
FÖRENKLAD

BUDGET 2017



VAD ÄR EN BUDGET?

Budget är en plan som visar hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna  
ska användas till. Det är kommunfullmäK tige som beslutar om kommunens budget.

INKOMSTER OCH LÅN

INKOMSTER

Hagfors kommun får sina inkomster från bland annat:
• Den kommunala skatten, 516 miljoner kronor
• Stats- och utjämningsbidrag, 168 miljoner kronor
• Olika avgifter, 23 miljoner kronor

Totalt räknar Hagfors kommun med att få 693 miljoner 639 tusen kronor  
(693.639.000 kronor) i inkomst under 2017. Det betyder att kommunen kommer att 
få lite mer än 10 miljoner kronor mer i inkomst än vad kommunen har i utgifter.

LÅN

2016-12-31 är kommunens låneskuld 185 miljoner kronor.
Under år 2017 planerar Hagfors kommun att amortera 55 miljoner kronor.



INVESTERINGAR

Här kommer några exempel på olika saker som Hagfors kommun planerar att  
investera i under 2017

• Bredband i kommunen, dra fiber till telestationerna
• Energieffektiviseringar
• Flygplatsen, ombyggnation
• Lekutrustning och upprustning lekplatser
• Bygga om Lillåsen/Åsen med tre lägenheter
• Fortsätta jobbet med att rusta upp gator, vägar och cykelvägar
• Tillgänglighetsanpassning av offentliga miljöer
• Kyrkhedens skola: ny skolgård, ombyggda kylar, utbyggd lastkaj, utökat brand-

larm
• Nya symaskiner till Älvstranden Bildningscentrum
• Ny plåtsax och gnistmaskin till Älvstrandsgymnasiets indistritekniska utbildning
• Förbättringar i VA-nätet
• Förbättringar vattenverk

Totalt finns investeringar för 41 miljoner 890 tusen kronor (41.890.000 kronor) 
i budget för 2017.

UTGIFTER

Hagfors kommuns budget är uppdelad på flera olika större ansvarsområden. 
I varje rubrik anges ungefär hur mycket verksamheten beräknas kosta 2017.

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, 60 MILJONER KRONOR
• Kommunchef
• Administrativa enheten
• Ekonomienheten
• Personalenheten
• Utvecklingsenheten

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, 206 MILJONER KRONOR
Barnomsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, bibliotek, kultur

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, 279 MILJONER KRONOR
• Vård- och omsorgsavdelningen: äldreomsorg, kommunrehab, särskilt boende, hemtjänst
• Sociala avdelningen: ekonomiskt stöd, stöd till personer med funktionsnedsättning, tillsyn och 

tillstånd

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, 103 MILJONER KRONOR 
Fastigheter, gator, vatten, service och avfall

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, 2 MILJONER KRONOR
Bygglov, tillstånd och livsmedelskontroll

Totalt räknar Hagfors kommun med att all verksamhet kommer att kosta  
683 miljoner 401 tusen kronor (683.401.000 kronor) under 2017.



Kommuner har inkomster och utgifter, precis som människorna som bor där. 
Som enskild person kan du ha lön, pension, A-kassa, sjukersättning eller någon  
annan form av inkomst, och du har utgifter i form av hyra, el, telefon, mat, kläder 
och så vidare.

DEN KOMMUNALA SKATTEN
Hagfors kommuns  motsvarighet till privatpersoners lön är de pengar som kommer in via den  
kommunala skatten. Alla personer som bor i Hagfors kommun och har en inkomst betalar skatt. 
33 kronor och 70 öre av varje intjänad 100-lapp går till skatt, 11 kronor och 20 öre till landstinget 
och 22 kronor och 50 öre till Hagfors kommun.

Ju fler personer som bor och betalar skatt i Hagfors kommun, desto mer pengar kommer det in 
till kommunen via skatten.
Å andra sidan, ju fler personer som flyttar härifrån, desto mindre pengar kommer det in.

FOLKMÄNGD
Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 1 303 personer, eller 9,8 procent.  
Under hela 2015 minskade befolkningen med 97 personer.
I slutet av september 2016 kunde vi se en lite positivare trend, minskningen var då endast 22 
personer under året.

Det mesta som kommunen byggt, vägar, fastigheter, gator och så vidare byggdes under en tid då 
det bodde betydligt fler personer i vår kommun. 

INKOMST VIA SKATTEN
År 2017 räknar Hagfors kommun med att få in ungefär 516 miljoner kronor via den kommunala 
skatten.

PÅVERKAN PÅ DEN 
KOMMUNALA EKONOMIN

KONTAKTA
HAGFORS KOMMUN

RING
kommunens växel, 0563-185 00

SKICKA E-POST
till kommun@hagfors.se

SKICKA BREV
Adressen är 
Hagfors kommun
683 80 Hagfors

BESÖK STADSHUSET
på Dalavägen 10 i Hagfors

Stadshuset och kommunens växel har öppet
måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar 8-17
fredagar 8-15.30


