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Anvisning 

All rapportering sker i Stratsys. Förvaltningarnas/bolagens rapporter exporteras ur Stratsys 

och skickas som PDF-filer till ks@mark.se. I ämnesfältet anges diarienummer enligt nedan. 

Uppgifterna i Stratsys ska överensstämma med av nämnden/styrelsen beslutad rapport. När 

rapporten är beslutad ska samma version finnas i Stratsys, och rapporten ska klarmarkeras i 

Stratsys. 

  Aprilrapport 

Omfattar perioden Januari-augusti 

Nämnd ange dnr när rapporten skickas till ks@mark.se KS 2022–59 

Bolagsstyrelse ange dnr när rapporten skickas till ks@mark.se KS 2022–60 

Rapporten aktiveras i Stratsys 2022-06-20 

Förvaltningens rapport skickas till KS 2022-09-09 

Bolagens rapport skickas till Spinnerskan i Mark AB 2022-09-08 

Nämndbehandlad rapport och protokollsutdrag skickas till KS 2022-09-16 

Bolagsstyrelsernas rapport och protokollsutdrag skickas till KS 2022-09-15 

Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19 

Behandlas i kommunstyrelsen 2022-09-29 

Behandlas i kommunfullmäktige 2022-10-20 

 

Agenda 2030 

I delårsrapportens mall finns ingen särskild rubrik för Agenda 2030. Agenda 2030 ska vara 

med i nämndens nämndplan och styrelsens planering. Därför ska Agenda 2030 självklart 

också vara med i uppföljningen. Antingen har ni en egen rubrik för Agenda 2030 eller så 

skriver ni om hur verksamheten har påverkat uppfyllnad av målen i Agenda 2030 under 

aktuell del i rapporten. 

Bästa barnkommun och bästa företagskommun 

Tänk på att det är viktigt att det framgår vad ni gjort kopplat till våra två 

kommungemensamma mål, vilka aktiviteter och åtgärder är gjorda hittills under 2022. Och 

vilka resultat som det gett, förväntas ge. 

Åtgärder om målen inte uppnås 

OM mål prognostiseras att inte uppnås så ska åtgärder beslutas för att öka måluppfyllnaden. 

Detta är generellt ett utvecklingsområde inom kommunkoncernen. Rekommendationen är 

att ha det i egen beslutsmening, precis som nämnden beslutar om åtgärder om det är 

negativa avvikelser inom ekonomin. 
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1 Sammanfattning 

Anvisning 

Det nämnd/styrelse särskilt vill lyfta till kommunstyrelsen. Här ska ni skriva de väsentligaste 

delarna i hela rapporten vad gäller verksamhet, personal och/eller ekonomi. Avsnittet ska 

vara max 2500 tecken. 

 

Vad gäller uppfyllnaden av grunduppdraget har verksamheten under delåret hamnat efter på 

grund av vakanser. Men med de i rapporten beskrivna åtgärderna prognostiseras 

verksamheten kunna uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag i hög grad 2022. 

 

Det prioriterade arbetet för att uppnå det kommungemensamma målet Bästa företagskommun 

löper på enligt plan och under året utförs flertalet åtgärder. Miljönämnden har exempelvis 

infört Markmodellen med utökade serviceåtaganden som bland annat innefattar nedsättning av 

avgifter för kompletta ärenden som inte handlagts inom angiven maxtid. I modellen ingår även 

övergången till efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen samt det fortsatta arbetet med 

införande av efterdebitering inom nämndens övriga verksamhetsområden. Som en del i detta 

beslutade miljönämnden i juni att föreslå införande av efterhandsdebitering för tillsyn av folköl, 

tobak och receptfria läkemedel (kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut). 

 
Gällande det ekonomiska utfallet prognostiseras ett utfall för året på 10,1 mnkr vilket 

överstiger tilldelad budgetram med 0,7 mnkr. Av detta utgörs 0,3 mnkr av kostnader för 

förstärkningen inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, vilka miljönämnden 

fått godkänt att få redovisa utöver nämndens budget. Det resterande underskottet på 0,4 

mnkr kan härledas till det beräknade (tillfälliga) intäktsbortfall som uppstått i samband med 

övergången till efterhandsdebitering inom livsmedelsområdet. 

 

Gällande den negativa påverkan som vakanser har på uppfyllnaden av grunduppdraget, 

budgetföljsamheten och arbetsmiljön skulle en lösning med en ambulerande heltidstjänst vara 

en viktig del i åtgärdsarbetet framgent. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Anvisning 

Nämnder och styrelser ska kortfattat beskriva de väsentligaste händelserna och/ eller 

resultaten under 2022 (2–7 händelser). Det ska vara de händelser och/ eller resultat i 

nämndens verksamhet som är mest intressanta för individ och samhälle. Avsnittet ska vara 

max 2 500 tecken. 

 

Under 2022 inför miljönämnden Markmodellen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. I 

det arbetet ingår införandet av utökade serviceåtaganden som gjordes i juli och som bland 

annat innefattar nedsättning av avgifter för kompletta ärenden som inte handlagts inom 

angiven maxtid. I modellen ingår även övergången till efterhandsdebitering av 

livsmedelskontrollen som gjordes vid årsskiftet samt det fortsatta arbetet med införande av 

efterdebitering inom nämndens övriga verksamhetsområden. Bland annat beslutade 

miljönämnden i juni att föreslå införande av efterhandsdebitering för tillsyn av folköl, tobak 

och receptfria läkemedel (kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut). Vid årsskiftet infördes 

även SKR:s nya taxa för miljöbalken. Syftet med den nya taxemodellen har varit att förenkla 

för bland annat näringslivet genom att det blir en tydligare koppling mellan utförd tillsyn och 

betalning, samt genom en tydligare koppling till lagstiftningen. Det blir även lättare att jämföra 

avgifter mellan kommuner. 

 

Dessa åtgärder är del av kommunens arbete för att uppnå det kommungemensamma målet 

Bästa företagskommun. Ett annat steg i detta är att verksamheten under 2022 kommer att 

delta i SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt, vilket är en utbildning för kommuner som vill 

förbättra sina företagskontakter. Dessutom fortsätter under året arbetet med att förbättra 

effektivitet och tillgänglighet. Här ingår bland annat arbetet med införande av ytterligare e-

tjänster och utveckling av webben i syfte att göra det enklare för verksamhetsutövare och 

kommuninvånare att hjälpa sig själva genom att snabbt hitta relevant information på 

kommunens hemsida. Dessutom ingår det fortsatta samarbetet med kommunens 

kontaktcenter för att säkerställa att näringsliv och kommuninvånare snabbt och enkelt 

kommer i kontakt med rätt person. 

 

I juni beslutade kommunfullmäktige att miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås 

ihop till en gemensam bygg- och miljönämnd. Detta sker vid årsskiftet 2022/2023.  

 

I april beslutade miljönämnden att föreslå kommunstyrelsen att påbörja utredning och 

inrättande av Ramnås, Stora Backa som nytt kommunalt naturreservat i Mark. Syftet är att 

säkerställa bevarandet av ett naturområde med mycket högt naturvärde. Det nya 

naturreservatet bidrar till att uppnå målen i kommunens hållbarhetsprogram, utgör ett nytt 

besöksmål för friluftsliv och turism, samt stärker den biologiska mångfalden i kommunen. 
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3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Anvisning 

Nämnder och styrelser ska göra en bedömning av hur de har uppfyllt sina grunduppdrag på en skala 
som sträcker sig från helt till inte alls. Bedömningen ska utgå i från hur väl uppdraget gentemot 
medborgarna är uppfyllt. Motivering till bedömningen ska göras. Nämnder och styrelser har fastställt 
följetal kopplade till grunduppdragen som en grund för bedömningen hur väl grunduppdraget uppfylls. 
Dessa följetal kan redovisas i delårsrapporten och ska redovisas i årsrapporten. Om nämnd/ styrelse 
ändrat bedömningen jämfört med föregående rapport ska orsaken till förändringen förklaras. 

 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis 
I låg 
grad 

Inte 
alls 

Livsmedelskontroll  X    

Miljötillsyn och enskilda avlopp   X   

Hälsoskyddstillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel  X    

Naturvård X     

 

Utifrån beslutad nämndplan och budget fastställer nämnden årligen en tillsynsplan och 

kontrollplan som visar på förvaltningens strategier och innehåller de aktiviteter och åtgärder 

som skall utföras under kommande år. Bedömningen av huruvida nämnden har uppfyllt sina 

grunduppdrag baseras på hur väl verksamheten verkställer dessa planer. Verkställs planerna 

fullt ut så har nämndens grunduppdrag uppfyllts helt. Till stöd för bedömningen har ett antal 

följetal för måluppfyllelse tagits fram. I bedömningen om grunduppdragen är uppfyllda ingår 

dock en uppföljning av samtliga aktiviteter i verksamhetsplanerna, även de som inte lyfts fram 

som följetal. 

  

Miljönämndens verksamhet har under delåret fortsatt präglats av en hög andel vakanser och 

sjukskrivningar. Tillsättning har varit fortsatt svårt med brist på kvalificerade sökanden vilket 

medfört glapp med tillfälligt minskad personalstyrka inom flera team. På grund av detta ligger 

delar av miljönämndens verksamhet ännu efter i tillsynsplanen. Verksamheten arbetar fortsatt 

med att få in ersättare samt extra förstärkning så snart som möjligt. Förutsatt att detta sker 

inom kort blir miljönämndens totalbedömning att verksamheten bör kunna uppfylla 

kommunfullmäktiges uppdrag i hög grad 2022. Motivering till bedömningen redovisas per 

verksamhet nedan. 

 

Livsmedelskontroll 

Uppdraget inom livsmedelskontroll bedöms kunna uppnås i hög grad. Sedan införandet i år har 

samtliga registreringsärenden handlagts inom tiden som angetts i de nya serviceåtaganden. 

Även förfrågningar, RASFF meddelanden samt klagomålsärenden har kunnat hanteras inom 

utsatt tid. Projektet för att förverkliga visionen ”Mark- Sveriges bästa barnkommun” som berör 

avdelningskök på skolor och förskolor bedöms kunna slutredovisas. Vad gäller kontrollen 

bedöms samtliga dricksvattenanläggningar kunna kontrolleras enligt plan.  

Dock ligger verksamheten vid delåret inte helt i fas med den inplanerade livsmedelskontrollen. 

Detta beror dels på en långvarig sjukskrivning inom teamet, och dels på att anpassningen av 

verksamheten till efterhandsdebitering har krävt en hel del arbete (nya rutiner, mallar m.m.). 

Verksamheten arbetar med att få in förstärkning så snart som möjligt, något som försenats på 

grund av brist på kvalificerade sökanden. Bedömningen i dagsläget är ändå att om teamet får 

in kvalificerad förstärkning under sista kvartalet kommer större delen av kontrollerna hinnas 

med i år och resten kommer kunna hämtas igen under 2023.  

Följetal Godkänd nivå Prognos 2022 

Andel livsmedelsverksamheter som kontrollerats i enlighet med beslutad 

kontrolltid 
>=95% 80% 
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Följetal Godkänd nivå Prognos 2022 

Andel dricksvattenanläggningar som kontrollerats i enlighet med beslutad 
kontrolltid 

>=95% 100% 

Fotnot: godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt   

Miljötillsyn och enskilda avlopp 

Uppdraget inom miljöskydd bedöms kunna uppnås delvis. Verksamheten har under delåret 

kommit efter med tillsynsplanen på grund av vakanser och sjukskrivning. Förstärkning är 

inplanerad men kommer inte hinna få full effekt i år. Samtlig styrd och händelsestyrd tillsyn 

bedöms dock kunna utföras: Arbetet med att ta fram och kommunicera ut nya 

klassningsbeslut till berörda verksamhetsutövare i samband med övergången till SKR:s nya 

taxemodell för miljöbalken har kunnat utföras, och den inplanerade tillsynen av objekt med 

årlig avgift bedöms kunna fullföljas. Granskning och registrering av inkomna miljörapporter 

bedöms kunna ske enligt plan och prövningsärenden, incidenter samt remisser bedöms fortsatt 

kunna hanterats inom utsatt tid. Sedan införandet i år har samtliga berörda ärenden handlagts 

inom tiden som angetts i de nya serviceåtagandena. Även viss behovsprioriterad tillsyn 

bedöms kunna utföras enligt plan som bland annat tillsyn av efterarbete vid brand.  

 

Det som bedöms inte kunna utföras fullt ut är delar av den inplanerade timdebiterade 

tillsynen, inventeringen och riskklassningen av ej tidigare besökta miljöskyddsverksamheter, 

inventering inom vattenskyddsområden, tillsyn av dagvattenanläggningar, animaliska 

biprodukter och sprängämnesprekursorer, samt delar av det inplanerade arbetet med 

förorenade områden. 

 

Även verksamheten för enskilda avlopp har under delåret påverkats av vakanser och 

sjukskrivningar. Ersättare har nu kommit på plats och ytterligare förstärkning är inplanerad. 

Med en förstärkt bemanning bedöms uppdraget inom området för enskilda avlopp kunna 

uppnås i hög grad.  Arbetet med att ta fram och kommunicera ut nya klassningsbeslut till 

berörda verksamhetsutövare i samband med övergången till SKR:s nya taxemodell för 

miljöbalken har kunnat utföras, och den inplanerade tillsynen av enskilda avlopp och de 

årsdebiterade U-avloppen bedöms kunna fullföljas. Tillståndsansökningar, förhandsbesked, 

remisser, klagomål och överklaganden bedöms fortsatt kunna hanterats inom utsatt tid. Det 

som bedöms inte kunna utföras fullt ut är tillsyn av minireningsverk, kartläggning och tillsyn 

av slamdispenser, fosforfällor och latrinhantering, samt tillsynsarbete i omvandlingsområden.  

 

Följetal Godkänd nivå 
Prognos 

2022 

Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan >=95% 75% 

Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad plan. >=95% 100% 

Fotnot: godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt   

Hälsoskyddstillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Uppdraget inom hälsoskyddsområdet bedöms kunna uppnås i hög grad. Arbetet med att ta 

fram och kommunicera ut nya klassningsbeslut till berörda verksamhetsutövare i samband 

med övergången till SKR:s nya taxemodell för miljöbalken har kunnat utföras, och den 

inplanerade tillsynen av objekt med årlig avgift bedöms kunna fullföljas förutsatt att teamet 

hinner få in kvalificerad förstärkning under sista kvartalet. Prövningsärenden, klagomål samt 

remisser bedöms fortsatt kunna hanteras inom utsatt tid. Sedan införandet i år har samtliga 

berörda ärenden handlagts inom tiden som angetts i de nya serviceåtagandena. Projektet för 

att förverkliga visionen ”Mark- Sveriges bästa barnkommun” som berör elektromagnetiska har 

slutredovisats och en översyn av de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och 

miljön bedöms kunna utföras. 

 

Det som inte bedöms kunna utföras fullt ut på grund av vakanser är delar av den inplanerade 

timdebiterade tillsynen samt inventeringen och riskklassningen av ej tidigare besökta 

hälsoskyddsverksamheter. 
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Inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har verksamheten påverkats av 

att det uppkommit ett nytt tillsynsområde i samband med den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter som trädde i kraft 1 augusti i år. Detta har krävt en hel del arbete med nya 

rutiner, blanketter, systemanpassningar, med mera. Verksamheten har även påverkats av 

vakanser (utöver den personalbrist som miljönämnden flaggade för i samband med 

aprilrapporten). En ersättare är rekryterad med start i november och hinner verksamheten 

även få in den planerade förstärkningen under sista kvartalet blir bedömningen att uppdraget 

inom området kan uppnås i hög grad.  

 

Den inplanerade tillsynen av verksamheter med försäljning av tobak, folköl och receptfria 

läkemedel bedöms kunna fullföljas enligt plan, och prövningsärenden, klagomål samt remisser 

bedöms fortsatt kunna hanteras inom utsatt tid. Sedan införandet i år har samtliga berörda 

ärenden handlagts inom tiden som angetts i de nya serviceåtagandena. Den inre tillsynen av 

verksamheter med serveringstillstånd bedöms kunna fullföljas enligt plan och vad gäller den 

yttre tillsynen bedöms samtliga verksamheter kunna få åtminstone ett tillsynsbesök. Även 

förslag på riktlinjer för alkoholservering och för försäljning och tillsyn enligt Tobakslagen 

bedöms kunna tas fram för beslut. 

 

Följetal Godkänd nivå 
Prognos 

2022 

Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan >=95% 80% 

Fotnot: godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt   

Naturvård 

Uppdraget inom naturvård bedöms kunna uppnås helt. Samtliga remisser, förhandsbesked och 

strandskyddsärenden bedöms kunna hanteras inom angivna tidsramar. Kommunens kalkning 

av sjöar och våtmarker och tillsynen över kommunens naturreservat bedöms kunna 

genomföras som planerat. 

Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i kommunen, vilket till övervägande del 

bedrivs i forma av LONA-projekt med särskilt fokus på de prioriterade fokusområdena som 

pekats ut i kommunens naturvårdsprogram, bedöms kunna löpa på enligt plan med avseende 

på de delar som miljönämnden har rådighet över. Däremot har det uppstått viss problematik 

med att få igång de praktiska åtgärderna som är nödvändiga för projektens fortskridande men 

som ligger utanför nämndens ansvarsområde. Verksamheten undersöker alternativa lösningar i 

den utsträckning det är möjligt. Utöver detta har verksamheten även tagit fram förslag på nytt 

kommunalt naturreservat i Mark vilket miljönämnden har överlämnat till KS för vidare 

behandling. 

Följetal Godkänd nivå 
Prognos 

2022 

Andel insatser för att skydda den biologiska mångfalden som utförts i enlighet 
med tillsynsplan* 

>=95% 95% 

Fotnot: godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt   

* I planen för 2021 ingår tre åtgärdsprojekt för hotade arter (vildbin, salamander och skyddsvärda träd), ett 
åtgärdsprojekt mot invasiva främmande arter, två inventeringsprojekt (salamander och ängssvampar), samt ett 
projekt för framtagande av en trädvårdspolicy. 

 

Övergripande 

Utöver uppföljning av kommunfullmäktiges grunduppdrag följs följande övergripande 

uppdrag/prioriteringar upp i enlighet med miljönämndens nämndplan (beskrivning/analys följer 

under tabellen): 

Följetal Godkänd nivå 
Prognos 

2022 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI Livsmedel >=75% 79% 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI Miljö- och hälsoskydd >=75% 53% 
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Föl je t al Godk än d n i vå
Pr ogn os

2 0 2 2

För etagsklim at enligt ÖJ (I nsik t) – Total t NKI Serveringst illstånd > = 75%
För li tet
under lag

OSAi ( organisatorisk t och social t arbetsm il jöindex) i m edarbetarenkäten för
Samhällsbyggnadsför val tningens m il jöenhet

3,9–5,0 I nget u t fall

Fotnot: godkänd nivå är kr av för at t upp fylla grunduppdraget hel t

Ut fallet gällande företagsklim atet (NKI ) för m yndighetsom rådet li vsm edel ligger för närvarande
på 79% vilket är i lin je m ed u t fallet för 2021 och inom gränsen för godkänd nivå.

För m yndighetsområdet m il jö-och hälsoskydd pekar NKI -u t fallet i dagsläget på 53% . Det ta
innebär en försäm ring jäm för t m ed 2021 ( 66% ). Vad förändringen beror på är svår t at t
avgöra. Et t got t företagsklim at är högt pr iori terat av m il jönäm nden och verksam heten arbetar
löpande m ed at t förbät tra effek ti vi tet och tillgänglighet vilket baserat på förra årets resul tat
såg u t at t ha fåt t effek t. Upp föl jande sam tal m ed näringsli vsrepresentan ter planeras u t föras
vid för val tningens kom m ande företagsbesök. Förhoppningsvis ger det ta et t bra underlag för
vidare analys. Förhoppningen är också at t årets satsningar m ed bl. a. in förandet av
Markm odellen kom m er generera et t förbät trat resul tat in för bokslu tet.

För m yndighetsområdet ser veringstillstånd är underlaget hi t tills i år för li tet för at t redovisas.

Gällande u t fallet rörande OSAi har ingen m edarbetarenkät u t för ts under året.

3.2 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige

An vi sn in g

Återrappor tering av status på de uppdrag som näm nd och st yrelse har fåt t av
komm un fullm äk tige.

Om näm nden in te har några ak tuella uppdrag kan rubriken döl jas i enhetsanpassningen

Upp dr ag St ar t d a tu m St a tu s K om m en t ar

Ta fram en handlingsplan för arbetet
m ed saner ing av för orenade om råden.

201 9-11 -26
Pågående

Arbetet m ed at t ta fram en
handlingsplan för förorenade om råden
i Marks kom mun pågår. Planen
för vän tas om fat ta ca 300 ob jek t. Målet
är at t år 2050 ska alla områden m ed
m ycket stor r isk eller stor r isk för
människors hälsa eller m il jö ( r iskklass
1 och 2) blivi t åtgärdade.
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4 Måluppföljning 

Anvisning 

Nämnder och styrelser ska analysera utfallet för måluppfyllelse för mål och indikatorer år 

2021. I de fall som nämnden har fastställt egna nämndmål under de kommungemensamma 

målen ska måluppfyllelse samt förklaring kring denna beskrivas.  

Nämnder och styrelser uppmanas att redovisa indikatorer och följetal könsuppdelat.  

Vid bristande måluppfyllelse ska de beslut som nämnden/styrelsen tagit för att öka 

måluppfyllelsen redovisas. Samt de åtgärder som genomförts eller planeras för att öka 

måluppfyllelsen. 

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 det vara lätt att 
starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Bästa företagskommun 

Nämndens mål: Kunden ska mötas av en effektiv verksamhet, rättssäker handläggning och ett gott 
bemötande. 

Nämndens bedömning är att målet inte kommer uppnås under året. 
 

Ser man på indikatorn nedan gällande effektivitet så ligger miljönämnden i dagsläget under 

utsatt mål med ett utfall på 68%. Snittet i Västra Götalands län ligger på 75%. Indikatorn är 

hämtad från SKR:s insiktundersökning och mäter verksamhetsutövarnas nöjdhet med tiden 

för, samt rutinerna kring, handläggningen av miljönämndens ärenden. Ett gott företagsklimat 

är högt prioriterat av miljönämnden och verksamheten arbetar kontinuerligt med att ta fram 

och se över rutiner för effektiv ärendehantering. Detta omfattar bland annat utvecklingen av e-

tjänster. Baserat på förra årets resultat såg arbetet ut att ha fått effekt, och vad sänkningen 

jämfört med föregående år beror på är svårt att avgöra. Uppföljande samtal med 

näringslivsrepresentanter planeras utföras vid förvaltningens kommande företagsbesök. Syftet 

är dels att få ett bra underlag för vidare analys av insiktsresultatet, och dels att skapa en 

bättre förståelse för våra processer och därmed sätta mer rimliga förväntningar. 

Förhoppningen är också att årets satsningar med bl.a. införandet av Markmodellen kommer 

generera ett förbättrat resultat inför bokslutet.  

 

Ett tillkommande mått på effektiviteten i miljönämndens beslutsfattande är andel ärenden som 

handlagts inom tiden som angetts i de nya serviceåtaganden. Sedan införandet 2022 har 

samtliga berörda ärenden handlagts inom utsatt tid. 
 

Vad gäller rättssäkerheten utbildas enhetens handläggare löpande kring ny relevant 

lagstiftning, och riktlinjer, rutiner och mallar är framtagna för att säkerställa att beslut 

handläggs och kommuniceras korrekt. Som del i internkontrollen utför miljönämnden en 

regelbunden stickprovskontroll av fattade delegationsbeslut. Besluten granskas utifrån att de 

är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt 

lagrum. Mätningen av kundernas upplevelse av rättssäkerheten görs även den med SKR:s 
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löpande insik tsundersökning. Som fram går i tabellen har även det ta resultat m inskat jäm för t
m ed senaste mätningen. Ut fallet för m il jönämnden är i dagsläget 66% och sni t tet i Västra
Götalands län är 74% . Även här är det i dagsläget svår t at t avgöra vad förändringen beror på
eftersom ru tiner och m allar för beslu t är desam m a som föregående år och in ternkontrollen in te
har pekat på några br ister. Dessutom har endast 0,3% av sam tliga beslu t överklagats hi t tills
under 2022 och av de överklagade beslu ten som överprövats under året har 1 00% ståt t fast.
Efter de ovannäm nda upp föl jande sam talen m ed näringsli vsrepresen tanter hoppas vi kunna ge
en u t för ligare analys.

Gällande b em ö t an de är det obligatorisk t för sam tliga nyanställda at t m edverka i u tbildning i
kommunikation och bemötande. En väl u t vecklad komm unikation och sam verkan m ed individ
och sam hälle är et t vik tigt fokusom råde för förval tningen där bland annat ökad tillgänglighet
prior i teras. Trots satsningar inom området, vilka resul terade i goda resul tat föregående år,
ligger m il jönämnden i dagsläget under u tsat t m ål gällande både bem ötande och tillgänglighet
m ed et t u t fall på 73% respek tive 64% . Sni t tet i Västra Götalands län ligger på 79% respek tive
73% . Även här är det i dagsläget svår t at t avgöra vad förändringen beror på innan de
upp föl jande sam talen m ed näringsli vsrepresen tanter har för ts.

I n di k a t or er U t fal l 2 0 20 U t fa l l 20 21
U t fa l l del år

2 0 2 2
M ål 20 2 2

Andel kunder som är nö jda m ed effek tivi teten 76% 79% 68% 75%

Andel kunder som är nö jda m ed
rät tssäkerheten

78% 81 % 66% 75%

Andel kunder som är nö jda m ed bemötandet 81% 80% 73% 75%

Andel kunder som är nö jda m ed
tillgängligheten

68% 79% 64% 75%

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsör jning

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning

Nämndens mål: S jukfrånvaron ska understiga 5%

Näm ndens bedömning är at t m ålet in te komm er uppnås under året. Ut fallet bedöm s kunna
härledas till for tsat t pandemi.

I n di k a t or er U t fal l 2 0 20 U t fa l l 20 21
U t fa l l del år

2 0 2 2
M ål 20 2 2

Registr erad s juk frånvaro 4% 5,8% 6, 4% < 5%

Nämndens mål: Personalomsättningen ska understiga 10 %

Nämndens bedömning är at t m ålet in te kom m er uppnås under året. Åtgärder för at t m inska
personalom sät tningen redovisas under avsni t t 7 nedan.

I n di k a t or er U t fal l 2 0 20 U t fa l l 20 21
U t fa l l del år

2 0 2 2
M ål 20 2 2

Personalom sät tning (% ) 1 6 1 6 1 6 1 0

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet

Nämndens mål: Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som
säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år 2025.

Nämndens bedömning är at t m ålet komm er uppnås i hög grad under året. Tillsyn har u t för ts
enligt plan. At t målet för 2022 in te nåt ts hel t beror på et t eftersläp från förra året. Det ta ligger
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m ed i planen för nästa års tillsyn då verksam heten har fler resurser på plats. Därm ed
förväntas verksamheten ligga i fas m ed målet igen.

I n di k a t or er
U t fal l
2 0 2 0

U t fal l
2 0 21

Pr ogn os
2 0 2 2

M ål 20 2 2

Andel inven ter ade enskilda avloppsanläggningar
av det totala an talet avloppsanläggningar i Marks
kom mun (5400 st).

70% 74% 80% 82%

Nämndens mål: Den biologiska mångfalden ska skyddas.

Nämndens bedömning är at t m ålet komm er uppnås hel t under året.

I n di k a t or er U t fal l 2 0 20 U t fa l l 20 21
Pr ogn os

2 0 2 2
M ål 20 2 2

Genom för da insatser för at t sk ydda den
biologiska m ångfalden

Genom för t Genom för t Genom för t Genom för t
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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. 

Anvisning 

Kommunen har inför 2022 antagit klimatlöften i Klimat 2030. I delårsrapporten ska nämnder 

och styrelser följa upp de antagna klimatlöften som berör nämnd/styrelse. 

Nedan finns de 8 klimatlöften som Marks kommun ska genomföra under 2022. För att 

bedöma om löftet är uppfyllt måste man läsa definitionen av varje löfte, vilka ni kan hitta på 

https://klimat2030.se/klimatloften/  Efter varje löfte står de nämnder/styrelser som är 

berörs av löftet. 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer, TSN 

10. Vi använder cirkulära möbler, Alla nämnder och bolag 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål, TSN. Och SN, ÄN och BUN. 

13. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga från offentliga måltider och har mål (något 

omformulerad?) TSN. Och SN, ÄN och BUN. 

14. Vi genomför energieffektiviseringar, TSN. Och MBAB. 

15. Vi bygger i trä, TSN, Och MBAB, 

16. Vi installerar solenergi, TSN, Och MBAB. Ev KS/PBN? 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. KS 

 

Klimatlöfte Uppföljning 

10. Vi använder cirkulära möbler 
Innan beställning av möbler eller utrustning så undersöks om det finns något som 
kan återbrukas. 

https://klimat2030.se/klimatloften/
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6 Uppföljning av internkontroll 

6.1 Årets internkontrollarbete 

Anvisning 

Nämnder och styrelser ska årligen till kommunstyrelsen rapportera om sitt arbete med 

intern kontroll. Rapporteringen ska ske genom en uppföljning av nämndens 

internkontrollplan. Nämnden ska beskriva hur internkontrollarbetet har fungerat under året. 

Om nämnd/styrelse identifierat brister i internkontrollen ska det tydlig framgå vilka brister 

som identifierats hittills under året, de åtgärder som genomförts och/eller planeras för att 

minska eller eliminera bristen. Och vilka åtgärder som är beslutade av nämnd/styrelse. 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 

Nämnden deltar i arbetet med internkontroll dels genom att årligen se över och fastställa 

internkontrollplanen, och dels genom att medverka i kontrollarbetet. Miljönämnden fastställde 

sin internkontrollplan för 2022 i samband med beslut om nämndplan i december 2021. 

Miljönämndens medverkan i kontrollarbetet sker genom att årligen utföra en regelbunden 

stickprovskontroll av fattade delegationsbeslut som del i internkontrollarbetet. Kontrollen 

utförs av två nämndledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen, som utses 

genom beslut i miljönämnden för en period av sex månader. Val av delegationsgranskare sker 

två gånger per år; en gång i december för perioden januari-juni, samt en gång i juni för 

perioden juli-december. Delegationsbeslutsgranskarna har i uppgift att granska två 

delegationsbeslut inför varje nämndmöte. Vid granskningen kontrolleras att 

delegationsbesluten är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till 

och stöd i aktuellt lagrum. Resultatet av granskningen redovisas på nämndmötet. 

Redovisningen ligger som en fast agendapunkt på varje möte. 

Det utförs även årligen en stickprovskontroll av inspektionsrapporter. Granskningen utförs av 

förvaltningsledning som kontrollerar att rapporterna är tydliga och korrekta. 

Kontroll av redovisade kostnader i relation till budget sker löpande av förvaltningsledning och 

ekonom för att i tid uppmärksamma betydande avvikelser i utfallet jämfört med budget, för att 

snabbt kunna signalera till nämnd och/eller agera. 

Vissa nyckeltal följs upp kontinuerligt för att se hur verksamheten utvecklas. 

Personalsystem uppmärksammar automatiskt till närmaste chef om en medarbetare har 

upprepande sjukfrånvaro, som kan visa första tecken på för hög arbetsbelastning med mera. 

Internkontroll pågår löpande under verksamhetsåret och redovisas i årsrapporten. Hittills i år 

har inga brister identifierats. 

 



15 

7 Personal 

Anvisning 

I budget 2022-2025 står att särskilt fokus ska läggas på att utveckla och behålla 

medarbetare där arbetet att stärka medarbetares kompetens och engagemang är viktigt. 

Kommunens mål är att personalomsättning år 2023 ska vara lägre än 10 procent. Vid målet 

om personalomsättning ska en redovisning göras på vad som gjorts för att utveckla och 

behålla redan anställda medarbetare samt på vad som gjorts för att stärka medarbetares 

kompetens och engagemang. Detta område är viktigt då det är ett tydligt mål -analysera. 

Om det är något område ni ska lägga fokus på inom personalområdet så är det 

personalomsättning. 

Beskriv arbetet med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Redovisa vilka åtgärder 

och insatser har gjorts under 2022. Vilka väsentliga utvecklingsområden finns inom SAM? 

Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik ska följas upp. 

 

Vid delåret ligger personalomsättningen på 16% (räknat i antal avgångar i förhållande till antal 

tillsvidareanställda) och med de ytterligare avgångar som verksamheten har kännedom om 

prognostiseras personalomsättningen landa på 24% för helåret.  

För att hålla nere personalomsättningen görs fortsatta satsningar på att förbättra både den 

fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Vad gäller den fysiska så utförs regelbundna 

ergonomigenomgångar, skyddsronder och husmöten. Och vad gäller den psykosociala 

arbetsmiljön så ligger fokus på att stärka tillsammanskänslan inom förvaltningen och på att 

förbättra kommunikation, transparens och tillit. För detta arbete har en handlingsplan tagits 

fram som grundar sig på förslag framtaget gemensamt av medarbetare och ledning inom hela 

förvaltningen. Förvaltningen genomför även under 2022 en omorganisering för att skapa ett 

mer närvarande chefskap. Detta är tänkt att leda till mer tid för systematiskt 

arbetsmiljöarbete, verksamhetsutveckling samt individuell utveckling av både medarbetare och 

chefer. 

För att stärka medarbetares kompetens och engagemang erbjuds samtliga att delta i 

utbildningar och kurser årligen. Det avsätts också tid för medarbetarna att samverka genom 

olika nätverk inom regionen (för bland annat livsmedelsinspektörer, hälsoskyddstillsyn, 

naturvård, miljöskydd, avlopp, m.m.) Syftet är samsyn, erfarenhetsutbyte och ökad 

kompetens. Medarbetarna uppmuntras även att årligen delta i ”Mötesplats Goda exempel” som 

är en regional konferens där deltagarna träffas för att dela erfarenheter och nätverka med 

kollegor i Västra Götaland och Halland. Där erbjuds föreläsningar och workshops med goda 

exempel på verktyg och arbetssätt. 

Trots dessa åtgärder bör miljönämnden räkna med en viss regelbunden personalomsättning 

med tanke på att Mark är en pendlingskommun och att majoriteten av miljönämndens 

personal pendlar in från andra kommuner. Det är därför av stor vikt att samtidigt satsa på att 

bättre kunna hantera de vakanser som uppstår. Här ingår arbetet som gjorts med att utveckla 

rutinerna för rekrytering och introduktion. Detta är dock inte tillräckligt för att motverka den 

negativa inverkan som vakanser har på uppfyllelsen av grunduppdraget, budgetföljsamheten 

och arbetsmiljön. 

 

En lösning som verksamheten ser är att förstärka bemanningen med en ambulerande resurs 

(1,0 årsarbetare) som kan delas mellan ett flertal verksamhetsområden och stötta upp där det 

behövs. Skulle miljönämnden erfara ett år utan vakanser kan resursen tilldelas arbetet med de 

områden som identifierats i behovsutredningen men som varit nödvändiga att prioritera ned i 

verksamhetsplanen. Förstärkningen medför en kostnad men genom att på detta sätt minska 

intäktsbortfallet som uppstår vid vakanser förväntas åtgärden kunna innebära en 

nettobesparing för kommunen. Förvaltningen ser även ytterligare vinster i form av bättre 

arbetsmiljö, ökad kontinuitet, och därmed även effektivitet, i verksamheten samt bättre 

service till individ och näringsliv. Miljönämnden har i samband med budgetunderlaget anhållit 

om medel till detta. 
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8 Ekonomi 

Anvisning 

Det ekonomiska utfallet analyseras och kommenteras kortfattat jämfört med budget och 

jämfört med utfallet föregående år. Analysen görs även utifrån väsentlighet samt vilken 

påverkan utfallet har för verksamheten på längre sikt. 

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

8.1 Driftredovisning 

Anvisning 

Utfall och prognos redovisas dels uppdelad i intäkter och kostnader (personal- och övriga 

kostnader), dels uppdelad på huvudverksamheter. Vid prognostiserat budgetunderskott ska 

nämnderna redovisa vilka beslut och åtgärder som tagits för att nå en ekonomi i balans med 

budget såväl för aktuellt år som för åren framöver. 

I rapporten redovisas periodens utfall och en årsprognos för driften. Analysen görs av vilken 

påverkan utfallet har på verksamheten och ekonomi på längre sikt. 

Sammanfattning 

Miljönämndens nettokostnader prognostiseras ett underskott mot årets budgetram på 0,4 

mnkr. Detta utöver den justering gällande kostnader för förstärkning inom verksamheten för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel (0,3 mnkr), vilka miljönämnden fått godkänt att få 

redovisa utöver nämndens budget. Underskottet utgörs av det beräknade intäktsbortfall som 

uppstått i samband med övergången till efterhandsdebitering inom livsmedelsområdet. 

Tabell Driftredovisning 

Delårsrapport 2022 

  
Utfall  

helår 2021 

Utfall  

delår 2022 

Utfall  

delår 2021 

Prognos 
helår 2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Total       

Intäkter 11 026 7 197 6 611 12 858 13 414 -556 

Personalkostnader -14 731 -9 903 -9 615 -16 241 -16 565 324 

Övriga kostnader -5 700 -2 569 -2 214 -6 717 -6 209 -508 

Nettokostnader -9 405 -5 276 -5 219 -10 100 -9 360 -740 

Nämnd, ledning, administration     

Intäkter 87 87 74 87  87 

Personalkostnader -3 542 -2 508 -2 278 -3 952 -3 764 -188 

Övriga kostnader -995 -934 -616 -1 342 -1 342  

Nettokostnader -4 450 -3 356 -2 820 -5 207 -5 106 -101 

Hälsoskydd       

Intäkter 1 152 327 882 1 730 1 095 635 

Personalkostnader -989 -764 -748 -1 020 -1 266 246 

Övriga kostnader -117 -71 -59 -118 -118  

Nettokostnader 46 -509 75 592 -289 881 
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Utfall  

helår 2021 

Utfall  

delår 2022 

Utfall  

delår 2021 

Prognos 
helår 2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Livsmedel       

Intäkter 1 742 457 1 713 1 155 1 912 -757 

Personalkostnader -1 755 -1 274 -1 166 -1 917 -1 952 35 

Övriga kostnader -184 -97 -102 -188 -188  

Nettokostnader -196 -914 445 -950 -228 -722 

Miljöskydd och enskilda avlopp      

Intäkter 4 233 2 233 2 822 4 865 6 017 -1 152 

Personalkostnader -6 087 -3 863 -3 843 -6 590 -7 024 434 

Övriga kostnader -682 -365 -420 -531 -531  

Nettokostnader -2 537 -1 995 -1 441 -2 256 -1 538 -718 

Naturvård       

Intäkter 3 554 3 953 1 015 4 541 3 910 631 

Personalkostnader -1 674 -1 129 -1 113 -1 695 -1 744 49 

Övriga kostnader -3 433 -1 055 -806 -4 417 -3 909 -568 

Nettokostnader -1 553 1 769 -904 -1 571 -1 743 172 

Alkohol, tobak, receptfria läkemedel     

Intäkter 258 140 104 480 480  

Personalkostnader -685 -365 -468 -1 067 -815 -252 

Övriga kostnader -289 -46 -211 -121 -121  

Nettokostnader -716 -271 -574 -708 -456 -252 

Analys av driftredovisning 

Nämnden prognostiserar ett utfall för året på 10,1 mnkr vilket överstiger tilldelad budgetram 

med 0,7 mnkr. Av detta utgörs 0,3 mnkr av kostnader för förstärkningen inom verksamheten 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, vilka miljönämnden fått godkänt att få redovisa 

utöver nämndens budget. Det resterande underskottet på 0,4 mnkr kan härledas till det 

beräknade (tillfälliga) intäktsbortfall som uppstått i samband med övergången till 

efterhandsdebitering inom livsmedelsområdet. 

 

Jämfört med utfallet föregående år är intäkterna lägre hittills i år. Detta beror på att 

årsfaktureringen har senarelagts i år på grund av den omklassning av verksamheterna som 

görs i samband med att kommunen gått över till SKR:s nya miljöbalkstaxa. Även kostnaderna 

skiljer sig en del jämfört med föregående år. Detta beror på att en del kostnader för 

kalkningen har tagits tidigare i år. 

Analys per verksamhetsområde 

Nämnd, ledning, administration 

Totalt prognostiseras ett underskott på ca 0,1 mnkr för verksamhetsområdet. Detta kan 

härledas till ökade personalkostnader till följd av omorganiseringen av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Hälsoskydd 

Hälsoskyddsområdet prognostiseras redovisa ett överskott om 0,8 mnkr totalt. Avvikelsen 

härleds till ökade intäkter till följd av övergången till SKR:s nya miljöbalkstaxa. 

 

Livsmedel 

Prognosen för året gällande verksamheten för livsmedel visar ett underskott på 0,7 mnkr, 

varav 0,4 mnkr utgörs av det beräknade intäktsbortfall som uppstått i samband med 
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övergången till efterhandsdebitering inom livsmedelsområdet, och 0,3 mnkr utgörs av 

uteblivna intäkter kopplat till vakanser. 

 

Miljöskydd och enskilda avlopp 

Verksamheten prognostiseras redovisa ett underskott på 0,7 mnkr vilket framförallt utgörs av 

uteblivna intäkter kopplat till vakanser. 

 

Naturvård 

Naturvårdsverksamheten prognostiseras redovisa ett mindre överskott om ca 0,2 mnkr. 

 

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel prognostiseras ett underskott på 

ca 0,3 mnkr. Avvikelsen beror på ökade personalkostnader kopplat till förstärkning av teamet. 

Miljönämnden tog över verksamheten 2021 från Borås Stad som drivit den på uppdrag av 

socialnämnden. Miljönämnden hade därmed inte förutsättningar inför budget 2022 att avgöra 

om de medföljande resurserna var nog för att klara uppdraget och har begärt att få redovisa 

underskott utöver budget, vilket har blivit godkänt. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Anvisning 

Rapporten ska innehålla en förteckning över samtliga statsbidrag som nämnden erhållit 

under året. Nämnderna lämnar även en beskrivning kring vilken verksamhet som 

finansierats med hjälp av bidragen. Med statsbidrag avses ekonomiskt bidrag med eller utan 

krav på motprestation från statliga myndigheter. Stycket är inte obligatoriskt och kan döljas 

i enhetsanpassningen om inte nämnden kräver att detta ska redovisas. 

 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Kalkningsbidrag 3,1 3,8 3,8 3,5 

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar 0,2 0,07 0,2 0,2 

Ersättning sjuklöner p.g.a. Covid-19 0,09 0,09 0,09 0 

Arbetsförmedlingen 0,06 0,04 0,05 0,05 

Kammarkollegiet för smittskyddsåtgärder 0,2 0,05 0,05 0 

Summa 3,65 4,05 4,19 3,75 

Kommentar statsbidrag 

Kalkningsbidrag erhålls årligen från Länsstyrelsen, Västra Götalands län. 

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar erhålls från Länsstyrelsen, Västra Götalands län. 

Bidraget från Länsstyrelsen finansierar 50 procent av projektens kostnader och kommunen 

väntas medfinansiera övriga 50 procent. 

Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader kopplat till 

Covid-19. Bidraget redovisas under nämnd / ledning / administration. 

Enligt beslut från Regeringen om att ersätta kommuner med anledning av lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft 2020-07-01. Bidraget redovisas 

under verksamheten för hälsoskydd 
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8.2 Investeringsredovisning 

Anvisning 

Utfall och prognos ska även redovisas för investeringarna. Kommentar och analys görs med 

tonvikt på större projekt (över 10 mnkr) som är anslagsbundna per projekt, samt övriga 

projekt av stort allmänt intresse. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall 31/8 2022 Prognos 2022 
Budgetavvikelse 

2022 

     

     

Summa     
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9 Följetal 

9.1 Följetal verksamhet 

Anvisning 

Följetal som visar på verksamhetens omfattning och utveckling ska redovisas och 

kommenteras. Nämnder och styrelser uppmanas att redovisa följetal könsuppdelat. Från och 

med årsrapport 2019 läggs följetalen som en bilaga till årsrapporten, väsentliga följetal kan 

kommenteras i övriga delar i rapporten t.ex. verksamhet, personal, ekonomi. 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Miljönämndens verksamhetsmått 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Andel hälsoskyddsobjekt som 
inspekterats enligt riskbaserad 
plan 

100% 75% 90% 80% 

Andel enskilda avlopp som 
inspekterats enligt riskbaserad 
plan. 

100% 75% 52% 100% 

Andel miljöskyddsobjekt som 
inspekterats enligt årlig 
riskbaserad plan. 

100% 60% 75% 75% 

Andel överklagade beslut 1% 1% 0,2% 0,3% 

Andel skyddad areal jämfört 
med kommunens totala yta 

0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 

Andel vattendrag med god 
ekologisk status 

18% 18% 18% 18% 

Andel livsmedelsverksamheter 
som kontrollerats i enlighet med 
beslutad kontrolltid 

85% 75% 80% 80% 

Andel dricksvattenanläggningar 
som kontrollerats i enlighet med 
beslutad kontrolltid 

100% 100% 100% 100% 

Andel uppfyllda pH-mål utifrån 
kommunens kalkningsplaner 

100% 100% 100% 100%  

Andel beslut som står fast vid 
en överprövning 

95% 95% 100% 100% 

Andel insatser för att skydda 
den biologiska mångfalden som 
utförts i enlighet med 
tillsynsplan 

100% 95% 100% 95% 

Andel sjöar med god ekologisk 
status 

 17% 17% 17% 

9.2 Följetal personal 

Anvisning 

 

Kommunledningskontoret tillhandahåller statistik för nämnderna, bolagen tar själva fram 

sina siffror eftersom de har egna personalsystem. 

Väsentligheter ska kommenteras och analyseras och redovisas inne i rapporten. Själva 

följetalen redovisas som bilaga. 
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Personal - Antal anställda 

Anvisning 

Följetalen nedan avser utfall per den 31 juli. 

 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Antal tillsvidareanställda 25 25 25 24 

Antal tidsbegränsade anställda 2 0 0 1 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

97,9 100 97 89,4 

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 (%) 3,9 3,8 4,6 6,4 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

18,5 3 25,7 35,4 

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

50 50 69 57 

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 0 0 0 0 

Fyllnadstid i timmar 0 0 0 10 

Övertid i timmar 45 27 52 36 
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