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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN 2018 

Kommunstyrelsen 
Ordförande  Peter Dafteryd 
Tf kommundirektör Per-Olof Hermansson 
 
Kommunstyrelsen är kommunens strategiska lednings- och samordningsfunktion. Ansvarsområden är näringslivsutveckling, översiktlig 
planering, kultur och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik, säkerhetssamordning, information samt stöd och service inom 
administration, ekonomi, IT och personal. 

KOMMUNSTYRELSEN Nettokostnader  
Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse 
Kommunfullmäktige 3 232 3 161 -71 
Kommunstyrelse 2 776 2 584 -192 
Kommunledning 7 961 8 327 366 
Utvecklingsavdelning 8 812  8 178  -634 
Kultur och Fritid 14 149 13 954 -195 
Kommunikationsavdelning 7 363 8 051 688 
Infocenter 1 527 1 458 -69 
HR-avdelning 7 741 7 536 -205 
Ekonomiavdelning 10 394 10 693 299 
IT-avdelning och växel 11 989 12 461 472 
Summa 75 944 76 403 459 
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Ekonomiskt resultat för 2018 
Förvaltningens centrala administration och nämndens samlade ekonomiska resultat ger ett överskott på 459 tkr. 

Resultaten varierar mellan avdelningarna, från negativ budgetavvikelse på 8 procent till positiv avvikelse på 7 procent. Underskott i den politiska 
verksamheten kommer i huvudsak av ej budgeterad uppräkning av arvoden för ledamöter. Avvikelsen mot budget kan förklaras av att några 
effektiviseringar för 2019 fick genomslag redan 2018 vilket givit en delårseffekt. Främst genom att det i vissa tjänster inte gjorts återanställningar. 

Utvecklingsavdelningens underskott har två förklaringar, kopplat till målet att under 2018 färdigställa översiktsplanen för Strömstad-Skee med tillhörande 
behov av inköp av externa tjänster samt ett underskott på Aktivitetshallen intäktssida.   

Kommunikationsavdelningen visar ett överskott vilket i huvudsak förklaras av att personal har tillfälligt nedsatt arbetstid (föräldralediga). 

 
Investeringar 

Investeringsredovisning Utfall Budget  Avvikelse 
Kommunstyrelsen 
Kulturhuset Skagerack -3 728  2 500  -1 228  
IKT Nätsäkerhet   400  400  
Aktivitetsyta Skee -539  500  -39  
IKT Inventarier o utveckling -97  316  219  
KLK Medborgarrel e-förv, utv   200  200  
Kopieringsmaskiner -66  110  44  
Systemutveckl centrala system -151  1 461  1 310  
IKT E-strategi utveckling -4  75  71  
ADM E-arkiv   642  642  
Vsh-rel inv hyr lok-stadshus -320  1 845  1 525  
Konst   810  810  
Integrationsmotor - E-tjänster   500  500  
Ärende- och dokumenthanteringssystem   200  200  
Summa KS -4 905  9 559  4 654  
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Årets investeringar uppgick till 4,9 mnkr varav renovering av Kulturhuset Skagerack uppgick till 3,7 mnkr och starten av skapandet av aktivitetsyta i Skee 
uppgick till 0,5 mnkr. Renoveringen av Kulturhuset drog över budget, dock är det kommunicerat löpande och beslut har tagit om att använda del av 
investeringsmedlen för verksamhetsrelaterade investeringar i hyrd lokal-Stadshuset, för att täcka detta. Arbetet med aktivitetsyta i Skee fortsätter under 
2019. 

Systemutveckling centrala system pågår och större kostnader kommer 2019. Då införs Budget och prognos i Hypergene, nya moduler till W3D3, HR systemet 
och Raindance. Avsatta investeringsmedel för e-arkiv kommer att behöva nyttjas under 2019 och framåt, övergång till digital arkivering har inletts under 
2018.  
 
Verksamheten 2018 i korthet 

Vid Kommunledningsförvaltningen bedrivs såväl utvecklingsarbete som insatser med fokus på stöd och service till nytta för kärnverksamhet, invånare och 
företag. Utvecklingsarbetet tar sikte på Vision 2030 och omfattar allt från effektiv och rättssäker ekonomi- och informationshantering till varumärkesarbete, 
informationssäkerhet, näringslivsutveckling, kultur- och fritidsverksamhet till rutiner/arbetssätt ökad tillgänglighet kommunens service för invånare och 
företag. Digitalisering är ett utpekat område där samtliga förvaltningar har behov av samordning och stöd. En förstudie för gemensam servicefunktion 
gentemot invånare har genomförts under året vilken visar på potential för effektivisering och jämnare servicenivå. Parallellt har en övergång till e-arkiv 
inletts, målet är effektivare informationshantering och ökad tillgänglighet till handlingar.  

Ett stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är kvalitetsutveckling, som sker genom dels personlig service och dels med hjälp av digitala 
verktyg. 

Insatser för bostadsförsörjning och effektiva kommunikationer ingår i förvaltningens uppdrag, i ansvaret ingår sökande av statsstöd för ökat 
bostadsbyggande. Något som under året bidrog till att kommunen fick motta drygt 1,9 Mkr vilket påverkat resultatet positivt. Regionala kommunikationer 
och kontakter med Västtrafik är ett annat verksamhetsområde. Under sen höst tog Strömstad initiativ till att bjuda in kommunerna längst med Bohusbanan 
samt Halden med mål om att utveckla ett samarbete för utveckling av Bohusbanan.  
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Personal 
Antalet anställda på förvaltningen är oförändrat. Andelen som arbetar deltid har ökat men eftersom det är få personer i underlaget så ger en enstaka individ 
stort utfall. Sjukfrånvaron har minskat. Det är främst långtidsfrånvaron som har gått ner vilket är positivt. En sjukfrånvaro på 2,53 % ligger inom vad som 
anses vara normal sjukfrånvaro.  
 

 
Samtlig personal i redovisningen är anställd enligt AB (Allmänna bestämmelser) och månadsanställda  
om inget annat anges  

*      Totalt antal anställda, tillsvidare och visstid, skiljt från vilande anställning  
**     Alla tillsvidareanställda, även vilande och tjänstlediga med annan tjänst  
        

            

1) avser medelåldern bland tillsvidareanställd personal respektive år    
         

2) avser andelen heltidsanställda i % av totalt antal  tillsvidareanställd personal 1 november respektive år 
3) avser sjukfrånvarotimmar  i % av avtalad arbetstid, alla anställda. Helår  
4) antal kalendersjukdagar överstigande 59 i % av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda. Helår 

 

 

Förvaltning KLF
År 2018 2017 2016
Antal anställda * kvinnor 37 38 39

män 26 25 21
totalt 63 63 60

Antal årsarbetare 59 59 56
Antal årsarbetare, tillsvidare ** 55 52 50

Medelålder  1) 45,8 47,5 49,4

Andel heltidsanställda  2) kvinnor 83 85 81
män 81 100 90
totalt 83 91 85

Sjukfrånvaron 3) kvinnor 3,28 3,67 2,5

män 1,53 3,41 3,01
totalt 2,54 3,57 2,7

Långtidssjukfrånvaro 4) 25 47 63
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Verksamheten per avdelning 

Utvecklingsavdelningen 
Ekonomi 

Utvecklingsavdelningens resultat för 2018 påverkas framförallt av ett underskott på Aktivitetshallen intäktssida. Intäkter för uthyrningen har ökat sedan 
föregående, men är ännu inte i takt med förväntade belopp. Vissa besparingar har gjorts inom fritidsområdet centralt till förmån för att täcka upp det 
förväntade minusresultatet för Aktivitetshallen. Den andra stora posten som gått över budget är översiktsplanering som under 2018 uteslutande varit 
fokuserad på färdigställandet av den fördjupade översiktsplanen för Strömstad, Skee. Målet har varit att den skulle färdigställas och antas under 2018, dock 
hann man inte med hela processen under året, planen förväntas antas under våren 2019. Planarbetet har medfört behov av att köpa in tjänster för analyser 
och genomförande, detta har lett till kostnader utöver det planerade.  
 

Kultur och fritid 
Kommunens kulturarbete sker i huvudsak genom kultursamordnaren och en deltidsanställd utställningsproducent för konsthallen Lokstallet. Samordning 
och styrning av fritidsverksamheten sker i huvudsak genom fritidschefen och i samarbete med föreningsliv, övriga kommunala förvaltningar och kommunens 
bolag. Verksamheterna samverkar med externa aktörer, föreningar och övriga förvaltningar.   
 
Händelser av betydelse  

• I mars 2018 slog portarna upp för det nya kulturhuset Skagerack i samband med Winter Word Festival. Efter sommaren startade 
socialförvaltningens daglig verksamhet upp ett café i huset som är öppet vardagar.  

• Under hösten flyttade fritidsgårdens verksamhet över från Barn- och utbildning till utvecklingsavdelningen. Fritidsgården flyttade då in i nya lokaler i 
kulturhuset Skagerack, med mål om samordningsvinster mellan kultur och fritid, olika målgrupper och skilda aktiviteter. Nya aktiviteter såsom 
teater, musik och bilverkstad erbjuds nu inom fritidsgårdens verksamheter.   

• Säsongen 2018 var lyckad för Konsthallen Lokstallet med tredubblade besökssiffror som slutade på drygt 3 500 personer. I slutet av säsongen hölls 
en öppen, ej jurybedömd salong där alla inlämnade verk visades. Den nya skulpturparken har varit mycket uppskattad.  

• Fritidschefen har under året arbetet med ett implementera ett värdegrundsarbete, i samverkan med det lokala föreningslivet.  
• Under hösten 2018 har fyraåriga kultur- respektive fritidsplaner tagits fram med syfte att förverkliga kultur- och fritidsstrategernas mål och visioner.  
• Överby Bowls arrangerade fantastiska tävlingar under VM i Bowls. Under några dagar i mars  gjorde 200 spelare från elva nationer upp om VM-

titeln. Strömstads kommun var värdkommun i evenemanget.  
• I december genomfördes en välbesökt fritidsgala för att hylla det ideella föreningslivet. Flertalet priser delades ut till årets idrottare, 

ungdomsledare, prestation och eldsjäl.  
• Aktivitet Strömstad, en driftsorganisation för handhavande av kultur- och fritidslokaler, sjösattes. En resultatenhet under Badanstalten. 
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Kvalitet och prestationer  
Strömstads kommun har genomfört 23 egna evenemang för allmänhet i kulturhuset, Lokstallet samt stadshuset. Kommunen har bidragit till ett stort antal 
andra evenemang genom beslutade arrangörsstöd, tex Kosterhavsfestivalen, Kapten Kulings utomhusteater, Allsång i Stadsparken, Strömstadsfestivalen, 
Göteborgsoperan och Vetenskapsfestival. Under sommar och höst har kulturhuset varit uthyrt till hundratals evenemang, bröllop, fester,  
föreningsaktiviteter, dans, teater, musik, seminarier och konferenser. I snitt har kulturhuset varit bokat varje dag och erbjudit på minst ett öppet evenemang 
i veckan. 
 

 
Folkhälsa 
Folkhälsorådet är det organ som styr folkhälsoarbetet och folkhälsostrategens arbete. Den drogförebyggande samordnaren slutade sin tjänst i början av året 
och på grund av ändrad inriktning av arbetet samt effektiviseringar har ingen nyrekrytering skett.  
 
Händelser av betydelse  

• I dialog med nämnder och förvaltningar samt andra aktörer såsom vårdcentraler och folktandvård har en revidering av folkhälsoplanen gjorts under 
2018. Nya målinriktningar har tagits fram för 2019-2022.  

• I början av året antog KF en jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Under året har utbildningar hållits för personalgrupper och ledningsgrupper 
inom kommunledningsförvaltning, miljö- och byggförvaltning samt socialförvaltning om jämlikhetsplanen och mänskliga rättigheter 

• Folkhälsorådet har bl.a. beviljat medel till aktiviteter för äldres hälsa, framtagande av cykelplan, stöd till idrottsföreningar bl.a.  stolpjakten, 
promenadklass i Strömstadsmilen och utveckling inom innebandyn. 

• I maj anordnades en utbildningsdag för politiker och chefer i folkhälsa, social hållbarhet och barnkonventionen, detta för att integrera dessa 
perspektiv i ordinarie styr- och ledningsarbete. 

• Samverkansavtal med polisen kring brottsförebyggande arbete där medborgarlöften tas fram årligen. Inom ramen för detta har bl.a. 
tillgänglighetspromenad genomförts i centrum samt en medborgardialog i form av trygghetenkät. 

 
Kvalitet och prestationer  
Då den största folkhälsoutmaningen just nu och framåt är den psykiska ohälsan så har mycket fokus legat på detta område under 2018. Bland annat en 
temavecka mental hälsa i samverkan med socialförvaltningen där deltagarna fick ta del av föreläsningar, filmvisning och andra aktiviteter. Folkhälsan 
samordnade en utbildningssatsning på första hjälpen till psykisk hälsa – ca 120 medarbetare inom socialförvaltningens verksamheter har utbildats under 
2018.  
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Miljöstrategi 
Miljöstrategen har varit tjänstledig under stor del av året och den ordinarie halvtidstjänsten har endast varit besatt till 25 procent.  
 
Händelser av betydelse  

• I februari antog kommunfullmäktige en strategi för fossiloberoende, som arbetats fram av miljöstrategen.  
• Strömstad in Light är ett evenemang som nu gått av stapeln årligen de senaste tre åren. Evenemanget har miljöfokus men får varje år ett eget tema. 

Planering och genomförande är ett samarbete mellan flera förvaltningar inom kommunen och med det lokala näringslivet där miljöstrategen stått 
för samordningen. 

 
Kvalitet och prestationer  
Efter många månaders planering mellan förvaltningar och i dialog med politik invigdes i november det nya tankstället för biogas vid Hålkedalen. Ett steg i 
riktning mot ett fossiloberoende Strömstad.  
 
Näringslivsutveckling 
Näringslivsarbetet samordnas av näringslivsstrategen som arbetar i nära samarbete med turistchef, miljö-  och bygg samt tekniska förvaltningen, det lokala 
näringslivet och dess organisationer.   
 
Händelser av betydelse  

• Näringslivsstrategen har under året varit samordnare, delaktig och/eller initiativtagare av flertalet aktiviteter med syfte att skapa utveckling av det 
lokala näringslivet, bl.a frukostseminarier, företagsträffar, kunskapskvällar (e-handel, marknadsföring via sociala medier), företagsbesök, 
kompetensråd, nyhetsbrev, maritim företagsmässa med Tjärnö Marinbiologiska.  

 
• Näringslivsstrategen har aktivt deltagit i inter-regprojektet Urban Platsinnovation där kommun och företag tillsammans med fastighetsägare under 

hela året har arbetat med konkreta aktiviteter för att utveckla Strömstad som plats att bo, verka och besöka) 
 

Kvalitet och prestationer  
Med en förbättring med 89 placeringar från plats 195 till plats 106, är Strömstad den kommun som klättrar mest i branschorganisationen Svenskt Näringslivs 
ranking av det lokala företagsklimatet under 2018. Strömstad har förbättrat sig på de flesta områden bland annat på tjänstemäns attityder till företagande, 
upplevd service till företagen och tillämpning av lagar och regler.  
I februari infördes funktionen företagslots i kommunen. Företagslotsfunktionen inom Strömstads kommun förenklar kontakten mellan företag och kommun 
i myndighetsärenden genom att samordna och ta ett helhetsgrepp på företagsärenden. Exempel på samordnade frågor som kan tas upp hos Företagslotsen 
är inom bygglov, serveringstillstånd, miljö- och hälsa, brandskydd, livsmedel och markupplåtelse. Ett 30-tal företag har använt sig av denna förenkling.  
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Säkerhetssamordning 
Under 2018 har ordinarie säkerhetssamordnaren varit tjänstledig och den 75 % tjänsten ersattes under året av en halvtidstjänst. Med stöd av extra medel 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) projektanställdes under året ytterligare en person på 60 procent vars fokus har varit att arbeta 
uteslutande med krisberedskap.  
 
Händelser av betydelse  

• En reviderad skyddsplan samt en säkerhetsanalys för Strömstads kommun togs fram under våren. Under hösten har man arbetat med att 
genomföra de åtgärder som identifierats i säkerhetsanalysen (sekretessbelagd information).  

• Under året har en utbildning och krisövning genomförts med kommunikationsfunktion, Kommuncenter, Infocenter, ekonomiavd, HR avd och FRG.  
• Ovanstående uppdrag utgör en del av de aktiviteter som stadgas ska genomföras enligt verksamhetsplanen för Säkerhet och krisberedskap, 

Strömstads kommun 2018.  
 
Kvalitet och prestationer  
Säkerhetssamordnaren har under året startat upp arbetet med att ta fram en säkerhetsanalys enligt säkerhetsskyddslagen för Strömstads kommun. Under 
året har de 30-tal skyddsrum som ligger under kommunens ansvar (dvs Strömstadsbyggen och Strömstadslokalers) inventerats och besiktigats. Arbetet med 
att i en första omgång krigsplacera kommunens anställda har slutförts.  
 
Digital utveckling och informationssäkerhet 
Under hösten överfördes en medarbetare från IT till utvecklingsavdelningen, med syfte på att samordna kommunens digitaliseringsarbete.  
 
Händelser av betydelse  

• Under våren presenterads en förstudie med syfte att utröna Strömstads kommuns digitala status och digitala utvecklingsområden, utgångspunkten 
var SKLs e-blomlåda som analysverktyg. Efter kartläggning och dialoger med samtliga förvaltningar pekades fyra områden ut som prioriterade att 
arbeta vidare med; framtagande av fler e-tjänster inom samtliga förvaltningar, införande av kommunövergripande digital brevlåda och Mina sidor, 
användning av E-legitimation, bank ID samt ökad användning av sensorer. Detta blev startskottet för en ny struktur för kommunens digitala arbete.  

• Under hösten har ett intensivt arbete med omvärldsbevakning skett för att kommunen ska bli bättre rustad för digitalisering. Seminarium och ett 
flertal studiebesök med representanter från flertalet förvaltningar har genomförts, med syfte att inhämta goda exempel på det digitala 
utvecklingsarbetet inom flertalet områden. 

• Avdelningens utvecklingsstrateg har under hösten genomgått en utbildning och blivit kommunens  certifierade informationssäkerhetssamordnare 
som i samverkan med förvaltningarna kan säkerställa kommunens kommande arbete med informationssäkerhet.  
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Kvalitet och prestationer  
• En ny organisation och arbetsform för IT rådet har genomförts, under namnet Digitala rådet med den digitala samordnaren som sammankallande.   
• Under  hösten har tre konkreta handlingsplaner med tidsplanering för det kommunövergripande digitala arbetet tagits fram för implementering av 

e-signering, e-plattform och mina meddelanden. Målet är att detta ska vara på plats 2019/2020.  
 
 
Översiktsplanering 
Strömstads kommun har under 2018 haft tillgång till en heltidstjänst som översiktsplanerare.  
 
Händelser av betydelse  

• Uppdaterad översiktsplan samt uppdatering av samtliga fördjupade översiktsplaner (Koster, Nordby-Svinesund, Södra kustområdet, Norra 
Kustområdet samt vindkraftsplanen) antogs  av kommunfullmäktige den 19 juni 2018. 

• Under året har ett intensivt arbete pågått med att färdigställa underlag för FÖP Strömstad, Skee. Den gick under hösten ut på samråd, beslut om 
antagande väntas tas under våren 2019.  

 
Kvalitet och prestationer  
Efter många års samarbeten (2013-2018) mellan Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner så vann under hösten den fördjupade översiktsplanen 
för havsplanering/Blå ÖP laga kraft.   
 

 
Kommunikationsavdelningen 
 
Ekonomi  
Kommunikationsavdelningen har sammantaget en positiv budgetavvikelse om 688 tkr. Resultatet är en följd av lägre personalkostnader än 
budgeterat vilket förklaras av att personal har tillfälligt nedsatt arbetstid (föräldralediga). Samarbetet med AB Strömstadsbyggen fortsätter och 
bolagen finansierar en deltidstjänst som kommunikatör/grafisk formgivare vid avdelningen. Avsatta medel för utveckling av ”kundcenter” har under 
året använts för att med konsultstöd kartlägga förutsättningarna för ett Kontaktcenter.  
Infocenters resultat når inte upp till budget utan visar en avvikelse på -69 tkr. Även Infocenter har lägre personalkostnader än budget. Som tidigare år 
uppnås inte intäktsbudgeten avseende annonsförsäljning. Insatser för att minska gapet har gjorts under 2018 och budgetavvikelsen är mindre än 
tidigare år. Utveckling av en ny organisation för platsutveckling där turistbyrån integreras kan skapa nya budgetförutsättningar. 
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Kommuncenter och kansli 
Omfattande insatser och resurser användes under året för anpassning till ny Dataskyddsförordning (Gdpr) samt för pilotinförande av e-arkiv. Även 
skärpta regler kring Informationssäkerhet och administration av valet hösten 2018 har ställt krav på administrativa resurser. I kommuncenter har 
arbetet fortsatt för att ge invånare och företag ett bra bemötande och god service. Omställning av tjänster i kansliet för att möta 
effektiviseringsbehov i budget 2019 samt med anledning av pensionsavgång på befattningen som kommunsekreterare påverkade verksamheten 
under hösten. 
 
Händelser av betydelse 

• Produktion och lansering av ny ärendehandbok för gemensam och rättssäker ärendehantering. 
• Förstudie för en utökad och kommunövergripande servicefunktion (Kontaktcenter) i dialog med förvaltningarna. Studien visar vägen för 

fortsatt utveckling mot jämnare service och ökad tillgänglighet till kommunens tjänster för invånare och företag. 
• Utveckling av nya mallar, formulär och processer kopplat till ärendehanteringssystemet W3D3 för effektivare handläggning av ärenden. 
• Demokratidag för gymnasiet och samverkan kring ungas delaktighet 
• Översyn av reglementen och arbetsordningar för anpassning till ny kommunallag och organisatoriska beslut  

 
Kvalitet och prestationer  
Utvecklingsarbetet för att underlätta för invånare att komma i kontakt med kommunen ger resultat, Strömstads kommun klättrade i SKL:s servicemätning 
2018 från plats 62 (år 2016) till plats 25. Planerat utvecklingsarbete för anpassning till ny Dataskyddsförordning (Gdpr) genomfördes i tid till den nya lagens 
ikraftträdande i maj 2018. Kvaliteten på arbetet får anses vara god - Strömstads kommun har idag rutiner för korrekt hantering av personuppgifter liksom 
för anmälan av incidenter enligt lagens krav. Fortsatta insatser för kunskapsöverföring internt krävs avseende Gdpr och informationssäkerhet. Samarbete 
med nytt Dataskyddsombud (tillsynsansvarig) är etablerat och utvecklas löpande.  

Avdelningen har under året väglett det förvaltningsövergripande arbetet för övergång till e-arkiv i samarbete med it-enheten och utvecklingsstrateg. 
Parallellt har arbetet med att kvalitetssäkra och tillgängliggöra pappershandlingar i befintligt Kommunarkiv fortsatt.  

 
Extern/intern kommunikation 
Den löpande verksamheten omfattar till största delen stöd i marknadsföring, kommunikation och dialog kring arrangemang och behov som uppstår i andra 
verksamheter. Under året har kommunikationsinsatser till stöd för rekrytering, krisberedskap och för marknadsföring av Strömstad gymnasium stått i fokus. 
Utveckling av ett varumärke för Strömstad och Strömstads kommun gavs hög prioritet under året. Arbetet genomfördes i samverkan med tjänstemän, 
beslutsfattare, kommunala bolag samt lokalt näringsliv och finansierades till största delen inom EU-projektet ”Urban platsinnovation”. Insatser har också 
gjorts för fler och mer tillgängliga servicefunktioner på webbplatsen stromstad.se, för ökad invånardialog och ökad närvaro i sociala medier.  
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Händelser av betydelse 

• Process, produktion och lansering av varumärkeslöfte och platsvarumärke för Strömstad och Strömstads kommun. 
• Anpassning av webbplats och digitala formulär till ny lag om digital tillgänglighet (Webbdirektivet). 
• Kommunikationsstöd och marknadsföring kring event; Invigning av kulturhuset Skagerack, interna temaveckor, vetenskapsdagar, Winter Word 

Festival, Strömstad InLight mfl 
• Produktion av två nummer att kommunens tidning till allmänheten - ”Allihopa” 
• Förbättringar på stromstad.se (bland annat nya sidmallar, förbättrad sökfunktion, en väg in för synpunkter och delaktighet, ny sändningsform av 

kommunfullmäktige, tillgänglighetsanpassning samt jobbportal för att underlätta rekrytering) 
 

Kvalitet och prestationer  
En övergripande varumärkesstrategi antogs under hösten 2018. Strategin utgör en plattform för fortsatt verksamhetsutveckling, stärkt 
arbetsgivarvarumärke liksom för ett samlat arbete kring platsutveckling i samarbete med näringslivet. Visualiseringen av ett platsvarumärke fick stor 
uppmärksamhet under sommaren och bidrog till ökad kännedom om Strömstad som destination. Antalet följare på kommunens officiella konton i sociala 
medier ökade under året (facebook: 2 456 följare, det nystartade kontot på, instagram uppnådde under året 1 070 följare).  

Antalet besök på webbplatsen stromstad.se ökade under 2018 till 221 000 besök, att jämföra med 2017 års siffra, 185 000. 
Beredskapen för kommunikation i krisläge har utvecklats i samarbete med övriga förvaltningar och säkerhetssamordnaren, en ny kriskommunikationsplan 
med rutiner för bland annat strömlöst tillstånd, antogs av kommunstyrelsen under hösten.  

 
Infocenter/turism 
Infocenter har under året svarat för värdskap och service till besökare och invånare via turistbyrån i södra hamnen samt via den virituella turistbyrån på 
Turistrådet Västsveriges webbplattform. Insatser för marknadsföring av Strömstad som destination är en central del av verksamheten och sker via 
trycksaksproduktion, webb och i sociala medier. Infocenter svarade under 2018 för projektledning och genomförande av Interreg-projektet Urban 
Platsinnovation med kopplingar till centrum- och platsutveckling. Arbetet innebar omfattande samordning internt liksom samarbete med övriga deltagande 
kommuner. 
  
Händelser av betydelse 

• En serie aktiviteter till stöd för centrumutveckling, varumärke och samverkan för attraktiv stadskärna (projekt Urban Platsinnovation, Interreg), 
• Värdskap och marknadsföring i genomförandet av VM i Bowls (mars 2018) 
• Representation och deltagande i regionalt samarbete inom Ett enat Bohuslän 
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• Projektmedverkan i Maritim utveckling (MUB) (Tillväxt Norra Bohuslän)  
• Projektmedverkan i Gränsen som attraktion (Svinesundskommitéen, Interreg) 

 

Kvalitet och prestationer 

Marknadsföring, värdskap liksom produktutveckling har bidragit till att stärka Strömstad som destination och plats. Antalet gästnätter i Strömstad slog 
rekord med över 800 000 gästnätter under 2018. Antalet besök på plats i turistbyrån Infocenter i norra hamnen var cirka 43 000 under året, en minskning 
med cirka sju procent jämfört med 2017 med tonvikt på färre besök under de varmaste sommarveckorna den tropiska sommaren 2018. Antalet digitala 
besökare ökade marginellt under året.  

Ett av de viktigaste resultaten av medverkan i projektet Urban platsinnovation är en plattform för samarbete mellan näringsliv och besöksnäring med sikte 
på en gemensam organisation för fortsatt plats- och centrumutveckling. 

Turistbyråverksamheten har under året moderniserats ytterligare och satsningen på så kallade Infopoints har fortsatt, bland annat etablerades en 
sommarfilial på naturum i Kosterhavets nationalpark. Ett större utvecklingsarbete för att möta framtidens krav på besöksservice är inlett med fokus på 
digitalisering och personlig service.  

 
Ekonomiavdelningen 
 
Ekonomi 
Under 2018 gjorde ekonomiavdelningen ett överskott på 299 tkr. Något av detta härrör från lägre personalkostnader då en av två upphandlare gick i 
pension och ny personalresurs ej rekryterades. Överskottet i övrigt hänger samman med åtgärder kopplat till planerad effektivisering inför 2019 som fick 
effekt redan 2018. Därav följde även minskning av utnyttjade driftmedel på 90 tkr.  
  
Händelser av betydelse 
I september flyttade två av avdelningens personal tillbaks till det nyrenoverade Stadshuset från tidigare kontorslokal i Tullhuset (Infocenter). Nu sitter all 
personal under samma tak och det är enklare och tidsbesparande i det dagliga samarbetet. Åtgärden gör det också möjligt att avveckla kontorslokalen i 
Tullhuset, en hyra som belastat Kommunikationsavdelningen. Hyreskontraktet med AB Strömstadsbyggen avslutas 1 januari 2020. Händelser av betydelse i 
övrigt: 
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• Genomförande av kommunövergripande bokslut på delårs- och helårsbasis. Delår redovisades 31 mars, 31 augusti. En förenklad utgåva för delåret 
presenterades 30 november medan helåret följer kalenderåret.  

• Start av process för att tidigarelägga och tydliggöra budgetprocessen med sikte på bättre anpassning till uppsatta mål, tid för analys och politisk 
förankring.  

• Utökade analyser/jämförelser mot tvillingkommuner ur Kolada för bättre verksamhetsuppföljning. 
• Utformning av ”beställarutbildning” för bättre inköp till Strömstads kommun. Målgrupp är en grupp personal som ofta gör inköp, utbildningen 

kompletteras med översyn av attest- och beställarregister.  
• Insatser för stärkt kund- och leverantörkontroll, införande av mer e-fakturor och rekvisitioner vid mindre inköp. 

 
Kvalitet och prestationer 
Budgetprocessen 2018 för budgetåret 2019 introducerade budskap om och krav på en nödvändig effektivisering av alla verksamheter för att klara framtida 
investeringar och behov av att amortera på upptagna lån. Ekonomiavdelningen var vägledande i arbetet som resulterat i ett förbättrat resultat redan 2018. 
Effektiviseringarna väntas slå igenom fullt ut 2019 och vidare. 
Insatser för effektiva, offentliga upphandlingar sker i olika samarbetsforum. Dels i gruppen NoBo som omfattar kommunerna i Tanum, Munkedal, Lysekil och 
Sotenäs, dels i gruppen Västupp som inkluderar Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Utöver kommunspecifika upphandlingar har det i dessa 
samarbetsformer under året genomförts ett 15-tal nya upphandlingar. Strömstads kommun har under 2018 haft huvudansvaret för två av dessa.  

Kommunen har för första gången på många år lånat upp externa medel för att finansiera investeringar. Tidigare har investeringar täckts av egna medel. En 
ny likviditetsplan för en rullande tolvmånadersperiod, där även kommunens bolag integrerats, har tagits fram under året. Ränteläget har varit gynnsamt och 
de upptagna lånen har genererat en ränteintäkt i och med negativ räntenivå. Till årets prestationer hör också kompetensutveckling och utbildning inför ny 
redovisningslag som gäller från 2019. Strömstad höll i och genomförde under året en utbildningsdag för alla Fyrbodal-kommunerna. 

Ett arbete med att tidigarelägga och tydliggöra budgetprocessen påbörjades under år 2018. I förbindelse med detta bestämde vi att göra analyser mot 
tvillingkommuner som vi hämtar ut ur Kolada. Vi stärkte också arbetet med att samköra beslutsunderlag för politiken med mer mallar så verksamheterna 
presenteras på samma sätt. Budgetprocessen i 2018 för året 2019 innebar en nödvändig effektivisering av verksamheten. I det här arbetet identifierades 
behovet för att vitalisera arbetet med lokalförsörjningsplan. 
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IT-enheten 

Händelser av betydelse 
IT-enheten har under året varit mycket delaktig i upphandlingsarbetet och införandet av e-Arkiv. Detta är ett projekt som samtliga kommuner i Fyrbodal har 
anslutit sig till. Strömstads kommun har axlat rollen som ”pilot” för hela projektet och det har inneburit en mycket stor arbetsinsats bl a från IT-enheten. Det 
har fått till följd att vissa andra planerade projekt fått stå tillbaks och blivit försenade. Dessa projekt får genomföras när ”piloten” är klar under 2019. 
 
Under kvartal tre överfördes tjänsten som IT-samordnare inom BUF till IT-enheten och en medarbetare på IT-enheten överfördes till Utvecklingsavdelningen 
med syfte att samordna kommunens digitaliseringsarbete. Strömstads kommun tillsammans med Uddevalla, Vänersborg, Munkedal, Lysekil och Sotenäs 
kommun har under hösten påbörjat en gemensam upphandling av operatörstjänster för telefoni. Detta beräknas vara klart under kvartal 2, 2019. 
 
I december gick befintligt avtal med Microsoft ut och ett nytt tecknades. På grund av fler antal användare och datorer, hög dollarkurs och Microsofts 
ständigt nya licensregler så innebär det nya avtalet en ökad kostnad på cirka 0,4 milj kronor. 
 
Kvalitet och prestationer 

• Windows 10 - Uppgraderat ca 90 % av alla nätanslutna PC (personal/elev). 
• BackUp-system – utveckling och reinvestering. 
• Fastighetsnät/WiFi – under hösten har installation av ett heltäckande WiFi-nät påbörjats på Solbogården, Jägaren, Beatebergsgården och 

Össbygården. 
• Fiberanslutning – under hösten har Nordby förskola, Mellegårdens skola, Mellegårdens förskola, Össbygården och Koster skola blivit fiberanslutna. 

Det innebär att 95 procent av alla kommunens verksamheter har fiberanslutning. 

 
HR-avdelningen 
 
Händelser av betydelse 
 
Medarbetarenkät 
Årets medarbetarenkät hade en svarsfrekvens på 68 procent och i resultatet kan utläsas att ”Hållbart Medarbetarengagemang (HME)” har ökat, främst när 
det gäller motivation och styrning. HME-index beräknas utifrån ett antal frågor som är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att kunna 
göra jämförelser mellan kommuner i hela Sverige. Strömstads sammantagna HME är för i år 76 vilket är något lägre än genomsnittet i Sverige som är 79.  
 



15 
 

Strategier för kompetensförsörjning 
Kommunen har under de senaste åren märkt av konkurrensen om arbetskraft. I samband med kommunens arbete med varumärke så har även arbetet med 
kommunens arbetsgivarvarumärke påbörjats.  

• Ett led i detta är att alla chefer samt fackliga representanter har fått delta i ett grupparbete för att arbeta med frågan om hur kommunen ska blir en 
attraktiv arbetsgivare.   

• Förvaltningarna har påbörjat ett arbete med kompetensförsörjningsplan som samordnas centralt av HR avdelningen.  
• Förbättrat informationen inför rekrytering och skapat en samlingssida med lediga jobb, information hur det är att arbeta hos oss, filmer med mer. 
• Kommungemensamma introduktionsdagar 

 
Arbetsmiljö och sjukskrivningar 
Det har gjorts punktinsatser på enheter med långvarig hög sjukfrånvaro. Insatserna består av kartläggningar, stödsamtal enskilt och i grupp samt stöd till 
chefer av företagshälsovården. Nya rehabiliteringsrutiner har införts och uppföljningar kommer att fortsätta. 

• IT-baserat rehab-verktyg för dokumentation och processer  
• Rehabiliteringsutbildning till alla chefer 
• Information och utbildning när det gäller arbetsskadeanmälningar och arbetsmiljöronder 

 
Kvalitet och prestationer  
Det ställs stora krav på kommunens chefer när det gäller personaladministration, arbetsrätt, arbetsmiljö samt lön. HR avdelningen arbetar kontinuerligt för 
att göra processerna tydliga och enkla samtidigt som lagar och avtal ska efterföljas. I och med detta så fortsätter arbetet med att utveckla PA-systemet och 
Chefs-, Medarbetar- och Arbetsmiljöhandböckerna.  
 
 
Administrativ utveckling 

• Information på alla APT om Självservice och rutiner kring sin egen anställning och lön 
• Genomlysning av befattningar, AID-koder och rutiner vid förändringar 
• Förberedelse och anpassning av verktyg för elektroniska anställningsavtal (införs 2019) 
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Måluppfyllelse 2018 
 
Förvaltningens verksamhet tar sikte på kommunens gemensamma, långsiktiga mål utifrån uppdraget att arbeta kommunövergripande. De aktiviteter vi 
genomfört under året stödjer den gemensamma målbilden. Nedanstående kommentarer avser därför resultat för hela kommunen. 
 
Utvecklingen går åt rätt håll inom flera målområden även om inte alla mål kunnat nås under året, trenden mot målen är i huvudsak positiv. Invigning och 
drift av kulturhuset Skagerack, samverkan för ett attraktivt centrum och varumärkesarbete är exempel på kommunledningsförvaltningen bidrag till en rad av 
de långsiktiga målen i Vision 2030. Medarbetarmålet är inte uppfyllt men en trend mot målet syns, om än i svagt ökande takt. Det ekonomiska målet om en 
god ekonomisk hushållning uppfylls, det gäller dock inte för målet om en soliditet motsvarande 50 procent. En jämförelse av kostnaderna för 
verksamheterna med relevant kommungrupp visar att Strömstads kommun ligger i nivå med eller lägre än jämförbara kommuner. 
 
Arbetet för kvalitetssäkring av processer ger resultat, under 2018 har omfattande insatser gjorts för en rättssäker och effektiv informations- och 
ärendehantering, bland annat genom skärpta rutiner för hantering av personuppgifter, ärende- och dokumenthantering samt införande av e-arkiv. Målet är 
delvis uppfyllt. Sjunkande värden för invånares upplevelse av möjligheten till insyn och påverkan i verksamheter och i politiska beslut bidrar till att delmål 
om medborgardialog inte uppfylls. Nöjdheten med tillgången till och tydligheten i kommunens information uppfyller dock uppsatta styrtal. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är på rätt väg och målet bedöms vara delvis uppfyllt.  
 
Mål om aktivt arbete med innovation och förnyelse samt kvalitetskrav vid upphandling är uppfyllda. Glädjande är också den positiva trenden i fråga om 
invånarkontakt, där Strömstad i 2018 års servicemätning avancerar i rankingen från plats 62 (år 2016) till plats 25. En positiv utveckling i mätningar av 
företagsklimatet samt av nöjd-kund-index bland företag med ärenden inom myndighetsutövning, gör att övriga styrtal kopplat till mål om kommunens 
servicenivå nås helt eller delvis under 2018. För mer detaljerad beskrivning, se tabell nedan. 
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Interna mål: Medarbetare 
Långsiktigt mål Nämndmål Status  Trend Måluppfyllelse 
2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

HME-index på 79  
  

 

 
  

 

HME 2018: 76 
 
Kommunen uppvisar en svag 
förbättring som visar att vi är på 
rätt väg. 

Interna mål: Ekonomi 
Långsiktigt mål Nämndmål Status  Trend Måluppfyllelse 
2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden. 

Resultatmål  
 
Det långsiktiga resultatmålet är 
ett resultat motsvarande minst 
2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal 
utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år. 

 
  

 

 
  

 

Det samlade nämndresultatet är 
bättre än budgeterat, vilket innebär 
att vi når det budgeterade 
resultatmålet om 2% 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden. 

Balansmål  
 
Soliditeten exklusive 
pensionsförpliktelser får inte 
understiga 50  

 
  

 

 
  

 

45% 
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2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden. 

Strukturkostnader motsvarande 
rikssnitt/jämförbara kommuner 
med beaktande av Strömstads 
kommuns verksamhetsstruktur 

 
  

 

 
  

 

Strömstad 64 607  
Kommungrupp 73 715  
(uppgifter ur Kolada avser 2017) 

Interna mål: Processer 
Långsiktigt mål Nämndmål Status  Trend Måluppfyllelse 
2030 har Strömstads 
kommun etablerat ett 
effektivt internt 
samarbete som styrs av 
helhetssyn och 
gemensamma mål. 

Vision och mål är väl 
förankrade hos Strömstads 
kommuns medarbetare 

 
  

 

 
  

 

2018: 4,4 
 
2017: 4,11 (79 %) 
 
Förvaltningen har tryckt nytt 
material om värdegrund samt lagt 
in metoder för att arbeta med 
värdegrund i chefshandboken. 
Arbete med varumärke för 
Strömstad och Strömstads 
kommun har utgått från Vision 
2030. 
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2030 har Strömstads 
kommun etablerat ett 
effektivt internt 
samarbete som styrs av 
helhetssyn och 
gemensamma mål. 

Alla processer är 
kvalitetssäkrade 

 
  

 

 
  

 

Arbete med dokumenthanterings-
planer och e-arkiv samt andra 
administrativa processer har 
kartlagts under året, dock inte i 
den utsträckning som måltalen 
anger. Till processer som där 
kartläggning skett eller inletts hör 
ärenden till Kommuncenter, 
personuppgiftshantering samt 
större flöden av transporter (post-, 
mat- och varutransporter, klar 
våren 2019). 
Processkartläggningar görs vid 
påvisade behov av att effektivisera 
och utveckla verksamheten. 
 
Införande av e-arkiv har inletts och 
KS dokument-hanteringsplan har 
uppdaterats och beslutats. 

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

Invånare deltar i diskussionen 
om kommunens verksamhet 
och utveckling. 

 
  
 

 

 
  

 

Under år 2018 har insatser gjorts 
för ökad dialog med invånare 
bland annat genom utvecklad 
synpunktshantering. Kommunen 
har bjudit in till dialogmöten kring 
stadsutveckling, varumärke och 
FÖP Strömstad-Skee med ett högt 
deltagande. 
 
Medborgarundersökningen visar 
dock på behov av ytterligare 
aktiviteter och insatser för att nå 
det uppsatt målet. 
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2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

Kommunen bedriver ett 
systematiskt kvalitetsarbete 

 
  

 

 
  

 

Under 2018 har flertalet pågående 
projekt både påbörjats och 
färdigställts med syfte om ökad 
systematisering och kvalitet (se 
textavsnitt ovan). Det sker ett 
pågående arbete med aktiviteter 
som skapar effektivare, tydligare 
rutiner kring processer, 
projekthantering och 
administration, några aktiviteter 
under 2018: 
 
* Mallar för projekt – och process-
beskrivningar är framtagna och 
används inom samtliga 
förvaltningar 
 
* Omfattande administrativt 
utvecklingsarbete för god 
ärendehantering, anpassning till ny 
dataskyddsförordning och för 
övergång till e-arkiv. 
 
* Under senare delen av hösten 
har ett arbete påbörjats för att 
skapa ett förvaltnings-
övergripande nätverk för 
kvalitetsuppföljning 
 
* Ett arbete med att genomföra 
kontinuerlig måluppföljning med 
hjälp av Hypergene pågår, detta 
arbete kommer fortgå under 2019. 
 
* Förstudie för Strömstads 
kommuns nuläge gällande 
digitalisering är slutförd under 
året\. 
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2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

Kommunen arbetar aktivt med 
innovation och förnyelse 

 
  

 

 
  

 

Strömstads kommun deltar inom 
Kommunakademin Väst (KAV) och 
har utsedda representanter. Under 
2018 samverkade Strömstads 
kommun med Högskolan Väst och 
KAV för att hösten 2018 på plats i 
Strömstad erbjuda en 
högskoleförberedande akademiska 
inspirationskurs. Kursen fick för få 
sökanden detta år, men planeras 
att erbjudas även under hösten 
2019. 

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

Kommunen definierar och 
kontrollerar tydligt kvalitetskrav 
vid upphandling 

 
  

 

 
  

 

I samtliga upphandlingsunderlag 
ställs krav på att leverantören ska 
uppfylla vissa villkor vad gäller 
registreringsskyldighet och 
betalning av skatter. Dessa 
uppgifter kontrolleras mot 
upphandlingssystemet. Detta 
gäller när upphandling görs via 
Upphandlingsenheten. Dock 
varierar det när det gäller 
direktupphandlingar, här bedrivs 
ett arbete med bla 
beställarutbildning. 
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2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

Invånarna har tillgång till tydlig 
information om kommunens 
verksamhet 

 
  

 

 
  

 

De två styrtalen som är kopplade 
till målet har uppfyllts. 
 
En rad utvecklingsarbeten för ökad 
tillgänglighet och bättre service via 
webb har genomförts, bland annat 
avseende sökfunktion, bättre 
landningssidor för rekrytering, 
nyhetsförmedling, dialog och 
synpunkter. 
Ett arbete har inletts med att 
tillgänglighetsanpassa formulär 
och webbinformation till det nya 
tillgänglighetsdirektivet. 

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

2030 har Strömstads kommun 
höga betyg i årliga 
servicemätningar. 

 
  

 

 
  

 

Totalt sett har nöjd-kund-index 
(NKI) bland företag med 
myndighetsärenden ökat från 60 
(år 2015) till 71 (2018). 

I Svenskt Näringslivs ranking av 
svenska kommuners företags-
klimat för 2018 klättrade Strömstad 
från plats 195 till plats 106. 

SKLs servicemätning visar att 66 
procent får svar vid första kontakt. 
Det samlade omdömet placerar 
Strömstad på plats 25 bland 150 
deltagande kommuner. 

 
Sammanställt av  
 
 
 
 
Tf Kommundirektör   Förvaltningsekonom 
Per-Olof Hermansson   Ewa Löfgren 


