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OMVÄRLDSANALYS
Strömstads befolkning har under de senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt. Under 2019 har dock
tillväxten avstannat och nettosiffran vid årets slut pekar på en negativ befolkningsutveckling på minus 35
personer (tom november 2019). Resultatet påverkas framförallt av ett minskat födelseöverskott (antal
födda relativt antal döda) samt ett mindre flyttningsöverskott än tidigare år (andel inrikes inflyttningar mot
inrikes utflyttningar). Den procentuella förändringen sedan årsskiftet är – 0,26 %.
Kommunens antagna bostadsförsörjningsplan som kommunfullmäktige antog under året utgår från
beräkningar om ett ökat invånarantal och att pågående bostadsplaner fullföljs. Med tanke på den
föränderliga omvärlden behövs det kontinuerliga uppföljningar av såväl befolknings- som bostadsutveckling
för att Strömstads ska kunna möta omvärldens krav och behov.
Under 2019 har flera nya lagar trätt i kraft som påverkar och ställer krav på verksamheternas sätt att arbeta,
behovet av ny kompetens och som medför en rad aktiviteter samt åtgärder för att kommunen ska leva upp
till den nya lagstiftningen. Från och med år 2019 gäller Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
vilket innebär vissa förändringar i redovisningsprinciper och ett tydligare koncernperspektiv i budget och
årsredovisning. Lagen om digital tillgänglighet (Webbdirektivet) gäller också från år 2019 och handlar
specifikt om tillgänglighet till digital offentlig service där det ställs krav på kommunen att utforma
webbplatser, formulär/blanketter, appar och dokument så att de är möjliga att ta del av för personer med
olika funktionsnedsättningar. Utökad lagstiftning kring digital informationshantering, exempelvis
informationssäkerhet och GDPR, ställer parallellt ökade krav på organisation och kompetensuppbyggnad
såväl som på behovet av resurser för nya arbetssätt till följd av de nya lagkraven.
Pågående digitalisering av informationshanteringen innebär många möjligheter, men också utmaningar.
Statens kommuner och regioner (SKR) skriver på sin webb att ”för att ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven
innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar är basen för
kommuners och regioners utvecklingsarbete”. En kartläggning av nuläget för digitala utvecklingen i
Strömstads kommun pekar på att det finns behov av digital verksamhetsutveckling i stort sett i samtliga
verksamheter. Dels utifrån ökade servicekrav från våra invånare, dels utifrån kvalitets- och
effektiviseringskrav inom organisationen. Det är ett faktum att kommuner behöver se över möjligheten att
inom närmaste framtid automatisera vissa arbetsuppgifter då det visat sig svårt att rekrytera personal inom
vissa verksamheter. Strömstad kommun behöver fortsatt arbeta aktivt med att utveckla ledarskap,
infrastruktur och digitala funktioner för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Förvaltningens digitala
samordnare har under året arbetat aktivt tillsammans med övriga förvaltningar för att kartlägga behov,
samordna och prioritera uppgifter, samt upphandla system och tjänster som kan möta verksamheternas
krav på verksamhetsutveckling.

VERKSAMHETSANALYS
Kommunledningsförvaltningen driver 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 kommunikation,
informationssäkerhet, näringslivsutveckling, kultur- och fritidsverksamhet till rutiner och arbetssätt för ökad
tillgänglighet kommunens service för invånare och företag.
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att styra och leda kommunens verksamhet. Ett utvecklingsarbete har
skett under året av kommunens målstyrning och detta kommer att fortsätta under år 2020. Under året har
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förvaltningen även arbetat med förberedelser, planering och testning i förbindelse med uppgradering av
ekonomisystemet. I uppgraderingen ingick även att uppdatera e-handelsplattformen som fått ett helt annat
gränssnitt och som ska underlätta för förvaltningarna att handla från kommunens ramavtal.
Digitalisering är ett utpekat utvecklingsområde och under år 2019 har förvaltningen arbetat med att skapa
förutsättningar för att nya e-tjänster ska kunna bli tillgängliga för Strömstads invånare. Genom införandet
av en ny e-tjänstplattform kommer invånare och företagare successivt att erbjudas bättre digital service vid
ärendehantering, tillståndsansökningar med mera. Övergång till e-arkiv ska på sikt underlätta för enskilda
att själv söka fram arkiverade handlingar.
Digitaliseringen av informationshanteringen sker inom ramen för ökande krav på informationshantering och
informationssäkerhet, hantering av personuppgifter (GDPR), ökad efterfrågan på snabb information och
krav på insyn samt ny lag om digital tillgänglighet. Anpassning till ny lagstiftning för digital
informationshantering kommer de närmaste åren att kräva både fokus och resurser inom hela kommunen,
men i synnerhet från kommunledningsförvaltningen.
Förberedelser för nya arbetssätt i en utökad och kommungemensam servicefunktion har fortsatt med sikte
på genomförande under år 2020 och 2021. Denna kommer att ge en snabbare, bättre och mindre
personberoende service till våra invånare och företagare.
Kultur- och fritidsverksamheten har haft en hög aktivitet under året med bland annat välbesökt verksamhet
i kulturhus, konsthall och fritidsgårdar. Flera evenemang har även genomförts så som Winter Word Festival
och Strömstad in Light.
Strömstad kommun har ett stort rekryteringsbehov under kommande år, främst inom vård och omsorg och
skola. Förvaltningen har arbetat aktivt med kompetensförsörjning genom att stärka arbetsgivarvarumärket,
marknadsföring och med att ta fram rekryteringsstrategier och under året. Parallellt har förvaltningen
arbetat med hållbara scheman för att minska sjukfrånvaro och rätt till heltid.

Utvecklingsavdelningen
EKONOMI
Utvecklingsavdelningen har ett underskott mot budget på -1,0 mnkr år 2019 vilket beror på att avdelningen
har haft högre personalkostnader än budget. Aktivitetshallen som finns placerad under
utvecklingsavdelningen har även ett underskott på 0,6 mnkr vilket beror på att intäkterna inte har täckt de
kostnader som är knutna till aktivitetshallen i den utsträckning som budgeterats.

HÄNDELSER AV BETYDELSE
Nya besöksrekord i konsthallen och ett välbesökt kulturhus
Konsthallen Lokstallets säsong 2019 var återigen mycket lyckad med närmare 4 400 besökare. Den
kvalitativa nivån på utställningarna var mycket hög med välkända konstnärer såsom Lena Cronqvist, Jan
Håfström, Linn Fernström, Ernst Billgren med flera. Arbetet med att skulpturparken har fortsatt under 2019.
Två skulpturer har köpts in och placerats ut i stadsmiljön. Kulturfestivalen Winter Word Festival anordnades
för elfte gången och lockade fler besökare än någonsin tidigare, mycket på grund av det breda
kulturprogrammet och extra marknadsföringsinsatser.
Kulturhuset Skagerack har visat sig bli ett hus som nyttjas av många skilda målgrupper och för många olika
ändamål, varje vecka har erbjudit minst ett öppet evenemang för allmänheten; barnteater med
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Moliéreensemblen, monolog av Thorsten Flinck, Pridefestival, föreläsningar om mental hälsa, buggkurser,
Don Juan operaföreställning, kulturlovsaktiviteter och dansrepetitioner.
Fritidsgården fortsätter att utveckla sin verksamhet i huset och daglig verksamhets café i lokalerna har blivit
en naturlig del av stadsbilden. Under 2019 antogs både en fyraårig kulturplan samt fritidsplan som bryts ner
i årliga verksamhetsplaner.

Fritidsgården har breddat sin verksamhet och fått fler besökare
Under 2019 har fritidsgården haft fyra riktade verksamheter; musik med replokaler på Gymnasiet som är
öppna två kvällar per vecka, motorverksamhet på Prästängen som är öppna två kvällar per vecka,
teaterverksamhet med två grupper samt idrott, just nu bedrivs basket och volleyboll. Ung Kultur Möts,
UKM, arrangerades i Strömstad i år, med fritidsgården som värd. Ett arrangemang med cirka 100 deltagare
från Sverige och Norge där deltagarna under tre dagar fick pröva på ett antal olika kulturyttringar.
Toleransresan arrangerades av fritidsgården tillsammans med Strömstads gymnasium, såsom tidigare
år.Hög aktivitet inom fritidsområdet: ny multiarena, ledarutbildningar, bättre förutsättningar för cuper
Under 2019 har förvaltningen tagit fram avtal för de föreningar som varit avtalslösa rörande förhyrning av
halltider, vilket medför att de nu har införlivats i kommunens totala fördelning av tider till samtliga
föreningar. Arbetet med Strömstadsanda har fullföljts och kommer under 2020 att knytas ihop med
kommunens värdegrund. Kommunen har arrangerat ett flertal ledarutbildningar ihop med Västra Götalands
Idrottsförbund. En Multiarena har växt fram i Skee med hjälp av samarbeten mellan Lions HC Strömstads,
Tanums konståkningsklubb samt Skee IF och Skee skola.
Under 2019 har det skapats förutsättningar för att Strömstads gymnasium nu kan erbjuda upp till 450
övernattningsplatser, vilket skapar förutsättningar för kommunen att kunna ta emot större cuper och
träningsmöjligheter. Ett nytt föreningsbidragsregelverk har tagits fram under året, som tydliggör
förväntningar på bidragssökanden och förbättrar uppföljning. Vandringslederna har fått en gemensam
huvudman i Bohuslän med Västkuststiftelsen som gemensam länk.

Intensifierat samarbete med det lokala näringslivet för att stärka stadskärnan
Tidigare års samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet kring platsutveckling har intensifierats
under 2019. Under året har arbetsgrupper tillskapats med deltagare från kommun och näringsliv med syfte
att tillsammans utveckla aktiviteter inom fyra områden: staden, evenemang, boplats och destination.
Dessutom har man arbetat för att hitta en lämplig organisatorisk lösning för det fortsatta arbetet. I detta
samarbete mellan kommun och näringsliv har närmare 60 personer (företagare, kommunala tjänstemän
och politiker) deltagit aktivt. Arbetet kommer fortgå under 2020. Under året har kommunen varit ansvarig
för två frukostmöten för företagen och som tidigare år har kommunen tillsammans med Företagarna
anordnat den sedvanliga sommarträffen där bland annat Linda Hammarstrand från Culture Academy
föreläste om värdskap.

Fortsatt arbete för dubbelspår på Bohusbanan
Under året har samarbetet mellan de tio kommunerna längs Bohusbanans sträckning (från Strömstad i norr
till Kungälv i söder) intensifierats. Det har genomförts en rad aktiviteter inom samarbetet under 2019, med
syfte om att öka allmänhetens, regionala och nationella instansers kännedom om Bohusbanan och dess
potential. Ett stort fokus har legat på att föra fram de argument som föreligger för en sträckning av
Bohusbanan längst med Bohuskusten. Här är ett urval av aktiviteter inom samarbetet under året;
deltagande på mässan och Nordic Property Expo (cirka 110 utställare, 2 257 externa besökare, arkitekter,
fastighetsägare, byggherrar, stadsplanerare, kommuner, investeringsvilliga bygg-och utvecklingsbolag),
visualisering av en möjlig tågsträckning för dubbelspår längst med Bohuslän, genomförande av
förstudien/interreg-projektet ”Större region på riktigt” för att utveckla synergieffekterna mellan hamnar,
vägar och järnvägar och utveckla transportkorridor längst med Göteborg-Oslo, fördjupade samtal med
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Västra Götalandsregionen, trafikutskottet i regeringen, Trafikverket med mera. Under 2019 har det
klargjorts att det finns behov av en tydligare organisation för det fortsatta samarbetet. Frågeställningen har
blivit bredare, från att handla om Bohusbanan och persontrafik till att nu även omfatta en transportkorridor
(väg, järnväg och hamnar). Bohusbanan har förmåga att utveckla intermodalitet mellan trafikslag. I övrigt
måste Göteborg och Oslo bli parter i det framtida samarbetet.

Folkhälsoarbete i fokus
Fokus för folkhälsoarbetet under 2019 har utgått från de prioriterade målområdena i folkhälsoplanen:
psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande samt goda
Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande arbete. Arbetet för att
implementera barnrätts- och folkhälsoperspektivet i beslutsprocessen har fortsatt under året. Det har
genomförts ett antal trygghets- och tillgänglighetsvandringar. För att öka kunskapen om psykisk hälsa
utbildas löpande personal inom kommunens verksamheter i Första hjälpen till psykisk hälsa. Temavecka
mental hälsa genomfördes i år för tredje gången med ett brett utbud av föreläsningar och aktiviteter
kopplat till ämnet.

Krisberedskap
Analysarbetet, planeringen, utbildningar och övningar inom Civilt försvar och krisberedskap har genomförts
enligt verksamhetsplan. Arbetet med kommunens krigsorganisation är påbörjad.

Kommunens strategiska miljöarbete
Strömstad in Light gick av stapeln under hösten och blev ett välbesökt arrangemang, som lockade
deltagande från såväl våra invånare som företag. Evenemanget bidrar till att lyfta och sätta fokus på
hållbarhetsfrågorna, till en bred målgrupp under trevliga och inspirerande former.
Under 2019 har tjänsten som kommunens miljöstrateg på grund av besparingsskäl dragits ner, från en 50 %
tjänst till 25 %. Detta har fått konsekvenser på vilka aktiviteter och samordning som
kommunledningsförvaltningen kan bidra med till övriga verksamheter.

Fortsatt arbete med underlag till Fördjupad översiktsplan Strömstad, Skee
Under 2019 har fokus legat på att färdigställa den fördjupade översiktsplanen (FÖP) Strömstad, Skee.
Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsen den 10 april 2019. I samrådsredogörelsen visas de
inkomna yttranden och vilka ändringar som kommer att göras. FÖPen förväntas antas under första halvåret
2020. Arbetet har försenats på grund av bland annat tillkommande naturinventeringar som visats sig vara
behövliga att genomföra.

Förutsättningar för digital service
Under hösten 2019 har förvaltningen arbetat för att skapa förutsättningar för att nya e-tjänster ska kunna
erbjudas med start under 2020 i och med en upphandling av ny e-tjänsteplattform (Open E). Genom denna
har kommunen fått förutsättningar att kunna erbjuda invånare och företagare en digital service vid
ärendehantering, tillståndsansökningar med mera. Parallellt med detta har förutsättningar skapats för
kompletterande funktioner till e-tjänsterna till exempel Bank ID. Under senhösten har också ett arbete
påbörjats med att ta fram en digital strategi för kommunen, denna förväntas antas under våren 2020.

Informationssäkerhetsarbetet
Under 2019 har kommunens informationssäkerhetssamordnare/utvecklingsstrateg bistått förvaltningarna i
deras arbete att effektivisera och höja kvaliteten på verksamheternas informationshantering.
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Kommunakademin Väst
Det sker ett kontinuerligt utbyte mellan kommunen och Högskolan Väst inom ramen för Kommunakademin
Väst. Genom denna arena tas det fram specifika utbildningar som är skräddarsydda för kommunernas
behov, till exempel för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningens områden. Dock har det visat
sig att verksamheterna har behov av att ta del av utbudet, men sällan resurser i form av ekonomi och tid för
att delta i de aktiviteter som erbjuds.

Bostadsförsörjning
I juni 2019 antog kommunfullmäktige en ny bostadsförsörjningsplan. Utgångspunkten är att Strömstad ska
planera för 15 000 invånare år 2030. Under flera år har Strömstads befolkning ökat markant. År 2019 blev
dock ett trendbrott där befolkningsutvecklingen minskade med 35 personer. Ett resultat som framförallt
beror på minskad invandring och inflyttning samt färre födda barn än prognosticerat.Strömstad planerar
dock långsiktigt för en befolkningsökning och utifrån 1500 nya invånare till 2030 så beräknas behovet av nya
bostäder mellan 2019-2030 ligga på drygt 700 bostäder. Byggnationen utgår från prognoser på utfallet i
beslutade detaljplaner samt prognoser på möjliga byggstarter i kommande planer. Många av detaljplanerna
för potentiella bostadsområden i kommunen ägs av privata exploatörer, där kommunen har liten
påverkansmöjlighet att styra när byggstart ska ske. Målet är att försöka få till stånd bostäder av olika
bostadstyper och i olika upplåtelseformer. Byggnationen bedöms i mångt och mycket att komma styras av
marknaden och den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld.

KVALITÉ OCH PRESTATIONER


Konsthallen Lokstallets säsong 2019 var återigen mycket lyckad med närmare 4 400 besökare, vilket
var nytt besöksrekord.



Det har genomförts 84 öppna evenemang för allmänheten i kulturhuset Skagerack, varav 23 för
barn och unga. Ett utfall som vida överstiger de uppsatta målen om 52 öppna evenemang, varav 12
för barn och unga.



Företagare som har haft ärenden hos kommunen upplever att kommunens service har ökat under
2019. Det visar senaste årets Insiktsmätning av kommuners service som branschorganisationen
Sveriges Kommuner och Regioner genomför. Nöjd Kund Index (NKI) har totalt ökat från NKI 70 till
NKI 76 mellan åren 2017 till 2019. Högst värden uppvisar serveringstillstånden med NKI på 78,
miljötillsynen NKI 75, bygglov NKI på 72. Samtliga verksamheter har fått bättre resultat 2019 än
tidigare år, med undantag från livsmedelstillsynen, som får lägst NKI 2019 med ett värde på 62 och
där man har tappat från föregående års resultat.



Under 2019 har det skapats förutsättningar för att Strömstads gymnasium nu kan erbjuda upp till
450 övernattningsplatser, vilket skapar förutsättningar för kommunen att kunna ta emot större
cuper och träningsmöjligheter.

Kommunikationsavdelningen
EKONOMI
Kommunikationsavdelningen har ett överskott mot budget på +0,3 mnkr. Infocenter, kommunens
turistbyrå, har ett underskott på cirka 0,2 mnkr. Som tidigare år uppnås inte intäktsbudgeten avseende
annonsförsäljning. Insatser för att minska gapet har gjorts under 2019. Utveckling av en ny organisation för
platsutveckling där turistbyrån integreras kan skapa nya budgetförutsättningar. Underskottet har
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kompenserats genom lägre personalkostnader än budgeterat (föräldraledigheter) på avdelningen och
utlåning av kommunikatör/grafisk formgivare till AB Strömstadsbyggen.

HÄNDELSER AV BETYDELSE
Kommuncenter och kansli
Arbetet i kommunkansliet har under året anpassats till en ny politisk organisation efter valet 2018 och
information och utbildning för nya ledamöter har ordnats. En aktiv lokal partipolitik efter valet bidrog till en
ökad ärendehantering under hela året. Förvaltningens relativt små resurser för administrativt
utvecklingsarbete har i stort styrts till anpassning till ny Dataskyddsförordning (GDPR) utifrån tillsynsrapport
från Dataskyddsombud samt mot övergång till e-arkiv. I Kommuncenter har arbetet fortsatt för att ge
invånare och företag ett bra bemötande och god service. Förberedelserna för nya arbetssätt i en utökad och
kommungemensam servicefunktion har fortsatt med sikte på införande 2020-2021. Slutarkivering av
kommunstyrelsens analoga handlingar har slutförts.







Kompetensuppbyggnad internt och regionalt samarbete för övergång till e-arkiv.
Utbildning och stöd till nya ledamöter efter valet 2018.
Process för utökad servicefunktion med syfte att nå en jämnare service och ökad tillgänglighet till
kommunens tjänster för invånare och företag.
Upphandling av ny plattform för e-tjänster (självservice) och system för kundtjänst.
Arkivställning av kommunstyrelsens samtliga analoga handlingar enligt arkivlagen.
Delaktighet i omfattande, regional upphandling av ny växeltelefoni.

Extern/intern kommunikation
Kommunikationsstöd ges löpande till alla verksamheter efter förfrågan. Under året har
kommunikationsinsatser till stöd för rekrytering, krisberedskap och för marknadsföring av Strömstad
gymnasium stått i fokus vid sidan av marknadsföring av årliga evenemang. Insatser har också gjorts för fler
och mer tillgängliga servicefunktioner på webbplatsen stromstad.se, för god invånardialog och ökad närvaro
i sociala medier. Avdelningen bidrog till att Strömstads kommun för första gången deltog på Bokmässan i
Göteborg till stöd för medverkande Strömstad gymnasium och för rekrytering av lärare.
Arbete med en ny webbplats för AB Strömstadsbyggen har påbörjats. Processledning för ökat samarbete
med det lokala näringslivet kring platsutveckling har varit ett viktigt utvecklingsarbete som fortsätter under
2020. Efterfrågan och kraven på kommunikationsfunktionens medverkan i olika krisövningar liksom i
regional krissamverkan har varit större än tidigare år vilket speglar pågående uppbyggnad av det civila
försvaret i Sverige.
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Projektledning för etablering av en platsorganisation i samarbete med det lokala näringslivet
Fortsatt anpassning av webbplats och digitala formulär till ny lag om digital tillgänglighet
(Webbdirektivet).
Kommunikationsstöd och marknadsföring kring event; temaveckor, vetenskapsdagar, Winter Word
Festival, Strömstad In Light mfl.
Monterproduktion och kommunikationsplan för Bokmässan 2019 med syftet att rekrytera lärare
Kommunikationsstöd i rekryteringsavseende och stärkt arbetsgivarvarumärke
Förbättringar på stromstad.se (förbättrad sökfunktion, bättre webbsidor för grundskolorna, ny
webbplats för Strömstad gymnasium, tillgänglighetsanpassning samt jobbportal för att underlätta
rekrytering)

Infocenter/turism
Infocenter har under året svarat för värdskap och service till besökare och invånare via turistbyrån i norra
hamnen samt via destinationswebben vastvserige.com/stromstad. Insatser för marknadsföring av
Strömstad som destination är en central del av verksamheten och sker via helårsöppen turistbyrå,
trycksaksproduktion, webb och i sociala medier.

Händelser av betydelse






Uppvaktning av Kosterhavets nationalparks 10-årsjubileum inklusive avsiktsförklaring om
arbete för en hållbar besöksnäring.
Delaktighet i invigningen av Color Hybrid, världens största hybridfärja, som under 2019 började
trafikera Strömstad-Sandefjord.
Representation och genomförande av åtgärder enligt handlingsplan Ett enat Bohuslän, bland
annat inom fokusområdena vandring och cykel.
Utvecklingsarbete inom projekt ”Gränsen som attraktion” (EU Interreg).
Värdskap inom ramen för internationell konferens i Västsverige: ”Adventure Travel Trade
Association (ATTA) - den ledande internationella organisationen för hållbar, global naturturism.

KVALITET OCH PRESTATIONER
Kommuncenter och kansli
Kunskapsuppbyggnad avseende arbetssätt i ”kundtjänst” har fortsatt vilket borgar för en bra etablering av
planerad servicefunktion med start 2020. Inga nya servicemätningar har genomförts under året.
Anpassningen till nya Dataskyddsförordningen (GDPR) har fortsatt enligt plan. Kommunen har under året
erhållit sin första tillsynsrapport från Dataskyddsombudet JP Infonet. Kvaliteten på kommunens samlade
personuppgiftshantering kan enligt rapporten anses vara tillfredsställande även om åtgärdsbehov finns. Hit
hör kunskapsöverföring internt avseende både personuppgiftshantering och annan informationssäkerhet.
Rutiner och avtal för hantering av personuppgifter i delade it-system behöver tas fram.
Avdelningen har under året väglett det förvaltningsövergripande arbetet för övergång till e-arkiv i
samarbete med it-enheten och utvecklingsstrateg. Blivande arkivredogörare för alla nämnder har
genomgått utbildning och en intern arkivorganisation har initierats. Parallellt har arbetet med att
kvalitetssäkra och tillgängliggöra pappershandlingar i befintligt Kommunarkiv fortsatt. För
kommunstyrelsens handlingar kan efterlevnaden av Arkivlagen nu anses god, samtliga analoga handlingar
har registerförts och arkiverats enligt lagens föreskrifter i kommunens slutarkiv. Återstår gör att hantera
kommunstyrelsens digitala handlingar mot e-arkiv. Erbjudande om stöd i arbetet med arkivering av övriga
nämnders handlingar har lämnats till förvaltningsledningarna.

Extern och intern kommunikation
Antalet följare på kommunens officiella konton i sociala medier ökade under året (Facebook: 2 810 följare
att jämföra med 2 400 år 2018. Kontot #stromstadkommun på Instagram uppnådde under året 1 295
följare.). Antalet besök på webbplatsen stromstad.se ökade under 2018 till 245 500 besök, att jämföra med
2018 och 2017 års siffror, 221 000 respektive 185 000. En ny webbplats för Strömstad gymnasium
lanserades under första halvåret 2019, speciellt utformad för att marknadsföra skolan och attrahera nya
gymnasieelever. Närvaron på Bokmässan resulterade i god publicitet i lokal och regional media med fokus
på lokala insatser för demokrati och ökad ”medievetenhet” (tema för mässan), närvaron resulterade även i
att två lärartjänster kunde tillsättas. Ytterligare ett 15-tal aspiranter anmälde intresse för lediga lärartjänster
under mässan.
Beredskapen för kommunikation i krisläge har utvecklats i samarbete med övriga förvaltningar och
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krisberedskapssamordnaren. Två nummer att kommunens tidning till allmänheten ”Allihopa” producerades
under året. Även Budgetdokument 2020 och Årsredovisning 2018 producerades vid avdelningen.

Infocenter
Marknadsföring, värdskap liksom produktutveckling via Infocenter har bidragit till att stärka Strömstad som
destination och plats. Antalet gästnätter i Strömstad slog åter rekord med nära 840 000 gästnätter under
2019 (år 2018 var siffran drygt 800 000 gästnätter). Antalet fysiska besök i turistbyrån i norra hamnen var
cirka 35 000 under året, en minskning från 2018 års besökarantal 38 500 besök. Antalet besökare är fortsatt
högt och konstant under sommarveckorna. Parallellt ökade antalet digitala besökare på destinationswebb
kraftigt (en ökning med cirka 27 procent jämfört med 2018). Totalt besöktes de lokala webbsidorna av cirka
100 000 besökare under 2019. Mest populära var sidorna om evenemang, Kosteröarna, boende, äta, sevärt
och vandringsupplevelser.
Turistbyråverksamheten har under året moderniserats ytterligare och satsningen på så kallade Infopoints
(turistinformation vid andra besöksmål) har fortsatt. Utbildning av personal vid samtliga lokala Infopoints
har arrangerats. Ett större utvecklingsarbete för att möta framtidens krav på besöksservice är inlett med
fokus på digitalisering, samlokalisering med annan verksamhet och säsongsanpassad personlig service.

Ekonomiavdelningen
EKONOMI
Ekonomiavdelningen har ett överskott mot budget på +1,0 mnkr vilket beror på att avdelningen har haft
sjukskrivningar och föräldraledigheter under året som inte har ersatts.

HÄNDELSER AV BETYDELSE
Ekonomiavdelningen levererar kommunövergripande bokslut på delårs- och helårsbasis. Tre
delårsrapporter, årsbokslut, finansrapporter och internkontroll rapport. En stor och helårlig process är
budgetarbetet med omvärldsbevakning, jämförelser, analys och prognoser.
Avdelningen har under året utarbetat och lanserat beställarutbildningen, en efterlängtat och nödvändig
utbildning för att stärka hela organisationen att göra rätt och göra bättre. Granskning har avtäckt svagheter
i våra rutiner och efterlevnad.
Vi har implementerad Syna leverantör och kundkontroll, ett system som erbjuds hela kommunkoncernen
som gör det enkelt för varje enskild medarbetare att kolla upp framtida leverantörer att de uppfyller våra
krav enligt upphandlingsreglerna. På samma sätt kan vi kolla upp betalningsförmåga och skattskyldigheter i
förbindelse med myndighetsutövning och betald handläggning.
Strömstads kommun genomförde under år 2018 en av våra större upphandlingar, Hygienpapper och
Plastprodukter, inom samarbetet för VästUpp med ambition om att få ett ramavtal på plats till
halvårsskiftet. Efter tilldelning av beslut och påföljande ansökan om överprövning senarelades avtalsstart
som ett resultat av förvaltningsrättens dom till första kvartalet i år 2019.
I linje med Strömstad kommuns mål och antagna strategi för att 2030 vara fossiloberoende har kommunen i
upphandling av transport under år 2019 formulerat överensstämmande kravställning. Från och med första
kvartalet år 2020 kommer, för första gången, tunga fjärrtransporter av avfall mellan Återvinningscentralen i
Strömstad till Uddevallas och Vänersborgs mottagningsstation enligt ramavtal ske med fossilfria drivmedel.
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Revisionen genomförde under hösten en granskning av kommunstyrelsens upphandling och inköp och
stickproven ledde till att även andra nämnder berördes. Resultatet av granskningen kommer att
presenteras 2020.
Avdelningen har under året genomfört en översyn av koncernens finanspolicy och investeringsprocesser
med tanke på att lägga fram förslag i 2020 till nya riktlinjer inom dessa områden.
Tidplanen och arbetsmetodiken i budgetprocessen ändrades och den stora budgetdialogen i maj
genomfördes med tanke på att budgetramarna beslutades i Kommunfullmäktige redan i juni månad.
Skatteverket genomförde under året granskning av kommunen, en process som tar mycket tid och resurser.
Bra är det att det att de fel som hittades var av beskeden storlek och nödvändiga åtgärder lätt kan
etableras.
Den största händelsen under året har varit förberedelse, planering och testning i förbindelse med
uppgradering av Raindance. Detta är ett jätteprojekt som berör hela organisationen och påverkar även alla
integrationer upp mot verksamhetssystemen i förvaltningarna. Det har stor betydelse för hur vi styr upp
våra inköp då e-handelsplattformen får ett helt annat gränssnitt och möjliggör e-handel i mycket större
utsträckning. Projektet beräknas färdigt under 2020.

KVALITÉ OCH PRESTATIONER
Ekonomiavdelningen ska bistå kommunens verksamhet i frågor gällande ekonomi, cash management,
budgetering, finansiering, inkasso, inköp och upphandling. Avdelningen har en stödjande, styrande och
uppföljande roll för koncernövergripande, ekonomiska frågor. Avdelningens kvalitet och prestation mäts
ofta i resultat i verksamheterna. Fokusområde för avdelningen är beslutstöd, rapportering, ordning och
reda när det gäller administrativa, ekonomiska och finansiella rutiner.
De områden vi har satsat på för att göra kvalitéförbättringar har varit budgetprocess, målstyrning,
upphandling och rapporteringsrutiner.

IT-enheten
EKONOMI
It-enheten har ett mindre överskott mot budget på +0,1 mnkr. It-enheten har under året lånat ut en
projektledare till det regiongemensamma projektet e-arkiv och har fått ersättning för detta. It-enheten har
dock haft ökade kostnader för kommungemensamma licenser de senaste åren.

HÄNDELSER AV BETYDELSE
IT-enheten har under året varit mycket delaktig i upphandlingsarbetet, teknisk design och införandet (POC =
Proof of concept) 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 bland annat från IT-enheten. Efter att POC var klar, lånade IT-enheten ut en IT-tekniker till
projektet på heltid, april – juni, för projektledning för teknisk etablering av e-Arkiv i 14 kommuner. Under
hösten 2019 har IT-enheten deltagit i ”arbetsgruppen för upphandling av förvaltningsorganisation” för eArkiv. Detta har fått till följd att vissa andra planerade projekt har fått stå tillbaks och blivit försenade. Flera
av dessa projekt får genomföras under 2020 istället.
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Strömstads kommun tillsammans med Uddevalla, Vänersborg, Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun har
under året samarbetat med en gemensam upphandling av operatörstjänster för telefoni. Denna
upphandling överklagades dock och i slutet av december kom Förvaltningsrättens dom att upphandlingen
måste göras om.
Ny upphandling kommer att påbörjas i januari 2020 och beräknas vara klart under våren 2020.
Under hösten 2019 var det första gången, efter beslut (2016) om att kommunens datorer och surfplattor
ska leasas, som dessa skulle samlas in från verksamheterna för återlämning till leasingbolaget Techfleet.
Denna hantering av lokalisering, insamling och teknisk genomgång av varje enhet medför en stor
arbetsinsats.

KVALITÉ OCH PRESTATIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Windows 10 – Uppgraderat till senaste version 19.09
SCCM (distribution av program och operativsystem, managering av datorer mm) uppgraderat till
senaste version. Detta innebär bland annat en förbättrad hantering av drivrutiner.
Upphandlat och installerat redundanta Coreswitchar för att öka driftsäkerheten i datanätet.
Installation av ny teknisk plattform för ekonomisystemet Raindance.
Installation av teknisk plattform för Artwise – nytt ärendesystem för Kommuncenter
Installation av teknisk plattform för OpenE – kommunens nya e-tjänsteplattform
Installation av nytt system för FollowYou-printing
Tekniska förutsättningar för POC av taligenkänningsprogram inom Socialförvaltningen.
Tekniska förutsättningar för Socialförvaltningens POC av ”Digital tillsyn” på Össbygården.
Installation av ASSA-Cliq – detta är en ny teknisk miljö för hantering av digitala lås och
elektromekaniska nycklar inom kommunens och bolagens fastigheter.
Upphandling av två nya virtuella servrar (reinvestering).
Installation av ett heltäckande Fastighetsnät/WiFi 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 % av alla kommunens
verksamheter har fiberanslutning.
Under hösten 2019 har Hemtjänstlokalen på Nordkoster fått fiberanslutning.
Under hösten flyttade delar av Socialförvaltningen från Brunnsgatan 2 till nya lokaler i Sjukhuset på
Surbrunnsgatan våning 3. Det installerades nytt fastighetsnät i lokalerna.

HR-avdelningen
EKONOMI
HR-avdelningen har ett underskott mot budget på -0,3 mnkr vilket beror på fler av kommunens anställda
har använt sitt friskvårdsbidrag. HR-avdelningens kostnader för licenser, support och underhållsavtal har
även ökat.

HÄNDELSER AV BETYDELSE
Kommunen har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med
personalstrategiska frågor för att skapa goda förutsättningar att rekrytera, behålla, utveckla samt att belöna
kompetenta medarbetare.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna såväl attrahera nya medarbetare som behålla de
kompetenta medarbetare som redan är anställda – något som är nödvändigt för att kunna leverera bra
verksamheten till kommunens medborgare.
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Kompetensförsörjning
Offentliga sektorn omfattar en tredjedel av alla sysselsatta i åldrarna 16-64 år vilket motsvarar ca 1,6
miljoner personer. Arbetsförmedlingen konstaterar i sina prognoser att det inom vissa yrkesområden i den
offentliga sektorn finns en obalans mellan efterfrågan och tillgång. För Strömstads kommuns del berörs vi
främst av bristen inom hälso- och sjukvårdsyrken och lärare.
Strömstads kommun kommer att behöva rekrytera cirka 400 till 500 personer under åren 2019-2023. Detta
är ett antagande utifrån oförändrad verksamhet samt att personalomsättningen är densamma som tidigare
år. För att klara av denna utmaning krävs att vi arbetar strategiskt och sammanhållet med att attrahera,
rekrytera, motivera och utveckla personer med rätt kompetens till våra verksamheter. Aktiviteter som
genomförts är bland annat:





arbete med arbetsgivarvarumärket,
arbete med rekryteringsstrategier och marknadsföring på olika typer av mässor. Under 2019 deltog
kommunen bland annat på Bokmässan i Göteborg. Det var ett samarbete mellan HR och Barn- och
utbildningsförvaltningen. Inriktningen var att rekrytera lärare men också att marknadsföra
kommunen som boplats och besöksmål.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har ett partsgemensamt arbete med en handlingsplan när
det gäller kompetensförsörjning i skolan genomförts. Handlingsplanen omfattar insatser under
2020 och en ny handlingsplan kommer att arbetas fram för fortsatt arbete 2021.

Arbetsmiljö och sjukskrivningar
Kommunen har ett långsiktigt mål att ha Sveriges friskaste medarbetare 2030. Sjuktalen inom offentliga
sektorn är höga och Strömstad är inget undantag. Vi kan dock se att sjuktalen inte längre ökar i samma takt
som tidigare. Insatser som har gjorts under 2019 är bland annat:
 arbetat fram en ny process för rehabilitering
 utbildning till alla chefer i rehabilitering.
 införts ett systemstöd som gör det lättare att följa sjukskrivningarna och ger cheferna tydliga
signaler i rehabiliteringsarbetet för att skapa full arbetsförmåga hos medarbetarna. Chefen har
ansvar för att upprätta plan för återgång i arbete och vidta åtgärder för att den sjukskrivne så snart
som möjligt ska återfå arbetsförmåga och kunna återgå till ordinarie arbete.
 medarbetarenkät som en del av det psykosociala arbetsmiljöarbetet
 Bemanningshandbok som ska säkerställa att chefer och medarbetare får en samlad bild över de
delar som ligger till grund för en bra, hälsosam och likvärdig schemaplanering i verksamheterna,
något vi har valt att kalla Hållbara scheman.
 Bättre tillgänglighet och utbud av friskvårdsinsatser genom vilket har ökat antalet medarbetare
som tagit del av friskvårdsbidraget.
 Medarbetarenkäten är en del av Strömstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är
att undersöka medarbetarnas uppfattning om bland annat sin arbetsmiljö, ledarskap och
kommunen som arbetsgivare. Enkäten ger resultat på varje chefsområde och det ingår i det
systematiska arbetsmiljöarbetet att på varje arbetsplats diskutera resultatet utifrån vad som är bra
och vad som behöver åtgärdas.

Ledarskap
Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att förmedla kommunens mål, vision och värdegrund.
Som chef måste man hantera relationer, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Ledarskap är
något som sker i relation till andra, och är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat,
och en god verksamhet för de vi är till för. En av HR-avdelningens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta
med råd och stöd till kommunens chefer.
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Tagit fram ett ledarutvecklingsprogram där kommunen kommer erbjuda sina chefer/ledare en
plattform med ledarstöd i form av Utvecklande ledarskap (UL), mentorsprogram,
handledning/samtalsstöd samt olika kompetenshöjande utbildningar. Plattformen kommer även
innehålla en individanpassad introduktion för nya chefer.
genomförts en utbildning i Kommunikativt ledarskap om fortsätter under 2020 med fördjupning i
förändringsledning och kommunikation i svåra samtal.
Tillsammans med kommuner i Fyrbodal har kommunen också en utbildning för blivande ledare
som genomförs för andra året. Strömstads kommun har i år utsett tre anställda som har fått
förmånen att delta i programmet.

Utveckling av det personaladministrativa stödet
Det ställs stora krav på kommunens chefer när det gäller personaladministration, arbetsrätt och
arbetsmiljö. HR-avdelningen arbetar kontinuerligt för att göra processerna tydliga och enkla samtidigt som
lagar och avtal ska efterföljas. Under året har bland annat elektroniska anställningsavtal införts vilket
förenklar det administrativa arbetet både för chef och för löneadministration.

KVALITÉ OCH PRESTATIONER
HR-avdelningen ska bistå kommunens verksamhet i frågor gällande avtal, löneadministration, samverkan,
introduktionsprogram, personalfrågor och arbetsmiljö. Avdelningen har en stödjande, styrande och
uppföljande roll för koncernövergripande, HR-relaterade frågor. Avdelningens kvalitet och prestation mäts
ofta i resultat i verksamheterna. Fokusområde för avdelningen är den höga sjukfrånvaron,
kompetensförsörjning och ordning och reda när det gäller personaladministrativa rutiner.
Sjukfrånvaron är fortfarande hög men vi kan märka att den inte längre är ökande. Utifrån analys av den
ökade kostnaden för sjukfrånvaro under 14 dagar kan vi utläsa att vi har fått en större ordning och reda på
sjukrapporteringen. Vi kan också se att antalet sjukfall som övergår till långtidsjukfrånvaro minskar. Detta
kopplar vi dels till utbildningen i rehab när det gäller rutiner för anmälan av sjukfrånvaro, rapportering i
Självservice med mera, men också till att cheferna har bättre kunskap om vikten av tidiga insatser i
rehabiliteringskedjan. IT-stödet Adato har gett möjlighet för cheferna att ha koll på frånvaro och
rehabprocess.
Årets HME index var 79 vilket är en ökning med tre enheter jämfört med tidigare år och vi har nu ett HME
som ligger på genomsnittet för Sveriges kommuner. Medarbetarenkäten möjliggör jämförelser mellan år
men även mellan olika arbetsplatser. Resultatet kan även ge en jämförelse mellan andra kommuner då vi
mäter HME index som beräknas utifrån ett antal frågor framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR).
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MÅLUPPFYLLELSE
Långsiktigt mål

Nämndmål

Interna mål: Medarbetare
2030 rankas
HME-index på 79
Strömstads kommun
som en mycket
attraktiv arbetsgivare.

2030 har Strömstads
kommun mycket goda
resultat i
medarbetarmätningen.

2030 har Strömstads
kommun mycket goda
resultat i
medarbetarmätningen

2030 är Strömstads
verksamhetsidé,
värdegrund, uppdrag
och mål väl kända
bland alla
medarbetare.

2030 är Strömstads
verksamhetsidé,
värdegrund, uppdrag
och mål väl kända
bland medarbetare.

2030 har Strömstads
2030 har Strömstads
kommun Sveriges
kommun Sveriges
friskaste medarbetare. friskaste medarbetare

2030 har chefer/ledare
i Strömstads kommun
en gemensam syn på
hur ett gott och
professionellt
ledarskap ska vara.
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2030 har
chefer/ledare i
Strömstad kommun
en gemensam syn på
hur ett gott och

Status

Trend

Måluppfyllelse
HME index för år 2019 ligger på 78 vilket är
en ökning från 2018 då index var 76.
Aktiviteter som genomförts eller är
pågående är chefsutbildningar,
kompetensförsörjningsplaner inom skola
samt påbörjat arbete med
arbetsgivarvarumärket.
HME index 78 vilket är en ökning från 2018
då index var 76.
Aktiviteter som genomförts eller är
pågående är chefsutbildningar,
kompetensförsörjningsplaner inom skola
samt påbörjat arbete med
arbetsgivarvarumärket.
Ett APT material har gått ut. I
medarbetarenkäten anger 74 % att de väl
känner till kommunens värdegrund.

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy
ska sjuktalet minska med 10 % per år för att
uppnå 5 % år 2021. Detta mål är ej uppfyllt.
I Sverige kommuner finns generellt en
ökande trend när det gäller sjukfrånvaro. I
Strömstads kommun har vi ökat från 6,87 %
till 6,97 %. Det är en avtagande trend men
fortfarande en ökning vilket gör att vi ej
uppnår målet. Insatser som gjorts under
året har handlat mycket om
rehabprocessen. Alla chefer har fått
utbildning i rehab samt fått tillgång till
Adato som är ett It-stöd för att få
påminnelser om rehabprocessen samt för
att kunna samla dokumentation. Det har
även getts en ökad tillgänglighet till
kommunens friskvårdserbjudande vilket har
ökat antalet personer som nyttjat
friskvårdsbidraget.
En strategisk plan för att utveckla
ledarskapet i kommunen är framtagen och
utvecklingsarbetet är påbörjat
Under året har även utbildning i
kommunikativt ledarskap genomförts samt

professionellt
ledarskap ska vara

tre chefsdagar vilket också inkluderat arbete
i så kallade chefsgrupper. Chefsgrupperna
innebär arbete mellan chefsdagarna för att
till exempel arbeta med områden som
värdegrund, attraktiv arbetsgivare. I HME
indexet har chefsområdet ökat från 74 till
80 vilket är positivt.

Resultatmål Det
långsiktiga
resultatmålet är ett
resultat motsvarande
minst 4 procent av
skatter, generella
statsbidrag och
kommunal utjämning,
mätt som ett
genomsnitt över fyra
år.
Balansmål

Årets resultat uppgår till 5,3 procent av
skatter, generella statsbidrag och kommunal
utjämning som ett genomsnitt över fyra år.

2030 har Strömstads
kommun, med en god
ekonomisk hushållning Soliditeten exklusive
och ett effektivt
pensionsförpliktelser
resursutnyttjande, en får inte understiga 50
handlingsberedskap
för framtiden.

Mål 2019: 50% Utfall 2019: 46,5%

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

Kostnad egentlig verksamhet (N00095)
(kommunens löpande egentliga verksamhet,
huvudsakligen skattefinansierad, dividerat
med antal invånare i kommunen den 31/12.
Källa: SCB.)

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

Interna mål: Processer
2030 har Strömstads
Alla processer är
kommun etablerat ett kvalitetssäkrade
effektivt internt
samarbete som styrs
av helhetssyn och
gemensamma mål.

Strömstad: 66 068
Riket: 64 506
Landsbygdskommuner med besöksnäring:
73 463
Målet att 70 % av kommunens kärn- styr
och stödprocesser ska vara kartlagda 2020
är inte uppnått 2019. Förvaltningens
resurser har behövt prioriteras till e-arkiv,
ny lagstiftning kring
personuppgiftshantering,
dokumenthanteringsplaner och
framtagande av rutiner för kommunens
informationssäkerhet.
Arbetet med att genomföra ett gemensamt
kundcenter har påbörjats, när detta går i
skarpt läge kommer det finnas behov av att
göra processkartläggningar av utpekade
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processer och rutiner så att de kan
standardiseras.

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

En översyn av de långsiktiga målen gjordes
under 2019 inför budget 2020. Att utveckla
och kommunicera kommunens mål och
verksamhetsstyrning är ett område som
kommer att prioriteras framöver.

2030 har Strömstad
nominerats till
Sveriges
kvalitetskommun.

Invånare deltar i
diskussionen om
kommunens
verksamhet och
utveckling.

De styrtal som är kopplade till målet utgår
från medborgarenkäten som genomfördes
senast 2018. Styrtalen nådde år 2018 inte
upp till målet.
Andel invånare som är nöjda med
möjligheten att påverka politiska beslut.
Mål 2020: 60 % Utfall 2018:42%
Andel invånare som är nöjda med
möjligheten att påverka inom kommunens
verksamheter. Mål 2020:70 % Utfall 2018:
42 %,

2030 har Strömstad
nominerats till
Sveriges
kvalitetskommun.

Kommunen bedriver
ett systematiskt
kvalitetsarbete

Trenden bedöms dock som ökande, bland
annat har ett omfattande arbete lagts på
samråd med näringslivet för en
platsorganisation. Kommunen har också
etablerat ett samrådsforum med
Kosternämnden och deltar i ett lokalt
utvecklingsprojekt på Rossö. Deltagandet i
den kommunala trygghetsenkäten är
förhållandevis högt vilket tyder på ett
intresse för dialog med kommunen bland
invånarna vilken i sin tur ger ett underlag för
verksamhetsutveckling.
Kommunens kvalitetsarbete kommer under
mandatperioden att fokusera på tre
strategiska utvecklingsområden:
* Strömstads kommun som
servicegivare/organisation
(kvalitetsutveckling, arbeta smartare)
* Strömstads kommun som arbetsgivare
(kompetensförsörjning)
* Strömstad som plats (platsvarumärke
etc)
Beslut har fattats om att genomföra
kommunkompassen under hösten 2020.
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2030 har Strömstad
nominerats till
Sveriges
kvalitetskommun.

Kommunen arbetar
aktivt med innovation
och förnyelse

2030 har Strömstad
nominerats till
Sveriges
kvalitetskommun.

Kommunen definierar
och kontrollerar
tydligt kvalitetskrav
vid upphandling

2030 har Strömstad
nominerats till
Sveriges
kvalitetskommun.

Invånarna har tillgång
till tydlig information
om kommunens
verksamhet

Kommunakademin Väst (KAV) som är ett
samarbetsorgan mellan Fyrbodals
kommuner och Högskolan Väst erbjuder ett
antal olika utvecklingsprojekt till oss
kommuner som riktar sig till olika
förvaltningar.
Kommunledningsförvaltningens
representant har varit navet i denna
organisation och har även deltagit i en
styrgrupp som tagit fram en ansökning till
Västra Götaland med syfte att ta fram
verktyg för att öka intresset för att läsa
vidare.
I de upphandlingar där kommunens
upphandlare involveras säkerställer vi att
målet uppfylls.
Andel invånare som är nöjda med
tydligheten i kommunens information var
enligt medborgarundersökningen som
genomfördes 2018 70 %, vilket motsvara
målet för år 2020.
Andel invånare som är nöjda med
tillgängligheten till kommunens information
var enligt medborgarundersökningen 2018
74 % vilket överstiger målet för 2020 på 70
%.
Att utveckla stromstad.se är ett ständigt
pågående arbete som omfattar många
områden (e-tjänster, forum, handlingar etc).
Under 2019 har sökfunktionen utvecklats
ytterligare och Strömstad Gymnasium har
fått en ny och bättre webbplats. Antalet
besök på webbplatsen ökar vilket ses som
ett bevis på ökad tillgänglighet.

2030 har Strömstads
kommun höga betyg i
årliga
servicemätningar.

2030 har Strömstads
kommun höga betyg i
årliga
servicemätningar.

Kommuntidningen Allihopa produceras med
två nummer per år.
Etablering av en gemensam servicefunktion
för bättre, enhetlig och mindre
personberoende service pågår. Tidigare
mätningar visar att enskilda förvaltningar
presterar väl, men att sårbarheten vid
sjukfrånvaro leder till ojämn service. Då
ingen medborgarundersökning genomförts
2019 finns inga nya mätetal att följa upp.
Strömstad har tappat några placeringar i
Svenskt Näringslivs ranking av lokalt
företagsklimat, från plats 106 år 2018, till
plats 122 år 2019.
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Resultaten för insiktsmätningar 2017-2019
har kontinuerligt förbättrats, från NIK 70 år
2017 till NKI 76 år 2019.

EKONOMISK REDOVISNING
Driftsredovisning
Kommunledningsförvaltningen samlade resultat för år 2019 innebär ett resultat i nivå med budget.
Resultatet före förändring av semesterlöneskuld är +0,3 mnkr. Under året har fler semesterdagar sparats än
vad som har tagit ut vilket innebär att förändringen av semesterlöneskulden har ökat. Utfallet efter
förändring av semesterlöneskuld ger därför ett resultat i nivå med budget.
Verksamhetens intäkter har legat på en ganska jämn nivå under de senaste åren. Den ökning som har skett
mellan år 2018 och 2019 beror till större delen på att hyran för stadshuset har fördelats ut på
socialnämnden och miljö- och byggnämnden för att bättre spegla den faktiska kostnaden för varje
verksamhet. Kommunledningsförvaltningen har även haft högre intäkter för exempelvis krisberedskap och
för en utlånad projektledare till det regiongemensamma projektet e-arkiv.
Vad gäller personalkostnader ökade de mellan 2015 och 2016 på grund den omorganisation som gjordes
när utvecklingsavdelningen fick den form den har idag och kommunikationsavdelningen tillfördes en tjänst.
Även HR omorganiserades när två HR-specialister flyttas från förvaltning till den centrala HR-avdelningen.
Mellan 2016 och 2017 flyttades även budget för två controllers från tekniska förvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen till kommunledningen. För år 2018 och 2019 har personalkostnaderna utvecklat i
nivå med löneutvecklingen.
Lokalkostnaderna ökade år 2016 då redovisningsprincipen för bidrag för lokalhyror som fritid betalar ut för
exempelvis Lionshov och Strömsvallen istället för att bokföras som bidrag bokförs som lokalhyra. Bidragen
uppgår till cirka 9 mnkr. Från år 2016 har kommunledningsförvaltningen haft hyreskostnader för
aktivitetshallen och från år 2017 ökade lokalkostnaderna då kulturhuset togs över av kultur.
Lokalkostnaderna minskade 2019 på grund av omfördelning av hyror för gymnasiet.
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Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Resultat exkl förändringa av semesterlöneskuld
Förändringar av semesterlöneskuld
Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld

2015
9,8
-32,0
-3,7
-31,1
-66,8
-2,8
-59,8
-0,2
-60,0
-0,2
-60,2

2016
9,0
-37,0
-13,3
-24,9
-75,2
-2,9
-69,1
-0,3
-69,4
0,6
-68,8

2017
9,0
-39,1
-14,3
-24,8
-78,2
-2,6
-71,9
-0,3
-72,2
0,0
-72,2

2018
9,7
-40,2
-14,8
-27,1
-82,2
-3,1
-75,7
-0,4
-76,0
0,6
-75,4

Inom kommunledningsförvaltningen visar kommunfullmäktige, utvecklingsavdelningen och HR-avdelningen
på underskott mot budget. De politiska arvodena för kommunfullmäktige har ökat de senaste åren och år
2019 överstiger de budget med 0,3 mnkr. Utvecklingsavdelningen har ett underskott på -1,1 mnkr vilket
dels beror på aktivitetshallen vars intäkter inte når upp till budgeterad nivå och högre personalkostnader än
budget.
HR-avdelningens underskott beror till större delen på att fler av kommunens anställda har utnyttjat sitt
friskvårdsbidrag. Avdelningens kostnader för licenser, support och underhållsavtal har även ökat.
Underskotten har dock kompenserats av överskott mot budget för kommunikationsavdelningen och
ekonomiavdelningen som har haft lägre kostnader för personal under 2019 på grund av föräldraledigheter
och sjukskrivningar som inte har ersatts.

Belopp i mnkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Utvecklingsavdelning
Kommunikationsavdelning
HR-avdelning
Ekonomiavdelning
Kommunledningsförvaltning
IT och Växel teknik
Tillväxtsekretariatet
Summa
Förändring av semesterlöneskuld
Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld

Utfall
-3,2
-2,5
-23,7
-8,3
-7,7
-9,5
-5,2
-12,6
0,0
-72,7
-0,3
-73,0

Budget Avvikelse
-3,0
-0,2
-2,6
0,1
-22,7
-1,0
-8,6
0,3
-7,5
-0,2
-10,5
1,0
-5,4
0,2
-12,7
0,1
0,0
0,0
-73,0
0,3
0,0
-0,3
-73,0
0,0

Investeringsredovisning
De samlade investeringarna i kommunstyrelsens verksamhet under 2019 uppgår till 2,9 mnkr.
Investeringarna avser i huvudsak uppgradering av kommunens ekonomisystem samt införande av ehandelsplatsformen Marknadsplats. Investeringar har även gjorts bland annat inom it, konst och
införande av e-arkiv. Renoveringen av granitläktaren i Krokstrand beslutades i och med
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2019
14,8
-41,4
-13,8
-28,8
-84,0
-3,2
-72,4
-0,3
-72,7
-0,3
-73,0

investeringsbudgeten för 2018. Projektet påbörjades 2018 men färdigställdes och aktiverades 2019.
Bristande rutiner gjorde att Kultur- och fritidsutskottets äskande om överföring av investeringsmedel
inte följde med i kommunstyrelsens samlade beslut om överföringar av medel utan beslut fattades
separat.
Många budgeterade investeringar inom IT och digitalisering har under året satts i gång, men får inget
eller litet utfall mot budget. Huvudorsaken till detta är att IT-systemen nu i största utsträckning säljs
som tjänster och framöver belastar driftsbudgeten.
Belopp i mnkr
Kultur - Konstnärlig utsmyckning
Nätsäkerhet
IT - förbrukningsinventarier och utveckling
IKT Nätsäkerhet
IKT Inventarier och utveckling
IKT e-strategi utveckling
E-förvaltning, kommuncenter
E-arkiv
Ärendehanteringssystem
Ekonomisystem
E-handelssystem
Multiarena
Skatepark
Digitalisering, inloggning bank-id
Verksamhetsrelaterade investeringar i hyrda
lokaler
Kopieringsapparater
Integrationsmotor e-tjänster
Granitläktare
Summa
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Budget
400
200
200
200
218
71
400
642
400
1 310
300
200
150
700

Utfall
390
0
200
112
218
0
153
313
0
1 111
25
0
0
25

500
150
500
0
6 541

0
0
0
348
2 895

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Antalet anställda på kommunledningsförvaltningen har minskat med 2 tjänster mellan år 2018 och 2019.
Antalet årsarbetare som mäter den arbetade tiden har minskat med en. Större förändringar som skett på
kommunledningsförvaltningen under år 2019 är att Mats Brocker har anställts som ny kommundirektör.
Tjänsten som miljöstrateg har minskats från 50% till 25% och tjänsten som näringslivsutvecklare har inte
återbesatts. Sjukfrånvaron på förvaltningen är fortsatt låg.

Antal anställda1
varav kvinnor
varav män
Antal årsarbetare
Medelålder 2
Andel heltidsanställda 3
varav kvinnor
varav män
Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid4
varav kvinnor
varav män
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr)5

2017
63
38
25
59
47,5
91
85
100
3,57
3,67
3,41
47

2018
63
37
26
59
45,8
83
83
81
2,54
3,28
1,53
25

2019
61
36
25
58
46,9
89
89
90
2,66
6,63
1,3
66

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kommundirektören har inom ramen för kommunstyrelsens övergripande styr-, lednings- och
samordningsansvar inför år 2020 påbörjat ett strategiskt utvecklingsarbete inom tre perspektiv; kommunen
som Servicegivare, som Arbetsgivare och tillsammans med det lokala näringslivet – samverkan för
Platsutveckling.
Detta strategiska utvecklingsarbete ska mynna ut i att kommunen och orten Strömstad ska öka sin
attraktionskraft för alla de som bor, besöker, arbetar och bedriver verksamhet inom kommungränsen.
Inom ramen för dessa utvecklingsperspektiv har Kommundirektörens ledningsgrupp bestämt inriktning på
arbetet inför verksamhetsåret. Inom Servicegivarperspektivet kommer det att arbetas med kvalitetsökning
(Q) med hjälp av Sveriges Kommuner och Regioners verktyg Kommunkompassen samt dels med utveckling
för effektivisering med utveckling av nästa generation Kommuncenter som exempel. Syftet är att ytterligare
höja nivån på vår kommungemensamma service. Dessutom fortsätter implementeringen av e-arkiv och ny
plattform för e-tjänster.
Inom perspektivet Arbetsgivaren kommer vi att knyta ihop det påbörjade arbetet med
medarbetarerbjudandet med insatser för strategisk kompetensförsörjning. Här ingår också arbete med ett
kommunövergripande ledarskapsprogram. Inom arbetet för Platsutveckling pågår ett intensivt samarbete

1

Totalt antal anställda, tillsvidare och visstid, skiljt från vilande anställning
Avser medelålder bland tillsvidareanställd personal respektive år
3 Avser andel heltidsanställda i procent av totalt antal tillsvidareanställd personal 1 november respektive år
4 Avser sjukfrånvarotimmar i procent av avtalad arbetstid, alla anställda, helår
5
Avser antal kalendersjukdagar överstigande 59 i % av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda. Helår
2
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med det lokala näringslivet med avsikten att organisatoriskt finna en gemensam plattform för fortsatt
utveckling.
Sammantaget ha rutvecklingsarbetet intensifierats samtidigt som krav, förväntningar och erforderligt
leveransbehov från övrig verksamhet och omvärlden systematiskt har ökat. Detta har skett parallellt med
att kommunledningsförvaltningen under de två senaste åren har genomfört neddragningar av ett antal
tjänster vilket ger arbetsbelastningsmässiga som kvalitativa konsekvenser.
Bedömningen är att det föreligger ett tydligt fokus på vad som ska åstadkommas och
ansvarsmedvetenheten samt utvecklingsbenägenheten är stor bland kommunledningsförvaltningens
personal.
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