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1 Sammanfattning 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra 

kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. 

Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och 

styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på 

avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser 

och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska 

nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljnings-

rapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos (nämndernas prognoser 

utgår från utfall till och med mars),  

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december.  

Arboga kommun står inför en situation där det både behövs åtgärder för att kortsiktigt 

klara pandemin och utmaningar som kriget i Ukraina för med sig och att det krävs insatser 

för att bygga långsiktig ekonomisk hållbarhet.  

Utöver arbetet det ordinarie grunduppdraget genomförs många aktiviteter inom 

kommunstyrelseförvaltningen. Exempel på detta är förstudie ny grundskola, kommunens 

ansvar för flyktingar från Ukraina, förberedelser för allmänna val och nästa 

mandatperiod, beslutsstöd, chefoskop, planprioritering, utvärdering bolagisering, 

nuvärdesanalyser och exploatering inom handelsplats Sätra. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot den ekonomiska ramen på 500 tkr. 

Överskott finns under rubriken Gemensamma verksamheter där huvudorsaken är 

överskott i kollektivtrafiken. Underskott finns i andra verksamheter som främst beror på 

ökade personalkostnader då konsulter anlitats då det varit vakanser. Ekonomienhetens 

överskott beror på lägre personalkostnader då ekonomichefen är tillförordnad 

kommundirektör och ingen extrapersonal planeras. Kostenheten organiseras från och med 

1 april under Arboga Kommunalteknik AB. Underskottet för första kvartal härrör från 

upparbetad semesterlöneskuld. 

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 59,8 miljoner kronor jämfört 

med budgeterade 85,8 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 26 miljoner kronor. 

Orsaker till överskottet består av fyra delar.  Medlen för att komplettera markreserven ser 

just nu inte ut att användas i så stor utsträckning. Tidsförskjutningar i det fleråriga 

projektet att renovera Storgatan som framför allt beror på förskjutning under år 2021. 

Osäkerhet i nyttjandet av investeringsmedlen för Fiber samt två projekt inom exploatering 

som inte kommer att genomföras under 2022.    
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2 Inledning 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

har uppsikt över nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och 

genomförs.  

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka 

kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog med 

nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk och ekonomisk plan, utarbeta 

förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dessa till revisorerna för 

granskning.  

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade 

ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra 

kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. 

Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och 

styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på 

avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser 

och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om 

uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta 

utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna 

ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i 

en rapport och behandlas vid varje nämndssammanträde.  

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska 

nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljnings-

rapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos (nämndernas prognoser 

utgår från utfall till och med mars),  

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december.  

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, 

juni och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella 

åtgärdsplaner från nämnderna.  
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3 Driftuppföljning 

3.1 Verksamhet 

Arboga kommun står inför en situation där det både behövs åtgärder för att kortsiktigt 

klara pandemin och utmaningar som kriget i Ukraina för med sig och att det krävs insatser 

för att bygga långsiktig ekonomisk hållbarhet.  

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor utmaning för 

kommunen som organisation och för att trygga kompetensförsörjningen måste arbetet 

med att vara en attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling att vara i fokus.  

För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för framtiden behöver 

ytterligare detaljplaner tas fram. En reviderad planprioritering har beslutats av 

kommunstyrelsen.  

Efter en lång tid med förstudier och utredningar beslutade kommunfullmäktige att 

fortsätta med planeringen av att bygga ny grundskola där nuvarande Gäddgårdsskola 

finns. 

Under 2021 genomfördes en koncernombildning och det blir ett ökat fokus på hela 

koncernen för att se den totala kommunnyttan.  

Nedan beskrivs nuläge och framtid för verksamhetsområden och enheter inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommundirektör inklusive kommunikation 

För att möta framtidens utmaningar är det viktigt med strategiskt och operativt kvalitets- 

och utvecklingsarbete i samverkan med kommunledning, förvaltningar och kommunerna 

i Västra Mälardalen. I den översyn som KPMG genomförde vid årsskiftet 2019/2020 lyfts 

ett flertal utvecklingsområden fram. Medlemskommunerna har efter det fattat beslut om 

sex områden som behöver prioriteras att arbetas vidare med på olika vis. Dessa områden 

bottnar i VMKF´s uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet och service och 

samtliga av dessa områden förväntas det att ske en skyndsam utveckling av hos VMKF. 

Översynen kommer att redovisas för förbundets direktion i maj månad.  

En utvärdering pågår av den bolagisering som genomfördes inför verksamhetsåret 2020. 

Kommunikationsarbetet har under första delen av året kretsat kring pandemin, kriget i 

Ukraina och arbetet med att leda och utveckla kommunens kriskommunikativa förmåga. 

Arbete med att ta fram en reviderad arboga.se samt se över den grafiska profilen och 

varumärket.  

Kanslienheten 

Återgång till fysiska sammanträden efter pandemin. Ny teknik i kommunfullmäktigesalen 

installeras. Beredningstisdagar med kommunstyrelsens arbetsutskott med information 

och diskussion kring aktuella frågor. Förberedelser för höstens allmänna val. Rekrytering 

av personal, beställning av material, utbildnings- och informationsinsatser. Partiernas 

gruppledare diskuterar kommande mandatperiods arvodesbestämmelser, sammansättning 
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och storlek på nämnder och partistöd. Förberedelser för ceremoni för nya svenska 

medborgare mellan åren 2019–2021 den 6 juni i Medborgarhuset.   

HR-enheten 

HR-enheten har under årets första del startat i gång en del övergripande 

utvecklingsprocesser. Arbetet med att se över chefers organisatoriska förutsättningar för 

att kunna utöva ett gott ledarskap har påbörjats med stöd av metodverktyget chefoskopet. 

Politiker, kommunledningsgruppen och samtliga chefer involveras i arbetet som kommer 

pågå hela året. Vidare har implementering och utbildning för chefer, arbetsledare och 

skyddsombud skett i det nya digitala verktyget Opus som ska fungera som stöd i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har under februari genomfört en 

uppföljande inspektion gällande hur kommunen följer upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Då en ny arbetsmiljö- och hälsopolicy antogs i höstas samt att det finns 

rutiner för den årliga uppföljningen är nu Arbetsmiljöverket nöjda med kommunens 

arbete och avslutade därmed inspektionen.  

Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi har påbörjats och tillhörande 

kompetensutvecklingsplaner för respektive förvaltning och bolag ska arbetas fram under 

året. Årets löneöversyn har genomförts med alla motparter förutom Vårdförbundet där ett 

centralt löneavtal blev klart först i slutet av mars.  

Ekonomi och styrning 

Arbetet under första delen av året har utöver ekonomiprocessens grunduppdrag fortsatt 

fokusera på ett förbättrat stöd till våra chefer, tydliggöra och effektivisera 

ekonomiprocessen samt ha en kontinuerlig uppföljning. 

Aktiviteter har bland annat varit projekt nytt beslutsstödsystem Hypergene för ekonomi, 

personal samt verksamhetsplan för att ersätta Qlik samt Stratsys. Överfört 

kostverksamheten till Arboga Kommunalteknik AB till 1 april 2022 samt överfört 

vuxenutbildningens verksamhet till socialförvaltningen från barn- och utbildnings-

förvaltningen. Genomfört nulägesanalys för år 2020 och lagt grunden för nulägesanalys 

2021. Nytt uppdrag från år 2022 är ekonomistöd till VMMF. Fortsatt arbete med att 

överföra drift och förvaltning av fritid- och kulturs anläggningar till Arboga 

kommunalteknik samt Kommunfastigheter i Arboga AB. 

Näringsliv och turism  

Utveckling av besöksmål; Ökad naturturism leder till att mer fokus vänds till vandrings-

leder, cykelleder, skidspår och grillplatser. Enheten har tagit ansvar för att leder är 

tillgängliga med skyltning och röjning. Enheten samverkar med kommuner/ 

destinationsbolag kring Hjälmaren med att skapa och synliggöra gemensam kanotled. 

I stället för turistbyrå; Turistbyrån är stängd under lågsäsong men kommer öppna upp 

under sommaren och enheten har anställt två turistvärdar under månaderna juni-augusti. 

Övrig tid fungerar kontakt med turistbyrån via telefon och e-post samt vi Infopoints, 

platser som har utökad information och kunskap om vad Arboga har att erbjuda. Aktuell 

information finns tillgänglig på webb och en ny visitarboga.se är under uppbyggnad. 

Digitala skyltar med information fungerar väl. 
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Morgonsoffa; Genomförs som planerat, den första var enbart digital men den i april 

kommer bli fysisk. 

Etablering; Många förfrågningar på mark som synliggörs. Behov av mer elkraft för 

ytterligare etableringar är ett måste. 

Kostenheten  

Utifrån grunduppdraget har stort fokus under kvartal ett legat på att förbereda för 

övergången till Arboga Kommunalteknik AB.  

Januari och februari präglades av ännu en våg med Covid -19 vilket resulterade i hög 

frånvaro (sjukdom, vab) hos kostenhetens personal. 

Vi har under inledningen av året producerat färre portioner än grundbeställning både till 

soc och buf, dock stigande siffror under mars månad. 

Oroliga läget i vår omvärld, både sviterna av pandemin samt kriget i Ukraina, har drivit 

upp livsmedelspriserna till historiska nivåer under början av 2022. Våra grossister 

aviserar om ytterligare prishöjningar under året. Finns en stor osäkerhet kring hur det 

kommer påverka den rörliga produktionskostnaden för måltiderna.  

Samhällsbyggnadsenheten 

Arbetet med att ta fram detaljplaner för bostäder fortskrider och en prioriteringsordning 

har tagits fram och beslutats av nämnden. Ett programdirektiv är framtaget för 

planprogrammet Norra Skogen för att utreda och inventera markområdet. 

Utbyggnad av infrastruktur inom verksamhetsområdet Sätra Nord Väst pågår och 

försäljning och marknadsföring av industritomterna är pågående. 

Den nya projektorganisationen för kommunens samhällsbyggnadsprojekt är i drift och 

pågående samhällsbyggnadsprojekt avrapporteras vid styrgruppens regelbundna möten. 

Det nya kart- och GIS systemet som upphandlades under 2021 har implementerats och är 

under utveckling för att tillgodose det ökade tekniska kravet på kartor och analyser av 

geografisk information. 

Arbetet med digitalisering av kommunens samtliga gällande detaljplaner fortgår. Detta är 

en del i kommunens bidrag att uppfylla det nationella målet om en obruten digital 

samhällsbyggnadsprocess.  
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3.2 Driftredovisning 

Per enhet/verksamhetsområde 

(tkr) 

Enhet/område/vht 
Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Utfall jan-
mars 2022 

Helårs-
prognos 

Avvikelse 
Prognos 
Tertial 

Kommunfullmäktige 1 379 1 475 355 1 415 60 

Kommunstyrelsen 4 329 5 220 1 146 5 220 0 

Överförmyndaren 1 656 1 779 329 1 779 0 

Kommundirektör 4 724 4 747 1 112 6 247 -1 500 

Kanslienheten 3 481 3 837 784 3 712 125 

HR-enheten 5 884 6 807 1 813 6 837 -30 

Ekonomienheten 8 679 9 110 2 161 8 210 900 

Näringsliv- och turism 5 921 6 374 1 013 6 374 0 

Kostenheten -457 0 310 400 -400 

Samhällsbyggnad 5 330 8 799 1 609 8 769 30 

Teknisk verksamhet 15 693 19 516 5 996 19 766 -250 

Gemensamma vht 55 291 64 175 14 102 62 610 1 565 

Summa 112 761 132 992 30 236 132 492 500 

 

I tabellen ovan visas sammanställning av ekonomin för den löpande verksamheten per 

enhet/verksamhetsområde. Från och med år 2022 redovisas inte exploateringsresultatet 

som en del i kommunstyrelsens resultat utan redovisas under de finansiella delarna i 

resultaträkningen.  

3.3 Helårsprognos 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot den ekonomiska ramen på 0,5 

miljoner kronor. Överskott finns under rubriken Gemensamma verksamheter där 

huvudorsaken är överskott i kollektivtrafiken. Underskott finns i andra verksamheter som 

främst beror på ökade personalkostnader då konsulter anlitats då det varit vakanser. 

Ekonomienhetens överskott beror på lägre personalkostnader då ekonomichefen är 

tillförordnad kommundirektör och ingen extrapersonal planeras. Kostenheten organiseras 

från och med 1 april under Arboga Kommunalteknik AB. Underskottet för första kvartal 

härrör från upparbetad semesterlöneskuld. 

Antaganden och osäkerhetsfaktorer 

Pandemins påverkan har fortsatt under början av 2022. Det har varit en högre 

sjukfrånvaro och det har betalats ut sjukskrivningsersättning från staten. 
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Kriget i Ukraina får också påverkan på ekonomin. Dels konjunkturen med befarad 

nedgång av skatteintäkterna, dels höjda priser. Kriget har också inneburit brist på vissa 

varor. 

 

Flera vakanser på förvaltningen vilket gör en osäkerhet i prognosen av personal-

kostnaderna samt hur mycket av verksamheten som förskjuts.  
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4 Investeringsuppföljning 

 

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 59,8 miljoner kronor jämfört 

med budgeterade 85,8 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 26 miljoner kronor. 

Orsaker till överskottet består av fyra delar.  Medlen för att komplettera markreserven ser 

just nu inte ut att användas i så stor utsträckning. Tidsförskjutningar i det fleråriga 

projektet att renovera Storgatan som framför allt beror på förskjutning under år 2021. 

Osäkerhet i nyttjandet av investeringsmedlen för Fiber samt två projekt inom exploatering 

som inte kommer att genomföras under 2022.    

Investeringsprojekt, tkr Total budget 

flerårigt projekt

Budget 2022 Utfall          

jan-mars

Helårs-

prognos

Avvikelse

Markförvärv 10 000 0 3 000 7 000

 

Utvecklingscentrum, skyltar 700 0 700 0

Utrustning KF sal mikrofoner, projektor,voteringssystem 150 25 150 0

Kostdatasystem 115 115 115 0

Övriga inventarier kommunstyrelseförvaltningen 200 35 200 0

Totalt kommunstyrelseförvaltningen 1 165 175 1 165 0

 

Digitaliseringsprojekt KAK regionen 500 0 500 0

Geografiskt informationssystem 350 0 350 0

Digitalisering detaljplan 300 0 300 0

Totalt samhällsbyggnadsenheten 1 150 0 1 150 0

Frilufsbad bryggor 300 300 0

Elljusspår söder 4 500 4 500 4 500 0

Totalt fritidsanläggningar 4 800 0 4 800 0

 

Trafiksäkerhetsåtgärder 590 0 590 0

Trygghetsskapande åtgärder 370 0 370 0

Totalt trafik, trygghet och tillgänglighet 960 0 960 0

 

Fiber 5 500 0 2 000 3 500

 

Gator, vägar, GC 8 000 0 8 000 0

Storgatan 26 000 17 653 5 000 8 153 9 500

Gatubelysning 2 000 0 2 000 0

Ny infart Vasagymnasiet 5 500 500 0 500 0

Åtgärder enligt broplan(Västerleden år 2022) 6 400 0 6 400 0

Beläggnings-UH övrigt 6 600 0 6 600 0

Lekparker 800 0 800 0

Totalt gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar 41 953 5 000 32 453 9 500

 

Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande 9 500 1 500 0 1 500 0

Nytorget 1 000 0 1 000 0

Totalt övrig infrastruktur 9 500 2 500 0 2 500 0

 

Södra Brattberget 0 0 0 0

Åbrinken etapp 3 Krakaborg 30 000 3 000 0 0 3 000

Norra skogen Asphällsvägen, gata 11 000 3 000 0 0 3 000

Sätra Nordväst 21 000 9 000 0 9 000 0

Syrenen 2 000 0 2 000 0

Kastanjen 7 900 800 0 800 0

Totalt exploatering  17 800 0 11 800 6 000

Summa 85 828 5 175 59 828 26 000


