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1 Sammanfattning 
Det är fortsatt en stor efterfrågan på nya detaljplaner, möjligtvis kan en viss avmattande 
effekt. Digitalisering av detaljplaner har i princip färdigställts och projektet går nu in i en 
driftsfas. Detaljplaneverksamheten har under året fortsatt bedrivits enligt nämndens 
grunduppdrag och i enlighet med nämndens angivna prioriteringsordning. Måluppföljningen 
bedöms uppfyllas delvis. 

Förbättringsarbete på bygglovsverksamheten har lett till förbättrad handläggningstid och 
servicegrad, vilket medfört positiv effekt på kundnöjdhetsmätningar (NKI). Kartverksamheten 
har genomfört förändrade arbetssätt i vår. Verksamheten ser minskat ärendeflöde gällande lov 
men ökat behov av energirådgivning. Måluppföljningen bedöms uppfyllas i hög grad. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 
Det är fortsatt en stor efterfrågan på nya detaljplaner trots rapporter om brist på material och 
ökade priser inom byggsektorn - möjligtvis kan en viss, mindre avmattande effekt nu skönjas. 

Störst intresse för nya detaljplaner finns i centralorten samt de nordvästra delarna av 
kommunen. Det går dock att se ett ökat intresse även i de sydvästra samt nordöstra delarna 
av kommunen. 

Ett stort arbete med lokaliseringsstudier av skolor och förskolor har avslutats och arbetet går 
nu över i en fas där ett flertal nya eller ändrade detaljplaner för skolor och förskolor behöver 
tas fram. 

Arbetet med att digitalisera alla gällande detaljplaner som en del i arbetet med en smartare 
samhällsbyggnadsprocess har i princip färdigställts och projektet går nu in i en driftsfas, av 
kontinuerligt underhåll och förbättringar. 

Framöver kommer detaljplanekompetensen även att medverka i ett arbete som syftar till att 
identifiera och peka ut lämpliga lokaliseringar för ny industrimark. 

Bygglovsverksamheten ser ett ökat behov av energirådgivning hos både företag och 
privatpersoner i en tid med hög inflation, ökade priser på el och bränsle. I början av året så 
skrevs i Markbladet om just möjligheten till kostnadsfri energirådgivning hos kommunen vilket 
också har påverkat efterfrågan. 

Mängden bygglovsärenden har minskat i år jämfört med förra året under samma period, men 
antal ärenden ligger ändå på samma nivå som 2019 och 2020. Det är tydligt att brist på 
material och ökade priser på en mängd varor/tjänster har gjort folk mindre benägna att bygga. 
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3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög 
grad Delvis I låg grad Inte alls 

Bygglov och detaljplaner  X    

Bygglov och detaljplaner 

Bygglovsverksamheten 

Bygglovsverksamhetens handläggningstid och upplevd servicegrad har förbättrats de senaste 
två åren, vilket har gett positiv effekt på kundnöjdhetsmätningar (NKI) i första och andra 
kvartalet i år. 

Handläggningstid för bygglov inom 10 veckor uppfylls till ca 98 % under första halvåret, vilket 
är snarlik för motsvarande period föregående år (99%). Handläggningstiden inom 7 veckor 
uppfylls till ca 95 %. Verksamheten har som målsättning att även komma i fas med äldre 
ärenden som tidigare har nedprioriterats. 

Byggnadsinspektion hanterar i huvudsak den tekniska delen av bygglovshandläggningen, dvs 
startbesked och slutbesked men också tillsyn. Enklare tillsynsärenden har under första 
halvåret blivit nedprioriterade i enlighet med nämndens prioriteringsordning då det inte ryms 
inom befintlig personalstyrka. 

Kartverksamheten har utvecklat sin verksamhet med nya rutiner och uppdaterade texter i 
mallarna. Från med 1 juni ska beställning av kartor diarieföras. Befintliga mallar har 
uppdaterats med information om vad som gäller vid utstakning och lägeskontroll. 

Detaljplaneverksamheten 

Detaljplaneverksamheten har under året fortsatt bedrivits enligt nämndens grunduppdrag och i 
enlighet med nämndens angivna prioriteringsordning. 

Likt många av andra av kommunens verksamheter deltar detaljplaneteamet under året i 
utbildningen Förenkla helt enkelt, med målet att bidra till ett förbättrat företagsklimat och 
ökad servicenivå. 

Arbetsområdet fysisk planering som helhet är under snabb utveckling och alla nya detaljplaner 
som startas upp från och med i år ska enligt lag vara digitala, vilket under året och kommande 
år kommer att kräva uppdaterade kunskaper och arbetssätt. Utöver detta har man nu från 
kommunens sida i princip kunnat färdigställa digitaliseringen av gällande detaljplaner. 
Lagstiftningen förutsätter fortsatt att det är originalhandlingarna på papper som är juridiskt 
bindande, men det omfattande arbetet med digitaliseringen av dessa äldre planer kommer 
tillsammans med nya digitala planhandlingar att utgöra en mycket stor möjlighet att göra det 
enklare för kommuninvånare och andra intressenter att ta del av förutsättningarna för 
byggnation på olika platser runtom i kommunen. 
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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: Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer 

Nämndens bedömning är att målet i hög grad förväntas uppfyllas under året, baserat på att en 
klar majoritet av samtliga nya möjliga bostäder inom detaljplan uppfyller ett eller flera angivna 
kriterier för att utgöra attraktiva livsmiljöer. 
 
Av de 5 % av de möjliga nya bostäder som inte ligger inom det angivna avståndet för 
lekplatser och kvalitativa grönområden ligger samtliga i nära anslutning till lekplats - det är 
närheten till vad som bedöms vara kvalitativa grönområden som brister något. Överlag 
bedöms måluppfyllelsen vara god.  

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Andel nya bostäder i detaljplan inom 300 
meter från kvalitativa grönområden och 500 
meter från lekplats. 

100% 85% 95% ≥ 80%  

Andel nya bostäder i detaljplan inom 400 
meter från kollektivtrafik. 100% 96% 100% ≥ 80%  

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: Handläggningen upplevs som serviceinriktad och effektiv 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året för 
bygglovsverksamheten. Bedömningen grundar sig på följande: 
Handläggningstiden inom 7 veckor uppfyller målet gott och väl. 
NKI-målen är satta ambitiöst med avseende på historiska siffror. Majoriteten av indikatorerna 
uppfylls redan vid delåret och samtliga områden har förbättras sedan tidigare år. Med 
anledning av förbättringsarbete som genomförts så bör utvecklingen fortsätta i positiv riktning. 
Enligt NKI/NUI-gradering så faller alla områden inom godkänt eller högre. 
NKI/NUI-graderingarna nedan: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt 

 



7 

 
Nämndens bedömning är att målet delvis förväntas uppfyllas under året för planverksamheten. 
Bedömningen grundar sig på att samtliga indikatorer är något sämre än uppsatt mål för året. 
Förklaringen är delvis att framförallt en av de detaljplaner som har kunnat färdigställas och 
antas under året har pågått under mycket lång tid (över 4 år). Denna indikator är trots detta 
bättre än föregående år. 
Avseende antalet bostäder som planlagts per 1000 invånare så bedöms den något låga siffran 
åtminstone delvis vara kopplad till pågående planuppdrag som har kommit att bli mer något 
mer långdragna - bland annat beroende på behov av utredningar eller områdens komplexitet 
överlag. Vidare har flera detaljplaner för skolor tagit tid från planeringen av nya bostäder. 
Även under nästkommande år väntas ett antal detaljplaner för framförallt nya förskolor behöva 
tas fram.  

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Kundnöjdhet (NKI) 63 63 75 = 80  

Information 67 63 71 ≥ 75  

Tillgänglighet 66 66 75 ≥ 75  

Bemötande 70 65 78 ≥ 75  

Kompetens 65 58 70 ≥ 75  

Rättssäkerhet 67 70 80 ≥ 75  

Effektivitet 60 60 73 ≥ 75  

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 
veckor 88% 86% 95% ≥90%  

Genomsnittlig handläggningstid mellan 
planbesked fram till påbörjat detaljplanarbete 

2,49 
månader 2,5 månader  = 3 

månader  

Mediantid från planuppdrag till antagande, i 
antal månader 

21,1 
månader 

29,8 
månader 

25,4 
månader 18 månader  

Antal bostäder som planlagts, per 1 000 
invånare  11,9 4,1 10,1  

Genomsnittlig handläggningstid mellan planbesked fram till påbörjat detaljplanarbete 

Denna parameter har tidigare angetts som tid mellan positivt planbesked och startmöte. 
Anledningen till att ingen angivelse finns för innevarande år är framförallt att måttet upplevs 
för diffust och heller inte applicerbart på alla typer av handläggningsförfaranden. 
 
Av de tre ärenden där positiva planbesked som har lämnats hittills i år har inga officiella 
startmöten ännu hållits - i ett fall handlar det om att planen är exploatörsdriven och inget 
behov av ett officiellt startmöte har identifierats; arbetet har ändå påbörjats - i de två andra 
fallen har dels ett undertecknat plankostnadsavtal inväntats, dels färdigställandet av en 
pågående undersökning.  

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Personalomsättning (%) 31 23  15  
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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 

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

16. Vi installerar solenergi Genom vår energi- och klimatrådgivare upplyser vi om fördelar med solenergi. 
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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. 

Internkontroll pågår löpande under verksamhetsåret men redovisas i årsrapporten. 

Avstämning sker löpande med 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 mm. 
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7 Personal 
Inom byggenheten har tre medarbetare valt att avsluta sin anställning, och samordnaren har 
fått ny roll inom förvaltningen som byggchef. Man har jobbat hårt för att rekrytera personal 
med erfarenhet till dessa tjänster för att höja kompetensen inom bygg. Av de totalt tre 
personer som nyrekryterats påbörjar en medarbetare sin anställning i mitten av september 
2022. 

För att förbättra den sociala arbetsmiljön efter pandemin, träffas samtliga medarbetare på 
bygg en gång i veckan på kontoret. Viktigt för att arbetsmiljön skall fungera är att känna vi-
känsla och på det sättet kunna ta nytta av varandra kompetenser. Alla arbetar målmedvetet 
med att hjälpa varandra när någon ser att en kollega har hög belastning. 

Arbetsmiljön stäms regelbunden av med förvaltningens huvudskyddsombud. 

Inom detaljplaneteamet har en medarbetare valt att avsluta sin anställning under året och en 
ny medarbetare har påbörjat sin anställning i mitten av augusti. Detaljplaneteamet har överlag 
en mycket hög närvaro på den fysiska arbetsplatsen, vilket bedöms gynna sammanhållningen 
och den sociala arbetsmiljön. Under hösten pågår arbete med rekrytering av en ny samordnare 
till teamet, då den person som i nuläget har tjänsten avses gå vidare till andra uppdrag inom 
förvaltningen - ett sätt att fortsätta utvecklas på arbetsplatsen likväl som ett sätt att stärka 
kompetensen på samhällsbyggnadsförvaltningen överlag. 

Ytterligare sätt att gynna enskilda medarbetares personliga utveckling och därmed vilja att 
stanna på arbetsplatsen bör prövas framöver - till exempel genom intern praktik på andra 
delar av förvaltningen och ytterligare möjligheter till ledarskapsutbildningar. 
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8 Ekonomi 
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

8.1 Driftredovisning 

Tabell Driftredovisning 

Delårsrapport 2022 

  Utfall 
2021 

Utfall 
2022 08 31 

Utfall 
2021 08 31 Prognos Budget 

2022 
Budgetavvi

kelse 

Total       

Intäkter 12 157 7 305 7 826 9 364 9 880 -516 

Personalkostnader -13 237 -8 078 -8 940 -12 180 -13 925 1 745 

Övriga kostnader -2 865 -1 861 -1 394 -3 476 -2 855 -621 

Nettokostnader -3 945 -2 633 -2 508 -6 292 -6 900 608 

Nämnd, ledning, adm       

Intäkter 47 26 38 26  26 

Personalkostnader -3 592 -2 260 -2 445 -3 311 -3 753 442 

Övriga kostnader -718 -586 -419 -1 155 -999 -156 

Nettokostnader -4 263 -2 821 -2 827 -4 440 -4 752 312 

Planverksamhet       

Intäkter 2 541 759 871 2 018 2 690 -672 

Personalkostnader -3 509 -2 471 -2 352 -3 437 -3 687 250 

Övriga kostnader -1 168 -706 -340 -1 332 -887 -445 

Nettokostnader -2 135 -2 418 -1 821 -2 751 -1 884 -867 

Kartverksamhet       

Intäkter 1 221 862 810 900 855 45 

Personalkostnader -790 -453 -566 -704 -743 39 

Övriga kostnader -143 -108 -99 -176 -156 -20 

Nettokostnader 288 301 145 20 -44 64 

Bygglovsverksamhet       

Intäkter 8 347 5 658 6 107 6 420 6 335 85 

Personalkostnader -5 346 -2 893 -3 577 -4 728 -5 742 1 014 

Övriga kostnader -835 -460 -536 -813 -813  

Nettokostnader 2 165 2 305 1 994 879 -220 1 099 

Analys av driftredovisning 

Plan- och byggnadsnämndens utfall per 2022-08-31 visar ett utfall på 2,6 mnkr vilket är 38 
procent av nämndens budgetram på 6,9 mnkr. Nämnden prognostiserar ett överskott om 
608 tkr. Avvikelser finns mellan nämndens verksamhetsområden och kommenteras särskilt 
nedan. 

Nämnd / ledning / administration 

Verksamheten redovisar per den sista Augusti nettokostnader som är något lägre än periodens 
budget. Prognosen för helåret blir ett mindre överskott. 

Planverksamhet 

Planverksamhetens periodutfall har kostnader i nivå med periodens budget, dock fortfarande 
lägre intäkter p.g.a. vakanser, sjukfrånvaro och ett större antal arbetade timmar med interna 
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processer som ej kan debiteras. Detta följer tyvärr med under resten av året och 
helårsprognosen för verksamheten ger ett underskott på ca 867 tkr. 

Kartverksamhet 

Verksamheten redovisar precis som i April även nu per den sista Augusti intäkter avsevärt 
högre än budget för samma period. Redovisade kostnader är samtidigt något lägre än 
periodens budget och prognosen för verksamheten är ett mindre överskott. 

Bygglovsverksamhet 

Redovisade intäkter per den sista Augusti ligger ca 2,3 mnkr högre än föregående år. Vi har 
sett en tydlig minskning av specifika ärenden under de första åtta månaderna jämfört med 
tidigare år, men räknar med att intäkterna överstiger budget med ca 85tkr. 
Personalkostnaderna är avsevärt lägre än budgeterat och helårsprognosen för verksamheten 
motsvarar ett överskott om 1,1 mnkr. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Energimyndigheten (0,1) 0,32 0,21 0,32 0,32 

Summa 0,32 0,21 0,32 0,32 

Kommentar statsbidrag 

0,21 mnkr av totalt beviljat 0,32 mnkr från Energimyndigheten för energi- och 
klimatrådgivning och redovisas under bygglovsverksamheten. 

8.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall 31/8 
2022 

Prognos 
2022 Budgetavvikelse 2022 

GPS-mottagare (tkr) 0 0 350 -350 

Summa 0 0 350 -350 
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9 Följetal 

9.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Beviljade bygglov totalt, antal 318 384 343 260 

Nybyggnation lägenheter vid 
bygglov, antal 59 219 161 100 

Nybyggnation småhus, antal 48 75 93 80 

Positiva förhandsbesked, antal 40 36 41 45 

Genomsnittlig handläggningstid 
för planbesked, månader 6,7 3,7 5,4 3,1 

Antagna detaljplaner, antal 3 4 8 4 

Möjliga lägenheter genom 
detaljplan, antal 65 110 420 145 

Nybyggnadskartor, antal 45 55 65 65 

Väntetid för nybyggnadskartor, 
veckor 3 4 6 5 

Uppdateringsfrekvens av 
primärkartan, år 3 3 3 3 

Andel beslutade 
strandskyddsdispenser inom 10 
veckor, % 

88 100 100 100 

Andel strandskyddsbeslut som 
klarar överprövning, % 94 100 100 100 

Andel bygglovsärenden som 
beslutas inom 10 veckor, % 95 96 99 98 

Andel bygglovsbeslut som 
klarar överprövning, % 100 98 99 99 

Mediantid från samrådsstart till 
antagande, i antal månader   12,6 12,5 

Andel överklagade detaljplaner   29 0 

Förfrågningar kring 
energirådgivning, antal 120 110 130 130 

Beviljade bygglov totalt, antal 

Utfall på 130 första halvåret hittills i år  

Nybyggnation lägenheter vid bygglov, antal 

Totalt 62 st skapade lägenheter är 46 st enbostadshus/fritidshus, 16 st flerbostadshus, 0 st 
ändrad användning för första halvåret. Detta är en minskning jämfört med motsvarande period 
förra året. Det bör inkomma ytterligare ärenden.  

Nybyggnation småhus, antal 

Utfallet första halvåret är 46 st vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra 
året. Det bör komma in ytterligare några stycken.  

Positiva förhandsbesked, antal 

Utfall första halvåret är 22 st beviljade förhandsbesked. Det bör inkomma ytterligare ärenden. 
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Antagna detaljplaner, antal 

Under 2022 har ett mindre antal detaljplaner antagits än 2021. Ett antal detaljplaner planeras 
dock granskas under hösten 2022, varför dessa kan väntas bli aktuella för antagande redan 
kort efter årsskiftet 2022/2023. 

Möjliga lägenheter genom detaljplan, antal 

Prognosen för antalet nya möjliga bostäder inom detaljplan för 2022 ligger avsevärt lägre än 
2021, eftersom en ovanligt stor detaljplan som bara den omfattade 300 nya bostäder antogs i 
december 2021 - 2022 ligger mer i linje med 2020-års nivå, och klart högre än 2019. Under 
2023 är förhoppningen att kunna anta flera större detaljplaner, varför utfallet bör kunna bli att 
förutsättningar för fler nya bostäder skapas än under 2022.  

Uppdateringsfrekvens av primärkartan, år 

Passivt 

Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor, % 

Samtliga handläggs inom 10 veckor första halvåret. 

Andel strandskyddsbeslut som klarar överprövning, % 

Ett ärende inom strandskyddsområdet har inkommit men ännu inte avgjorts.  

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor, % 

Utfallet under första halvåret i år är att 98,4 % klaras inom 10 veckor.  

Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning, % 

12 st överklaganden inom lov- och förhandsbeskedstemat har inkommit hittills under året. 3 
av dessa har vunnit laga kraft, resterande ärenden är pågående överklagningsprocesser. Av 
ärendena som vunnit laga kraft har två  återförvisats för fortsatt handläggning. 
Uträkning: 2 ändrade ärenden / totalt 213 ärenden x 100 = ca 1 % som ändrats efter första 
halvåret. 
Troligtvis hamnar det på 260 st ärenden totalt i år. Då ambitionen är att antalet ändrade 
ärenden inte ska öka. så bör prognosen hamna på 2/260x100=ca 0,8% ändrade ärenden, dvs 
att 99,2 % bygglovsbeslut inte har ändrats vid årets slut. 

9.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall delår 
2019 

Utfall delår 
2020 

Utfall delår 
2021 

Utfall delår 
2022 

Antal tillsvidareanställda 20 18 18 16 

Antal tidsbegränsade anställda 4 1 0 2 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 99 100 100 100 

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 (%) 6,5 5,8 2,2 1,9 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 4,1 16 0 0 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 63 54 74 64 
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Följetal Utfall delår 
2019 

Utfall delår 
2020 

Utfall delår 
2021 

Utfall delår 
2022 

och år) (%) 

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 232 0 0 0 

Fyllnadstid i timmar 30 0 0 0 

Övertid i timmar 21 8 0 0 
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