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1 Sammanfattning 

Inom flera verksamhetsområden har leverantörer flaggat om kostnadsökningar på grund av 

rådande världsläge både som en konsekvens av pandemin och kriget i Europa. Kostnader ökar 

för t.ex. byggnadsmaterial, energi, drivmedel och livsmedel. De ekonomiska förutsättningarna 

för kommunen är mer osäkra och svårare att prognostisera än tidigare. Detta samtidigt som 

kommunen har ett stort investeringsbehov. 

Kriget i Ukraina påverkar oss alla och har inneburit en höjd beredskap. 

Krisledningsorganisationen var aktiv januari-mars med anledning av pandemin och därefter 

under våren på grund av kriget. 

Kommunstyrelsen har en sammanhållande roll i arbetet för de båda kommungemensamma 

målen Bästa företagskommun och Bästa barnkommun. 

I början av året samlades kommunens chefer till en chefsdag kring ”Bästa barnkommun”. 

Cheferna fick kompetenshöjning genom stöd från Hans Abrahamsson som är docent i freds- 

och utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet. Efter det genomfördes grupparbeten 

tillsammans. 

Under våren startades SKRs utbildning "Förenkla helt enkelt" upp genom att 100-talet politiker 

och tjänstepersoner deltog. Syftet med utbildning är att öka förståelsen för våra företagare 

och utveckla servicen till våra företag. Under våren hålls även en chefs-/presidiedag som berör 

samma tema. Detta är insatser för att gå mot målet Bästa företagskommun. 

Kommunstyrelsens prognos är ett resultat i nivå med budget exklusive exploateringsvinster. 

IT-verksamhetens kostnader ökar stadigt i takt med ökad användning av digitala lösningar. IT- 

och digitaliseringsverksamhetens kostnader prognostiseras till 52,2 mnkr 2022 vilket 

motsvarar en ökning med 1,6 mnkr eller 3 procent jämfört med 2021. Övriga kostnader ökar 

baserat på prognosen med 6,3 procent vilket vägs upp av 1 mnkr lägre personalkostnader. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Under året har en ny vision tagits fram för Marks kommun och blivit beslutad i 

Kommunfullmäktige. Ett viktigt fokus i visionen är tillsammansperspektivet, vilket också färgat 

av sig och gett effekt redan under processens gång. Det är många människor som bor och 

verkar i kommunen som fått sina röster hörda i framtagandet, och vi kan redan se flera 

exempel på att såväl kommunorganisation som civilsamhälle sluter upp för att gemensamt 

arbeta för att göra verklighet av visionen. 

Kommunens inköp påverkas negativt av stigande priser och förlängda ledtider på flertalet 

områden till följd av hög inflation, höjda räntor och osäkerheter på världsmarknaden. En 

väsentlig faktor är de höga energipriserna på inte minst elkraft till följd av energikrisen i 

Europa. 

Även hushållens köpkraft minskar och ger en negativ påverkan på handel, byggföretag och 

hushållsnära tjänster. 

Efter ett gediget förankringsarbete har förbifart Skene samt ytterligare två delsträckor 

mötesfriväg av väg 156 kommit med i den regionala infrastrukturplanen 2022-2033 för Västra 

Götaland, vilket kommer att innebära en förbättrad infrastruktur i den delen av kommunen. Ett 

viktigt arbete har genomförts i en arbetsgrupp i samarbete med näringslivet. Förbifart Skene 

kommer finansieras av Marks kommun och en avsiktsförklaring om detta har tecknats med 

Trafikverket och Västragötalandsregionen. 

Sedan den första januari i år har kommunen samarbete med Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund om gemensamt Dataskyddsombud, vilken tidigare funnits hos oss. Samtliga 

kommuner i Sjuhärad är nu anslutna. 

Under våren undertecknades ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och polisen där vi 

samlar och inriktar vårt trygghets- och brottsförebyggande arbete. Samtidigt undertecknades 

även årets medborgarlöfte där kommunen, polisen och Marks bostads AB fortsätter med 

insatser mot narkotika. 

I juni förlängdes det lokala samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Marks 

kommun om ungdomsmottagning att gälla till och med 2023-12-31. Detta är den formella 

grunden för ungdomsmottagningen som möjliggör verksamheten i Marks kommun. 

Under våren och sommaren har ett arbete påbörjats med att ta fram en målbild som beskriver 

vilken plats Skene centrum ska vara år 2030. Arbetet utgår från medborgardialoger. 

Marks kommun har utvecklat och börjat arbeta enligt konceptet Välkomstkommitté, där man 

samlar de kommunala tjänstepersoner som har svaren i ett och samma möte 

(förvaltningsövergripande) tillsammans med företag. Välkomstkommittén har som syfte att ge 

företag bättre service genom tidig muntlig dialog mellan företaget och olika funktioner i Marks 

kommun. 

En helt digital version av förslag till fördjupning av översiktsplanen för Mark nordväst kommer 

under hösten ställas ut för att få så mycket synpunkter som möjligt från våra kommuninvånare 

och andra intressenter. Det är också en del för att uppfylla målet som står i av 

kommunfullmäktige beslutade bostadsförsörjningsprogram. 

Kommunen har tagit hand om den nya lagstiftningen med skydd för personer som rapporterar 

om missförhållanden. En visselblåsarfunktion finns på plats sedan slutet av juni. Där är det 

möjligt att helt anonymt vissla och rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser. 

Rapporteringen sker externt, till en upphandlad leverantör som tar emot visslingen. 

Kommunen har upphandlat rapporteringskanalen tillsammans med kommunerna Bollebygd, 

Herrljunga och Svenljunga. Genom visslingar kan missförhållanden och oegentligheter i 

arbetsrelaterade sammanhang komma fram, utredas och åtgärdas. 
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3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Ledning och styrning  X    

Övergripande utvecklingsfrågor  X    

Bedömningen är densamma som i aprilrapporten. 

3.2 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

Översyn av bredbandspolicyn 2019-11-26  
Pågående 

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

Se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen 
för att säkerställa att förutsättningarna 
för avtalen är relevanta och att alla 
parter har möjlighet att uppfylla sin del 
av avtalet 

2020-02-27  
Pågående 

Under 2021 har samtliga avtal tagits 
fram. En plan för översynen av avtalen 
ska tas fram och arbetet beräknas 
pågå under hela 2022. 

Utvärdera riktlinjerna för 
utvecklingspeng för byalagen i Marks 
kommun 

2020-02-27  
Pågående 

Processen återstartas under hösten 
2022 

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

2020-02-27  
Pågående 

Behandlas under 2022. 

Utreda etablering av tankstation för 
biogas och/eller vätgas. 

2020-11-26  
Pågående 

Uppdraget hanteras genom att 
kommuns är del i arbetet med 
Boråsregionen arbete med Fossilfri 
boråsregionen. Hösten 2022 kommer 
arbetet att fokusera på biogas. 
 

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

skyddad natur. 

2020-11-26  
Pågående 

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

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

2019-11-26  
Pågående 

Beräknas vara klart i november 2022.  

Inrätta en investeringscontroller 2019-11-26  
Pågående 

Behovet kvarstår och tas om hand 
inom ordinarie organisation och 
budget. 

Påbörja arbetet med att utjämna 
oskäliga löneskillnader. 

2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

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

Uppdraget klart. projektledare 
rekryterad och arbetet pågår sedan 
våren 2022 

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

2021-11-18  
Pågående 

Arbetet påbörjades brett med 
deltagare från olika delar av koncernen 
och nu arbetar en mindre grupp vidare 
med sikte på en återrapport till 
ksau/budgetberedningen 2022. 

Utreda framtida finansiering av VA-
verksamheten. 

2021-11-18  
Pågående 

Arbetet påbörjat med dialog med VA 
om kollektivets ekonomi. 

Fortsätta utvecklingen av 
besöksnäringen. 

2021-11-18  
Avslutad 

Utveckling av destination Mark pågår 
tillsammans med besöksnäringen 
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Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

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

2021-11-18  
Avslutad 

Busskort har levererats i juni. 

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

2021-11-18  
Pågående 

Arbetsgrupp tillsatt och ett par 
områden är utpekade. Första området 
förväntas få planuppdrag under 
hösten. 

Utreda behov av ytterligare insatser 
för skyddsbehövande kvinnor. 

2021-11-18  Ej 

påbörjat 

arbetet med insatser för för 
skyddsbehövande kvinnor hanteras 
inom ramen för socialförvaltningens 
uppdrag. Frågan ställs till dem av 
hållbarhetsteamet. 

Tydliggöra kommunens gemensamma 
lokalförsörjning. 

2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Identifiera och hantera säkerhetsrisker 
inom kommunens IT-system. 

2021-11-18  
Pågående 

Uppdrag i Budget 2022-2025. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
reglera ekonomiska ramar utifrån 
ändrad ansvarsfördelning mellan 
socialnämnden och miljönämnden 
avseende lagen om anordnande av 
visst automatspel och 
spelförordningen. 

2022-05-19  
Avslutad 

Liten effekt på ramar vilken hanteras i 
Budget 2023-2026. 

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  
Avslutad 

arbetet klart och återrapporterat q2 
2022 

Kommundirektören får i uppdrag att 
återkomma med mera information 
kring säkerhet och praktisk 
genomförande av e-arkiv. 

2022-03-16  
Pågående 

Information kommer att ges under 
hösten 2022 när projektplaneringen 
kommit lite längre. 
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4 Måluppföljning 

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

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer 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 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Andel elever behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram 

78,9 84 81,2   

Skolnärvaro. Andel elever, F-9 med 20 
procentig frånvaro eller mer, andel % 

 12,1 19,4   

Handläggningstider vid familjeenheten 119 118 106   

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

     

Andel elever i åk 5 som känner sig trygg i 
skolan 

85,1 78,8 86   

Målen för indikatorerna är att de ska förbättras (dvs öka/minska). 

 
Indikatorn Andel som deltar i det kommunala fritidsutbudet (inklusive det subventionerade) mäts via enkät som görs 
första gången under 2022. 

Förstudie 

Under vinter och vår fokuserade den kommunövergripande arbetsgruppen på att ta fram ett 

analysunderlag, en förstudie, för att visa kommunens nuläge och förutsättningar till 

utmaningar. Förstudien utgår från en inventering av nu aktiva insatser för barn, samt en 

kategorisering av dessa insatser baserat på bland annat om de är förebyggande, främjande 

eller åtgärdande. I studien lyfts också forskning om hur man ger barn de bästa förutsättningar 

och exempel på hur andra kommuner tagit sig an utmaningar och målsättningar som liknar 

inriktningen för Marks kommun. 

Insatser vår 

Under våren verkställdes de insatser som beslutades i december 2021. Det handlade dels om 

fritidsinsatser riktade till målgrupper som deltar i mindre utsträckning än andra barn i den 

kommunalt subventionerade fritidsutbudet (både kommunens egna aktiviteter och de 

föreningsaktiviteter som sker tack vare bidrag från eller samarbete med kommunen). Exempel 

på insatser är nattidrott, parasport, kulturskola för särskoleelever och läsfrämjande insatser på 

biblioteket. 

Dels genomfördes en rad utvecklande insatser. Med stöd av föreningen Youth 2030 Movement 

engagerades ungdomar till delaktighet och inflytande, insatsen avslutades med ett hackathon 

där unga och vuxna möttes för att prata om lösningar. Lösningarna presenterades på plats och 

sammanställdes i en rapport för fortsatt arbete. 

Under våren startades en samverkan upp för att mer effektivt möta ungdomar, oavsett om 

personalen arbetar som fältassistent, ungdomshandledare eller ungdomsutvecklare. 

Personalen delade kunskap och lade en grund för fortsatt strukturerat samarbete. 
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För att bättre nå alla ungdomar med aktiviteter genomfördes enkätundersökningen Ung 

livsstil, ett underlag som kommer att ligga till grund både för utvecklingen inom Bästa 

barnkommun och för utveckling av kultur- och fritidsutbud och -utformning. 

Insatser sommar 

Under våren tog arbetsgruppen fram en rad insatser för sommaren 2022. Flera förvaltningar 

var involverade. Några av insatserna var meckaverkstad för epa, sommarkollo, matkollo, 

utökad lovskola, trygghetsvandringar och en turnerande föreställning skapad av unga. 

Biblioteket genomförde läsfrämjande insatser, bland annat i samband med uppstarten av 

Skene IFs fotbollsläger. 

Andra insatser 

Utöver de aktiviteter som genomförts inom satsningen Bästa barnkommun har medel också 

beslutats för en upprustning av hockeyrinken i Fritsla. 

Resultat i urval 

Nattidrottssatsningen under våren var en vidareutveckling från 2021. Som mest deltog 104 

deltagare på en vecka, fotboll var mest populärt. Fem föreningar var med och arrangerade 

aktiviteterna. Insatsen fortsatte under sommaren, då i regi av sex föreningar. 

Matkollo var fullbokat och nådde 21 barn, varav över hälften kunde delta tack vare extra 

skolskjuts. Meckaverkstaden, lovskolan och sommarkollo har inte hunnit rapporteras in. 

Hackathon involverade omkring 170 unga och 19 vuxna. Mötet resulterade i fem skarpa förslag 

inom områdena fritid, psykisk hälsa, kollektivtrafik, jobbmöjligheter och inflytande. Förslaget 

att involvera unga i att ta fram en jobbmässa har hittills tagits vidare. De unga som deltog 

upplevde det positivt att få chans att vara involverade i större frågor än ”vilken slags blommor 

det ska vara på torget”, men vågar samtidigt inte hoppas på verkliga resultat än. 

Återkopplingen från vuxna deltagare handlar också mycket om att lyckas göra verkstad nu. 

Enkätundersökningen Ung livsstil genomfördes under våren i årskurs 7-9, inklusive särskolan, 

på både kommunala skolor och friskolor. Resultatet sammanställs under sommaren. 

Förstudien bidrar till att möjliggöra framtida prioriteringar för att uppnå målet: Bästa 

barnkommun. 

Effekter 

Att erbjuda fler gratis aktiviteter och utökade gratis skjutsar till aktiviteterna möjliggör för fler 

barn och unga att vara aktiva, förutsättningar för jämlikt deltagande ökar. Att ha en aktiv fritid 

hänger i sin tur samman med att vara närvarande i skolan och därigenom klara 

gymnasiebehörighet. 

Samverkan mellan fältassistenter, ungdomshandledare och ungdomsutvecklare förväntas leda 

till en ökad tillgänglighet till vuxna bland de unga som behöver stöd. Det i sin tur förväntas 

leda till stöd tidigare vid problematik, som kan öka skolnärvaron och andelen som klarar 

gymnasiebehörighet. 

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 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Antal nya bostäder i kommunen 40 124 96 ≥ 96  

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

231 233 230   

Företagarnas syn på kommunens 
myndighetsutövning och service gentemot 

68 68 68   
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

företagare (undersökningen Löpande insikt, 
indexvärde) 

Befolkning 34 896 35 201 35 336   

Fullföljda studier, godkända betyg i årskurs 
nio 

78,9 84 81,2   

För nya bostäder är målet 96 eller fler bostäder, för övriga indikatorer är målet att resultatet ska öka/förbättras (utan 

specificering på hur mycket). 
För fullföljda studier används samma indikator som vid Bästa barnkommun, Andel elever behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram 

Så många som 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. Genom goda och 

effektiva kontakter underlättas start, drift och utveckling av företag. Flera och livskraftiga 

företag är en förutsättning för utveckling i kommunen, inte minst för att behålla och utveckla 

välfärden. 

Ett gott näringslivsklimat är en grundbult i det samhällsekonomiska kretsloppet. Om företagen 

upplever att förutsättningarna är goda för att bedriva verksamhet i Marks kommun, kommer 

det att gynna hela kommunens utveckling. Företagens upplevelse av företagsklimatet är därför 

helt centralt för kommunens tillväxt, attraktionskraft och varumärke. Därför har Marks 

kommun som ett långsiktigt strävansmål att bli Bästa företagskommun. I strävan mot målet 

blir flera insatser från kommunen viktiga. Insatser som handlar om att stärka kommunens 

service och förbättra kommunens bemötande gentemot företagen är en nyckelfaktor. Under år 

2022 har en rad aktiviteter genomförts för att bidra till strävansmålet. 

Aktiviteter och effekter 

Insatser som handlar om att stärka kommunens service och förbättra kommunens bemötande 

gentemot företagen är en nyckelfaktor i strävan att bli bästa företagskommun. 

• Marks kommun deltar i SKRs utbildning Förenkla – helt enkelt. Målet med 

utbildningen är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna 

samarbeten och en större förståelse i hela organisationen för företagens behov. 

Utbildningen Förenkla – helt enkelt genomförs i fyra huvudblock. I utbildningen deltar 

såväl tjänstepersoner som förtroendevalda och hela utbildningen kommer att vara 

genomförd år 2022. Som en del av utbildningen ska Marks kommun ta fram en 

handlingsplan för att förbättra kommunens service och bemötande ur ett långsiktigt 

perspektiv. 

• Den 13 maj genomfördes en kombinerad chefs- och presidiedag i Kinna 

Teater/Konserthus. Temat för dagen var vårt gemensamma strävansmål: Bästa 

företagskommun. Syftet med dagen var att på olika sätt illustrera att såväl 

förtroendevalda som chefer i kommunorganisationen representerar Marks kommun och 

därmed påverkar företagens upplevelse av att vara verksamma här. 

Under dagen fick deltagarna besvara nedanstående fråga: 

Vad kan vi på min förvaltning/mitt bolag/min nämnd göra för att bidra till att näringslivet 

uppfattar oss som en serviceinriktad kommun? 

Kommunens svar kan i breda penseldrag sammanfattas med ett önskemål om förbättringar 

inom nedanstående tre huvudområden: 

1. Kommunens service 

2. Intern och extern kommunikation 

3. Organisationsstruktur och samverkan inom kommunen 

För att dagen ska få bestående gynnsamma effekter har en ska varje förvaltning och bolag 

genomföra en uppföljande genom att bearbeta sina inspel och prioritera max tre insatser som 

bidrar till att näringslivet uppfattar Marks kommun som en serviceinriktad kommun. Punkterna 

kommer också att behandlas på höstens näringslivsråd där även infrastruktur är lyft av 

politiken som ett av kommunens viktigaste fokusområden för att förbättra förutsättningarna 

för näringslivet. 

• Den 27 oktober kommer Marks kommun tillsammans med Företagarna i Mark att 
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arrangera näringslivsdagen Marknäring. Marks kommun har valt att förlägga en 

kombinerad chefs- och presidiedag till näringslivsdagen. 

Temat för årets upplaga av näringslivsdagen är Innovation och förnyelse och en rad 

namnkunniga föreläsare har bjudits in för att ge deltagarna sina perspektiv och insikter på 

detta tema. Ett viktigt resultat av näringslivsdagen är att företagare och representanter för 

Marks kommun möts på en gemensam arena. I strävan mot att bli Bästa företagskommun är 

dialogen och mötet mellan kommun och näringsliv helt centralt. 

• Marks kommun har flera övergripande styrdokument inom näringslivsområdet. Två av 

dessa är näringslivsprogrammet och kommunens näringslivspolicy. Båda 

styrdokumenten ses över under 2022 och 2023. 

Näringslivspolicy 

Näringslivskontoret har upprättat ett förslag på ny näringslivspolicy som omfattar hela 

kommunens verksamhet. Den nya policyn beskriver kommunens förhållningssätt i relationen 

till företag. Förhållningssättet innebär att alla kommunanställda ska se sig själva som delaktiga 

i att näringslivet utvecklas. I praktiken ska förhållningssättet leda till att företagen prioriteras, 

att företagen bemöts som kunder och att den goda relationen till företagen är viktig. 

Kommunfullmäktige kommer att fatta slutligt beslut om policyn den 25 augusti. 

Näringslivsprogram 

Näringslivsprogrammet, som har tagits fram av ledamöter i näringslivsrådet och som antogs 

av kommunfullmäktige våren 2019, är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Det visar 

riktningen för kommunens arbete med näringslivsfrågor. 

I år sker en nulägesinventering av näringslivsprogrammet. Inventeringen syftar, förutom att 

ge oss en nulägesbild, också till att fånga in inspel och synpunkter från hela 

kommunorganisationen inför den revidering av näringslivsprogrammet som ska ske nästa år. 

• Destinationsutveckling 

Destinationsutveckling är ett strategiskt utvecklingsområde som har potential att höja 

attraktionskraften i hela Marks kommun. Genom att skapa en attraktiv destination, 

skapas också goda förutsättningar för att såväl företag som invånare ska trivas i Marks 

kommun. Därför är destinationsutveckling en nyckelfaktor för att bidra till 

strävansmålet Bästa företagskommun. Under det gångna året har kommunen 

intensifierat dialogen med besöksnäringen lokalt, bland annat genom att inrätta 

temagrupper för olika områden inom besöksnäringen. Grundtanken är att Mark som 

destination utvecklas genom nära samverkan mellan kommun, det lokala näringslivet 

och föreningar och ideella aktörer. 

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

företagsklimatet 

Svenskt Näringsliv offentliggör 2022 års rankingresultat den 28 september.  

Befolkning 

Enligt prognos från SCB kommer Marks kommuns invånarantal att uppgå till 35 336 vid 

årsskiftet 22/23. 

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Personalomsättning (%) 14 14 19 11  

Personalomsättning i Marks kommun 12 12 14 12  

Personalomsättningen har ökat 2022 för kommunstyrelsen. Om de medarbetare som bytt 
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tjänst internt exkluderas landar personalomsättningen på 19,6 procent vilket är avsevärt högre 

än målsättningen om 10 procent. Tidigare analyser har antagit att pandemin kan ha haft en 

hämmande inverkan på rörligheten. Nu när pandemin har upphört så kan vi se att detta 

antagande kan har varit riktigt för kommunstyrelsens del. De enheter som numerärt haft flest 

medarbetare som börjat och eller slutat är HR-enheten, ekonomienheten, inköpsenheten, 

kanslienheten samt IT-enheten. Allteftersom pandemieffekterna på arbetsmarknadens 

rörlighet stabiliseras, att vi ser effekter av chefstillsättningar som ersatt tf-lösningar så är 

förhoppningen att personalomsättningen minskar. Detta får dock inte ersätta att 

kommunstyrelsen fortsatt aktivt arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
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5 Uppföljning av Klimatlöften 2022 

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 i Budget 2023-2026 klargjort att kommunkoncernen under 2022 ska uppnå följande 

åtta löften. 

Klimatlöfte Uppföljning 

10. Vi använder cirkulära 
möbler 

Kommunstyrelsen har i regel inga större möbelinköp och prövar uppkomna 
behov mot de möbler vi har i första hand. 

16. Vi installerar solenergi 

I takt med att energipriserna ökat blir solceller inte bara en bra idé för miljön 
utan även ekonomiskt. Beslut om solcellsinstallation fattades senast för 
Lyckeskolan och utreds för tillfället för Kaskad och andra kommande 
investeringsprojekt. 

19. Vi finansierar investeringar i 
egen verksamhet genom grön 
obligation 

Hittills har kommunen upplåning om 150 mnkr skett med gröna lån. 
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6 Uppföljning av internkontroll 

6.1 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. 

För flera delar i internkontrollplanen är uppföljning gjord för 2022. Genom stickprov kan 

konstateras att avtalstroheten har ökat och ligger på omkring 80 procent, dock kvarstår arbete 

med att öka avtalstroheten. Uppföljning har visat att endast en av förvaltningarna har 

kompetensförsörjningsplan och arbetet med att stärka arbetet med kompetensförsörjning och 

kompetensplanering kommer att fortsätta under hösten. Flera av delarna i internkontrollplanen 

inom IT och IT-säkerhet kvarstår att göra under 2022. 
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7 Personal 

Ledningsstabilitet 

I oktober 2021 tillträdde vår nya kommundirektör vilket påverkar ledningen av kommunen. 

Det har bidragit till en ökad tydlighet och stabilitet. En ökad tydlighet i inriktning och ökad 

stabilitet är viktiga förutsättningar för att chefer och medarbetare inom förvaltningen ska få en 

ökad arbetstillfredsställelse och en bättre arbetsmiljö. Detta är ett långsiktigt arbete som 

kräver uthållighet och tålamod. 

Ny HR-chef och kanslichef är rekryterade. HR-chefen tillträdde sin tjänst i mitten av augusti 

och kanslichefen tillträder i oktober. Dessa båda rekryteringar bidrar till ökad stabilitet i 

ledningen och ger förutsättningar för att enheterna över tid kan höja och utveckla kommunens 

arbete inom dessa områden. 

Övriga insatser i urval inom HR-området 

ARUBA-modellen (attraktion, rekrytering, utveckla, behålla, avveckla) är väletablerad inom 

HR-arbete. HR-enheten har utvecklat dialogen till kommunens samtliga arbetsplatser för att 

skapa värde i det operativa och strategiska arbetet. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, har förstärkts genom stödmaterial om vilken insats som 

arbetsplatserna förväntas göras respektive månad. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets tidigare 

inspektion av kommunens arbetsmiljöarbete, dnr KS 2021-396. HR har tagit fram ett förslag 

till rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under våren har 

partsgemensamma utbildningar genomförts vid två omgångar till chefer och skyddsombud för 

att förbättra arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ett första förslag om tillitsbaserad styrning och ledning har tagits fram av HR och Ekonomi som 

utgår från Marks kommuns behov samt resultat från Kommunkompassen 2022. Detta förslag 

kommer användas för fortsatt dialog under hösten och återrapporteras senare under året. 

HR-enhetens har under våren genomfört en kartläggning och följt upp förvaltningarnas arbete 

med kompetensförsörjningsplaner för att erhålla ett underlag för det fortsatta strategiska 

arbetet. Som en del av att stödja förvaltningarna i arbetet med kompetensanalyser och 

kompetensförsörjningsplaner har kommunen investerat i en IT-baserad kompetensmodul. 

Marks kommun har under våren genomfört en kartläggning och analys av lön och andra 

anställningsvillkor för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor 

och män. Kartläggningen och analysen är krav enligt diskrimineringslagen och gavs också som 

ett särskilt uppdrag i Budget 2022-2025. Även en arbetsvärdering för hela Marks kommun 

samt plan för aktiva åtgärder, enligt Diskrimineringslagen, har gjorts. Marks kommun har 

också ingått i Lönelänken 2.0, genom SKR, och delar lönestatistik med Sveriges kommuner 

och regioner samt ingår i nätverk tillsammans med Boråsregionen och Göteborgsregionen. Nya 

lönekriterier för Marks kommun har även tagits fram partsgemensamt och gäller från den 1 

april 2022. 

I Marks kommuns budget 2021-2024 skrivs att kommunstyrelsen ska starta upp en 

ledarakademi. Den första omgången av ledarakademin avslutades i juni, 51 sökanden varav 

11 antagna. Detta är kommunens chefsförberedande utbildning som syftar till att säkerställa 

kommunens behov av chefer. Utvärderingen som ännu inte är avslutad visar att 9/11 av 

deltagarna har gett omdömet 5 av 5. 

I samarbete med Göteborgs universitet har HR identifierat lärdomar utifrån ett 

verksamhetsutvecklingsperspektiv efter pandemin. Göteborgs universitet har överlämnat en 

rapport med resultaten. Planen är att dessa ska presenteras för koncernledning och CSG under 

hösten. 

Lagen (2021:800) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så 

kallade visselblåsarlagen, förstärktes under sommaren 2022. Kommunen inrättat har en ny 

visselblåsarfunktion, vilken är upphandlad tillsammans med Svenljunga, Bollebygd och 

Herrljunga. 
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8 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

8.1 Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvik
else 

Intäkter 31 500 21 700 15 500 21 500 16 800 4 700 

Personalkostnader -73 800 -49 000 -51 000 -78 500 -80 700 2 200 

Övriga kostnader -117 200 -72 200 -78 400 -122 000 -116 200 -5 800 

Nettokostnader -159 500 -99 500 -113 900 -179 000 -180 100 1 100 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

       

Analys av driftredovisning 

Analys av driftredovisning 

Kommunstyrelsens driftbudget för 2022 uppgår till 180,1 mnkr. Jämfört med 2021 motsvarar 

det en ökning av ramen med 8,2 mnkr genom politiska prioriteringar. Utfallet till och med 

augusti är 14,4 mnkr högre än motsvarande period föregående år. En bidragande orsak är 

lägre exploateringsintäkter för perioden 2022. 

Kommunstyrelsens prognos för 2022 beräknas till 179 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 

nettokostnaden med 19,5 mnkr jämfört med utfallet 2021. Jämfört med budget innebär 

prognosen ett överskott om 1,1 mnkr. I prognosen ingår exploateringsvinster med ett 

beräknat netto på + 1,1 mnkr. Den ordinarie verksamheten prognostiseras att följa budget 

vilket är samma som prognosen i april. Likt prognosen i april finns det avvikelser mellan 

kostnadsslagen och på enhetsnivå. Prognosen kommenteras nedan utifrån intäkter, 

personalkostnader och övriga kostnader. 

Intäkter 

Budgetavvikelse 4,7 mnkr (budget 16,8 mnkr, prognos 21,5 mnkr) 

Intäkterna prognostiseras till 21,5 mnkr dvs ett överskott i förhållande till budget med 4,7 

mnkr. Av det beräknade överskottet är 3,7 mnkr hänförligt till exploateringsverksamheten. 

Resterande 1,0 mnkr är hänförligt till den ordinarie verksamheten och förklaras i huvudsak av 

högre bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) än budgeterat samt 

skogsintäkter. 

Differensen i prognos i förhållande till aprilrapporten är främst högre exploateringsintäkter. 

Personal- och arvodeskostnader 

Budgetavvikelse 2,2 mnkr (Budget - 80,7 mnkr, prognos - 78,5 mnkr)  

Personal- och arvodeskostnader prognostiseras till 78,5 mnkr, d.v.s. ett överskott i förhållande 

till budget med 2,2 mnkr. Avvikelsen förklaras av tillfälliga vakanser i ledningen och 

följdeffekter av tillsättning av tillförordnade chefer men även av vakanser som uppstår vid 

normal personalomsättning på enheterna. 

Differensen i förhållande till prognosen i april är främst högre personalkostnader inom 

samhällsutvecklingsenheten. 

Övriga kostnader 

Budgetavvikelse - 5,8 mnkr (Budget - 116,2 mnkr, prognos - 122 mnkr)  

Övriga kostnader prognostiseras till 122 mnkr, vilket innebär ett underskott i förhållande till 

budget med 5,8 mnkr. Av det beräknade underskottet är 1,7 mnkr hänförligt till kostnadssidan 
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för exploateringsverksamheten. Resterande 4,1 mnkr är hänförligt till den ordinarie 

verksamheten där IT-verksamhetens kostnader för arbetsplatsutrustning och system 

överskrider budget likt tidigare år. 

Differensen i förhållande till prognosen i april är kostnader hänförliga till 

exploateringsverksamheten. 

  

  

  

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Myndighet för samhällsskydd och beredskap 1 700 1 278 1 900 1 274 

Stadsbidrag sjuklöner 402 183 183 0 

Hemsändningsstöd 219 187 187 174 

     

Summa 2 321 1 648 2 270 1 448 

Kommentar statsbidrag 

Kommunstyrelsen har erhållit 1,5 mnkr från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB). 

Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader har 

kommunstyrelsen erhållit ersättning om 183 tkr. 

Kommunen betalar årligen ut bidrag till lokala matbutiker för att transportera dagligvaror till 

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

Tillväxtverket lämnar ett bidrag om högst 50 procent av kommunens nettokostnad. 

8.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2022 
Utfall 31/8 

2022 
Prognos 

2022 
Budgetavvikelse 2022 

Kommunstyrelsens investeringar 10 000 2 000 5 000 5 000 

     

Summa 10 000 2 000 5 000 5 000 

Kommunstyrelsens investeringsbudget är främst avsedd för strategiska markinköp och IT-

investeringar men ska även räcka till övriga verksamheters behov. 
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9 Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen 

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 Arbetet beräknas klart 
första kvartalet 2023. 

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 Underlag framtaget för 
beslut om inriktning. 

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 Detta tillägg kommer 
de kommande åren att 
arbetas in i kommande 
fördjupningar av 
översiktsplanen. 
Närmast görs FÖP 
Nordväst och FÖP 
centrala Mark. 

Arbeta fram en 
utställningshandling rörande 
fördjupad översiktsplan för 
Mark nordväst. 

Arbetsutskott 2019-10-02  Pågående Beslut att gå ut på 
utställning förväntas 
under hösten. 

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  Väntläge Arbetet är pausat då 
flera kommuner inte vill 
arbeta vidare med 
frågan just nu 

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

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Ett förslag till vision har 
arbetats fram under 
våren 2021 i dialog 
med de som bor och 
verkar i Marks 
kommun. Styrsystemet 
beslutades av kf 
december 2021. Ny 
vision beslutades i 
Kommunfullmäktige 
juni 2022.  

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

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Försenad Planen är att kf 
beslutar om 
styrdokument hösten 
2022. 

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

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Avslutad Nytt inköpssystem 
(Proceedo) för e-
handel, minskad 
administration och 
tydligare styrning, togs 
i drift 7 mars 2022. 
Systemet fylls löpande 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

på med 
beställningsbara 
produkter och tjänster 
och per augusti 2022 är 
en stor andel av 
inköpta artiklar, såsom 
livsmedel, arbetskläder, 
järnhandelsvaror, 
konferenser, litteratur, 
kontorsmateriel, 
sjukvårdsmaterial samt 
städ och kemartiklar 
beställningsbara via e-
handelslösningen. 

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

gäller för de som 
kommunstyrelsen ansvarar för. 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Ett stort arbete 
genomfördes under 
2021 och detta arbete 
har fortsatt under 
2022. I dagsläget 
(september 2022) har 
kommunstyrelsen tre 
obesvarade motioner 

varav två är äldre än 1 
år och åtta obesvarade 
medborgarförslag varav 
fyra äldre än 1 år. 

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

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

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

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Pågående Genomförs under 2022, 
sista tillfället bokat till 
december 2022. 

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

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Försenad Beräknas vara klar 
2022-12-31 

Från Nämndplan 2021-2022. 

Arbeta fram tydliga strukturer 
för karriär-, utvecklings-, och 
fortbildningsmöjligheter för 
samtliga professioner 

Kommunstyrelsen 2020-12-16  Väntläge Detta är en del av 

arbetet med att ta fram 
en 
kompetensförsörjningss
trategi för att bättre 
fånga frågan i ett större 
helhetsgrepp. 

Samordna insatser kring 
friluftslivet i Mark. 

Kommunstyrelsen 2021-03-03  Försenad Pågående arbete med 
samordning av 
kommunens arbete 
inom ramen för naturen 
som resurs. Leds av 
kommunens 
destinationsutvecklare. 
samarbete mellan SBF, 
KFF och TSF, KLK, BUF-
AMF-Naturvårdslaget. 
Kommer troligen ta 
stöd av 
Västkuststiftelsen i 
fortsatta arbete. 
Arbetet kommer att 
fortgå under hösten 
2022.  

Arbeta fram tydliggörande regel 
angående sponsring. 

Kommunstyrelsen 2021-03-03  Avslutad Regler framtagna och 
har signerats av 
kommundirektör den 
11 februari 2022. 
Tydliggörande av hur 
ansökan ska gå till och 
vad den ska innehålla 

är anslaget på mark.se. 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

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

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

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

Arbetsutskott 2021-05-19  Avslutad förvaltningen har två 
gånger informerad 
KSAU om såväl nivå tre 
samt status i 
besöksnäringsarbetet 

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

Kommunstyrelsen 2021-06-16  Försenad Arbetet påbörjat med 
stöd av konsult och 
beräknas vara klart 
under hösten 2022. 

Uppdrag att ta fram ett förslag 
till reparation av arbetskläder 
och skyddskläder 

Kommunstyrelsen 2021-12-15  Väntläge  

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

Kommunstyrelsen 2021-12-15  Pågående Medborgardialoger med 
medborgare, näringsliv, 
föreningar samt övriga 
kommunorganisationen 
i form av tema 
workshops har 
genomförts under 
våren 2022 

Kommundirektören får i 

uppdrag att upprätta ett förslag 
till målbild för Skene centrum 
2035. 

Kommunstyrelsen 2021-12-15  Pågående Målbild Skene är under 

framtagande. 
Dialoger inom så väl 
kommunen som med 
näringsliv, föreningar 
och medborgare har 
genomförts under 
våren 2022 

Redovisning angående 
organisationer som Marks 
kommun är medlem i 

Arbetsutskott 2022-02-14  Försenad Återrapportering 
kommer att ske q3. 
 

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  Avslutad utredning genomförd 
och förslag till policy 
presenterad för 
Kommunstyrelsen 15 
juni 2022, för debatt i 
Kommunfullmäktige 16 
juni. 

Skriftligt informera 
kommunstyrelsen arbetsutskott 
om åtgärder på RIG-boendet. 

Arbetsutskott 2021-10-27  Avslutad Återrapportering KSAU 
2022-04-06 § 106. 

Återkomma med förslag hur 
intentionerna i tillitsbaserad 
styrning och ledning kan tas 

Arbetsutskott 2021-11-10  Pågående Arbete pågår med att 
konkretisera hur 
tillitsbaserad styrning 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

tillvara och utformas i Marks 
kommun. 

kan och bör tillämpas i 
Marks kommun. I detta 
arbete ingår att både 
identifiera 
förbättringsområden 
och prioritera bland 
dessa. Samt att ta fram 
förslag till konkreta 
aktiviteter för såväl 
kunskapsutveckling och 
implementering. 

Återkomma med förslag på hur 
budgetprocessen kan utvecklas. 

Arbetsutskott 2021-11-10  Avslutad Kommunfullmäktige 
fattade i juni beslut om 
en ny budgetprocess. 

Tydliggöra skyltningarna på 

ledig industrimark så att det 
framgår att det är industrimark 
till salu med kontaktuppgifter 

Kommunstyrelsen 2021-11-24  Avslutad Nya skyltar på plats 

både i Horred och 
Skene skog 

Ansvarig utgivare för 
webbsändningar av 
kommunstyrelsens 
sammanträden 

Kommunstyrelsen 2022-03-11  Avslutad Beslut i KS 2022-03-02 
§ 36. 

Fråga om flaggning med 
anledning av kriget i Ukraina 

Kommunstyrelsen 2022-03-02  Avslutad  

Uppdrag om kommunala 
detaljplaner 

Arbetsutskott 2022-03-17  Ej påbörjat  

Kommundirektören får i 
uppdrag att genomföra 
remissrunda av 
hållbarhetsprogrammet till 

nämnder och bolagsstyrelser. 

Arbetsutskott 2022-04-29  Avslutad remissrunda genomförd 
q2/q3 2022 

Kommundirektören får i 
uppdrag att återkomma med 
information till arbetsutskottet 
om hur man kan gå vidare med 
en planskild korsning i Kinna. 

Arbetsutskott 2022-04-29  Avslutad Information om att 
detta hanteras i FÖP 
centralorten på KSAU 
15 juni 2022.  Paragraf 
122/2022. Dnr KS 
2019-231 214. 

Kommundirektören får i 
uppdrag att ändra 
reglementena för nämnder 
utifrån förändringar av den 
politiska organisationen. Detta 
beslut gäller under förutsättning 
att KF beslutar om förändringar 
av den politiska organisationen. 
KF ska ha behandlat eventuella 
förändringar av reglementena 
senast under december månad 
2022. 

Kommunstyrelsen 2022-06-03  Pågående Arbetet påbörjat och 
planeringen är att 
uppdateringar ska ha 
beslutats av 
kommunfullmäktige 
innan ny mandatperiod. 

Kommundirektören får i 
uppdrag att genomföra en 
översyn av förvaltningarnas 

organisering kopplat till 
nämndernas reglementen. 

Arbetsutskott 2022-06-10  Ej påbörjat  

Kommundirektören ges i 
uppdrag att informera 
arbetsutskottet om kommunens 
tjänsteorganisation och 
planering kring dialog och 
information med medborgare, 
kontakt med Trafikverket och 
dialog mellan förvaltningar och 
bolag, samt tidplan, med 
anledning av att utbyggnad av 
Länsväg 156 samt förbifart 
Skene finns med i nationell 

Arbetsutskott 2022-08-19  Pågående planen är att 
återkomma med 
information till KSAU 
september/ oktober 
2022 
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Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar 

infrastrukturplan beslutad i juni 
2022. 

Kommundirektören får i 
uppdrag att återkomma under 
höstens budgetberedning med 
information om hur 
kommunkoncernen arbetar med 
att minska energiförbrukningen, 
samt kommunens 
helhetsperspektiv på 
energifrågan, med anledning av 
de höga elpriserna. 

Arbetsutskott 2022-09-02  Pågående Kommer att 
genomföras under 
hösten 2022. En första 
information gavs vid 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-09-
07. 

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

Marks kommun. 

Kommunstyrelsen 2021-05-26  Pågående Utredningen är klar och 
planen är att den 
behandlas av 

kommunstyrelsen 
under september 2022. 
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10 Övrig uppföljning 

10.1 Övrig uppföljning 
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11 Följetal 

11.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Kommunstyrelsens följetal 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Antal företagsbesök 49 59 31 40 

Antal jobb 12 707 12 569   

Antal följare av nyhetsbrev 
inom näringsliv 

981 477 419  

Antal trygghetsvandringar 3 0 3  

Antal företagsbesök 

2022: 30  stycken (per september) 

Prognos 2022: 40 

Antal jobb 

SCB (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Förvärvsarbetande dagbefolkning (16+ 

år) publicerar statistik för år 2021: 2022-11-24 

 

Prognos 2022: Ingen uppgift 

 

Antal följare av nyhetsbrev inom näringsliv 

415 aktiva prenumeranter (per augusti) 

 

Våren 2020 bytte näringslivskontoret verktyg för nyhetsbrev. Det nya verktyget särredovisade 

”inaktiva konton”, vilka näringslivskontoret valde att ta bort under 2020. Detta förklarar 

minskningen av följare av nyhetsbrevet mellan åren 2019 och 2020. 

 

Prognos 2022: 415 

Antal trygghetsvandringar 

Prognos: 3 st. 

11.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Antal tillsvidareanställda, ks förvaltning 85 90 93 93 

Antal tidsbegränsade anställda, ks 
förvaltning 

13 10 11 14 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%), ks förvaltning 

98,5 98,9 98,8 98,6 

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

 99 99 99 

Antal tillsvidareanställda, ks förvaltning 

Antalet tillsvidareanställda är fortsatt 93. Det är små förändringar vad gäller antalet anställda 

på enheterna. Antalet tidsbegränsat anställda är 14, en ökning med 3 varav 2 tillhör Hållbart 
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näringsliv. Andel personer med tillsvidareanställning är fortsatt hög och knappa 96 procent. 

Andelen kvinnor med tillsvidareanställning är högre än andelen män med detsamma, trenden 

över fem perioder är sjunkande. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 98,6 procent vilket är i 

nivå med tidigare års värde. 

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 3,7 4,6 5 4,2 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

25,2 31,9 39,6 52 

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

69 68 70 69 

Sjukfrånvaron totalt kommunen 6 7 8 8 

Frisktal total kommunen 61 55 48 45 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 

Sjukfrånvaron minskar jämfört med tidigare period och landar på 4,2 procent. Sjukfrånvaron 

för perioden är fortfarande högre än perioderna innan pandemin. Statistiken är dock 

svårtolkad. 2022 inleddes med hög spridning av Covid-19. Detta har inte givit utslag i i Marks 

kommuns sjukfrånvarostatistik för kvartal 1 men däremot i kvartal 2. I februari försvann 

smittskyddsreglerna och i april klassades inte covid längre som en samhällsfarlig sjukdom. 

Pandemin är således ’statistikförstörande’. Vi ser även fortsatt att kvinnor högre sjukfrånvaro 

än män. 

Långtidssjukfrånvarons andel av totalt sjukfrånvaro ökar. Det är bra (vilket är kontraintuitivt). 

Det innebär att den övriga sjukfrånvaron går tillbaka och därför ökar andelen 

långtidssjukfrånvaro. Sett till antal långtidssjuka medarbetare så är dessa nu sju stycken att 

jämföra med förra periodens fjorton. Utöver aktivt arbete med långtidssjuka kan även en 

stabilare ledningssituation vara ett bidrag. 

Frisknärvaron dvs andelen anställda som varit sjukfrånvarande max 5 dagar under perioden 

ligger på strax under sjuttio procent. Frisktalet har legat på denna nivå de senaste fyra 

perioderna. När pandemin är helt borta ur periodstatistiken så kommer troligen frisknärvaron 

att öka. 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Timtid i timmar 3 093 3 155 2 577 949 

Fyllnadstid i timmar 18 8 0 24 

Övertid i timmar 235 150 278 227 

Timtid i timmar 

Timtid, den arbetade tid som utförs av timavlönad personal, har minskat med över sextio 

procent till 949 timmar. Det är framförallt kommunstyrelsens timavlönade timmar som 

minskat (som under föregående period kom av pandemibehov, att dåvarande 

förhandlingschefen slutat samt med anledning av personalförändringar inom kanslienheten), 

kommunikationsenhetens samt till del skydd- och säkerhetsenheten. Enkel och kvalificerad 

övertid ligger på 227 timmar vilket är femtio timmar lägre än förra året. 


