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OMVÄRLDSANALYS 
Den globala pandemin har på ett grundläggande sätt påverkat förutsättningarna för tillväxt och samhällsservice på 

alla nivåer, så även i Strömstads kommun. Vår geografi vid riksgränsen till Norge har lett till ökad utsatthet jämfört 

med andra delar av landet. Pandemin har inte bara medfört krav på omställning och smitthantering i vår 

verksamhet, utan också i grunden påverkat förutsättningarna för lokalt näringsliv. Kommunens roll som 

samhällsbyggare har satts på prov, framför oss ligger utmaningar vi ännu inte fullt ut sett vidden av. 

Förväntningarna från lokala företag och andra samhällsaktörer är stora.  

Statsstöden till kommuner under Coronapandemin har dock hittills i utsträckning täckt både ökade kostnader och 

intäktsbortfall i kommunens verksamheter och bokslutet för 2020 visar på ett gott resultat för 

kommunledningsförvaltningen liksom för kommunen som helhet. 

Till Coronapandemins framsida hör etableringen av effektiva, digitala arbetssätt och nya samarbetsytor med det 

lokala näringslivet. Samarbetet kring ”det besökssäkra Strömstad” sommaren 2020 blir en viktig hörnsten att bygga 

vidare på i arbetet med att utveckla ett attraktivare Strömstad. Landsgränsen mot Norge förblev stängd, men vi fick 

istället återse många svenska besökare och smittspridningen var minimal trots ett i perioder välbesökt 

Sommarströmstad. 

 

VERKSAMHETSANALYS 
Utöver coronaeffekter och ekonomiskt betingade omvärldsfaktorer har verksamheten vid kommunlednings-

förvaltningen påverkats av generellt ökande krav på prestationer i offentlig verksamhet. De senaste årens ökade 

fokus på säker och tillgänglig information, skärpta regler för hantering av personuppgifter (GDPR) och digital 

tillgänglighet, ökad efterfrågan på information externt och kommunikationsstöd internt liksom krav på insyn har 

ökat arbetsbelastningen på de centrala stödfunktionerna. Pandemin har också lett till ett kraftigt ökat behov av 

lednings-, kommunikations- och hr-stöd i både stabsarbete och i verksamheterna. Behovet av snabba och väl 

fungerande system för digitala möten och processer har ökat belastningen på it-verksamheten.  

Att hålla verksamheterna igång inom tilldelade budgetramar är delvis en bedrift men likaså resultatet av uteblivna 

satsningar. Mycket av planerat utvecklingsarbete kunde inte genomföras 2020, dels på grund av att resurserna 

behövdes för andra aktiviteter, dels för att situationen försvårat genomförande av vissa processer. Om arbetet kan 

återupptas under 2021 är svårt att förutse, bedömningen är att pandemin fortsatt kommer att kräva extraordinära 

insatser innan verksamheten helt kan återgå till huvuduppdraget. 

Pandemin har också medfört behov av insatser för omställning för utsatta företag och enskilda. Via samarbete med 

framför allt Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket samverkar nu flera omställningsinriktade verksamheter 

under samlingsnamnet ”Kraftsamling norra Bohuslän”. Syftet är att främja utveckling av befintliga företag liksom att 

skapa förutsättningar för etablering av nya företag och arbetstillfällen.   
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Utvecklingsavdelningen 

HÄNDELSER AV BETYDELSE 
 
Näringsliv 

Till näringslivsfunktionen på kommunledningsförvaltningen anställdes vid halvårsskiftet en näringslivsansvarig och 

en delvis externt finansierad företagslots. Detta som resultat efter kommundirektörens uppdrag att se över 

näringslivsfunktionen under årets första del. Företagslots tillsattes som ett svar på det lokala näringslivets behov av 

stöd för att hantera coronapandemins samhällsekonomiska effekter och tillvara ta de stödmöjligheter som 

erbjudits. Effekterna eskalerade och behovet av samordning kring omställningsarbete för att möta både oro och 

ängslan på arbetsmarknaden med inverkan på näringslivet identifierades och parerades med stor resursomläggning 

för näringslivsfunktionen.  

Dialog med företagen och möta framtida utmaning fick en naturlig avmattning. Det gällde även arbetet kring 

platsutveckling. Under senare delen av 2020 sågs en viss återhämtning i dessa arbeten och förfrågning om 

investering och nyetablering tog fart igen. Nätverkande och fysiska möten lades över i digitala kanaler. Nyhetsbrev, 

enkätundersökningar och säkring av nulägesdata och behovsanalyser kom att spela en viktig del i uppbyggnaden av 

ny näringslivsfunktion. 

 
Krisberedskap och civilt försvar 

Krisledningsstabsarbetet har med anledning av coronapandemin tagit en stor del av årets arbetstid och medfört att 

visst planerat arbetet skjutits fram till 2021, så som årets övning för Frivilliga Resursgruppen (FRG). Kommunen 

deltog i januari i den distribuerade delen av totalförsvarsövningen TFÖ 2020. I oktober genomfördes den årliga 

övningen för VA-verksamheten och kommunikationsenheten. Arbetet med revidering och upprättande av planer 

för omfattande elavbrott och Krigsorganisation/Civilt försvar har fortskridit under året. Analysarbetet av ras- och 

skredrisker längs Vettlandsån har slutförts. 

 

Kulturverksamheten 

Pandemin har präglat alla kommunens verksamheter under 2020, inte minst kulturområdet. 

Winter Word Festival hann genomföras i slutet av februari och blev ett väldigt välbesökt och lyckat arrangemang. 

Konsthallen Lokstallet kunde trots pandemin hålla öppet med begränsat insläpp under sommaren dock med 

inställda vernissage och konserter. Utställningen med lokala konstnärer var väldigt uppskattad och välbesökt. 

Kommunens funktion som bollplank och stöd (genom exempelvis föreningsbidrag) till kulturlivet blev än viktigare i 

dessa tider.  

Flera av kommunens högtider och evenemang blev digitala såsom Valborgsfirande, nationaldagsfirande, magiska 

datum och julkonserten. Genom dessa filmer nådde det lokala kulturlivet ut på ett annat sätt än tidigare år. Under 

året har samarbeten med andra förvaltningar och funktioner internt fördjupats vilket lett till fler gemensamma 

projekt och händelser. Dessa är bland annat Svinesundsprojektet, kultur på äldreboenden och förskolor, 

kulturarvsfrågor, folkhälsoprojekt, utsmyckning av den offentliga miljön, digitala och fysiska evenemang som 

Tillsammans-hållbarhetsveckan i Strömstad. 
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Fritid och föreningsliv 

Under 2020 har fritidsgården utökat sitt utbud med e-sport verksamhet, i projekt med biblioteket har olika 

aktiviteter utvecklats så som graffitimålning, sångtextverkstad, skrivverksamhet samt utveckling av pop up 

bibliotek. På grund av pandemin startades under hösten en digital fritidsgård för att inte behöva stänga ner 

verksamheten. Under sommaren höll fritidsgårdsverksamheten öppet med erbjudande av utomhusaktiviteter. 

Verksamheten bygger på ett verksamhetsorienterat tänk och inte lokalorienterat, vilket innebär att verksamheten 

ska vara där den behövs eller har bäst förutsättningar för att genomföras.  

Pandemin har även med nödvändighet satt sina begränsningar för föreningslivet. Träningsmöjligheterna har 

periodvis helt varit stängda, och anläggningarna har periodvis stått tomma. Fotbollsanläggningen Vettevi i Skee har 

under året renoverats i samarbete med Skee IF, föreningen Positiv utveckling Skee samt Strömstads kommun. Detta 

innebär att konceptet Multi Arena Skee nu är slutfört med uterink, konstgräsplan (20x40m), skottramper för 

ishockey och basket samt nyrenoverad fotbollsanläggning.  

En arbetsgrupp bestående av representanter för Strömstadslokaler, föreningar och Strömstads kommun arbetar för 

att ta fram förslag på hur en renovering av friidrottsbanor samt byte av konstgräs kan se ut på Strömsvallen. 

Skateboardklubben har under året drivit byggandet av en skateparkanläggning i hamn, finansiering samt 

bygglovshandlingar är färdiga, byggandet inleds i början på 2021. Vandringsleder har underhållits i samverkan med 

Friluftsfrämjandet och kommunens arbetslivsenhet. 

Samordning av ett gemensamt lokalbokningssystem för Aktivitet Strömstad, barn- och utbildningsförvaltningen 

samt kommunledningsförvaltningen har startat upp. Arbetet med att ta fram ett gemensamt värdegrundspaket 

”Strömstadsandan” som involverar grundskola, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet är påbörjat och arbetet 

kommer att intensifieras under 2021.  

 
Folkhälsa 

Arbetet med framtagande av strategi för Agenda 2030 samt utbildningar om agendan har varit en av de största 

processerna under året. Vårens arbete kom att handla mycket om pandemin och stöd på olika sätt i stabsarbetet. 

Under hösten har en stor del av arbetet handlat om att planera och genomföra temaveckan Tillsammans-

hållbarhetsveckan i Strömstad samt planering av samverkanskonferens om våld i ungas relationer tillsammans med 

polis, brottsofferjour och Tanums kommun. Trygghetssamverkan har också varit ett område som prioriterats, främst 

under hösten, med månatliga lägesavstämningar tillsammans med polis, kommunalt bostadsbolag samt 

räddningstjänst. För ökad delaktighet och inflytande för barn och unga har folkhälsa i samverkan med kultur och 

fritid upprättat en ungdomspott ifrån vilken barn och unga kan ansökan om medel för genomförande av aktiviteter. 

Under året har den årliga drogvaneundersökningen samt lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomförts 

på högstadiet och gymnasiet. 

 

Miljöstrategiskt arbete 

Agenda 2030-arbetet har tagit fart under året, för att föra ut innehåll och budskap kring agenda 

2030 anordnades i samarbete med näringslivet Tillsammans-hållbarhetsveckan i Strömstad.  

Avtal har under året tecknats med privat leverantör av laddplatser för elbilar på kommunala parkeringsplatser, 
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ett nytt upplägg som är på framväxt och som erbjuder snabbare laddning.  Några av dessa platser var tidigare i 

kommunens regi.  

KVALITET OCH PRESTATIONER 

 Winter Word Festival genomfördes i februari och blev ett väldigt välbesökt och lyckat arrangemang. 

 Under året har alla chefer och politiker erbjudits utbildning i Agenda 2030. 

 Trots pandemin kunde temaveckan Tillsammans genomföras, en uppskattad vecka med ett brett 
utbud av digitala aktiviteter med ett stort antal följare. 

 Fritidsgården fortsätter att utveckla sin verksamhet utifrån besökarnas behov, under 2020 har e-sport 
startat upp som en ny aktivitet.  

 Anpassning av kulturaktiviteter utifrån rådande läge med digitala evenemang. 

 Ett tapp noterades i olika mätningar för näringslivsklimatet vilket kan hänföras till perioden innan 
näringslivsfunktionen var på plats. Arbete har inletts för främja företagsklimatet för att säkra en 
fortsatt positiv utveckling. 

 Internt resursplaneringsarbete för ökad samordning och samverkan underlättar förfrågningar från 
företag och näringslivsrepresentanter. Dialog med näringslivsråd och andra fora med det samlade 
näringslivet har ökat kvaliteten i samordningen. 

 

Avdelningen för Kommunikation och kansli 
HÄNDELSER AV BETYDELSE  

Kommuncenter och kansli  

Arbetet i kommunkansliet har genomförts enligt antagen plan för politiska möten. En aktiv lokal partipolitik har 

fortsatt att bidra till en stor volym på ärendehantering och motioner under året. Kansliet har under året förstärkts 

med en kommunjurist (deltid) vilket bidragit till kvalitetssäkring av arbetssätt och ärendehantering. Omarbetning av 

kommunens handbok för ärendehantering har tagits fram för remiss. Avdelningens informationssäkerhets-

samordnare är kontakt gentemot kommunens dataskyddsombud och utbildar löpande i frågor kring 

informationssäkerhet och personuppgiftshantering. 

Omorganisationen vid Kommuncenter med sikte på en gemensam servicefunktion har fortsatt. En 

överenskommelse om samarbete slöts i juni med tekniska förvaltningen som samtidigt överförde en personalresurs 

till funktionen. Samarbetet har utvecklats mycket positivt under året och Kommuncenter avlastar successivt 

verksamheten frågor och enklare ärenden. Förberedelser för utökning av funktionen från 1 januari 2021 har 

genomförts som planerat. Arbetet för övergång till e-arkiv har fortsatt och pilotarbete för anslutning av 

kommunstyrelsens ärendehanteringssystem W3D3 påbörjades under hösten. 

  
Extern/intern kommunikation  

Kommunikationsstöd ges löpande till alla verksamheter utifrån behov och tillgängliga resurser. Under året har 

kommunikationsstöd till kommunledningens stab och främst socialförvaltningen kring hanteringen av 

coronapandemin tagit merparten av befintliga resurser i anspråk. Syftet med den externa informationen har varit 

att underlätta för alla att ta eget ansvar och följa gällande regler, råd och rekommendationer. Bland insatserna 

märks en lång rad samhällsinriktade annonser i lokal media, uppdateringar av webb och intranät, strategi och 

skyltmaterial för ett ”besökssäkert Strömstad” sommaren 2020, regelbundna pressträffar och offensivt arbete via 

webb och sociala medier.  
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Året har också präglats av ett stort behov av effektiv kommunikation i interna kanaler, främst avseende de 

personaltäta verksamheterna inom barnomsorg, skola och omvårdnad. Socialförvaltningens omvårdnadspersonal 

har försetts med regelbunden och anpassad medarbetarinformation sedan våren 2020. Medarbetarundersökningen 

visar också att dessa verksamheter är mer nöjda än övriga med tillgången på information om coronahanteringen. 

Anpassning av webbplatsen stromstad.se till ny lag om digital tillgänglighet nådde under året planerad 

ambitionsnivå. En tillgänglighetsredogörelse för återstående behov finns publicerad på stromstad.se. 

Kommunikationsresurser vid avdelningen har bidragit till lanseringen av en ny webbplats för AB Strömstadsbyggen 

under året. Till genomförda förbättringar på stromstad.se hör ytterligare förbättrad sökfunktion och en plattform 

för publicering av information kring omställningsarbetet. Avdelningen har också bidragit med kommunikativ 

kompetens en rad pågående arbeten som arbetsgivarvarumärke, projekt för start av insamling av matavfall, 

rekryteringsarbete, digitala öppet hus och livesända ”jobb-sökar-träffar”. En rad nya e-tjänster för olika 

verksamheter har tagits fram och publicerats på stromstad.se.  

  
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.  

Sammanställning och marknadsföring av insatser för ett ”besökssäkert Strömstad” var en av årets stora insatser. 

Marknadsföringen av Strömstad som besöksmål gavs på försommaren extra utrymme till stöd för besöksnäring som 

under året förlorat stora delar av kundunderlaget från den norska marknaden. Planerad processledning för ökat 

samarbete med det lokala näringslivet kring platsutveckling pausades då coronapandemin inte längre gjorde det 

möjligt för företagen att delta. Arbetet återupptas 2021.  

KVALITET OCH PRESTATIONER   

Kommuncenter och kansli  

 Kommuncenterbildningen har inletts under 2020 genom samarbete med tekniska förvaltningen. 
Servicemätningen (i regi av Sveriges kommuner och landsting) genomfördes under hösten, kommunens samlade 
placering är 78. Det är en försämring mot tidigare år. Resultatet visade dock en förbättring inom tekniska 
förvaltningens verksamhetsområde vilket ger ett gott betyg för det nystartade samarbetet med förvaltningen. 
Årets mätning utgör en bra noll-mätning att mäta resultatet av kommande års utvecklingsarbete mot. 

 Anpassningen till nya Dataskyddsförordningen (GDPR) har under året gått in i ett driftskede. Ett tiotal risk- och 
sårbarhetsanalyser har genomförts efter förfrågan från andra förvaltningar.  

 Arbetet med att ställa kommunstyrelsens avslutade, digitala handlingar mot e-arkiv har inletts då 
ärendehanteringssystemet W3D3 är ett av de system som nu ansluts inom ramen för det regionala samarbetet 
inom E-arkiv Väst.  

 Erbjudande om stöd i arbetet med arkivering av övriga nämnders analoga handlingar har lämnats, men utnyttjas 
sparsamt. Stöd för övergång till e-arkiv i övriga verksamheter ges efter förfrågan.  

 Styrdokumentet ”Riktlinjer för hantering av arkiv” samt kommunens ärendehandbok har uppdaterats, men ännu 
inte antagits respektive färdigställts. 

 
Extern och intern kommunikation  

 Antalet följare på kommunens officiella konton i sociala medier ökade markant under året. Facebook: 3 862 
följare att jämföra med 2 810 följare år 2019. Kontot #stromstadkommun på Instagram uppnådde under året  
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1 700 följare.  

 Antalet besök på webbplatsen stromstad.se fortsatte att öka. Under 2020 registrerades 265 000 besök, att 
jämföra med 2019 års siffra: 245 500 besök.  

 En ny webbplats för AB Strömstadsbyggen lanserades under året. Se www.stromstadsbyggen.se. 

 Ett 30-tal nya e-tjänster har publicerats och därmed kommit allmänheten till nytta. 

 Ett nummer av kommunens tidning till allmänheten ”Allihopa” producerades under året. Nummer 2 
producerades ej på grund av behov av kostnadsminskning för anpassning till förvaltningens budgetram. 

 Kommunens första tillgänglighetsredogörelse enligt lag om digital tillgänglighet publicerades hösten 2020. 

 Budgetdokument 2021 och Årsredovisning 2019 producerades vid avdelningen.  

 En kanalstrategi har tagits fram för att tydliggöra och effektivisera kommunens externa kommunikation 

  

Infocenter/turism  

Marknadsföring, värdskap liksom produktutveckling via Infocenter har bidragit till att stärka Strömstad som 

destination och plats - men i år var målgruppen endast svenska besökare. Turismåret 2020 i Strömstad påverkades 

kraftigt av pandemin med stängd norsk gräns och reserestriktioner inom Sverige både under våren och hösten. 

Gästnätterna och övrig omsättning för helåret minskade stort som en följd av detta. 

Sommarsäsongen blev trots situationen en positiv period för många aktörer med många nya svenska besökare som 

upplevde destinationen Strömstad.  

Strömstad Infocenter fokuserade värdskap och kommunikation på ett besökssäkert Strömstad och 

utomhusupplevelser vilket var ett lyckat och uppskattat koncept i samarbete med besöksnäringen och Infopoints. 

Målgruppen var nästan uteslutande svenska besökare. 

Antalet fysiska besök i Turistbyrån var cirka 16 300 under året och till största delen under sommaren, en minskning 

från 2019 års besökarantal på cirka 35 000 besök. Parallellt ökade antalet digitala besökare på vår destinationswebb 

Strömstad & Kosterhavet kraftigt, en ökning med 19,7 procent mot 2019. Drygt 120 000 besökte webbplatsen 

under året. Totalt besöktes de lokala webbsidorna av cirka 297 715 unika sidvisningar. Mest populära var sidorna 

om Kosteröarna, Aktiviteter, Äta, Hemester, Badplatser och Cykla på Koster.  

Ekonomiavdelningen 

HÄNDELSER AV BETYDELSE 
Ekonomiavdelningen levererar kommunövergripande bokslut på delårs- och helårsbasis. Tre delårsrapporter, 

årsbokslut, finansrapporter och internkontrollrapport. En stor och helårlig process är budgetarbetet med 

omvärldsbevakning, jämförelser, analys och prognoser. 

Avdelningen har under året fortsatt med nya omgångar av beställarutbildningen, en efterlängtad och nödvändig 

utbildning för att stärka hela organisationen att bli bra beställare.  

Ekonomiavdelningen har implementerat en ny version av Raindance, kommunens ekonomi- och e-handelssystem. 

Detta är ett omfattande projekt som berört hela organisationen. E-handelsplattformen har under året fått ett helt 

annat gränssnitt som underlättar och möjliggör e-handel i större utsträckning. Det har medfört flera nya funktioner, 

mer automatisering av processer och säkrat en högre kvalitet. Det har varit resurskrävande och krävt stort fokus 

och många timmar från samtliga medarbetare men vi är nu i mål med nästan alla delar. Ett arbete som kommer 

märkas av alla chefer och andra som jobbar i Raindance.  
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Hypergene, kommunens beslutsstöd och rapporteringssystem har stått näst på tur och vi startade upp en 

uppgradering till molntjänst under andra halvåret. På sikt kommer detta förbättra och förenkla budget- och 

prognos-processen, samt medföra en förenklad månadsrapportering i verksamheterna och stärka kvalitén.  

Covid-19 situationen har gett avdelningen fler och viktiga uppföljningsprocesser. Detta och den dagliga 

verksamheten har genomförts med hög kvalitet trots alla restriktioner och hinder.  

Revisionen genomförde 2019 en granskning av kommunstyrelsens upphandling och inköp och stickproven ledde till 

att även andra nämnder berördes. Resultatet av granskningen har medfört mindre åtgärder inom i egen förvaltning 

och beställarutbildningen hjälper här alla förvaltningar att göra rätt. 

Avdelningen anställde under året ny momsansvarig och genomförde en granskning av momshanteringen, en 

process som tog tid och resurser. Tolkningsfel hittades och ett större belopp återsöktes, vilket i synnerhet kom de 

större verksamheterna tillgodo. Insatsen har i efterhand bidragit till nya rutiner för momshantering. 

KVALITET OCH PRESTATIONER 
Ekonomiavdelningen är en viktig servicefunktion som ska bistå kommunens verksamhet i frågor gällande ekonomi, 

cash management, budgetering, finansiering, inkasso, inköp och upphandling. Avdelningen har en stödjande, 

styrande, kontrollerande och uppföljande roll för koncernövergripande, ekonomiska frågor. Avdelningens kvalitet 

och prestation mäts ofta via resultat i verksamheterna. Fokusområde för avdelningen är beslutstöd, rapportering, 

samt ordning och reda när det gäller administrativa, ekonomiska och finansiella rutiner. 

Områden som prioriterats för kvalitetsförbättringar under året är budgetprocess, målstyrning, upphandling och 

rapporteringsrutiner. 

It-enheten 

HÄNDELSER AV BETYDELSE 
It-enheten har under året som gått påverkats av Covid-19 pandemin på flera sätt. Brist på hårdvara, försenade 

leveranser, behov av utrustning för hemarbetsplatser, stöd till personal som jobbar i hemmet med mera har 

bidragit till extra arbete och det har medfört vissa förseningar för planerade aktiviteter. Årets stora leverans av 

elevdatorer försenades två månader på grund av leveransproblem och det medförde dubbel arbetsinsats då 

uttjänta datorer fick installeras om och användas tills de nya kom på plats.  

Deltagande i digitala möten har mångdubblats under året och detsamma gäller antalet anställda som jobbat på 

distans. Det är glädjande att konstatera att vår it-plattform har varit rustad för att klara av detta på bästa sätt. 

It-enheten har under året varit delaktig i införandet av E-arkiv Väst. Detta är ett projekt som samtliga kommuner i 

Fyrbodal har anslutit sig till. It-enheten har under 2020 medverkat som it-resurs med cirka 10 % av en heltid till E-

arkiv Väst. Det har handlat om bland annat hjälp med upphandling och införande av ny förvaltningsfunktion, 

leveranskontroller, ny anslutning av verksamhetssystemet PMO (it-stöd för elevhälsan), översyn av backup och 

loggar med mera. 

Strömstads kommun tillsammans med Uddevalla, Vänersborg, Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun har under 

ett par års tid samarbetat med en gemensam upphandling av operatörstjänster för telefoni. Under hösten har ett 

nytt avtal tecknats med Telia Sverige AB.  
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Under hösten har en förstudie gjorts angående om och hur Strömstads kommun ska införa Microsoft 365 i alla 

verksamheter. Under oktober genomfördes en workshop där representanter från samtliga förvaltningar deltog. Där 

diskuterades ledningens mål med projektet, verksamheternas behov, tekniska utmaningar, användarnytta och 

informationssäkerhet.  

 

KVALITET OCH PRESTATIONER 
 Förskolor i kommunen har fått nya androidplattor och projektorer. Dessa har utrustats med hjälp av 

programvaror som MobileIron och Knox. En ny erfarenhet för it-enheten. 

 Enheten har medverkat i Strömstads e-arkiv-resa där anslutning av it-systemen PMO och W3D3 pågår. 
Förberedelser för att starta upp anslutning av Vision som är miljö- och byggförvaltningens ärendesystem, 
påbörjades under hösten. 

 Drygt 100 användare i det administrativa nätet har fått tillgång till Teams. Samverkan med andra företag 
och kommuner har skyndat på utrullningen trots att inte arkitekturen är klar. Teams kommer att ersätta 
Skype. 

 Alla elever i årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet har fått nya elevdatorer under hösten. 

 Alla trådlösa accesspunkter på gymnasiet är utbytta till nya kraftfullare. 

 Ny App för Treserva ska tas i bruk. Där ska personalen utföra dokumentation, signeringslistor och 
meddelanden ute hos brukare. POC för tvåfaktorsautentisering för TreservaApp har pågått under hösten 
och kommer att pågå en bit in på våren 2021.  

 TES-lyftet gick över från applikation till webbklient och ny teknik installerades. 

 Uppgradering av certifikat på alla SITHS-kort. 

 Teleoperatörsupphandling klar. Avtalet innebär en besparing på cirka 50 procent för teletrafikkostnader. 

 Ekonomisystemet – Nytt företag, ny relationsdatabas, flytt av integrationer mellan nya och gamla 
företaget, påbörjat borttagning av gammal utrustning, flyttat data till nya servrar, avvecklat MAX-
databasen, installerat förbättrad och förenklad managering av Raindance (SPOA Single point of 
administration) 

 POC för personligt managerad mobiltelefon. POC genomförs på ett antal telefoner inom 
Socialförvaltningen. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen första robot sattes på plats - agerar som elev i klassrum. 

 Ny version av HAG – med utökad funktionalitet som bland annat ”Open ID Connect”, e-Idas för 
autentisering mm. 

 Ny fiberförbindelse till Arbetslivsenhetens nya lokaler på Skeppsbroplatsen 

 Nya fiberförbindelser till Hemtjänsten som flyttade till två nya lokaler på Lasarettsgatan  

 Etablering av ”Bitlocker” diskkryptering på klientdatorer – förhindrar obehörig åtkomst till information på 
hårddisken.  

 

HR-avdelningen 

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 verksamhet till 

kommunens medborgare.  
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Året 2020 har naturligtvis varit starkt präglat av pandemin. Det har för kommunen som arbetsgivare inneburit 

många utmaningar när det gäller arbetsmiljö, bemanningsplanering och kommunikation. Allt i syfte att kunna 

erbjuda en trygg och säker verksamhet men också för att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats. 

För kommunen har det också inneburit en totalt förändrad arbetsmarknad vilket också avspeglar sig i vårt arbete 

med kompetensförsörjning.  

Kompetensförsörjning 
Offentliga sektorn i Sverige 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 arbetsgivarvarumärke och kommunikationsmaterial. 

 samarbete med gymnasie- och vuxenutbildning för att marknadsföra kommunens yrken till de som står 
inför omställning. Tre digitala konferenser har genomförts. 

 Under hösten har 14 medarbetare avslutat undersköterskeutbildning. Utbildningen är genomförd med stöd 
av Omställningsfonden. 

 Arbetsintegrerad lärarutbildning med två platser har startat under hösten. Två nya medarbetare har getts 
möjlighet att studera till lärare samtidigt och samtidigt arbeta i vår verksamhet. Satsningen sker i 
samarbete med Högskolan Väst och är ett led i att öka andelen behöriga lärare i vår verksamhet.  

 Tillsammans med kommuner i Fyrbodal genomför kommunen en utbildning för blivande ledare. Från 
Strömstads kommun har vi tre deltagare.  

 Under hösten har åtta personer anställts inom ramen för äldreomsorgslyftet. De kommer att läsa och 
studera samtidigt för att bli undersköterskor. Tjänsterna var attraktiva och många sökte dessa. 

 Ett förslag till beslut om heltid som norm har tagits fram. Förslaget innebär i korthet att befintliga anställda 
erbjuds öka sin tjänstgöringsgrad och att nya tjänster kommer att vara heltidstjänster. Syftet är att främja 
attraktiviteten som arbetsgivare, säkerställa jämställdhet men också att säkra kompetensförsörjningen. 

 
 

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. Kommunen har arbetat strategiskt med frågan och började i slutet av 2019 

se en förändring i sjuktalen. I och med de förändrade förutsättningarna som covid-19 har inneburit så har det varit 

svårt att göra jämförelser av sjuktalen detta år. Trots pandemin kan vi se att vi inte har sjuktal som skjuter i höjden 

vilket troligen beror på de insatser som gjorts under 2019 och 2020 för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och 

för att minska sjukfrånvaron.  

 
Insatser som har gjorts under 2020 är bland annat: 

 utbildning till alla chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

 Uppföljning av ny process för rehabilitering 

 medarbetarenkät som en del av det psykosociala arbetsmiljöarbetet 
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 Fortsatt arbete med Hållbara scheman.  

 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.  

 Planen var att under hösten 2020 genomföra ledarskapsprogrammet Utvecklande ledarskap (UL) samt 
påbörja ledningsgruppsutvecklingsarbete i samtliga ledningsgrupper. Tyvärr har pandemin gjort att vi har 
varit tvungna att flytta fram detta till våren 2021.  

 Sista delen av utbildningen Kommunikativt ledarskap har genomförts. 
 

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 samtidigt som lagar och avtal ska efterföljas.  

  

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 svår att följa under 2020 med anledning av pandemin och det ökade kravet att vara hemma vid 
minsta symptom. Utifrån att vi trots detta endast har knappt 1 procentenhet högre frånvaro än föregående år kan 
vi anta att siffrorna hade varit sjunkande om detta hade varit ett normalt år.  Vi kan 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.  

2020 års medarbetarenkät var en kort version som vi genomför vartannat år. Medarbetarenkäten möjliggör 
jämförelser mellan år men även mellan olika arbetsplatser. Årets index för så kallat Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) var 79 vilket är en ökning jämfört med tidigare år och vi har nu ett HME som ligger 
på genomsnittet för Sveriges kommuner. Väldigt glädjande är att indexen för ledarskap och för motivation ökar från 
78 till 80. I årets enkät hade vi utöver HME frågorna tagit med frågor om hur medarbetarna har upplevt pandemin 
utifrån information, skyddsåtgärder, oro mm. Resultatet ger i stort ett gott betyg till kommunens 
informationsinsatser samt chefernas förmåga att hantera situationen. 46 procent har dock känt oro och känner sig 
negativt påverkade av situationen.  

MÅLUPPFYLLELSE 
Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Övergripande mål 
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2030 är Strömstad 
en fossiloberoende 
kommun 

Upprätta 
handlingsplan utifrån 
framtagen strategi 
med tidssatta 
utvecklingsmål  

 
  

 

 
  

 

Under året har Klimatlöften antagits som 
kommunen kommer att arbeta mot under kommande år. 
 
Arbetet med laddplatser har resulterat i att avtal nu har 
tecknats där ett privat företag får tillgång till kommunal 
mark. Sex laddplatser kommer att erbjudas på 
Torskholmen där möjlighet till snabbladdning kommer att 
finnas på två av dem. 
 
Strömstad kommun har ingått som part i arbetsgrupp för 
att ta fram en gemensam strategi för laddinfrastruktur. 
Projektet drivs av Fyrbodals kommunalförbund. 

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 
2030 uppfyller 
Strömstad de 
globala målen för 
Hållbar utveckling - 
AGENDA 2030 

Upprätta en 
kommunövergripande 
strategi för arbetet 
med agenda 2030 

 
  

 

 
  

 

Strategin är framtagen och kommer att gå ut på remiss till 
nämnderna i början av 2021 

2030 upplever 
Strömstads invånare 
livskvalite och 
trygghet genom 
jämställd och jämlik 
tillgång till vård, 
omsorg, service och 
aktiv fritid 

Tillse att organisation 
finns på plats med 
tillhörande plan för 
fritidsverksamheten 

 
  

 

 
  

 

En organisation finns på plats, vad det gäller fritidsgård, 
friluftsliv och föreningsliv 

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 
2030 är Strömstad 
en attraktiv kommun 
med en levande 
stadskärna med 
många 
mötesplatser, 
välkänd för hållbara 
kultur-, idrotts- och 
nöjesarrangemang i 
hela kommunen. 

Kommunstyrelsen tar 
ett samordnande 
ansvar som 
styrgruppsordförande 
inom ramen för 
projektet ´Ett 
attraktivare 
Strömstad´ 
(arbetsnamn för ett 
samverkande 
ledningsorgan mellan 
kommun och 
näringsliv i syfte att 
öka Strömstads 
attraktionskraft som 
ort). 

 
  

 

 
  

 

Utvecklingssamarbetet tar sin ansats i en gemensam 
BID-ansökan och projektet kommer att sorteras in under 
Kraftsamling Norra Bohuslän. Ambitionen är att arbeta 
fram ett förslag till en gemensam samarbetsorganisation. 

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen 
2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen 

Kommunstyrelsen 
ska skapa 
förutsättningar för 
bostadsbyggande. 

 
  

 

 
  

 

Inga nya detaljplaner har godkänts under året.  

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 
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2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål med 
goda 
pendlingsmöjligheter 

Kommunstyrelsen 
ska aktivt utöva 
påverkan mot 
berörda intressenter i 
syfte att Strömstad 
ska upplevas som ett 
lättillgängligt 
besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter. 

 
  

 

 
  

 

Dialog har förts med Västtrafik och andra aktörer. Dock 
utan resultat. Kontinuerlig dialog kommer att föras men 
frågan i sin helhet gällande infrastruktur kommer även att 
omhändertas inom ramen för projektet Kraftsamling Norra 
Bohuslän. 

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan 
effektiva 
persontransporter 
och är rustad för 
transporter till 
Norge. 

Att utöva stark 
påverkan i nätverk för 
Bohusbanan 
tillsammans med 
bohuskommunerna.  

 
  

 

 
  

 

Dialog och samverkan har förts för påverkan i alla forum 
där Bohusbanan diskuteras. I nuläget ser vi inga resultat i 
närtid. 
 
Kontinuerlig dialog kommer att föras men frågan i sin 
helhet gällande infrastruktur kommer även att 
omhändertas inom ramen för projektet Kraftsamling Norra 
Bohuslän. 

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum  
2030 är Strömstad 
en attraktiv plats för 
företagsetableringar 
som vill verka i vår 
gränsregion, bland 
annat inom miljö- 
och havsnäring. 

Kommunstyrelsen 
ska ta en aktiv roll för 
att öka 
attraktionskraften för 
företagsetableringar. 

 
  

 

 
  

 

På grund av den rådande situationen med covid-19 har 
det systematiska arbetet med företagsetableringar varit 
ryckigt, medans vi redan tidigt 2021 ser en positiv 
uppgång av företagsetableringar och intressenter. Under 
våren gjordes en översyn av näringslivs- och 
turismfunktionen vilket renderat i en anställning av en 
näringslivsansvarig och en samorganiserad enhet av 
näringsliv och turism som är direkt underställd 
kommundirektören från årsskiftet 2021. 

Jämställdhet, jämlikhet och integration 
2030 åtnjuter alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och 
känner sig 
välkomna. 

Tillse att 
jämlikhetsplanen 
uppdateras och följs 

 
 

 

 
  

 

Jämlikhetsplanen har under 2020 kompletterats med 
riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete samt genomgått en 
revidering. Målen i planen är inte uppnådda. Målen har 
därför förlängts med två år. Mycket av arbetet har fått stå 
tillbaka på grund av coronapandemin. 

 

EKONOMISK REDOVISNING 

Driftsredovisning 
Kommunledningsförvaltningen samlade resultat för år 2020 är -0,2 mnkr efter förändring av semesterlöneskuld. 

Resultatet före förändring av semesterlöneskuld är +0,2 mnkr. Under året har fler semesterdagar sparats jämfört 

med föregående år. Utfallet efter förändring av semesterlöneskuld har därför inneburit ett resultat som överskrider 

budget något. 

Verksamhetens intäkter har legat på en 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. Under år 2020 minskade intäkterna på grund av lägre uthyrningsgrad av idrottsanläggningar samt 

minskade annonsintäkter för infocenter.  

Personalkostnaderna ökade de mellan 2016 och 2017 då budgeten för två controllers från tekniska förvaltningen 

och barn- och utbildningsförvaltningen flyttades till kommunledningen. Från år 2018 och framåt har 
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personalkostnaderna utvecklats i nivå med löneutvecklingen. Under år 2020 återanställdes en näringslivsutvecklare 

som påbörjade sin tjänst under hösten.    

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. År 2020 har lokalkostnaderna ökat då kostnaden för städ bokförs här istället 

för som tidigare under övriga driftskostnader. Detta är även förklaringen till att övriga driftskostnader har minskat 

mellan år 2019 och år 2020.  

 

Driftsredovisning           

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 13,3 14,8 9,7 9,0 9,0 

Personalkostnader -43,0 -41,4 -40,2 -39,1 -37,0 

Lokalkostnader -15,3 -13,8 -14,8 -14,3 -13,3 

Övriga driftskostnader -27,6 -28,8 -27,1 -24,8 -24,9 

Verksamhetens kostnader -85,9 -84,0 -82,2 -78,2 -75,2 

Avskrivningar -2,9 -3,2 -3,1 -2,6 -2,9 

Verksamhetens nettokostnad -75,6 -72,4 -75,7 -71,9 -69,1 

Finansnetto -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 

Resultat exkl förändring av semesterlöneskuld -75,9 -72,7 -76,0 -72,2 -69,4 

Förändringar av semesterlöneskuld -0,4 -0,3 0,6 0,0 0,6 

Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld -76,3 -73,0 -75,4 -72,2 -68,8 
 

Inom kommunledningsförvaltningen visar utvecklings-, hr- och ekonomiavdelningen på underskott mot budget. 

Utvecklingsavdelningen har haft ökade kostnader som är relaterade till coronapandemin. Dels intäktsbortfall i form 

av minskad uthyrning av idrottslokaler. Kommuner har kunnat söka bidrag från staten för merkostnader som 

uppkommit på grund av coronapandemin, men minskade intäkter har inte kunnat återsökas. En företagslots har 

även anställts under året för att hjälpa kommunens företagare vilket har inneburit en merkostnad. 

Hr-avdelningen har under året haft en sjukskrivning som ersatts genom konsultstöd vilket inneburit en merkostnad. 

Friskvårdsbidraget har även i år utnyttjats i högre grad än vad som budgeterats, vilket i grunden är positivt. Inför år 

2021 har budgeten för friskvårdsbidraget ökat i syfte att främja friskvården för medarbetare. Ekonomiavdelningen 

har budgetansvar för kommunens försäkringar där kostnaderna har ökat i jämförelse med tidigare år. Avdelningen 

för kansli och kommunikation redovisar ett överskott då vissa aktiviteter ej genomförts till förmån för 

förvaltningens bokslut. Hit hör tidning till allmänheten. Överskottet förklaras även av att annonsutgifter kunnat 

eftersökas under pandemin samt av minskat vikariebehov. 

De politiska arvodena har varit lägre under år 2020 och innebär därför positiva avvikelser mot budget. När det gäller 

avdelningen för kansli och kommunikation har de faktiska avskrivningarna blivit markant lägre än budget. Även it-

avdelningen avslutar året med en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen har varit återhållsam under året då det har 

rått en osäkerhet kring i hur stor utsträckning förvaltningen och kommunen skulle ersättas för merkostnader på 
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grund av covid-19. Detta innebär att det intäktsbortfall som förvaltningen haft har kunnat hanteras till stor del inom 

budgetramen. 

 

 

        

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige -3,2 -3,4 0,2 

Kommunstyrelsen -2,3 -2,6 0,4 

Utvecklingsavdelningen -24,2 -23,7 -0,5 

Kommunledning -4,3 -4,4 0,2 

Avd för kansli och kommunikation -12,0 -12,5 0,6 

Hr-avdelningen -8,2 -7,7 -0,5 

Ekonomiavdelningen -11,4 -11,2 -0,2 

It-avdelningen -10,4 -10,5 0,1 

Summa -75,9 -76,1 0,2 

Förändring av semesterlöneskuld -0,4 0,0 -0,4 

Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld -76,3 -76,1 -0,2 
 

Investeringsredovisning 
De samlade investeringarna i kommunstyrelsens verksamhet under 2020 uppgår till 3,5 mnkr. Investeringarna avser 

i huvudsak uppgradering av kommunens ekonomisystem, beslutsstöd samt införande av e-handelsplatsformen 

Marknadsplats. Investeringar har även gjorts bland annat inom it, konst och införande av e-arkiv. Ett flertal projekt 

har påbörjats under året men kostnaderna har ännu inte fallit ut. Investeringsmedel på cirka 1 mnkr har därför förts 

över till 2021 års investeringsbudget. 

     

Belopp i mnkr Budget Utfall 

70120 KS Metakatalog 0,5 0,0 

70220 KS Kultur konstn utsmyckning 0,4 0,4 

70320 KS Akutservicebil IT 0,3 0,0 

70420 KS Vshrelat invest i hyrda lok 0,2 0,0 

70520 KS Förbrukningsinv o utv IT 0,2 0,1 

70620 KS Systemutveckl centr system 0,2 0,2 

70720 KS integr försystem RD o HG 1,5 1,3 

70820 KS Utbyte av acesspunkter 0,3 0,3 

70920 KS Nätsäkerhet 0,2 0,2 

71020 KS Medborgarrelaterad e-förv 0,2 0,0 

71120 KS Digitalisering bank-id 0,2 0,0 

71220 KS Integrationsmotor e-tjänst 0,2 0,0 

71320 KS E-arkiv 0,3 0,3 

71420 KS Ärendehanteringssystem 0,2 0,0 

Investeringsmedel överförda från 2019 till 2020 0,0 0,0 
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70218 Aktivitetsyta Skee 0,2 0,0 

70119 KS IT Nätsäkerhet 0,2 0,2 

70219 KS IT Förbrukningsinv o utveck 0,1 0,1 

70411 Systemutveckl centrala system 0,2 0,2 

70419 KS Digitalisering, bank-id 0,1 0,0 

70619 KS E-handelssystem 0,3 0,3 

70719 KS Skatepark 0,2 0,0 

Summa 5,9 3,5 

 

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Antalet årsarbetare (som mäter den överenskomna arbetstiden) på kommunledningsförvaltningen per siste 
december 2020 är fyra fler än samma datum föregående år. En rad förändringar har skett men i huvudsak beror 
ökningen på att personal flyttats internt inom kommunen, till exempel har en medarbetare flyttats från tekniska 
förvaltningen till kommunledningsförvaltningen och Kommuncenter. En omfördelning har även gjorts av tjänsten 
som kommunjurist mellan miljö- och byggförvaltningen (40 procent) och kommunledningsförvaltningen (60 
procent). Rekrytering av näringslivsutvecklare har skett under året. Lokstallet har tidigare haft timanställd 
personalresurs som nu anställs med månadslön. Fritidsverksamheten har efter beslut om utökad budget ökat 
personalstyrkan runt fritidsgården med en tjänst.  

Sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse mot föregående. Dock är det viktigt att poängtera att i en liten 
förvaltning så ger en långtidssjukskrivning stor påverkan på nyckeltalen.  

 Kommunledningsförvaltningen 2020 2019 2018 

Antal anställda 66 61 63 

   varav kvinnor 39 36 26 

   varav män 27 25 37 

Antal årsarbetare 62 58 59 

Medelålder 56 55 55 

Andel heltidsanställda i %  88 89 83 

   varav kvinnor 89 89 83 

   varav  män 86 90 81 

Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 3,4 2,7 2,5 

   varav kvinnor 4,3 6,6 3,3 

   varav  män 2,0 1,3 1,5 

Långtidssjukfrånvaro (andel i % >59 dgr) 82 66 25 

 

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS INTERNA 
KONTROLL 
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några allvarliga 

eller akuta brister avseende den interna kontrollen. Några av de områdens som ingått i internkontrollplanen är dock 

under utveckling och bör följas även under nästa år.  
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Momshanteringen har stärks under året och vår uppföljning visar även att det finns goda rutiner för rapportering av 

frånvaro.  

Årets tillsyn av dataskyddsombudet har förskjutits i tiden och den rapport som kommer under våren 2021 bör 

därför följas upp i internkontrollplanen för 2021. Åtgärder behöver fortsatt vidtas för att stärka den interna 

kontrollen när det gäller upphandling och inköp samt lokalförsörjning varför även de områdena föreslås för 

internkontrollplanen 2021.  

 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Den förväntade utvecklingen under verksamhetsåret 2021 kommer att präglas av ett fortsatt fokus på 
pandemisituationen och kommunledningsförvaltningen kommer att utöver sitt ordinarie uppdrag fortsatt behöva 
stötta de andra förvaltningarna i större utsträckning än vid ett normalår. 
 
Omställningssatsningen som går under arbetsnamnet Kraftsamling norra Bohuslän kommer att accelerera under 
våren där vi tillsammans med VGR och Tillväxtverket fokuserar på ett utvecklingsarbete mot ett större och bredare 
näringsliv vilket ska rendera i fler arbetstillfällen. 
 
Kommunstyrelsens beslut att aktivera ett nytt detaljplanearbete i centrumkärnan en viktig pusselbit för att få igång 
en centrumutveckling. Påbörjad dialog med näringslivet kring platsutveckling behöver hitta en organisationsform 
under 2021. 
 
I det kommunövergripande arbetet med att samordna arbetet mot de nyligen antagna etappmålen kommer vi att 
under året se en hel del utvecklingsarbete. Inte minst inom digitaliseringsområdet och våra e-tjänster. Det kommer 
att erfordras både ledning, styrning och prioritering för att säkra ett förankrat och samordnat genomförande. 
Införandet av en utökad, gemensam servicefunktion (Kommuncenter) ska slutföras under året. 
 
I övrigt är de något osäkra ekonomiska konsekvenserna kring pandemin en faktor som hela tiden behöver följas för 
att kunna gasa och bromsa utan att den totala kommunekonomin äventyras. 
 
Det är dock en vältrimmad organisation med ett tydligt uppdrag som tar sig an detta verksamhetsår och det är ändå 
med en god förhoppning vi tar oss an uppgiften.       
 
 
 


