
VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN 2016 

Kommunstyrelsen 
Ordförande  Peter Dafteryd 
Förvaltningschef  Maria Reinholdsson 
 
Kommunstyrelsen är kommunens strategiska ledning. Ansvarsområden är 
näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur- och fritid, folkhälsosamordning, 
kollektivtrafik, information samt stöd och service inom administration, ekonomi, IT och 
personal. 
 

 
 
Ekonomiskt resultat för 2016 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,6 Mnkr. 

Det finns två större negativa budgetavvikelser. Den ena är på kommunledning vilket är beror på 
användandet av externa konsulter under året. Konsulterna hade uppdrag för att underlätta 
införandet av den nya organisationen samt att genomlysa administrativa processer. Dessa uppdrag 
avslutades i slutet av 2016. 

Kultur- och fritids underskott hänförs till aktivitetshallen där intäkterna inte når budgeterad nivå. 
Detta är ett problem som måste beaktas under 2017 då många avtal som berör driften av 
verksamheten går ut. 

Ett större budgetöverskott återfinns inom utvecklingsavdelningen och kan hänföras till att konsulter 
inte använts inom översiktsplaneringen i den nivå som det budgeterats.  

I övrigt är det mestadels mindre avvikelser positiva avvikelser mot budget som  delvis beror på 
införandet av den nya organisationen, sjukskrivningar, personalomsättning. 

 

KOMMUNSTYRELSE Nettokostnader
Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse

Kommunfullmäktige 2 800 2 816 16
Kommunstyrelse 2 438 2 274 -164
Kommunledning 6 952 5 765 -1 187
Utvecklingsavdelning 6 147 6 750 603
Kultur och fritid 12 344 11 340 -1 004
Kommunikationsavdelning 7 984 8 379 395
Vaktmästeri och gemensam service 1 366 1 461 95
HR-avdelning 6 541 6 625 84
Ekonomiavdelning 8 592 8 830 238
IT-avdelning och växel 13 591 13 900 309
Summa 68 755 68 140 -615



 
Investeringar 
 

 

Årets investeringar uppgick till 9,5 Mnkr varav renovering av Stadshuset uppgick till 8,3 Mnkr. Den 
totala investeringsbudgeten är 18,5 Mnkr. 

Anslag för stadshuset som inte tagits i bruk uppgår till 6,1 Mnkr. 

Anslaget för nätutveckling har inte använts under 2015 på grund av att man ligger efter 
investeringsplanen. 

Systemutveckling centrala system pågår och större kostnader kommer 2017. Då införs 
måluppföljningsmoduler, nya moduler till w3d3, HR systemet och Raindance.  

E-strategiutveckling handlar om utveckling av våra e-tjänster.  

E-arkiv upphandlas och införs under 2017. 

Anslaget för Integrationsmotor tas i anspråk då utvecklingen av e-tjänster tar fart.  
 

Övergripande förbättringsarbete och verksamhetsutveckling 
Under året har arbetet med att effektivisera rutiner och processer pågått med syftet att minimera 
det manuella arbetet, kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera. Exempel på insatser under året: 

• Ny finansieringslösning för IT-inköp - frigör kapital samt minskar administrationen. 
• Digitalisering av måltidsavdrag - ersätter en manuell rutin med pappersblanketter  
• Övergång till e-faktura - förbättrar kontrollen och ökar servicen till leverantörerna. 

De pappersfakturor som fortfarande skickas skannas i Strömstad, och inte som 
tidigare, i Malmö. 

• Dokumenthanteringsplan – en omfattande översyn av flöden för alla typer av 
dokument som förekommer inom kommunen. Syftet är att effektivisera och säkra 
kvaliteten i hanteringen. Planen ska även underlätta införandet av ett e-arkiv som 
inleds 2017. 

• Utveckling av HR-processer – strategisk rådgivning och hjälp i personalfrågor, samt 
ny digital medarbetarhandbok och chefshandbok. 

Investeringsredovisning Utfall Budget Avvikelse
KOMMUNSTYRELSE
IKT Nätsäkerhet 233 253 20
IKT Nätutveckling 0 751 751
IKT Inventarier o utveckling 236 264 28
Systemutveckl centrala system 639 1 255 616
E-strategi utveckling 0 75 75
ADM E-arkiv 69 300 231
Vsh-rel inv hyr lok-stadshus 8 333 14 489 6 156
Konst 0 420 420
Integrationsmotor - E-tjänster 0 500 500
Ärende- o dokumenthanteringssystem 0 200 200
Summa KS 9 510 18 507 8 997



• Processkartläggning - med syfte att digitalisera rutiner eller ersätta dessa med e-
tjänster. Exempel är rutinen för arvoden till ledamöter. 

• Nytt intranät – med möjligheter till bättre stöd och service internt samt ökad 
samhörighet i hela kommunkoncernen. 

• Översyn av fordonsadministration – Åtgärdplan togs fram 2016 för att öka 
effektiviteten i fordonsanvändningen. Genomförs i samverkan med tekniska 
förvaltningen. 

 

Verksamhet 

Omorganisation genomförd 

Den omorganisation av Kommunledningsförvaltningen som beslutades 2015 har genomförts under 
2016. Den tidigare administrativa avdelningen har omvandlats till en kommunikationsavdelning, 
strateger inom olika områden har samlats i en utvecklingsavdelning och myndighetens 
personalavdelning är numera en HR-avdelning med kapacitet att hantera dagens kommunrelaterade, 
komplexa arbetsgivarfrågor. Året har präglats av arbete för att etablera nya samarbetsformer internt 
och mot externa intressenter. Samtliga avdelningar har varit fullt sysselsatta med såväl underhålls- 
som utvecklingsarbete med fokus på effektiva och rättssäkra rutiner och processer. 

Service och tillgänglighet för invånarna har varit högt prioriterat. Nya interna mål med tydlig bäring 
på service och kvalitet har tagits fram.  
 
 
 
Tillgänglighet och service 
Kommunens tidigare växelfunktion ersattes under året av ett Kommuncenter med förhöjd 
servicenivå till invånare och företag. Kommuncenter har till skillnad från tidigare, öppet även under 
lunchtid. SKL:s servicemätning visar på bättre resultat i fråga om tillgänglighet för både e-post och 
telefoni efter förändringen. I Kommuncenter har flera av kommunens experter erbjudit drop-in 
verksamhet. Hit hör rådgivning inför bygglov, färdtjänst energi- och klimatrådgivning samt 
företagsfrågor. Antalet följare i kommunens officiella facebook-kanal har ökat med närmare 300 
under året och ett förbättringsarbete av webbplatsen stromstad.se har inletts. Samtliga kommunens 
blanketter har kartlagts och en bedömning av vilka som är lämpliga att omvandla till e-tjänster har 
gjorts. En förstudie inför ett eventuellt införande av en kommunapp för bättre medborgardialog har 
genomförts. 

 

 

 

Turism/infocenter 

Infopoints och handlingsplan 
Turistbyråverksamheten vid Strömstad Infocenter har moderniserats ytterligare och så kallade 
Infopoints har etablerats hos flera aktörer inom besöksnäringen i syfte att möta framtidens 



efterfrågan på service. En ny webbplats för destinationen Strömstad och Kosterhavet har driftsatts 
under året. Arbetet med den politiskt beslutade handlingsplanen för besöksnäringen i Bohuslän har 
pågått planenligt och Strömstad var värd för årets stormöte i mars 2016. 

 

VM i orientering – årets händelse 
Årets i särklass största händelse och upplevelse var VM i orientering. Strömstads kommun var som 
värdkommun tillsammans med Tanum, en av nyckelaktörerna i arrangemanget. Uppdraget innebar 
att dels bidra till ett väl genomfört arrangemang, dels utnyttja marknadsföringsmöjligheterna för 
Strömstad. Närmare 15 000 personer kan ha besökt Strömstads centrum de dagar när tävlingar hölls 
i centrum. Logistiken fungerade dock väl och Strömstad framstod som en arrangörsstad med god 
kapacitet. VM direktsändes i 16 länder och mediegenomslaget var mycket stort. 200 000 personer 
såg direktsändningen från sprinttävlingarna i centrala Strömstad. 

 

Näringsliv 

Samverkan kring ny näringslivsstrategi  
Under hösten startade arbetet med en ny näringslivsstrategi. Företagare, politiker och 
kommuntjänstemän har gemensamt tagit fram ett antal fokusområden som ska ingå i den nya 
strategin. Strategin beräknas antas under våren 2017. Under året har kommunen, tillsammans med 
övriga kommuner i norra Bohuslän, antagit en marin näringslivsstrategi. Denna ska implementeras i 
den övergripande näringslivsstrategin.  
 
Dialog och utveckling 
En förutsättning för ett bra företagsklimat är att det finns goda möjligheter till dialog mellan 
näringslivet och kommunen. Under året har Strömstads kommun, tillsammans med företagen, 
arbetat för att skapa en utökad dialog och fler mötesplatser. Några exempel är företagsträffar, 
frukostmöten, företagsbesök, deltagande i lokal företagsmässa och dialog med Tjärnö/Lovén center 
om möjligheter till utökad samverkan.  
 
Centrumutveckling 
Ett levande centrum är en viktig del av vision 2030. Kommunens utvecklingsarbete samordnas i 
projekt ”Stadens år” och omfattar planarbete, arbete med gator och allmänna platser samt andra 
utvecklingsprojekt som ”Urban Platsinnovation”, ett interregprojekt med handels- och turistfokus. 
Samverkan med näringslivet och genomförande av aktiviteter för utveckling av centrum kommer att 
fortsätta under 2017.  
 
Utökad service 
Kommunens näringslivsstrateg har sedan hösten 2016 funnit tillgänglig ett antal timmar i veckan i det 
nyinvigda Kommuncenter i stadshuset. Dessutom finns en lotsgrupp med representanter från 
samhällsbyggnad, miljö och tekniska förvaltningen som sammankallas när företag har behov för svar 
på frågor som berör flera förvaltningars ansvarsområden. Ytterligare en kommunikativ nyhet som 
riktar sig till näringslivet var starten av månatliga, digitala nyhetsbrev som påbörjades under våren. 
Nyhetsbreven innehåller kort information om företagsspecifika frågeställningar.  
 
 
 



 
 

 

 
 

Kultur 

Planering inför ett kulturhus 

Under året togs beslut om att låta renovera Skagerack för tre miljoner kronor. Samtidigt skrevs ett 
hyreskontrakt med ägaren AB Strömstadslokaler om att använda huset till kultur- och 
fritidsaktiviteter. Arbete med att planera renovering Skagerack samt utreda bästa former för drift och 
innehåll inleddes under hösten. 

Lång säsong på Lokstallet 

Konsthallen Lokstallet hade en ovanligt lång säsong med flera internationella gäster, bland dem den 
tyska konstnärinnan Katrinem och norska skulptörförbundet. Årets konstnär blev Francesco Scavetta 
från ”Vitlycke Centre for Performing Arts” som genomförde två dansföreställningar i absolut 
världsklass på Lokstallet. 

 

Strömstad - en litterär huvudstad 

Två isländska, en engelsk och två svenska författare gästade Strömstad under en vecka i februari i 
samband med Winter Word Festival 26-27 februari 2016. Genom samarbete med projektet North 
Sea Writers Exchange och Författarcentrum Väst kunde de fem författarna under sin stipendievecka 
både uppträda på festivalen samt få tid för eget arbete och samtal, utflykter och diskussioner med 
varandra. Totalt gästade nio författare Strömstad och ytterligare sex gästade olika orter i regionen. 
 

Winter World Festival och Live Art 

Winter Word Festival arrangerades traditionsenligt den sista helgen i februari. Ett ovanligt men 
mycket uppskattat inslag var ”tittskåpet”, där besökare fick ta del av en fantasifull och omfattande 
verksamhet. Live Art arrangerades för fjärde gången, denna gång med fokus på yngre nordiska 
performancekonstnärer. Vetenskapsfestivalen arrangerades av Strömstads akademi med bland andra 
Christer Fuglesang som inbjuden talare. 

 

Författarbesök och barnteater 

Under hösten arrangerades för första gången ett författarbesök i samarbete med den regionala 
scenen Forum för poesi och prosa. Gäster var Steve Sem-Sandberg och Qaisar Mahmood. Exempel på 
andra kulturarrangemang som stöttades av kommunen under 2016 är: konserter av föreningen 
Akustisk musik i Strömstad, allsång i stadsparken samt barnteatern Kapten Kuling på Friluftsmuseet 

 

 



Folkhälsoarbete 

Strömstads kommuns folkhälsoarbete 2016 har utgått från Folkhälsoplan 2016-2019, framtagen av 
Folkhälsorådet. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barn- och unga har varit en prioriterad målgrupp. 
Jämlika och jämställda livsvillkor, psykisk hälsa och goda levnadsvanor var viktiga insatsområden 
2016. 

Folkhälsan kan främjas genom insatser i alla kommunens verksamheter. Folkhälsosamordnaren och 
en drogförebyggande samordnare ger stöd i arbetet. Bland annat genom information om folkhälsa 
och folkhälsans betydelse liksom genom att ge råd om hur folkhälso- och barnperspektiv kan 
integreras i alla nämnders och förvaltningars verksamhet. Exempel på konkreta insatser som 
genomförts under 2016 med sikte på god folkhälsa är: 

Kompetensutbildning 

Under året hölls en kompetensutbildning för personal inom förskola, skola, socialtjänst och BUP i 
betydelsen av tidig anknytningens för barn. Folkhälsorådet stöttade även gymnasiets temaarbete 
under vårterminen: ”Från ohälsa till hälsa”.  

Strömstad överens 

Under 2016 etablerades visionen ”Strömstad överens”, en överenskommelse med föräldragrupper, 
skola och föreningar om att ingen under 18 år ska få tillgång till alkohol. Årliga 
drogvaneundersökningar och tydlig föräldrainformation är viktiga verktyg för att nå målet.  

Integration och nytt utegym 

Folkhälsan har även stöttat flera insatser med fokus på integration, som Global café och Kulturhäng. 
Det nya utomhusgymmet på Kärleksudden som stod klart under sommaren och Hälsans stig som 
rustats upp med nya skyltar, är exempel på insatser för ökad fysisk aktivitet. Seniorhälsans dag 
genomfördes i september i samverkan med studieförbund och pensionärsföreningar. Totalt har 
Folkhälsorådet beviljat 20 ansökningar och fördelat 630 000 kr till utvecklingsarbete inom folkhälsa. 

Trygghetsenkät och medborgarlöften 

Ny kunskap inom det brottsförebyggande arbetet tillsammans med medborgarnas svar på årets 
trygghetsenkät ligger till grund för de medborgarlöften som polis och kommun givit inför 2017. 
Trygghetsenkäten beskriver invånarnas upplevda trygghet. Under året har även en kartläggning av 
psykisk ohälsa utförts.  

 
 
 
Personal 
 
Årets medarbetarenkät 
En kortversion av medarbetarenkäten genomfördes under hösten. Enkäten innehöll frågeområdena 
motivation, ledarskap och styrning, vilket sammantaget ger svar på kommunens HME - Hållbart 
medarbetarengagemang. Det är andra året kommunen mäter HME och resultatet visar på en ökande 
nöjdhet hos medarbetarna. Framförallt har värdena ökat när det gäller kännedom om 
verksamhetens mål samt inom frågeområdet kring motivation. Kommunen kommer att genomföra 
den mer omfattande versionen under hösten 2017.  



 

Lönepolitik och handlingsplan för jämställda löner 
Ett arbete genomfördes 2015-2016 med arbetsvärdering och lönekartläggning. Arbetsvärderingarna 
kommer att ligga till grund för kommunens lönepolitik samt vara underlag för löneöversyn, 
rekrytering, kompetensanalys mm. Lönekartläggningen syftar i första hand till att uppfylla 
Diskrimineringslagens krav på att utreda och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män, men ger också underlag för den handlingsplan för jämställda löner som kommunen har fastlagt 
under året.  
 
Stort rekryteringsbehov 
Kommunen har under året märkt av konkurrensen om arbetskraft. Särskilt svårt har det varit att 
rekrytera kvalificerade handläggare inom miljö- och bygg, socialtjänsten samt lärare. Även vid 
rekrytering av chefer finns problem att hitta kvalificerade sökande. Kommunen behöver en strategi 
när det gäller att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och ett arbete har påbörjats med 
en kommungemensam kompetensförsörjningsplan.  
 
Arbetsmiljö och sjukskrivningar 

Sjukskrivningarna ökar både i kommunen och i hela riket. Nya riktlinjer för rehabiliteringsarbetet har 
tagits fram och börjat implementeras i verksamheterna. Det behöver även arbetas mer med 
förebyggande åtgärder samt arbetsmiljöarbete. Kommunen har skaffat ett digitalt system för att 
anmäla och följa upp olycksfall och tillbud. I systemet KIA (kostnadsfritt från AFA) kommer även 
arbetsmiljöronder att kunna dokumenteras och följas upp. KIA ger möjlighet för både medarbetare, 
skyddsombud och chef att ha bättre överblick över anmälningar och vilka åtgärder som vidtagits. 
Rapporter och statistik kommer också att ge bättre underlag för dialog i skyddskommittéer om 
förebyggande insatser och fortsatt arbetsmiljöarbete. 
 

 

Miljöarbete 
Ett aktivt arbete med miljö, klimat och energi är nödvändigt för att möta klimat- och 
miljöförändringarna. Exempel på viktiga åtgärder enligt inriktningsdokumentet ”Mål och Budget 
2016” är: minska elanvändningen, stimulera produktion av förnyelsebar energi, satsa på infrastruktur 
för effektivare transporter, fysiskt planera för hållbara strukturer och inte minst att öka människors 
kunskap om dessa frågor. Exempel på insatser för en bättre miljö under året är: 

Kunskapsuppbyggnad 

Ekoparken har även i år varit väl nyttjad av skolklasser från både Strömstad och andra kommuner. 
Besökssiffran 2016 är drygt 3200 och det har i perioder varit fullbokat. Utställningar, visningar, 
föredrag och exkursioner med utgångspunkt i Ekoparkens verksamhet har behandlat en rad olika 
teman såsom allemansrätt, energi och klimat, livsmedel, fotosyntes, återvinning, vatten och avlopp, 
fåglar, blommor, småkryp, bin, geologi, ekosystemtjänster, lokalt miljöarbete, historiska 
tillbakablickar med mera. 

Energi och klimatrådgivning 

Allmänhet, småföretag och organisationer har under 2016 kostnadsfritt kunnat använda kommunens 
energi- och klimatrådgivare för information och råd om alltifrån solenergi och energieffektivisering 
till olika investeringsbidrag. Statligt stöd utgår för kommunal energirådgivning. Sedan hösten 2016 
har rådgivaren varit baserad i Kommuncenter i Strömstads stadshus. 



Gröna mötesplatser 

I samarbetsgruppen för evenemang  ”Gröna mötesplatser” samverkar kommunen tillsammans med 
Sven Loven centrum för marina vetenskaper, Naturum Kosterhavet och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Exempel på arrangemang under året: Främmande arter i havet, Kreativt återbruk, 
Nakensnäckor, Grodsafari, Sandödlesafari, Släktforskning, Guidning på Rossö, Hur rädda kusten från 
igenväxning, Sill samt Fairtrade-kollektiv i Peru. 

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Under 2016 gick Strömstad med i  kommunnätverket Sveriges Ekokommuner (Sekom) som en av 
hundratalet medlemmar. Nätverket erbjuder utbildning, samarbeten och gemensamma nyckeltal för 
uppföljning av respektive kommuns miljöarbete. Under det första året har Strömstad kommun 
deltagit på nätverkets årsmöte och även tagit emot besök av Sekoms ordföranden. Vi redovisade 
under året statistik på den elva nyckeltal som nätverket använder för att beskriva kommunernas 
miljöarbete. 

 
 
 
Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen står som ansvarig helt eller delvis inom flertalet fokusområden och i detta avsnitt 
ges korta kommentarer till måluppfyllelsen. Utvecklingen går åt rätt håll inom flera målområden 
även om inte alla mål kunnat nås under året. Antalet borätter har inte nått målnivån, även om 
statistiken visar att det byggs mer i Strömstads kommun än i andra kommuner i jämförbar storlek. 
Förutsättningar för kulturhus finns genom förhyrningen av Skagerack, etablering i egentlig mening 
sker dock först under 2017. På sidorna nedan redovisas måluppfyllelsen inom de olika 
fokusområdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Bilaga 1 

 

KF Mål, Fokusområde och Nämndmål 

Bygga, Bo och Miljö 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Bostadsbyggandet 
prioriteras under hela 
mandatperioden 

 

 

 

Uppgraderad strategisk 
boendeplanen 
innefattande analys av 
boendeformer  

 

 

 

Plan uppgraderad under 
2016 Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Beslut fattades av KS 2016-09-15  

 

 

 

 

 

      

Uppleva och göra 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Strömstad skall vara ett 
attraktivt besöksmål 

 

 

 

VM i orientering skall sätta 
kommunen på kartan 

 

 

 

Antal turister från länder 
utanför norden +30 % 
2018 jmf 2014 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

Ja, mäts 2018 

 

 

 

 

VM i orientering betraktas av både arrangörer och värdkommuner som en stor succé. 
Boendeanläggningarna var fullbelagda inom en vid radie runt norra Bohuslän, och 
besöksnäringen inkl restauranger rapporterar om en välkommen extra vecka på 
sommarsäsongen. Logistiken fungerade väl och Strömstad framstod som en arrangörsstad 
med god kapacitet. VM direktsändes i många länder och mediegenomslaget var mycket stort. 
200 000 personer såg direktsändningen från sprinttävlingarna i centrala Strömstad. Det mesta 
talar för att VM gjort Strömstad känt för helt nya målgrupper, inom och utom Sverige vilket 
borgar för måluppfyllelse. Mätning av kvantitativt mål (30 %) kan ske först 2018. 



Strömstad skall vara en ort 
med en stimulerande och 
attraktiv fritids och 
kulturverksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett kulturhus skall 
etableras under 
mandatperioden 

Etablering klar Ja/Nej KS Delvis Politiskt beslut om att kommunen hyr Skagerack som kulturhus från 1/1 2017.  
Under hösten kommer dialog och samråd att ske med medborgare och andra intresserade, 
kring vilka verksamheter som ska etableras i kulturhuset. 

Omsorg och Hälsa 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

 

Nytt särskilt boende i 
Strömstad tätort står klart 
2018 

 

 

 

Projektering av särskilt 
boende skall genomföras 
2016 

 

  

 

Projektering genomförd 

Ja/Nej 

 

 

 

ON/KS/Ström
stadsbyggen 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Omsorgsnämnden  har lämnat förslag på placering av ett nytt särskilt boende.  (ON § 71  2016-
04-20).  

 

 

 



   

Näringsliv och arbete 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Strömstad kommun har ett 
brett näringsliv som säkrar 
arbetstillfällen och 
befolkningstillväxt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2016 skall ett 
näringslivsråd etableras 

 

Ett kundcentrum etableras 
under år 2016 

 

 

 

 

 

 

Förslag på utformande av 
en gemensam 
turistorganisation mellan 
näring och kommun 
framtagen under 2016. 

 

 

 

 

Etablering klar Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 

 

 

KS 

 

 

 

 

 

 

 
KS 

 

 

 

 

 

Ja 
 
 
 

Ja, delvis 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nej 
 

Ett näringslivsråd är tillsatt där politiker, tjänstemän och företagare är representerade. 

 

 

En ny reception i Strömstads stadshus med ökad kapacitet för service och bemötande öppnas i 
september. Satsningen utvärderas 2017 inför ev beslut om fullskaligt kundcenter. En ny 
webbplats för destinationen Strömstad och Kosterhavet har driftsatts under året. Under 
hösten 2016 sker utveckling av fler och bättre e-tjänster vilket ytterligare bidrar till ökad 
tillgänglighet 

 

 

 

 

Översyn av ansvaret avseende näringsliv, besöksnäring och turism  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

En arbetsmiljö som präglas av 
öppenhet, ett bra 
samtalsklimat och en miljö 
där olika uppfattningar 
respekteras och 
diskriminering motverkas 

Minskad 
personalomsättning (KF) 

 

 

Minskad 
långtidssjukrivning (KF) 

 

 

  

Ja/Nej 

 

 

 

Ja/Nej 

 

 

 

ALLA 

 

 

 

ALLA 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Personalomsättningen ökar 
 
 
 
 

 

Långtidssjukskrivningen ökar 



Ekonomi 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

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

Kostnader skall kortsiktigt 
inte överstiga budget och 
på lång sikt skall 
förändringsarbetet som 
genomförts medföra en 
lägre totalkostnad utifrån 
jämförbar verksamhet 

 

Varje avdelning i nya 
organisationen skall ta 
fram ett styrtal för 
uppföljning under 2016 
som mäter avdelningens 
produktivitet 

 

Resultatets andel av 
skatter och statsbidrag i 
genomsnitt de 4 senaste 
åren, uppgår till minst 2,0 
% vid mandatperiodens 
slut 

 

Soliditet inkl. 
pensionsskuld ska öka eller 
hållas oförändrad 

 

Nämndernas nettokostnad 
överstiger inte budgeterad 
nivå  

 

Mäts utifrån fastställd 
budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/ skatt och 
statsbidrag>= 2% 

 

 

 

Soliditet >= 21,8% 

 

 

Nettokostnad = 664,6 
mnkr 

 

KS 

 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

ALLA 

 

 

 

 

ALLA 

 

 

ALLA 

 

 

Delvis 

 

 

 

 

Delvis 

 

 

 

 

JA 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
JA 
 
 
 

 

Fastställd budget håller för den administrativa organisationen. När förändringsarbetet är 
genomfört och en helårseffekt kan mätas är det möjligt att se om målet är helt uppfyllt enligt 
styrtalet. 

 

 

 

Antalet manuella rutiner som digitaliserats. 
Antalet tjänster/verksamhetssystem som är tillgängliga via distansarbete. 

 

 
 
 

 

Budgeterat resultat uppnås 
 
 
 
 
 
 

Soliditeten beräknas öka 
 
 
 
 
 
Budgeterat resultat uppnås 
 
 
 



Varje nämnd tar fram 2 
styrtal som mäter 
produktivitet 

Ja/Nej 

 

ALLA 

 

Nej Nyckeltalen är inte beslutade i KS 

Processer 
Mål (KF) Styrtal/anvisningar Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Strömstad kommun ger en 
god service till invånare och 
näringsliv 

 

 

 

 

 

 

Förändringsarbetet och 
organisationsöversynen 
med fokus på strategisk 
ledning och 
kommunstyrelsens egen 
verksamhet ska vara 
slutförd 2016. 

Förändringsarbetet har 
startat Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ny organisation är verkställd. Ett genomgripande förändringsprojekt under namn ”ordning och 
reda” är uppstartat. Några av dess delprojekt är slutförda. Upprättande av 
dokumenthanteringsplan och införande av e-Arkiv är påbörjat. Kartläggning av och 
upprättande av nya rutiner för ett antal väsentliga processer är genomfört och medför 
kvalitetshöjning och effektivisering. HR-avdelningen har gjort ett stort arbete med att förenkla 
och förbättra övergripande rutiner/arbetssätt. Ny intern- resp. externweb kommer att 
lanseras under hösten. Gemensam kommunikations- och servicepolicy kommer att antas 
under hösten. 

 


