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Protokollsutdrag 2022-06-13 
  
Kommunstyrelsen  
  
   
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr KS/2022:27 

112 - Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2029  
Förslag till investeringsbudget för år 2023 samt plan för åren 2024 och 2025 
innebärande investeringar om år 2023 med 137 210 000 kr, 2024 med 155 636 
000 kr samt 2025 med 82 032 000 kr. 

I samband med investeringsbudget skall även intern räntenivå fastställas. SKR 
rekommenderar nivån 1,25 % för år 2023.  

Handlingar i ärendet 
Budgetkommitténs protokoll, 2022-06-02 § 2 
Budgetkommitténs förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025 

Förslag på sammanträdet 
Tomas Pettersson (S): Socialdemokraterna yrkar bifall till sitt eget budgetförslag  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för liggande förslag genom votering. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst innebär bifall för liggande förslag 
Nej- röst innebär bifall för socialdemokraternas förslag  

Jens Fischer (OR)  Ja 
Tomas Pettersson (S)   Nej 
Boo Westlund (OR)  Ja 
Erik Fröjel (S)    Nej 
Birgitta Söderlund (OR)  Ja 
Göran Eriksson (S)   Nej 
Stellan Andersson (C)  Ja 
Camilla Hülphers (OR)  Ja 
Malin Ericsson (S)   Nej 
Annika Hagberg (OR)  Ja 
Sten-Inge Olsson (S)   Nej 
Anna-Karin Berglund (C)  Ja 
Jan Klarström (SD)    Avstår 
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7 ja-röster 
5 nej-röster 
1 avstår 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2023 samt 
plan för åren 2024 och 2025 innebärande investeringar om år 2023 med 137 
210 000 kr, år 2024 med 155 636 000 kr samt 2025 med 82 032 000 kr.  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2023 till 1,25 %. 

Reservationer 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Stellan Anderssons (C) 
yrkande från budgetkommittén; avslag på p. 19 Sundbron (investeringsbudget) 
och p. 9 utredning Sundbron (investeringsbudget mindre än 1,0 mkr). 

Jan Klarström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stellan Anderssons 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen 
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2 - Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2025  
Förslag till investeringsbudget för år 2023 samt plan för åren 2024 och 2025 
innebärande investeringar om år 2023 med 137 210 000 kr, 2024 med 155 636 
000 kr samt 2025 med 82 032 000 kr. 

I samband med investeringsbudget skall även intern räntenivå fastställas. SKR 
rekommenderar nivån 1,25 % för år 2023.  

Handlingar i ärendet 

Oberoende realisters förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025 

Förslag på sammanträdet 
Stellan Andersson (C) yrkar avslag på p. 19 Sundbron (investeringsbudget) och p. 
9 utredning Sundbron (investeringsbudget mindre än 1,0 mkr). 
 
Beslutsgång 
Budgetkommitténs ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2023 samt 
plan för åren 2024 och 2025 innebärande investeringar om år 2023 med 137 
210 000 kr, år 2024 med 155 636 000 kr samt 2025 med 82 032 000 kr.  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2023 till 1,25 %. 

Reservation 
Stellan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Beslutet skickas till: 
Ledningsgruppen 
 



      

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGFORS KOMMUN 
Specifikation av föreslagna investeringar  
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BUDGET 2023 - KONSEKVENSBESKRIVNING – 

INVESTERINGSBUDGET PROJEKT MINDRE ÄN 1,0 MKR/ÅR 
 
 
1 Arkiv stadshus 

Åtgärder som erfordras för att reinvestera och underhålla de utrymmen som krävs för arkiv i syfte 
att tillgodose de krav som gäller för brandklass och arkivklass. 

INVESTERINGSBUDGET MINDRE ÄN 1,0 MKR/ÅR BUDGET 2023 PLAN 2024-2029

Belopp i tusental kronor Budget Plan Plan Plan Plan Plan Plan 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Enskilda projekt - Skattefinansierad verksamhet

1 Arkiv Stadshus 500

2 Samlokalisering SSK 100

3 Sandförråd flygplatsen 500

4 Anpassninf duschbås/duschrum 200

5 Satsning på upprustning av broar, spänger och skyltar inom leder 100 100

6

Utökat underhåll fastighet för flygplatshangar, tekniska 

installationer och energioptimering 300

7 Miljö vid råda rastplats 400

8 Sandfickor Sunnemo och Råda 800

9 Utredning Sundbron 500

10 Dörrautomatik, Särskola, 1 dörr 90

11 Inköp möbler förskolor. 200

12

Projektor, duk m.m. Förskolorna

(Milan, Prästkragen + Familjecentral) 100

13 Höj och sänkbara skrivbord, bob 500

14 Äbc 7-9, Möbler studielandskap 60

15 Grundskola Äbc, Broderimaskiner 90

16 Anpassning, dammfällor Spånsug Bygg 60

17 Utbyte av projektorer och högtalare, skolor 600

18 Backupsystem IT-dator 550

19 Möbler, Fasaden 100

20 Byte datorutrusning politik 260

Samlingsanslag

21 Samlingsanslag ledningsgruppen 300 5 900 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Summa skattefinansierad verksamhet 6 310 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Enskilda projekt - Avgiftsfinansierad verksamhet

22 Återblåsningsbrunn deponigas 300

23 Samlingsanslag ledningsgruppen 850 850 850 850 850 850

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 300 850 850 850 850 850 850

SUMMA INVESTERING mindre än 1,0 mkr 6 610 6 850 6 850 6 850 6 850 6 850 6 850
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2 Samlokalisering SSK 
Sjuksköterskeverksamheten så som den ser ut idag är utlokaliserad på flera olika enheter i 
kommunen. Att distriktssjuksköterskorna geografiskt är utspridda i kommunen gör det svårt att 
täcka upp för frånvaro som sjukdom och semester. När frånvaro inte kan täckas av ordinarie 
personal påverkar det också verksamhetens möjlighet att hålla budget. Verksamhetschef 
bedömer att det finns ett behov att utreda möjligheten till samlokalisering av verksamheten för att 
på så vis bättre kunna möta de behov som finns, fördela arbete mer effektivt och skapa bättre 
förutsättningar för en jämlik vård inom kommunen. 
 

3 Sandförråd flygplatsen 
Idag köps och förvaras sand på säck, genom att anpassa med sandförråd kan sand köpas på 
lastbil istället vilket minskar driftkostnader och hantering. 

4 Anpassning duschbås 
Anpassningar av samtliga duschrum på skolor och idrottshallar med skiljeväggar så att varje 
dusch blir insynsskyddad. 

5 Satsning på upprustning av broar, spänger och skyltar inom leder 
Inom kommunen finns ett flertal leder av varierande karaktär och status. Budget för 
underhållsåtgärder har varierat över åren och det behöver göras en satsning för att rusta upp 
flera leder vad det gäller spänger, ledstänger, trappor, broar, ledmarkeringar och skyltar. Vilka 
åtgärder som behöver göras på respektive led fastställs inom ramen för vårens inventering. För 
2022 ligger en extra pott för åtgärder specifikt för Åsenslingan. 
 

6 Utökat underhåll fastighet för flygplatshangar, tekniska installationer och 
energioptimering 
Flygplatsens lokaler ligger utanför fastighetsenhetens förvaltningsuppdrag och de medel som 
erfordras för underhåll får därför äskas separat. Flygplatsen har en plan för de åtgärder som 
krävs för dess verksamhet. 
 

7 Miljö vid Råda rastplats 
Utveckling av befintlig miljö som till exempel båtbrygga där det tidigare fanns en brygga i 
anslutning till Råda rastplats. 

8 Sandfickor Sunnemo och Råda 
I arbetet med halkbekämpning kommer saltblandad sand bytas ut mot ett grövre material. 
För att bättre skydda materialet mot väder och mot stölder byggs sandfickor. 

9 Utredning Sundbron 
Konsultstöd i utredning om Sundbron. 

10 Dörrautomatik, särskola, en dörr 
Tillgänglighetsanpassning av dörr för att underlätta för elever med funktionsvariation. 

11 Inköp möbler förskolor 
Utbyte av möbler som är trasiga samt ej uppfyller dagens krav på ljuddämpning osv. 

12 Projektorer och högtalare 
Digitalisering i förskolan utifrån läroplan. Ny avdelning Prästkragen från läsåret 22-23. 
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13 Höj- och sänkbara skrivbord, bob 
För att anpassa arbetsmiljön. Del av åtgärd handlingsplan för förbättrad fysisk arbetsmiljö BoB. 
 

14 Äbc 7-9, möbler studielandskap 
Utslitna och trasiga möbler i allmänna utrymmen. 

15 Grundskola Äbc, broderimaskiner 
Utslitna broderimaskiner, 3 st á 30 000:- 

16 Anpassning, dammfällor spånsug Bygg 
Utbyte av spånsug på byggprogrammet vilken inte fungerar. Har fått påpekande i miljö- och hälso 
tillsynen att denna måste bytas ut. Dessa kan vi ta med till Teknikhuset. 

17 Utbyte av projektorer och högtalare, skolor 
Byte av projektorer/högtalare i återstående 32 rum inom skolor Hagfors kommun. 
 

18 Back-upsystem IT-dator 
Nuvarande backupsystem blir 6 år gammalt under år 2023 vilket innebär att supporten på 
utrustningen löper ut och behöver bytas ut. 

19 Möbler Fasaden 
Möbler och inventarier till Kulturskolan och fritidsgårdens nya lokaler i fasaden. 

20 Byte datorutrustning politik 
IT-stödet till våra politiker i form av plattor behöver bytas ut inför en ny mandatperiod. Nuvarade 
plattor är slitna efter 5 år och behöver bytas ut samt att utökar med 15 plattor till ersättare i 
kommunfullmäktige vilket medföra att inga pappershandlingar behöver skickas ut. 

21 Samlingsanslag ledningsgruppen 
Anslaget skall täcka eventuella förändringar inom samtliga verksamheter. Från 2024 samlas 
samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet under 1,0 mkr här. 

22 Återblåsningsbrunn deponigas 
Installation för att möjliggöra återblåsning av det system som samlar in klimatfarlig deponigas på 
Holkesmossen. 

23 Samlingsanslag ledningsgruppen 
Från 2024 samlas samtliga investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet under 1,0 mkr här. 
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