 

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. Arbetet fortsätter under hösten 
och nästa steg är att stämma av 
förslagen med berörda förvaltningar. 

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 2021. Information om ärendet 
lämnades till kommunstyrelsen 2021-
05-26. 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott 

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  

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. 

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  Pågående 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  Pågående 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. 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

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

Kommunstyrelsen 2019-06-19  Ej påbörjat Utvärderingen är inte 
påbörjad. 
 

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. 

Arbeta fram en 
utställningshandling rörande 
fördjupad översiktsplan för 
Mark nordväst. 

Arbetsutskott 2019-10-02  Väntläge Vilande i väntan på 
utredningen för 
jordbruksmark. 
Kvarstår att ta fram 

utställningshandling 
och förhoppningsvis 
antagande under första 
halvåret 2022. 
Utställning planerad till 
hösten/vintern 
2021/2022. 

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  Pågående Grannsamverkansträff 
och utbildning har 
under året hållits på ett 
pandemisäkert sätt och 
antalet 
grannsamverkansgrupp
er är nu fler än tidigare 
i Mark. 
Grannsamverkansgrupp
erna har kontinuerlig 
kontakt och stöd från 
kommunen och 
samverkanspart hos 
polisen. 

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  

Arbeta fram tydliggörande regel 
angående sponsring. 

Kommunstyrelsen 2021-03-03  Pågående Arbete med att ta fram 
regel pågår och 
förväntas vara klar 
under 2021. 

Initiativärende angående att 
stärka besöksnäringen. 
Kommundirektören får i 
uppdrag att skyndsamt tillse: • 
att kommunen går med i 
västsverige.com • att 

Arbetsutskott 2021-04-21  Pågående  
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

kommunen blir medlemmar i 
Cykla och Vandra i Sjuhärad • 
att kommunen skapar en 
arbetsgrupp för 
destinationsarbetet 

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  

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  Pågående  

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

Kommunstyrelsen 2021-05-26  Pågående Utredningen har 
påbörjats och pågår. 

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  Pågående Startade vid höstens 
första 
kommunstyrelsen 1 
september.  

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

Kommunstyrelsen 2021-08-05  Pågående Arbete påbörjat med 
ett förslag till hur 
volymökningar inom 
digitalisering ska 

finansieras 

Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram underlag 
för att de personer som  

omfattas av daglig verksamhet 
också får jubileumsgåva. 

Kommunstyrelsen 2021-10-20  Ej påbörjat  

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  Ej påbörjat  

Kommundirektören får i 
uppdrag att skriftigt informera 
kommunstyrelsen arbetsutskott 

om åtgärder på RIG-boendet. 

Arbetsutskott 2021-10-27  Ej påbörjat  

Kommundirektören får i 
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 

Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram en lokal 
strategi för laddinfrastruktur 
som inkluderar både publika 
och icke-publika laddplatser. 
Uppdraget ska återrapporteras 
under första kvartalet av år 
2022 

Arbetsutskott 2021-11-10  Ej påbörjat  

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

Arbetsutskott 2021-11-10  Ej påbörjat  

 

 


