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Tertialuppföljning 2022 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tertialuppföljning 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

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, 
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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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