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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 Agenda 2030 

Kultur- och fritidsnämndens arbete främjar den sociala hållbarheten, bland annat genom att 

utjämna skillnader i deltagande i fritidsutbudet. Kultur- och fritidsverksamheterna kan även 

vara en del av en framtida hållbar konsumtion, och därigenom bidra till den ekologiska 

hållbarheten. 

Nämndens mål för 2022 fokuserar på jämställdhet (mål 5), minskad ojämlikhet (mål 10), samt 

god hälsa och välbefinnande (mål 3). 

Genom ovanstående bidrar nämnden indirekt till mål 4, god utbildning för alla. 

2.2 Övrig styrning 

FN:s konvention om barnets rättigheter är en del av svensk lagstiftning sedan den 1 januari 

2020. Nämnden arbetar för ökad delaktighet och ökat inflytande inom sitt 

verksamhetsområde, och kommer bland annat att under 2022 leda arbetet med att genomföra 

en fritidsvaneundersökning på vetenskaplig grund. 

Detta arbete har koppling till § 12 i barnkonventionen: Barn har rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder 

och mognad; samt § 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 

vara 

barnets bästa, vilka utgör två av konventionens fyra så kallade grundartiklar. 

§ 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid är en av utgångspunkterna i nämndens mål- och 

resultatstyrning. Så även § 23: barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 

anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

Nämnden ska beakta barnkonventionen i samtliga beslut. 

Även nationella mål, eller syften, för folkbildning (Prop. 2013/14:172 Allas kunskap – Allas 

bildning), friluftsliv (Prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv), idrott (Prop. 2008/09:126 

Statens stöd till idrotten) och kultur (Prop. 2009/10:3 Tid för kultur) kan nämnas bland de 

styrdokument som särskilt har beaktats i nämndens egen styrning. 

Kommunfullmäktiges mål Bästa barnkommun innebär att målgruppen barn och ungdomar är 

prioriterad, samt att utsatta grupper ska beaktas särskilt. Alla nämnder har även att bidra till 

den övergripande inriktningen under Bästa barnkommun, vilken syftar till att alla barn ska 

uppnå fullföljda studier. 

2.3 Verksamhetsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom folkbildning, friluftsliv, 

idrott, konsumentvägledning, kultur, öppen fritidsverksamhet, samt öppen förskola (även 

samordningsfunktion för familjecentrum Prisman). 

Verksamhetens huvudsakliga målgrupp är invånare i Marks kommun. Även besökare är en 

målgrupp, framför allt för de delar av verksamheten som har koppling till 

destinationsutveckling. 

Verksamheten vänder sig främst till människor på deras fritid och är frivillig. 

Arbete bedrivs inom tre huvudsakliga områden; tillhandahålla och utveckla anläggningar, ge 

bidrag och stöd (även rådgivning och liknande), samt egen verksamhet för elever och 

besökare. 

2.4 Verksamhetens syfte 

Nämndens kultur- och fritidsverksamhet är en del av ett område med lång historia och global 

spridning. Verksamheten syftar till att uppfylla grundläggande mänskliga behov och rättigheter 

inom området. Högre grad av deltagande i fritidsaktiviteter har också koppling till bättre hälsa 

och högre skolresultat. En bredd av fritidsstilar är viktigt för kommunens attraktivitet. 
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Konsumtion av kultur- och fritidsaktiviteter kan även vara en del av en hållbar framtid. Det 

offentliga har också ett ansvar för förvaltande och utvecklande av det immateriella och 

materiella kulturarvet. 

Kommunen kan anses ha en möjliggörande och utjämnande roll på området. Kommunen är 

inte den enda aktören, och kommunen driver inte utvecklingen på området – det gör utövarna. 

• Kommunen har en främjande roll: att möjliggöra verksamhet, bland annat genom att 

tillhandahålla anläggningar och vara stödjande 

• Kommunen har en utjämnande roll: att främja jämlikhet och jämställdhet (alla ska 

kunna vara med) 

• Kommunen ska verka för demokrati: att främja delaktighet och inflytande (alla ska ges 

möjlighet att påverka) 

• Kommunen ska värna mångfald 

2.5 Inriktning 

Allmän inriktning för nämndens verksamhet 

• ökad jämlikhet och jämställdhet 

• ökad tillgänglighet 

• främja delaktighet och inflytande 

• utveckling av marknadsföring 

Inriktning inom respektive område 

• Folkbildning: främja det livslånga lärandet 

• Friluftsliv: ett tillgängligt och tätortsnära friluftsliv 

• Idrott och motion: verka för en bredd av olika fysiska aktiviteter, motions- och 

idrottstyper, samt prioritera breddidrott/motionsidrott 

• Konsumentvägledning: utåtriktad verksamhet med fokus på skolelever 

• Kultur: verka för en bredd av olika kulturella och konstnärliga uttryck och yttringar, 

samt verka för att en ökad andel invånare deltar i kulturlivet 

• Kulturskola och öppen ungdomsverksamhet: nå större andel av målgrupp 

• Öppen förskola (även samordningsfunktion för familjecentrum Prisman): en arena för 

ett tillgängligt föräldraskapsstöd 
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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. 

3.1 Kultur för barn och unga 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• bedriva kulturskola där barn och unga genom kontinuerlig undervisning ges möjlighet 

till aktivt utövande i olika kulturella uttrycksformer. 

• Kulturskolan ska erbjuda eleverna en bred och gränsöverskridande verksamhet för att 

möta deras kreativitet. 

• främja utvecklingen av barns och ungas kreativitet och bidra till ett ökat intresse för 

olika kulturella uttrycksformer. 

• organisera kulturverksamhet som barn och unga, i grupp eller individuellt, kan delta i 

på sin fritid. 

• samverka med skolan och bidra till utveckling av de kulturella inslagen i skolans 

verksamhet. 

Följetal Godkänd nivå 

Andel i åldrarna 6-19 år som är elever i kulturskola >10 % 

Antal icke inskrivna elever som nås via projekt per år 
1 hel årskurs i 
grundskola 

3.2 Kultur och fritid 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• bedriva kultur- och fritidsverksamhet som bidrar till ökad livskvalitet och som utvecklar 

kreativitet, integration och samhällsengagemang. 

• bedriva verksamheten Rydals museum. 

• bedriva verksamheten Kaskad inklusive simundervisning. 

• ansvara för kommunens konsumentrådgivning. 

• bedriva stöd till föreningar. 

Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med föreningar, organisationer och 

kulturarbetare och ge upphov till en aktiv och meningsfylld fritid. 

Ungdomar ska ges inflytande och deras initiativ ska tas till vara och stödjas. 

Följetal Godkänd nivå 

(Följetal saknas) (Följetal saknas) 

3.3 Bibliotek 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• bedriva biblioteksverksamhet, med särskild inriktning på barn och unga. 

• biblioteket ska förmedla litteratur, främja läsning och vara ett stöd för olika former av 

utbildning. 

• biblioteket ska bidra till informationsförmedling och informationsvärdering till enskilda 

och grupper i olika delar av samhället, samt arbeta med utställningar och 

programverksamhet. 

Följetal Godkänd nivå 

Antal medielån per invånare och år 5 
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Antal läsfrämjande insatser per år 400 
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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. 

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 NYTT 

Nämndens mål: Jämlik fritid 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel utomstående i 
fritidsutbudet i åk. 7-9 
(enkätstudie Ung livsstil) 

    <40%  

Andel som är medlem i 
idrottsförening i åk. 7-9 
(enkätstudie Ung livsstil) 

    >50%  

Andel som besöker 
mötesplats/fritidsgård i åk. 7-9 
(enkätstudie Ung livsstil) 

    >20%  

Andel som besöker 
mötesplats/fritidsgård i åldrarna 
13-19 år (registerdata) 

    >20%  

Andel elever i grund- och 
gymnasiesärskola som ges 
möjlighet att deltaga i 
fritidsaktivitet (intern mätning) 

    ≥ 95%  

Enkätstudien Ung livsstil kan inte genomföras årligen, men är det enda sättet att mäta andel utomstående i 

fritidsutbudet (andel som inte deltar i offentligt subventionerat utbud) samt andel som är medlem i idrottsförening. 
Ung livsstil planeras genomföras i Mark 2022. Målsättningar är uppskattade utifrån rimlighet i förhållande till resultat i 
andra kommuner. 

Nämndens mål: Jämställd fritid 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel av besökare på 
mötesplats/fritidsgård som är 
flickor, i åldrarna 13-19 år 
(enkätstudie Ung livsstil) 

    >40%  

Andel av besökare på 
mötesplats/fritidsgård som är 
flickor, i åldrarna 13-19 år 
(registerdata) 

    ≥ 40%  

Andel av deltagartillfällen i 
idrottsförening som utgörs av 
flickor (statistik RF) 

    ≥ 40%  

RF = Riksidrottsförbundet 

Nämndens mål: En aktiv fritid för alla 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel fysiskt inaktiva i åk. 7-9 
(enkätstudie Ung livsstil) 

    <35%  

Andel flickor som tränar flera     >65%  
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Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

gånger i veckan i åk. 2 gy 
(enkät Lupp) 

Andel pojkar som tränar flera 
gånger i veckan i åk. 2 gy 
(enkät Lupp) 

    ≥ 65%  

Ung livsstil och Lupp-undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) kan inte genomföras årligen, men är de 
enda sätten att mäta den fysiska aktiviteten i andelar av befolkningen. Ung livsstils definition av måttet "fysiskt 
inaktiv" = ej med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller 
idrottat spontant minst 2 ggr i veckan. Målsättning för andel fysiskt inaktiva är uppskattad utifrån rimlighet i 
förhållande till resultat i andra kommuner. Målsättning för andel som tränar flera gånger i veckan är utifrån resultat 
från föregående Lupp-undersökning (2018). 

Nämndens mål: Simskola för fler 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Antal deltagare i frivillig 
simundervisning (intern 
statistik) 

    >600  

Nämndens mål: Fler som läser på fritiden 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel som läser på fritiden i åk. 
7-9 (enkätstudie Ung livsstil) 

    >50%  

Antal medielån i åldrarna 16-18 
år (registerdata) 

    >1 000  

Andel pojkar som läser på 
fritiden i åk.7-9 (enkätstudie 
Ung livsstil) 

    >45%  

Andel av medielån som 
genomförs av pojkar, i åldrarna 
16-18 år (registerdata) 

    ≥ 30%  

Ung livsstil kan inte genomföras årligen men är det enda sättet att mäta andelen som läser på fritiden. 

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 NYTT 

Nämndens mål: Attraktivt kulturutbud - attraktiv kommun 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Antal besökare i åldrarna 18-35 
år vid kulturella arrangemang 
(intern statistik) 

      

Målsättningen är att antal besökare i åldrarna 18-35 år ska öka. 

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 (%) 16 10 25 10   
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4.4 Uppdrag till förvaltning 

Förvaltningen ges i uppdrag att utöka öppettiderna för mötesplatserna (öppen 

ungdomsverksamhet) kvällstid, särskilt fredagar och lördagar, samt skollov. 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur Kulturskolans kö skulle kunna kortas. 
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5 Ekonomi 

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 

driftkostnader och investeringar. 

5.1 Driftbudget 

Anslagsbindningsnivå 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer de totala budgetramarna per huvudverksamhet för åren 

2022 och 2023 

Driftbudgettabell 

Driftbudget - Belopp i 
tusental kronor (Tkr) 

Budget 2021 Prognos/utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Intäkter 14 208 11 071 10 093 13 328 

Personalkostnader -42 014 -40 236 -40 379 -42 069 

Övriga kostnader -50 994 -50 135 -52 314 -54 759 

Nettokostnader -78 800 -79 300 -82 600 -83 500 

Driftbudget fördelat på 
verksamhet 

    

     

Kulturskola -9 445 -9 601 -9 699 -9 870 

Bibliotek -11 889 -11 494 -13 138 -13 836 

Övrig Kultur- och fritid -57 466 -58 205 -59 763 -59 794 

Nettokostnader -78 800 -79 300 -82 600 -83 500 

Budgeten i tabellen ligger inom ram båda åren men innebär egentligen att anpassningar behöver göras. 
För 2022 krävs anpassningar motsvarande ca: 1,5 mnkr. Inomhusbad räknar under budgetåret 2022 med ett 
underskott om ca: 1 mnkr främst till följd av uteblivna intäkter då badet är stängt för ombyggnation. 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. Utöver detta har neddragning om 0,5 mnkr gjorts i personalbudgeten 
på Biblioteket. 
 
Övrigt att nämna generellt är att hyresintäkter sett ut att minska i nämndens fritids- och idrottsanläggningar redan 
före pandemin, vilket ger att detta är ett område som behöver ses över framöver och kan bli en utmaning i framtida 
års budgeteringar. 
 
I budget 2023 har inga neddragningar gjorts eftersom året än så länge ser ut att ligga i enlighet med tilldelad ram. 
Främsta skillnaden mellan åren rent budgetmässigt är att inomhusbad ligger i budget 2023 på nivån som var före 
ombyggnationen (plus normala uppräkningar), vilket då innebär att inget underskott beräknas för 2023. Detta behöver 
ses över inför ny-öppnandet av badet. 

Kommentar driftbudget 

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2022 – 2023 

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022- 2023 fastställdes av Kommunfullmäktige 

2020-11-26 till 78,8 mnkr 2022, 79,7 mnkr 2023. De generella uppräkningarna på 1 % per år 

brukar vara lägre än de förväntade kostnadsökningarna och innebär liksom tidigare år ett krav 

på verksamheterna att effektivisera. 

I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 18 november 2021 ligger en utökning 

med anledning av ökade lokalkostnader för Lyckeskolan med 3 mnkr per år, samt en politisk 

prioritering med 0,5 mnkr per år 2022-2025. Om kommunfullmäktige fattar beslut enligt 

förslaget kommer Kultur- och fritids ram för 2022 bli 82,6 mnkr och för 2023: 83,5 mnkr. 

Intäkter 

Nämndens intäkter består i huvudsak av taxor och avgifter, försäljningsintäkter samt 

driftbidrag från stat och region. Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter räknas från och 

med 2019 upp enligt kostnadsutvecklingen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV är 
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avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnaders utveckling i 

fasta löner och priser. Indexet tas fram och publiceras löpande av SKR och uppdateras vid 

varje ny skatteunderlagsprognos. 

Externa statsbidrag som inte kunnat säkerställas att de inkommer under budgetperioden har 

rensats från budgeten. Detsamma gäller de kostnader som var finansierade med tilltänkta 

bidrag. 

Personalkostnader 

Drygt hälften av nämndens nettobudget består i personalkostnader. I budgeten för 2021 låg 

personalkostnaderna på 42 mnkr (inklusive personalkostnader som finansieras med externa 

bidragsmedel). Personalkostnaderna har räknats upp enligt anvisningar med 1,7 % för 2022 

och 2 % för 2023. Med oförändrad bemanning jämfört med budgeten 2021 skulle det innebära 

cirka 0,7 mnkr i lönekostnadsökningar för 2022. 

Inför planeringen av 2022 och framåt beräknas generationsväxling ske framförallt inom 

Bibliotek och Kulturskola, vilket väntas generera högre personalkostnader. Efter genomgångar 

och ökning av kostnader kopplat till detta har anpassningskrav lagts in i budget på Bibliotek 

om 0,5 mnkr för att rymma budgeten inom tilldelad ram. 

Ett ytterligare anpassningskrav på 1 mnkr har lagts in på inomhusbadets personalbudget, då 

verksamheten räknar med ett underskott på motsvarande summa under ombyggnadsåret 

framförallt kopplat till uteblivna intäkter. 

Personalbudgeten ligger nu 1,6 mnkr lägre i budget 2022 jämfört med budget 2021. 

Budgeten är rensad från projektanställningar som finansierats med externa bidragsmedel i de 

fall det inte kunnat säkerställas att bidrag kommer. För beräkningen av 

personalkostnadspålägget har samma procentsats använts på samtliga anställda under hela 

plan-perioden; 39,75 %. 

Övriga kostnader 

Internhyrorna som debiteras från Teknik- och servicenämnden är nämndens högsta övriga 

kostnad. I budgeten för 2021 låg internhyrorna på 20,4 mnkr vilket inte inkluderar hyra för 

lokaler som hyrs från Marks Fastighets AB (budgeterad kostnad på museum och kontor öppen 

ung ca: 1,8 mnkr per år under perioden). Teknik- och service har i årets budgetanvisningar 

krav på sig att inte utöka kostnader för interna tjänster med mer än 1 %. En ökning med 1% 

skulle således motsvara 0,2 mnkr i hyresökningar i budget 2022. Den faktiska hyresökningen 

är dock 3,7 mnkr. Hyrorna inkluderar tillkommande lokalkostnader i ny- och ombyggda 

anläggningar som nämnden äskat medel för. Utöver detta har Teknik- och service under 2021 

sett över hyrorna och gjort en omfördelning mellan hyresobjekten för att så långt som möjligt 

säkerställa att varje objekt bär sin egen kostnad. I kommunstyrelsens budgetförslag till 

kommunfullmäktige har hänsyn tagits till denna omfördelning. 

Utöver de generella hyresuppräkningarna kommer tillkommande lokalkostnader till följd av ny- 

och ombyggnationer att öka nämndens kostnader de kommande åren. Nämnden har idag 

ingen ram för dessa kostnader varvid äskanden kommer att bli aktuellt. Enligt underlag från 

Teknik- och service beräknas tillkommande internhyror för ny- och ombyggnation i: 

• Kaskad; 8 255 tkr helår – (Planerat färdigställande december 2022. Trolig effekt på 

2022: 1 månad ca; 0,7 mnkr. Nämnden återkommer med äskande när belopp blir 

säkerställda.) 

• Kinnahallen; 728 tkr - Planeras stå klart 2023. Nämnden återkommer med äskande när 

belopp är säkerställda. 

Kapitalkostnader för samtliga kända och beslutade investeringar ligger i budgeten. Därutöver 

ligger schablonmässiga uppräkningar som bygger på antagandet att nämnden beslutar att 

använda hela sin investeringsram på 2 mnkr varje år under hela planeringsperioden. 

Föreningsbidrag motsvarande 9,1 mnkr per år ligger i budgeten på samma nivå under hela 

planeringsperioden. Föreningsbidragen inkluderar från och med 2022 även 

kommunfullmäktiges politiska prioritering på 0,5 mnkr, fördelad med 450 tkr på anläggnings- 

och underhållsbidrag och 50 tkr på bidrag till studieförbund, i enlighet med beslut i Kultur- och 

fritidsnämnden 2021-12-09. Utöver dessa finns den så kallade föreningsmiljonen som går till 
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stöd till föreningars skötsel av anläggningar genom beställningsarbeten från Naturvårdslaget. 

Externa övriga kostnader har räknats upp efter förväntad prisutveckling enligt anvisningar. 

Dessa kostnader består bland annat i inköp av förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier, 

litteratur på bibliotek, service och support för datasystem, el- värme- vatten- och 

avloppskostnader på badverksamhet, reparation- och underhåll m.m. 

Budgetförutsättningar 

Marks kommuns ekonomiska styrmodell medför ett årligt återkommande så kallat 

effektiviseringskrav, då kostnadsökningen för befintlig verksamhet endast delvis täcks av 

central uppräkning av nämndernas budgetramar. 

På flera års sikt förväntar sig förvaltningen att kostnadsökningarna för anläggningar och 

personal ger ett stort utslag i form av minskat verksamhetsutrymme. Det kommer leda till att 

en större del av budgetmedlen kommer vara bundna till hyreskostnader. Lönekostnader som 

ökar utan motsvarande kompensation i budget, innebär på sikt färre medarbetare, och 

därigenom behov av förändrad verksamhet. 

På personalsidan kommer personlig service i större utsträckning behöva ersättas av digitala 

tjänster genom exempelvis självservice och automatisering. Med minskade resurser kommer 

det också att bli allt viktigare att undersöka målgruppens preferenser före exempelvis beslut 

om investering i anläggningar. 

Hantering av effektiviseringskrav 

För att på ett strukturerat sätt hantera besparings- och/eller effektiviseringsåtgärder, framtogs 

ett bedömningsverktyg i budgetunderlaget. Bedömningsverktyget består av en inriktning som 

sedan fungerar vägledande för åtgärdsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. 

Inriktningen utgår från verksamhetens övergripande syfte, mål och prioriteringar. 

Konsekvensbeskrivningen belyser i första hand effekter för målgrupper, men även för 

personal, ur ett flerårsperspektiv. 

Inriktning 

Åtgärder bör i första hand ta särskild hänsyn till målgruppen barn och unga (i enlighet med av 

kommunfullmäktige beslutade strategiska områden och kommungemensamma mål) 

Även följande perspektiv ska beaktas: 

• Verksamhetens allmänintresse – även mångfald och kulturarv behöver dock beaktas 

• Jämlikhet, jämställdhet och delaktighet 

• Kommunens attraktivitet 

Hänsyn ska även tas till påverkan på verksamhetens personal, historiska reduceringar i 

respektive verksamhet, samt hur verksamheternas resurser förhåller sig till jämförbara 

kommuner. 

Förslag från budgetunderlag 

Till budgetunderlaget framtogs en bruttolista över möjliga effektiviserings-

/reduceringsåtgärder, utifrån ovan inriktning. Bruttolistan har utgjort grunden för 

effektiviseringsåtgärder i nämndplan 2022-2023. 

Effektiviserings-/reduceringsåtgärder 2022 

För 2022 krävs anpassningar motsvarande ca 1,5 mnkr: 

Inomhusbad: 1 mnkr 

• Orsak: främst till följd av uteblivna intäkter då badet är stängt för ombyggnation. 

• Åtgärd/konsekvens: budgetmässig hantering genom en neddragning på 1 mnkr i 

personalbudgeten år 2022 och är alltså en tillfällig neddragning under ombyggnadsåret. 

Det innebär inte en reell påverkan på anställd personal, men kommer att leda till en 

negativ avvikelse under året, så länge personalstyrkan är oförändrad. Det har inte 

bedömts som rimligt att säga upp personal under ombyggnation. 
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Bibliotek: 0,5 mnkr 

• Orsak: fördyring på grund av generationsskifte (fördyring av sociala avgifter) 

• Åtgärd/konsekvens: 1,0 årsarbetare återbesätts ej vid pensionsavgång. Följden blir 

bland annat minskade möjligheter att vidhålla nuvarande bemannade öppettider. 

Verksamheten förlorar specialistkompetens, och det är troligt att vissa tjänster inte kan 

fortsätta utföras. 

5.2 Investeringsbudget 

Investering (tkr) 
Ombudgetering 

från 2021 
Budget enligt 

beslut 2022 
Total budget 2022 

Investeringsplan 
2023 

Kaskad 
inredning/utrustning 

0 1 350 1 350 
500 

Bibliotek inredning 0 500 500 0 

Kinnahallen 
utrustning 

0 150 150 
0 

Rydals museum 
basutställning 

0 0 0 
150 

Bryggor och 
badplatser 

0 0 0 
250 

Centralen LAN-lokal 0 0 0 350 

Konstnärlig 
gestaltning 

0 1 000 1 000 1 000 

Ej fördelad 
investeringsram 

0 0 0 750 

Totala 
investeringar 

0 3 000 3 000 3 000 

Det finns flera osäkerheter kopplade till ovanstående lista över investeringar; det totala beloppet för Kaskads 
inredning/utrustning kan bli högre än budget. Detsamma gäller utrustning i Kinnahallen. Även investeringsplan 2023 
innehåller flera osäkerheter. Förvaltningen har även fler önskemål än vad som framgår i listan. 
Vid risk att budget överskrids sker främst en omprioritering mellan projekt samt mellan år. Vid behov kan även 
äskande bli aktuellt, särskilt för Kaskad samt vid eventuellt anläggande av tillgänglighetsanpassad brygga vid 
badplats. 
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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. 

 

6.2 Uppföljning av internkontrollen 

Redovisning av internkontrollarbetet till nämnd sker vid delårsrapport (tillämpliga delar) och 

vid årsredovisning. 

6.3 Internkontrollplan 

Ekonomi 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Inköp Inköp utanför avtal Sannolik Kännbar 12 Inköpsenheten (KLK) 
förser förvaltningen 
med underlag 
löpande under 2022. 

Att inköpsenheten 
har inkommit med 
rapport om 
leverantörstrohet 

Personal 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Arbetsmiljö Att 
arbetsmiljöhändelse
r inte rapporteras i 
system (KIA) 

Mycket 
sannolik 

Kännbar 15 Avstämning av 
arbetsmiljöhändelser 
med personal vid APT 

Genomgång av 
minnesanteckningar 
fån APT 

Att inrapporterade 
arbetsmiljöhändelse
r inte hanteras inom 
rimlig tid 

Sannolik Kännbar 12 Kontroll av förfallna 
ärenden 
(arbetsmiljöhändelser
) i KIA 

Genomgång och 
dokumentation av 
försenade ärenden 
på FSG 

Administration 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär

de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Politisk 
beslutsprocess 

Att 
delegationsbeslut 
gällande 
föreningsbidrag ej 
redovisas till nämnd 

Sannolik Kännbar 12 Redovisning av 
delegationsbeslut 
gällande 
föreningsbidrag till 
nämnd 

Jämförelse utbetalda 
föreningsbidrag och 
redovisade 
delegationsbeslut 
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Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Dokumenthant

ering 

Bristande kontroll 

över nya och 
befintliga avtal 

Mycket 

sannolik 

Kännbar 15 Kontroll av ingångna 

avtal 

Årlig genomgång av 

avtal och förteckning 

Föreningsbidra
g 

Att kommunens 
LOK-stöd betalas ut 
på felaktiga grunder 

Möjlig Allvarlig 12 Redovisade 
deltagartillfällen 
stäms av mot tidigare 
år 

Uppföljning av 
dokumentation av 
kontrollmoment 

Att manuell 
utbetalning av 
föreningsbidrag ej 
sker enligt underlag 

Möjlig Allvarlig 12 Kontrollera underlag 
inför manuell 
utbetalning av 
föreningsbidrag 

Uppföljning av 
manuella 
utbetalningar av 
föreningsbidrag 
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7 Personal 

Under 2022 kommer nämndens arbete med arbetsmiljö att utgå från kommunens värdegrund. 

Uppföljning av arbetsmiljön ska löpande redovisas till nämnden. 
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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 Resurser 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv (statistik Kolada) 956  

Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad i procent (statistik 
Kolada) 

1,4  

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv (statistik Kolada) 1 372  

Kostnad för fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad i procent (statistik 
Kolada) 

2,2  

Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv (statistik Kolada)   

Antal föreningar som erhåller föreningsbidrag (intern statistik) 193  

Kolada = Kommun- och landstingsdatabasen 

8.2 Uppfattning 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (statistik Kolada) 59  

Nöjd Medborgar-Index - Kultur (statistik Kolada) 54  

Avser resultat från SCB:s medborgarundersökning, vilket är en attitydmätning. För mer information hänvisas till 

nämndens budgetunderlag. 

8.3 Deltagande och fysisk aktivitet 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Andel flickor som är utomstående i fritidsutbud i åk. 7-9 (enkätstudie Ung livsstil)   

Andel pojkar som är utomstående i fritidsutbud i åk. 7-9 (enkätstudie Ung livsstil)   

Andel flickor som är fysiskt inaktiva i åk. 7-9 (enkätstudie Ung livsstil)   

Andel pojkar som är fysiskt inaktiva i åk.7-9 (enkätstudie Ung livsstil)   

Andel flickor i åk. 2 gy som tränar flera gånger i veckan (enkät Lupp)  54 

Andel pojkar i åk. 2 gy som tränar flera gånger i veckan (enkät Lupp)  57 

Enkätstudie Ung livsstil ännu inte genomförd. 

8.4 Folkbildning och konsumentvägledning 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka (statistik Kolada) 44,1  

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv (statistik Kolada) 4  

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv (statistik Kolada) 6 4 

Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media 34 34 

Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån 54 56 

Antal kontakter med konsumentvägledare (intern statistik) 611  

Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. (statistik Kolada) 1,3  
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8.5 Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka 118 103 

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka 30 16 

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

37 41 

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet 31 48 

Ungdomsproducerad verksamhet, total andel  20 

Producerande ungdomar, total andel av målgruppen  2 

Andel elever i kulturskola i åk. 7-9 (enkätstudie Ung livsstil)   

Antal elever i kulturskola i åldrarna 6-19 år (registerdata) 649  

Andel elever i kulturskola i åldrarna 6-19 år (registerdata, SCB) 11  

Andel av elever i kulturskola i åldrarna 7-9 år (registerdata)   

Andel av elever i kulturskola i åldrarna 10-12 år (registerdata)   

Andel av elever i kulturskola i åldrarna 13-15 år (registerdata)   

Andel av elever i kulturskola i åldrarna 16-18 år (registerdata)   

Andel pojkar av elever i kulturskola (enkätstudie Ung livsstil)   

Andel pojkar av elever i kulturskola (registerdata) 45  

Antal elever i kö till kulturskola, i snitt under året   

Följetal för deltagande i kulturskola utifrån ålder ännu inte framtagna. 

8.6 Idrott och motion 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Antal deltagartillfällen i åldrarna 7-12 år (statistik RF)   

Antal deltagartillfällen i åldrarna 13-16 år (statistik RF)   

Antal deltagartillfällen i åldrarna 17-20 år (statistik RF)   

Andel av deltagartillfällen i åldrarna 7-12 år som utgörs av flickor (statistik RF)   

Andel av deltagartillfällen i åldrarna 13-16 år som utgörs av flickor (statistik RF)   

Andel av deltagartillfällen i åldrarna 17-20 år som utgörs av flickor (statistik RF)   

Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel procent (statistik Kolada) 20  

Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel procent (statistik Kolada) 58  

Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel procent 
(statistik Kolada) 

22  

Andel flickor som är medlem i idrottsförening i åk. 7-9 (enkätstudie Ung livsstil)   

Andel pojkar som är medlem i idrottsförening i åk. 7-9 (enkätstudie Ung livsstil)   

Följetal för antal deltagartillfällen utifrån ålder ännu inte framtagna. 

8.7 Kultur 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Rydals Museum, öppettim/vecka 23 23 

Rydals Museum, besök/vecka 203 200 

Rydals Museum, visningar/år 92 65 

Rydals museum, antal skolvisningar 22 5 
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Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Rydals museum, antal elever 395 100 

8.8 Öppen förskola 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Antal besökare 3 771 418 

Antal utbildningstillfällen 39 0 

Antal deltagare på utbildningar 363 0 

8.9 Personalföljetal 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Antal tillsvidareanställda 79 78 

Antal tidsbegränsade anställda 15 7 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

86,1 89,1 

Personal - Sjukfrånvaro 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,5 4,1 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala 
sjukfrånvaron (%) 

35,4 29,6 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 63 63 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Timtid i timmar 7 749 6 163 

Fyllnadstid i timmar 1 021 452 

Övertid i timmar 566 311 
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