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§ 158 - Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT-
utrustning för politiker  
I investeringsbudget för år 2023 har administrativa enheten erhållit ett anslag med 
252 000 kronor för inköp av IT-utrustning för politiker mot bakgrund av att 
nuvarande utrustning är föråldrad och behöver bytas ut. Därutöver ska 
kompletteringar genomföras med IT-utrustning till ersättare i kommunfullmäktige 
vilket innebär minskade kostnader för porto, kopiering samt att mindre arbetstid 
tas i anspråk genom att pappersutskick av handlingar kommer att upphöra. 
Därutöver kommer samtliga politiker att kunna kontaktas via tilldelade e-
postadresser under hagfors.se.  
I samband med att vi går in i en ny mandatperiod ska nuvarande IT-utrustningen 
lämnas in för översyn och utlämning till de politiker som väljs in för att 
representera olika partier efter 2022-års val. För att effektivisera hanteringen rent 
logistiskt och därigenom minimera risken för störningar i samband med utskick 
och kontakter med ledamöter är det önskvärt att tidigarelägga investeringar i ny 
IT-utrustning till hösten år 2022. Om tilläggsanslag beviljas med 252 00 kronor 
stryks anslagna medel till motsvarande belopp i administrativa enhetens 
investeringsbudget för år 2023. I annat fall behöver den gamla IT-utrustningen 
delas ut till nya politiker för att återigen kallas in för utbyte till ny utrustning 
under januari månad år 2023. 
 IT-utrustningens livslängd beräknas till en mandatperiod vilket innebär att nästa 
utbyte är aktuellt efter 2026-års val. Utrustningen kommer inte att erbjudas med 
installerade SIM-kort för mobilt bredband.  

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-08-30 § 58 
Administrativa chefen, Johnny Lövgrens, tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag med 258 000 kronor till 
administrativa enheten för utbyte och utökning med IT-utrustning för politiker. 
Vidare beslutas att anslagna medel med 252 000 kronor stryks i administrativa 
enhetens investeringsbudget för år 2023. 
 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef johnny.lovgren@hagfors.se  
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58 - Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT-
utrustning för politiker  
I investeringsbudget för år 2023 har administrativa enheten erhållit ett anslag med 
252 000 kronor för inköp av IT-utrustning för politiker mot bakgrund av att 
nuvarande utrustning är föråldrad och behöver bytas ut. Därutöver ska 
kompletteringar genomföras med IT-utrustning till ersättare i kommunfullmäktige 
vilket innebär minskade kostnader för porto, kopiering samt att mindre arbetstid 
tas i anspråk genom att pappersutskick av handlingar kommer att upphöra. 
Därutöver kommer samtliga politiker att kunna kontaktas via tilldelade e-
postadresser under hagfors.se.  
I samband med att vi går in i en ny mandatperiod ska nuvarande IT-utrustningen 
lämnas in för översyn och utlämning till de politiker som väljs in för att 
representera olika partier efter 2022-års val. För att effektivisera hanteringen rent 
logistiskt och därigenom minimera risken för störningar i samband med utskick 
och kontakter med ledamöter är det önskvärt att tidigarelägga investeringar i ny 
IT-utrustning till hösten år 2022. Om tilläggsanslag beviljas med 252 00 kronor 
stryks anslagna medel till motsvarande belopp i administrativa enhetens 
investeringsbudget för år 2023. I annat fall behöver den gamla IT-utrustningen 
delas ut till nya politiker för att återigen kallas in för utbyte till ny utrustning 
under januari månad år 2023. 
 IT-utrustningens livslängd beräknas till en mandatperiod vilket innebär att nästa 
utbyte är aktuellt efter 2026-års val. Utrustningen kommer inte att erbjudas med 
installerade SIM-kort för mobilt bredband.  

Handlingar i ärendet 
Administrativa chefen, Johnny Lövgrens, tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag med 258 000 kronor till 
administrativa enheten för utbyte och utökning med IT-utrustning för politiker. 
Vidare beslutas att anslagna medel med 252 000 kronor stryks i administrativa 
enhetens investeringsbudget för år 2023. 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef johnny.lovgren@hagfors.se  
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Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT-
utrustning för politiker 

I investeringsbudget för år 2023 har administrativa enheten erhållit ett anslag med 
252 000 kronor för inköp av IT-utrustning för politiker mot bakgrund av att 
nuvarande utrustning är föråldrad och behöver bytas ut. Därutöver ska 
kompletteringar genomföras med IT-utrustning till ersättare i kommunfullmäktige 
vilket innebär minskade kostnader för porto, kopiering samt att mindre arbetstid 
tas i anspråk genom att pappersutskick av handlingar kommer att upphöra. 
Därutöver kommer samtliga politiker att kunna kontaktas via tilldelade e-
postadresser under hagfors.se.  
I samband med att vi går in i en ny mandatperiod ska nuvarande IT-utrustningen 
lämnas in för översyn och utlämning till de politiker som väljs in för att 
representera olika partier efter 2022-års val. För att effektivisera hanteringen rent 
logistiskt och därigenom minimera risken för störningar i samband med utskick 
och kontakter med ledamöter är det önskvärt att tidigarelägga investeringar i ny 
IT-utrustning till hösten år 2022. Om tilläggsanslag beviljas med 252 00 kronor 
stryks anslagna medel till motsvarande belopp i administrativa enhetens 
investeringsbudget för år 2023. I annat fall behöver den gamla IT-utrustningen 
delas ut till nya politiker för att återigen kallas in för utbyte till ny utrustning 
under januari månad år 2023. 
 IT-utrustningens livslängd beräknas till en mandatperiod vilket innebär att nästa 
utbyte är aktuellt efter 2026-års val. Utrustningen kommer inte att erbjudas med 
installerade SIM-kort för mobilt bredband.  

Handlingar i ärendet 
Administrativa chefen, Johnny Lövgrens, tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag med 258 000 kronor till 
administrativa enheten för utbyte och utökning med IT-utrustning för politiker. 
Vidare beslutas att anslagna medel med 252 000 kronor stryks i administrativa 
enhetens investeringsbudget för år 2023. 
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Johnny Lövgren   
Administrativ chef   
 
Beslutet skickas till: 
Administrativ chef johnny.lovgren@hagfors.se 
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