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§ 42 KS 179/2022-041 

Kommunstyrelsens underlag till Strategisk och 
ekonomisk plan 2023-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsens underlag för Strategisk och ekonomisk 

plan 2023–2025 godkänns och överlämnas till 

budgetberedningen. 

Sammanfattning 

Nämndernas/styrelsens underlag till Strategisk och ekonomisk plan 

(SEP) inlämnas senast den 28 april till kommunstyrelseförvaltningen 

för sammanställning inför budgetberedningen den 3 maj. 

Underlagen ligger till grund för beslut om prioriteringar på 

kommunnivå. 

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens 

nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av 

nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Analysen 

innehåller även nämndens/styrelsens investeringsbehov de 

kommande tre åren.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 

förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ansvarar för hela kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsikt 

över övriga nämnders verksamhet och kommunal verksamhet som 

bedrivs i företag och kommunalförbund som kommunen är medlem 

i. Styrelsen ansvarar även för kommunens organisation, 

omvärldsbevakning och utvecklingsarbete samt kontakter med 

externa myndigheter och organisationer. Till 

kommunstyrelseförvaltningen hör enheterna kansli, HR, ekonomi 

och styrning, näringsliv och turism samt samhällsbyggnad. 

Dessutom finns kommundirektör inklusive kommunikation inom 

förvaltningen. 
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Arboga kommun står nu 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. Arboga, liksom de flesta andra 

kommuner, befinner sig i samma situation med ett gott ekonomiskt 

resultat år 2020–2021 men med ekonomisk mer ansträngd situation 

på sikt. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster. 

Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, 

utvecklingen innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare 

än intäkterna.  Det sker tydliga förändringar mellan åldersgrupperna 

vilket påverkar såväl kostnadstrycket som behovet av 

verksamhetslokaler.  

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor 

utmaning för kommunen som organisation. Konkurrensen om 

arbetskraften ökar bland annat till följd av pensionsavgångar. För att 

trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling fortsatt att vara i 

fokus. För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser 

ha för framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram.  

I styrelsens nuläge och framtid betonas även vikten av 

kommunikation, samverkan, kompetensförsörjning, kommunnytta, 

digitalisering, resursfördelningsmodeller, beslutsstöd, besöksnäring, 

näringslivsfrågor och tillgång till markområden.  

Den ekonomiska avstämningen visar att det finns behov av utökad 

ekonomisk ram för att motsvara behoven av förändringsarbete, men 

även delar av nuvarande verksamhet som behöver utökad ram för 

att genomföra befintlig verksamhet. Det finns ett investeringsbehov 

för år 2023 på 58,8 miljoner kronor, år 2024 på 46,8 miljoner kronor 

och för år 2025 40,9 miljoner kronor.  
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