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1 Sammanfattning 

Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Restriktioner från coronapandemin har släppt, vilket har inneburit en återgång till ordinarie 

verksamhet. 

Nämnden har genomfört, eller varit delaktig i, de flesta av satsningarna inom Bästa 

barnkommun under året. Bland annat har Marks kommuns första enkätstudie inom 

forskningsprojektet Ung livsstil genomförts under våren (resultat kommer senare under året). 

Studien undersöker ungdomars fritidsvanor och preferenser, samt hälsa, skolresultat och 

trygghet ur ett antal bakgrundsvariabler. Nämnden har även, inte minst med stöd av insatser 

från civilsamhället, bidragit till ett stort antal lovaktiviteter. 

Grunduppdrag och måluppföljning 

Arbetet utifrån Agenda 2030 samt de två kommunövergripande målen är sedan i år integrerat i 

nämndens mål- och resultatstyrning, genom val av målsättningar samt indikatorer. 

2 av 3 grunduppdrag uppnås i hög grad. Med borttagna pandemirestriktioner har 

verksamheten kunnat återgå till ett normalläge, undantaget badverksamheten, som av 

naturliga skäl varit begränsad under perioden. 

Resultat från indikatorer kopplade till nämndens mål och som i skrivande stund finns 

tillgängliga, visar att jämlikheten inom fritiden ökat något men att målet troligtvis inte kommer 

uppnås. Läget ser något bättre ut gällande jämställdhet och indikerar en eventuell 

måluppfyllnad 2022 (utifrån befintliga indikatorer). 

Målet gällande fysisk aktivitet ser ut att kunna uppnås, men inte mål gällande 

simundervisning, vilket åtminstone delvis beror på yttre omständigheter. Mål avseende läsning 

ser ut att endast delvis kunna uppnås. 

Uppföljningen av mål för kulturutbud behöver utvecklas ytterligare. 

Ekonomi 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Jämfört med 

aprilrapporten är detta en förbättring med 0,2 mnkr. Den största förändringen i prognosen är 

att kostnaden för Kaskad nu förväntas bli lägre då öppningen av badet planeras till 2023. 

Bortsett från årligt effektiviseringskrav bedöms kultur- och fritidsnämnden kunna bedriva 

verksamhet motsvarande årets omfattning och kvalitet även kommande år. Nämnden har dock 

svårigheter att, sett till tilldelad budget, utveckla delar av verksamheten utan motsvarande 

effektiviseringar i andra delar. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Borttagna restriktioner 

Restriktioner från coronapandemin har släppt, vilket har inneburit en återgång till ordinarie 

verksamhet, med exempelvis genomförande av Mingla i Mark samt Sommarfredag. 

Bästa barnkommun 

Nämnden har genomfört, eller varit delaktig i, de flesta av satsningarna inom Bästa 

barnkommun under året. Bland annat har Marks kommuns första enkätstudie inom 

forskningsprojektet Ung livsstil genomförts under våren, med resultat senare under året. 

Nämnden har även, inte minst med stöd av insatser från civilsamhället, bidragit till ett stort 

antal lovaktiviteter. 

Bibliotek och läsning 

De åtta kommunerna i Boråsregionen Sjuhärad har fått sitt gemensamma samverkansavtal på 

plats och godkänt i respektive hemkommun. Planen är att bilda ett bibliotekskluster med 

gemensamt biblioteksdatasystem och gemensam hemsida under namnet Knallebiblioteken. 

Biblioteksdatasystemet kan komma att implementeras tidigast under 2023. 

Kaskad 

Arbetet med renovering och utbyggnad av Kaskad börjar gå in i en slutfas. I skrivande stund 

är det oklart exakt när invigning kan ske, men inom en snar framtid kommer Markborna kunna 

hälsas välkomna till sitt nygamla badhus. 
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3 Verksamhet 

3.1 Agenda 2030 

Arbetet utifrån Agenda 2030 är integrerat i nämndens mål- och resultatstyrning, genom val av 

målsättningar samt indikatorer. 

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. 

3.2 Bästa barnkommun och Bästa företagskommun 

Arbetet med Bästa barnkommun och Bästa företagskommun är integrerat i nämndens mål- 

och resultatstyrning, genom val av målsättningar samt indikatorer. Inom Bästa barnkommun 

är arbetet inriktat mot jämlik barndom, jämlik skola (indirekt påverkan) och jämlik fritid. Inom 

Bästa företagskommun är arbetet inriktat mot att utveckla ett attraktivt kulturutbud. 

Avseende Bästa barnkommun har nämnden även genomfört och deltagit i särskilda satsningar, 

finansierade genom för ändamålet särskilt avsatta medel. En översikt av genomförda 

satsningar följer nedan. En detaljerad redovisning över genomförda aktiviteter finns som 

bilaga (uppföljningen är ännu inte helt färdig). 

Genomförande av enkätstudien Ung livsstil 

Under våren genomfördes enkätstudien Ung livsstil i högstadiet, inklusive särskolans åk 7-9 

samt gymnasiesärskolan. Studien undersöker ungdomars fritidsvanor och preferenser, samt 

hälsa, skolresultat och trygghet ur ett antal bakgrundsvariabler. Resultat kommer under 

hösten 2022. 

Aktiviteter våren 2022 

Under våren 2022 genomfördes kostnadsfria idrottsaktiviteter inom projektet Streetgames 

Mark med nattidrott och parasport. Det var som mest över hundra deltagare under en vecka. 

Projektet ger deltagarna chansen att testa på flera olika idrottsaktiviteter inom bland annat 

fotboll, skate, boxning och dans och syftar till att nå individer som inte är föreningsaktiva. 

Kulturskolan stod för lovverksamhet, kulturskoleutveckling på särskola, El sistema-liknande 

verksamhet i Skene, och cirkus med ungdomsledare. Biblioteket genomförde läsfrämjande 

insatser. 

Aktiviteter sommaren 2022 

Under sommaren 2022 genomfördes aktiviteter i både egen regi och i samarbete med 

organisationer/föreningar. I egen regi genomfördes aktiviteter av bland andra kulturskolan, 

Rydals museum och biblioteket. I samarbete med föreningar och externa organisationer 

genomfördes orienteringsaktiviteten HittaUt, trygghetsvandringar, Streetgames Mark, 

sommarläger med Skene IF, Meckaverkstad med Studieförbundet Vuxenskolan samt 

sommarkollo arrangerat av Röda Korset. Streetgames Mark hade totalt sex föreningar anslutna 

till sig till under hela sommaren med aktiviteter på onsdagar, fredagar och lördagar. En dag i 

veckan kunde deltagare vara med på parasport. 

3.3 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Kulturskola/Kultur för barn och unga  X    

Kultur - fritid   X   

Bibliotek  X    
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Med borttagna pandemirestriktioner har verksamheten kunnat återgå till ett normalläge, 

undantaget badverksamheten, som av naturliga skäl varit begränsad under perioden. 

3.4 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

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

2018-11-22  
Väntläge 

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

Kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur kulturskolan 

kan utvecklas avseende tillgänglighet 
till verksamheten. Olika aspekter ska 
belysas, som till exempel skillnader på 
olika orter och skillnader i val av 
inriktning i verksamheten. 

2020-11-26  
Avslutad 

Utredning klar och expedierad. 
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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 

Nämndens mål: Jämlik fritid 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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) 

9 11 11 >20%  

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

  100 ≥ 95%  

Resultat från enkätstudie Ung livsstil kommer under hösten 2022. 

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

Avser unika besökare på mötesplats Centralen. 

Andel elever i grund- och gymnasiesärskola som ges möjlighet att deltaga i fritidsaktivitet 

(intern mätning) 

Utfallet avser riktade aktiviteter för elever i grund- och gymnasiesärskolan, vilka genomförts 

på skoltid genom kulturskolans kreativa spår. Samtliga elever har erbjudits deltagande. 

Nämndens mål: Jämställd fritid 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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 38,9 38,9 ≥ 40%  

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

43  43 ≥ 40%  
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Resultat från enkätstudie Ung livsstil kommuner under hösten 2022. 

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

Registerdata angående besökare på mötesplats/fritidsgård avser mötesplats Centralen. 

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

Det finns ännu ingen statistik från Riksidrottsförbundet avseende deltagartillfällen för 2021. 

Nämndens mål: En aktiv fritid för alla 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

   <35%  

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

 64 64 >65%  

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

 73 73 ≥ 65%  

Resultat från enkätstudie Ung livsstil kommer under hösten 2022. 

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

Andel flickor som tränar flera gånger i veckan i åk. 2 gy (enkät Lupp), resultat 2018: 54 % 

 

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

Andel pojkar som tränar flera gånger i veckan i åk. 2 gy (enkät Lupp), resultat 2018: 57 % 

Nämndens mål: Simskola för fler 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Antal deltagare i frivillig simundervisning 
(intern statistik) 

 352 380 >600  

Antal deltagare i frivillig simundervisning (intern statistik) 

Målet för 2022 var hög ställt, dessutom har personalstyrkan varit mindre än tidigare, på grund 

av att flera medarbetare slutat under Kaskads renovering. 

Nämndens mål: Fler som läser på fritiden 

Arbetsgrupp med inriktning unga bildas. Insatser planeras med särskilt fokus på pojkars 

läsning. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

   >50%  

Antal medielån i åldrarna 16-18 år 
(registerdata) 

565 271 385 >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) 

18 27 25 ≥ 30%  



9 

Resultat från enkätstudie Ung livsstil kommer under hösten 2022. 

Siffrorna gäller antal utlån på de fem folkbiblioteken och bokbussen. De flesta lån av 16-18-åringar görs dock på 
gymnasiebiblioteket på Kunskapens Hus. Om vi inkluderar dessa utlån (minus läromedel) blir siffrorna betydligt högre 
(se noteringar på respektive post). 

Antal medielån i åldrarna 16-18 år (registerdata) 

Siffrorna gäller antal utlån på de fem folkbiblioteken och bokbussen. De flesta lån av 16-18-

åringar görs dock på gymnasiebiblioteket på Kunskapens Hus. Om vi inkluderar dessa utlån 

(minus läromedel) blir augustiprognosen istället 1946. 

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

Siffrorna gäller antal utlån på de fem folkbiblioteken och bokbussen. De flesta lån av 16-18-

åriga pojkar görs dock på gymnasiebiblioteket på Kunskapens Hus. Om vi inkluderar dessa 

utlån (minus läromedel) blir andelen pojkar i augustiprognosen istället 39%. 

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 

Nämndens mål: Attraktivt kulturutbud - attraktiv kommun 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

  10   

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

Det angivna antalet är baserat på observation. Det finns behov att utveckla uppföljningsmetod 

för målet. Under 2022 har det inte arrangerats något evenemang med 18-35-åringar som 

uttalad målgrupp. 

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Personalomsättning (%) 10 21 12 10  

Prognos 2022 baseras på utfall under mätperiod juli 2021 - juni 2022. 

Personalomsättning (%) 

Att personalomsättning minskat från ca 21 % till 12 % kan indikera att den höga omsättningen 

under 2021 beror på tillfälligheter, vilka får större utslag i statistiken i en mindre personaltät 

förvaltning. Personalomsättningen är dock fortfarande något hög, och kan anses behöva ligga 

under det kommungemensamma målet på 10%. Förvaltningen kommer därför i sitt strategiska 

kompetensförsörjningsarbete att fokusera särskilt på områdena utveckla och behålla, i ARUBA-

modellen (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla). Ett systematiskt arbete på 

området har ännu inte hunnit inledas. 
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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 

Klimatlöftet är delvis uppfyllt. Förvaltningen använder i första hand befintliga 
möbler, vid exempel flytt eller förändring av verksamhet. Arbetet försvåras dock 
av att det inte finns en central funktion för återbruk i kommunen. 
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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. 

Risker 
Kontrollmom
ent 

Uppföljning Status 
Resultat av uppföljning 2022 
(delår) 

Åtgärder 

Inköp utanför 
avtal 

Inköpsenheten 
(KLK) förser 
förvaltningen 
med underlag 
löpande under 
2022. 

Att 
inköpsenheten 
har inkommit 
med rapport 
om 
leverantörstro
het 

Väntläge 

Kontrollmoment fungerar ej som 
avsett. I dagsläget finns inget 
systemstöd för uppföljning av 
inköp. 

 

Att 
arbetsmiljöhän
delser inte 
rapporteras i 
system (KIA) 

Avstämning av 
arbetsmiljöhän
delser med 
personal vid 
APT 

Genomgång av 
minnesanteckn
ingar fån APT 

Pågåend
e 

Kontrollmoment fungerar endast 
delvis. Genomgång av APT-
anteckningar januari - augusti 
visar att introduktion av KIA har 
genomförts på flera håll. Även 
genomgång av rapportering, 
dock med betoning på enskilda 
händelser, ej systematiskt eller 
anonymiserat eller med betoning 
på tendenser. 

Framtagande 
av 
förvaltningsge
mensam mall 
för APT 

Att 
inrapporterade 
arbetsmiljöhän
delser inte 
hanteras inom 
rimlig tid 

Kontroll av 
förfallna 
ärenden 

(arbetsmiljöhä
ndelser) i KIA 

Genomgång 
och 
dokumentation 
av försenade 
ärenden på 
FSG 

Ej 
påbörjat 

Kontrollmomentet har inte 
fungerat som avsett, på grund 

av avsaknad av rutin. 

Se över 
kontrollmomen
tet inför 
kommande år 
och utarbeta 
rutin. 

Att 
delegationsbes
lut gällande 
föreningsbidra
g ej redovisas 
till nämnd 

Redovisning av 
delegationsbes
lut gällande 
föreningsbidra
g till nämnd 

Pågående 
Jämförelse 
utbetalda 
föreningsbidra
g och 
redovisade 
delegationsbes
lut 

Pågåend
e 

Kontrollmoment har fungerat 
som avsett. Vid stickprov 
konstaterades att det ej fattats 
några beslut som omfattas av 
delegation sedan den nya 
delegationsordningen trädde i 
kraft. Det fanns inga 
bidragsbeslut som skulle 
återrapporteras. 

 

Bristande 
kontroll över 
nya och 
befintliga avtal 

Kontroll av 
ingångna avtal 

Årlig 
genomgång av 
avtal och 
förteckning 

Pågåend
e 

Arbetet är pågående, ej avslutat. 
Återrapportering av uppföljning 
sker vid årsrapport. 

 

Att manuell 
utbetalning av 
föreningsbidra
g ej sker enligt 
underlag 

Kontrollera 
underlag inför 
manuell 
utbetalning av 
föreningsbidra
g 

Uppföljning av 
manuella 
utbetalningar 
av 
föreningsbidra
g 

Pågåend
e 

Kontrollmomentet fungerar som 
avsett. Inga avvikelser har 
noterats. 

 

Att 
kommunens 
LOK-stöd 
betalas ut på 
felaktiga 
grunder 

Redovisade 
deltagartillfälle
n stäms av 
mot tidigare år 

Uppföljning av 
dokumentation 
av 
kontrollmomen
t 

Ej 
påbörjat 

(ingen uppföljning genomförd) 

Genomför 
stickprov i 
enlighet med 
uppföljning 
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7 Personal 

Förutom utvecklingen av strategisk kompetensförsörjning, med fokus på att utveckla och 

behålla personal, har en processkartläggning inletts gällande personalområdet som helhet. Där 

ingår även det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan. Förhoppning är att utkast till 

processbeskrivningar med tillhörande rutiner finns på plats runt årsskiftet. Det finns ett stort 

behov av systematisering, inte minst för möjlighet till uppföljning samt likvärdighet mellan 

olika verksamheter. 

Avseende sjukfrånvarostatistiken ligger förvaltningen under det kommunövergripande målet. 

Det torde dock finnas möjlighet att sänka sjukfrånvaron ytterligare inom förvaltningen. 
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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 11 560 5 829 7 088 10 632 10 093 539 

Personalkostnader -39 861 -26 682 -26 010 -40 510 -40 379 -131 

Övriga kostnader -50 021 -29 565 -36 821 -53 922 -53 314 -608 

Nettokostnader -78 322 -50 418 -55 743 -83 800 -83 600 -200 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

Kulturskola -9 660 -6 516 -6 109 -8 869 -9 699 830 

Bibliotek -11 259 -7 271 -7 892 -12 625 -13 138 513 

Övrig Kultur- och fritid -57 403 -36 631 -41 742 -62 306 -60 763 -1 543 

Nettokostnader -78 322 -50 418 -55 743 -83 800 -83 600 -200 

       

Analys av driftredovisning 

Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall den sista augusti 2022 på 55,7 mnkr är 67 procent av 

nämndens budgetram på 83,6 mnkr vilket, ligger i linje med periodens riktvärde på 67 

procent. Den främsta avvikelsen mot budget under perioden finns på Kaskad vars utfall ligger 

på 42 procent av budget efter åtta månader. Åt andra hållet är det med föreningsbidrag som 

ligger på 71 procent av budget efter åtta månader. Båda dessa verksamheter väntas 

emellertid röra sig mot budgeterad nivå till årsskiftet. Personalkostnaderna ligger, trots två 

stycken budgeterade anpassningskrav på sammanlagt 1,5 mnkr, 0,9 mnkr lägre än riktvärdet 

per augusti, främst till följd av vakanser och tjänstledigheter. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Jämfört med 

aprilrapporten är detta en förbättring med 0,2 mnkr. Den största förändringen i prognosen är 

att kostnaden för Kaskad nu förväntas bli lägre då öppningen av badet planeras till 2023. Inom 

ramen för "Bästa barnkommun" har nämnden haft kostnader om 1,1 mnkr vilka kommer 

täckas med budget i slutet av året. Nämnden spås därför inte ha någon nettokostnad för 

aktiviteterna enligt prognosen. 

Årets nettoutfall beräknas bli 5,4 mnkr högre än under 2021 samtidigt som budgeten är ökad 

med 4,8 mnkr. Ökningen av utfallet och till delar budgeten är främst kopplat till 1,6 mnkr 

högre nettokostnader för nya Lyckeskolan i år, samt beräknade ca: 3,3 mnkr högre utfall på 

föreningsbidrag i år.  

Intäkter 

Periodens intäkter på 7,1 mnkr är 70 procent av årsbudgeten och ligger 0,3 mnkr högre än 

periodens riktvärde, och 1,2 mnkr högre än vid samma period föregående år. Periodens 

avvikelse är främst kopplad till intäkter från kommunstyrelsen till Mingla i Mark och 

Sommarfredag. 

Medan det föregående år fanns inkomstbortfall kopplat till covid-19, ser vi i år ett utfall som 

näst intill skulle kunna sägas vara normalt för perioden. Normalt sett brukar dock intäkter på 

inomhusbad ligga högt under vinterhalvåret, vilket inte är fallet nu när badet är stängt för 

ombyggnation. Jämfört med budget visar dock intäkterna på badet ingen avvikelse eftersom 

budgeten är anpassad för att badet ska vara stängt. 

Årets intäkter beräknas bli 0,5 mnkr högre än budget främst till följd av intäkter från 



14 

kommunstyrelsen till årets sommararrangemang och nykter skolavslutning (Mingla i Mark). 

Personalkostnader 

Periodens personalkostnader på 26 mnkr är 64 procent av årets budgeterade medel och ligger 

0,9 mnkr lägre än periodens riktvärde. 

Avvikelsen förklaras av vakanser och tjänstledighet vid inomhusbad, bibliotek och kulturskola. 

Rekrytering och bemanning av badhuset pågår just nu och prognosen har baserats på att 

ytterligare 4,75 tjänster har tillsatts fr.o.m. oktober 2022. 

Personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget med 0,1 mnkr då det under hösten ska 

rekryteras till inomhusbadet samtidigt som förvaltningen går över till en ny organisation. 

Förvaltningens ledning beräknar under året ett underskott om ca: 1,2 mnkr för 

personalkostnader med anledning av tillförordnade chefstjänster efter pensionsavgång och 

som en tillfällig lösning under våren inför stundande omorganisation. Underskottet vägs delvis 

upp av att tillförordnade chefer inte ersatts i sina respektive verksamheter. 

Årets personalkostnader beräknas bli 0,6 mnkr högre än under 2021, främst kopplat till 

vakanser, sjukskrivningar och tjänstledigheter under 2021. 

Övriga kostnader 

De övriga kostnadernas utfall på 36,8 mnkr är 69 procent av årets budget och ligger 1,3 mnkr 

högre än periodens riktvärde. Avvikelsen förklaras till största del av kostnader för Bästa 

barnkommun på 1,1 mnkr samt kostnader för arrangemang på 0,9 mnkr över budget. Dessa 

aktiviteter ersätts med motsvarande budget eller intäkt och får ingen effekt på netto. 

Inomhusbadet har förbrukat 1 mnkr mindre än budgeterat. 

De övriga kostnaderna prognostiseras överstiga budget med 0,8 mnkr främst kopplat till 

kostnader för sommararrangemang och nykter skolavslutning (Mingla i Mark), som finansieras 

av kommunstyrelsen. Inomhusbadets kostnader är liksom intäkterna anpassade för att badet 

ska öppna 2023. Även om badets kostnader ligger lågt hittills i år, väntas högre kostnader 

under hösten inför att badet öppnar igen. 

ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET 

Kulturskolan 

Kulturskolans nettoutfall på 6,1 mnkr är 63 procent av budgeterade medel och ligger 0,4 mnkr 

lägre än periodens riktvärde. Största avvikelsen består i 0,3 mnkr lägre personalkostnader till 

följd av främst tjänstledighet och sjukskrivningar. 

Prognosen på Kulturskolan är ett överskott om 0,8 mnkr hänförligt till lägre personalkostnader 

till följd av vakans. 

Bibliotek 

Nettoutfallet på bibliotek på 7,9 mnkr är 60 procent av budgeterade medel och ligger 0,8 mnkr 

lägre än periodens riktvärde. Bibliotek har i årets budget ett anpassningskrav om 0,5 mnkr 

som ligger i budget på personal. Trots detta så är främsta avvikelsen 0,8 mnkr lägre 

personalkostnader, framför allt till följd av vakanser och tjänstledigheter. I övrigt ligger 

intäkter 0,3 mnkr lägre än riktvärdet främst kopplat till budgeterade projektbidrag som 

kommer in senare i år. 

Prognosen på Bibliotek är ett överskott om 0,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse handlar främst 

om lägre personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledigheter och lägre övriga 

kostnader då en IT-tjänst har avslutats som ett led i nytt samarbete med regionen vad gäller 

nytt bibliotekssystem. Årets nettoutfall beräknas bli 1,4 mnkr högre än under 2021. Främsta 

skillnaden mellan åren väntas bli högre personalkostnader i år kopplat till tjänstledigheter och 

sjukskrivningar föregående år, samt högre kostnader i år beroende på högre internhyra på 

huvudbiblioteket efter ombyggnationen. 

Övrig Kultur- och fritidsverksamhet 

Den övriga Kultur- och fritidsverksamhetens nettoutfall på 41,7 mnkr är 69 procent av årets 

budget och ligger 1,2 mnkr över periodens riktvärde. De största avvikelserna återfinns i 

kostnader för Bästa barnkommun 1,1 mnkr, samt ett högt utfall gällande föreningsbidrag, 0,5 
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mnkr över riktvärde. 

Ett lågt utfall hittills gällande inomhusbad drar ned utfallet. 

Den övriga Kultur- och fritidsverksamheten prognostiseras lämna ett underskott om 1,5 mnkr. 

Årets väntade avvikelse handlar främst om ca: 1,5 mnkr högre kostnader på 

förvaltningsledningen med anledning av tillförordnade chefstjänster efter pensionsavgång och 

som en tillfällig lösning under våren inför stundande omorganisation. Prognosen inkluderar 

både intäkter och kostnader för kommunens satsning på Bästa barnkommun, årets 

sommararrangemang och nykter skolavslutning (Mingla i Mark). 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Arbetsförmedlingen 272 199 250 250 

Försäkringskassan - sjuklöneersättning 144 192 190 0 

Sjuhärads kommunalförbund 150 241 270 0 

Socialstyrelsen - Sommarlovsaktiviteter 482 0 0 0 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 384 0 0 0 

Statens Kulturråd - böcker 76 0 25 25 

Statens Kulturråd - musik och kulturskola 555 497 600 600 

Statens Kulturråd - stärkta bibliotek 560 13 400 400 

VG-regionen Kutlurnämnden 300 300 300 70 

Summa 2 923 1 442 2 035 1 345 

Kommentar statsbidrag 

Arbetsförmedlingen 

Lönebidrag har under 2022 betalats ut till museum och kulturskolan. 

Försäkringskassan 

Ersättning för sjuklöner med anledning av covid-19. 

Sjuhärads kommunalförbund 

Bidrag till projekt på Museum 2021 och 2022. 

Socialstyrelsen 

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

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

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 

Bidrag 2021 att nyttjas till föreningsbidraget lokalt aktivitetsstöd. 

Statens Kulturråd 

1: Statsbidrag till litteratur. Betalas ut till Bibliotek. 

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

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

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

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

2022 om sammanlagt 4,2 mnkr. Återstående bidrag i aug 2022: 1,2 mnkr. 

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

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

hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen. 
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Bidrag har betalats ut till Bibliotek i fem omgångar från 2018-2022 om sammanlagt 2,3 mnkr. 

Återstående bidrag aug 2022: 0,8 mnkr. 

VG-regionens Kulturnämnd 

Bidrag för Nycirkusfestival i Rydal som betalats ut 2021 och 2022. 

Utveckling och finansiering på längre sikt 

Bortsett från årligt effektiviseringskrav bedöms kultur- och fritidsnämnden kunna bedriva 

verksamhet motsvarande årets omfattning och kvalitet även kommande år. Nämnden har dock 

svårigheter att, sett till tilldelad budget, utveckla delar av verksamheten utan motsvarande 

effektiviseringar i andra delar. 

8.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2022 
Utfall 31/8 

2022 
Prognos 

2022 
Budgetavvikelse 2022 

Ombyggnation huvudbibliotek 500 841 841 -341 

Inventarier Kaskad 1 350 0 1 159 191 

Utrustning Kinnahallen 150 0 0 150 

Konstnärlig gestaltning 1 000 0 0 1 000 

Summa 3 000 841 2 000 1 000 

Investering i utrustning vid ombyggnad av huvudbiblioteket blev något dyrare än budgeterat. 

Samtidigt har investering i Kinnahallen inte genomförts på grund av försening i byggprojektet. 

Inköp av inventarier och utrustning till Kaskad pågår för fullt och utfallet bedöms bli i nivå med 

budget. Det har inte funnits förutsättningar (personalresurser/kompetens) att omhänderta nytt 

uppdrag från kommunfullmäktige avseende konstnärlig gestaltning under 2022, mer än 

framtagande av nödvändiga styrdokument. Arbete pågår med hur omhändertagande kan ske 

inom befintliga resurser, alternativt i samverkan med andra kommuner i Sjuhärad. 
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9 Följetal 

9.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Resurser 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Nettokostnad kulturverksamhet, 
kr/inv (statistik Kolada) 

 956 916  

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

1,4 1,4 1,4  

Nettokostnad fritidsverksamhet, 
kr/inv (statistik Kolada) 

 1 372 1 311  

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

2,2 2,2 2  

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

75,6    

Antal föreningar som erhåller 
föreningsbidrag (intern 
statistik) 

195 193 188  

Nettokostnader för 2019 samt kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar 2020 och 2021, har inte gått att ta fram 

ur Kolada. 

Deltagande och fysisk aktivitet 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

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) 

  64  

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

  73  

Resultat från enkätstudie Ung livsstil kommer under hösten 2022. 

Folkbildning och konsumentvägledning 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Genomsnittlig öppettid per 
bibliotek och vecka (statistik 
Kolada) 

42,5 44,1 36,8  

Fysiska besök vid kommunala 
bibliotek, antal/inv (statistik 

6,1 4 2  
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Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Kolada) 

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

6 6 4  

Inköp av barn- och 
ungdomsmedia i relation till 
övrig media 

34 34 34  

Utlån av barn- och 
ungdomsmedia i relation till 
övriga lån 

53 54 54  

Antal kontakter med 
konsumentvägledare (intern 
statistik) 

 611 692 420 

Studieförbundens 
deltagartimmar inom kultur, 
antal/inv. (statistik Kolada) 

1,9 1,3 0,7  

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Öppen ungdomsverksamhet, 
personaltimmar per vecka 

116 118 107  

Öppen ungdomsverksamhet, 
öppna timmar per vecka 

27 30 29  

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

96 37 43  

Öppen ungdomsverksamhet, 
besök per vecka, övrig 
verksamhet 

100 31 38  

Ungdomsproducerad 
verksamhet, total andel 

32 32 11  

Producerande ungdomar, total 
andel av målgruppen 

10 8 1  

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) 

  26 28 

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

  37 36 

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

  17 21 

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

  9 8 

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 
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Tillfälliga problem att få fram uppgifter för kulturskola. 

Producerande ungdomar, total andel av målgruppen 

Måttet avser inte total andel av målgruppen (ungdomar 13-19 år i Marks kommun), utan andel 

av besökare/deltagare i verksamhet. 

Idrott och motion 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

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

70 108 60 802   

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

64 680 52 419   

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

27 324 23 718   

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

44 45   

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

43 44   

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

41 43   

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) 

    

De följetal som saknas har inte gått att ta fram ur Kolada. Resultat från Ung livsstil kommer under hösten 2022. 

Kultur 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Rydals Museum, 
öppettim/vecka 

23 23 23  

Rydals Museum, besök/vecka 226 203 146  

Rydals Museum, visningar/år 199 92 103  

Rydals museum, antal 
skolvisningar 

100 22 24  

Rydals museum, antal elever 2 034 395 410  

Öppen förskola 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Antal besökare 6 856 3 771 1 149  
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Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Antal utbildningstillfällen 65 39 9  

Antal deltagare på utbildningar 1 075 363 65  

9.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Antal tillsvidareanställda 77 79 78 72 

Antal tidsbegränsade anställda 4 8 7 4 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

86,5 86,5 89,1 90,3 

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 (%) 6,9 5,5 4,1 4,3 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

55,6 47,2 29,6 28,6 

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

60 54 63 60 

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 9 979 8 592 6 163 6 033 

Fyllnadstid i timmar 1 824 2 185 452 478 

Övertid i timmar 1 165 692 311 479 
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