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Kommunens ekonomi 
- så funkar det 

 

Precis som för både företag och privatpersoner så består kommunens ekonomi 

av både inkomster (intäkter) och utgifter (kostnader). 

 

Drift och investeringar 
Man kan säga att kommunens ekonomi och budget består av två delar – en för 

den löpande verksamheten, driftskostnaderna, och en för engångskostnader, 

investeringar. Kommunen budgeterar för dessa två typer av kostnader separat. 

 

Driftskostnaderna är de kostnader som kommunen har för att driva och 

upprätthålla sina verksamheter. Hit hör bland annat kostnader för lokalhyra, 

löner, inköp av läromedel och liknande. 

Investeringar är engångskostnader och kan till exempel uppstå när kommunen 

ska investera i nya avloppsrör, bygga en ny skola, anpassa ett äldreboende eller 

liknande. 

 

 

Bergs kommun har som målsättning att de investeringar kommunen gör ska 

vara helt självfinansierade, det vill säga att de pengar som behövs för 

investeringar ska tas från kommunens överskott, kommunen ska inte låna 

pengar till investeringar. 

 

Det är viktigt att skilja driftsdelen och investeringsdelen åt när man pratar om 

kommunens budget. Man kan till exempel inte flytta pengar från 

investeringsbudgeten till driftsbudgeten eller tvärtom, det vill säga kommunen 

kan inte ta pengar som är avsatta för att investera för att istället använda till 

löpande verksamhet (drift). 
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Kommunens intäkter 
 

 

Den största delen av kommunens intäkter kommer in genom den 

kommunalskatt som alla som är skrivna i kommunen betalar. Skatteintäkterna  

står för ca 70 % av kommunens totala 

inkomster. Det är staten som bestämmer 

vad kommunerna får ta ut skatt på, men 

kommunfullmäktige som beslutar om 

skattesatsen, alltså storleken på 

kommunalskatten och hur pengarna ska 

fördelas. För 2022 är kommunens 

skattesats oförändrad, 22kronor och 52 öre 

per skattekrona. Med skattekrona avses hur  

stor del av varje intjänad 100 kronor 

som beskattas. Kommunen får också 

intäkter i form av statsbidrag, alltså bidrag 

från staten. Statsbidraget baseras på hur 

många innevånare kommunen har, så ju 

fler innevånare desto större statsbidrag. 

 

Vissa statsbidrag är allmänna, medan andra bara får användas inom särskilda 

områden som staten pekar ut. 

En kommun får också ta betalt för vissa tjänster som kommunen levererar. Till 

exempel tar vi ut avgifter för vatten- och avloppstjänster, barnomsorg, 

äldreomsorg, renhållning, tillsyn inom livsmedels- och miljöområdet och 

liknande. Avgifternas storlek regleras genom taxor som kommunfullmäktige 

beslutar om, men får inte vara större än vad verksamheten kostar – kommunen 

får alltså inte gå med vinst. 

 
Kommunen får också intäkter i form av försäljningar av till exempel fastigheter 

eller aktier, och i form av ränta. 

 

Kommunens kostnader 
Den största kostnaden för kommunen är de anställdas löner. I Bergs kommun 

arbetar cirka 740 tillsvidareanställda, och om vi räknar med visstidsanställda och 

timanställda, vikarier och liknande så är det totalt cirka 1000 personer. 

 

Den näst största kostnaden är för de tjänster och varor som kommunen inte 

utför eller producerar själv utan köper in av andra. Övriga kostnader är tex 

material, bidrag och räntor. 
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Budgeten måste vara i balans 
I kommunallagen finns det så kallade ”balanskravet” inskrivet. Balanskravet 

innebär att kommunens intäkter måste vara större än kostnaderna i budgeten 

– kommunen får alltså inte gå med underskott. 

 

Det är bara om det föreligger så kallade ”synnerliga skäl” som kommunen kan 

fastställa en budget som inte är i balans, till exempel vid större 

omstruktureringar av verksamheten. Budgeten ska också innehålla en plan för 

ekonomin de kommande tre åren, inklusive budgetåret. 

 
Om det visar sig att kommunen haft ett underskott, alltså ”gått back” ett år så 

måste kommunen ta igen det underskottet inom tre år. 

 
Kommunfullmäktige kan dock besluta om att kommunen inte behöver ta igen 

underskottet om detta till exempel beror på att kommunen lagt undan pengar 

för att möta tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar som 

kommunen vet kommer, eller om kommunen sålt tillgångar med förlust men 

försäljningen innebär att kommunen minskar framtida kostnader. 

 

 

Kommunen är skyldig att hushålla med pengarna 
I kommunallagen står det också att alla kommuner och landsting ska ha så kallad 

”god ekonomisk hushållning” i sina verksamheter. Kortfattat innebär det att 

kommunens löpande intäkter ska täcka kommunens löpande kostnader, och att 

kommunen inte ska behöva ta av sparade pengar eller låna pengar för att täcka 

löpande behov. 

 
I budgetarbetet varje år fastställer kommunen mål och riktlinjer för att 

uppnå god ekonomisk hushållning. Du kan läsa mer om detta i nästa avsnitt 

”kommunens målsättningar”. 

 



 
4 

 

Kommunens målsättningar 
Varje år sätter kommunen upp mål för sin verksamhet. I Bergs kommun 

används en modell som kallas ”balanserade styrkort” för att sätta upp mål 

och därmed styra verksamheten. 

 

Tanken med modellen med balanserade styrkort är att få med alla de perspektiv 

som behövs för att styra kommunen som en helhet, och inte med övervikt på 

något av perspektiven. 

 

Fyra perspektiv 
 

Bergs kommuns balanserade styrkort har fyra perspektiv: 
 

 

 

För att styra verksamheten beslutar kommunfullmäktige varje år om mål inom 

respektive perspektiv. Målen inom de olika perspektiven handlar till exempel 

om kommunens relation till medborgarna, om kvaliteten och inriktningen för 

de olika kommunala verksamheterna och om kommunen som arbetsgivare. 

 

mi Ekono  
Medborgare 

Verksamhet
Medarbetare 
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Här följer en översikt över kommunens målsättningar inom de fyra perspektiven.  

 

Perspektiv: ekonomi 
 

Bergs kommun har fyra mål inom perspektivet ekonomi för 2022: 

 

• God ekonomisk hushållning, dvs årets resultat ska vara 7 mkr. 

• God ekonomisk hushållning för koncernen, årets resultat för koncernen ska 

vara 30 mkr. 

• Soliditet, vilket definieras som att minst 50 % av kommunens tillgångar 

ska vara finansierade med egna medel. 

• Självfinansieringsgrad investeringar, kommunens investeringar ska vara  

100 % självfinansierade. 
 

Perspektiv: verksamhet 
Här följer Bergs Kommuns mål under perspektivet verksamhet, där kommunens 

fyra avdelningar Utbildning, Stöd Utveckling Hälsa, Miljö och Bygg samt 

Stab/Tillväxt har ett antal mål för sina respektive delar av verksamheten. 

 

Utbildningsavdelningen 
 

Målen för utbildningsavdelningen för 2022 är: 
 
 

• Alla elever når minst betyget E i årskurs nio i grundskolans alla ämnen. 

Målvärde 100 % i enighet med Skollagens krav. Delmålet är att 80 % når 

minst betyg E. 

• Alla elever når minst betyget E i årskurs sex i matematik. Målvärde 100 % i 

enlighet med skollagens krav. Delmålet är att andelen med minst betyg E ska 

öka från föregående år. 

• Alla elever når minst betyget E i årskurs sex i svenska. Målvärde 100 % i 

enlighet med skollagens krav. Delmålet är att andelen med minst betyg E ska 

öka från föregående år. 

• Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i ämnesprovet i matematik klarar 

kraven för godkänt. Målvärde 100 %. Delmål är att andelen elever som klarar 

kraven för godkänt i alla delprov i ämnesprovet i matematik ska vara minst 70 

%. 
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• Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i ämnesprovet i Svenska klarar 

kraven för godkänt. Målvärde 100 %. Delmål är att andelen elever som klarar 

kraven för godkänt i alla delprov i ämnesprovet i svenska ska vara minst 80 % 

• Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Målvärde 100 % i enlighet med 

skollagens krav. Delmål är att andelen elever som känner sig trygga ska öka 

från föregående år. 

• Eleverna anser att undervisningen är stimulerande, målvärde 100 %, delmål 

för förskoleklass-åk 1 90%, åk 2-6 90 % och åk 7-9 70 %. 

• Eleverna känner att de är delaktiga och har möjlighet att påverka skolan. 

Målet är att andelen som känner delaktighet och har inflytande är minst: 90 % 

för förskoleklass-åk 1 och 85 % för åk 2-9. 

• Verksamheten kännetecknas av en trygg omsorg. Målet är att andelen 

vårdnadshavare som anger "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska 

bra" på påståendet ” Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan” 

i den årliga vårdnadshavarenkäten ska vara 100%. 

• Verksamheten skapar bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna 

utvecklas rikt och mångsidigt genom att samarbeta på ett nära och 

förtroendefullt sätt med hemmen. Andel vårdnadshavare som anger " 

Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på påståendet ”Jag 

upplever att jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på 

förskolan" i vårdnadshavarenkäten ska öka från föregående år. 

• Verksamheten kännetecknas av en tillitsfull relation mellan förskolan och 

hemmen. Andel vårdnadshavare som anger ”Stämmer helt och hållet" samt 

"Stämmer ganska bra" på påståendet "Jag upplever att jag är välkommen att 

ställa frågor och framföra synpunkter på förskolan" i vårdnadshavarenkäten 

ska vara 100%. 

• Verksamheten uppfyller skollagens krav när det gäller behöriga lärare inom 

respektive verksamhet. Verksamheten bedrivs av legitimerade och behöriga 

lärare. Samtliga lärare är utbildade för de ämnen och stadier de undervisar i. 

Målvärde 100 % i enlighet med skollagens krav. Delmål är att andel 

legitimerade lärare för respektive stadie och ämne ska öka frånföregående år. 

• Samtliga elever vid Fjällgymnasiet når fullständig gymnasieexamen. 

Målvärde 100 % i enlighet med skollagens krav och målet är 100 % utan 

delmål. 
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Stöd Utveckling Hälsa 
 

Målen för avdelningen Stöd Utveckling Hälsa är för 2022: 
 

• Verkställighet av biståndsbeslut/beslut enligt LSS. Målet är att 100 % ska 

verkställas inom 6 mån när det gäller särskilt boende och gruppbostad och 

inom 3 mån när det gäller övriga biståndsbeslut, öppenvård och LSS. 

• God vård och omsorg. Målet är att 75 % av nyckeltalen i öppna jämförelser 

skall finnas inom spannet grönt och gult, NKI 100 %. Genomförandeplan och 

kontaktmannaskap 100 %. 

• God vård och omsorg genom att personalen tillbringar mer tid hos 

vårdtagaren. Målet är en effektivitetsgrad på 55 % (exkl. Storsjö). 

• Förebyggande verksamhet, målet är att antalet beslutade placeringar ska 

minska jämfört med föregående år. 

• Användandet av välfärdsteknik ska öka och vara en integrerad del av 

utvecklingen av verksamheten för att öka kvalitet och effektivitet. Målet är att 

öka antalet digitala lösningar. 

 

 

 
 

Miljö och Bygg 
 

Målen för avdelningen Miljö och Bygg är för 2022: 
 

• Ren luft, mark och vatten, säker mat och miljö för alla. Minst 95 % av 

den planerade tillsynen inom miljö och hälsa, livsmedel, alkohol, tobak, 

folköl och receptfria läkemedel ska utföras. 

• Bra dialog med verksamhetsutövare, minst 90 % av de företag som har tillsyn 

ska få rapportering inom 5 dagar från tillsynsbesöket. 

• God bebyggd miljö, handläggningstid på anmälningar enligt Plan- och 

bygglagen, minst 95 % av de som gör en anmälan enligt Plan- och 

bygglagen ska få beslut inom 4 veckor från komplett anmälan. 

• God bebyggd miljö, handläggning bygg- rivning och marklov. Minst 90 

% av ansökningarna om bygglov, marklov eller rivningslov ska ha 

beslutats inom 10 veckor efter komplett ansökan inkommit. 
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Stabsavdelningen samt Tillväxtavdelningen 
 

De sex målen för kommunförvaltningen 2022 är: 
 

• Förkortad handläggningstid, medborgarförslag och motioner ska 

handläggas och besvaras inom ett år från att handlingen registrerats. 

• Bra företagsklimat, Bergs kommun ska ha lägst plats 90 i Svenskt 

Näringslivs ranking. 

• Bergs kommun ska upplevas som en bra kommun att leva och bo i, dvs nå 

lägst Nöjd-Region-Index 60 i SCB:s Medborgarundersökning. 

• Befolkningsutveckling, målet är 7100 invånare i SCB:s 

befolkningsstatistik 

• Egenförsörjning som arbetslös, minst 35% av de som skrivits in på 

arbetsmarknadsenheten ska under året övergå till egenförsörjning. 

• Fler nystartade företag, målvärde för 2022 är 65 nystartade företag. 

 

 
Fastighetsavdelningen (Fastighet/IT/Lokalvård) 

 
De åtta målen för fastighetsavdelningen för 2022 är: 

 

• Felanmälningar, minska antalet felanmälningar genom att åtgärda de som 

ligger, mål högst 50 st 

• Förbättrad kundnöjdhet bland våra hyresgäster, minst 50 i Nöjd Hyresgäst 

Index 

• Genomföra radonmätningar på samtliga lägenheter på Ängesvägen 3,5,7 i 

Svenstavik, målvärdet är att ha åtgärdsplan klar för mätta lägenheter 

• Snabbare handläggning av avtal för nya städobjekt, genom förbättrade rutiner 

är målvärdet 1 vecka från beställning till tecknat avtal. 

• Skyddsronder (lokalvård) 2 ggr/år, ska uppnås genom årshjul med nya 

rutiner.  

• Förkortad handläggningstid för inkomna ärenden till helpdesk (IT) 1 dag från 

registrerat ärende till svar 

• Förkortad hantering av administration av nya datorer, tidsåtgång max 1,5 

timme från beställning av dator tills den är klar för leverans. 

• Minska antalet datorer som finns i verksamheten och som inte används, 

genom kontroller och rapporter minska antalet till högst 50 st. 
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Perspektiv: medborgare 
 

Bergs kommun har sex mål inom perspektivet medborgare för 2022. 

 

• Bra dialog med medborgarna, genom dialogmöten med utvärderingar är målet 

minst 45 på Nöjd-Inflytande-Index i SCB:s medborgarundersökning. 

• Nöjda medborgare, genom förbättrad servicenivå, tjänstegarantier, 

tillgänglighet, kunden i fokus samt bra bemötande är målet ett Nöjd-

Medborgar-Index på minst 55 i SCB:s medborgarundersökning. 

• Barnperspektivet beaktas vid alla politiska beslut genom att den barncheck 

som fullmäktige beslutat om används till 100%. 

• Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via telefon. Andelen 

medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon ska öka, till 

minst index 60 i mätningarna i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. 

• Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via mail. Andelen som 

får svar på frågor via e-post inom två arbetsdagar ska öka till minst index 

90 i mätningarna i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. 

• Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen. Andelen av 

medborgarna som tar kontakt med kommunen som upplever ett gott 

bemötande ska öka, till minst index 90 i mätningarna i Kommunens 

Kvalitet i Korthet, KKiK. 

 

Perspektiv: medarbetare 
 

Bergs kommun har fyra mål inom perspektivet medarbetare för 2022. 
 

• Minskad total sjukfrånvaro. Målvärde för 2022 är högst 5 %. 

• Minskad korttidssjukfrånvaro. Målvärde max 30 % av total sjukfrånvaro. 

• Andelen utförda arbetstimmar utförda av tillsvidareanställda medarbetare 

ska öka med 10 % jämfört med 2020. 

• Kompetensutvecklingsplaner för samtliga tillsvidareanställda ska finnas till 

100%. 
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Budget och flerårsplan 
 

Generella budgetförutsättningar 

Återhämtningen av tillväxten i den svenska ekonomin sker i 

en snabbare takt än vad som tidigare har förutspåtts i takt med 

att vaccinationsgraden i befolkningen blir högre och högre 

och att restriktionerna successivt har lättats och samhället kan 

återgå mer och mer mot ett normalläge. Under det andra 

halvåret 2021 kommer svensk BNP att överträffa den BNP-

nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före 

den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för 

helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året 

före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det 

som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. 
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SKR bedömer fortsatt att återhämtningen för sysselsättning kommer att vara 

relativt sett svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att tim- och 

BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den svenska ekonomin antas 

nå ”normalkonjunktur”. 

 

Jämfört med den samhällsekonomiska utvecklingen som låg till grund för den 

föregående skatteunderlagsprognosen är det framför allt budgetpropositionen för 

2022 samt en ändringsbudget för 2021 som har påverkat SKR:s prognoser. 

Propositionsförslagen bedöms av SKR höja efterfrågan i svensk ekonomi. 

 

 

Budgeterat överskottsmål för 2022 
För 2022 är det budgeterade överskottsmålet 7,0 mkr, motsvarande 1,2% 

av skatteintäkterna. Budgetförutsättningarna grundar sig på 7115 invånare 

per den 1/11–2021. 

Någon användning av de avsatta pengarna i Resultat Utjämnings Reserven 

(RUR) bedöms inte behövas i 2022 års budget, vilket innebär att de 

avsatta medlen lämnas oförändrade jämfört med 2021.  
 

 

Budgetramar 
 

Budgetramarna till kommunens verksamheter inför 2022 är uppräknade med i 

genomsnitt 2,5% som ska täcka 2022 års lönerörelse samt generella prisökningar 

av varor och tjänster. Förutsättningarna är beräknade utifrån höstpropositionen, 

den senaste prognosen från SKR beträffande skatteintäkter och utjämningsbidrag 

samt ett invånarantal på 7115 per den 1 november 2021, vilket är en ökning med 

55 invånare jämfört med de förutsättningar som de preliminära budgetramarna 

beräknades utifrån i juni. 

I budgetförutsättningarna för 2022 finns även medräknat en utdelning från Bergs 

Tingslags Elektriska AB (BTEA) samt ett uttag från kommunens skogsinnehav. 

Kommunens totala budgetram för 2021 uppgår till 552,5 miljoner, motsvarande 

belopp för 2021 var 525,2 miljoner.  

 

Kommunens nettobudget fördelas på de fem nämnderna enligt nedan: 

 

Kommunstyrelsen: 72,8 miljoner kronor  

Vård- och socialnämnden: 236,6 miljoner kronor  

Utbildningsnämnden: 233,2 miljoner kronor  

Fastighets- och IT-nämnden: 6,2 miljoner kronor  

Miljö- och byggnämnden: 3,6 miljoner kronor 
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Kommunstyrelsen 

 

Nettobudget för kommunstyrelsen 2022 är 72,8 mkr. 

Budgetramen är generellt uppräknad med 2,5% jämfört med 2021. 

 

Från kommunstyrelsen har kostnader och anslag flyttats till Fastighets- och IT-

nämnden för telefonikostnader som kommer att budgeteras centralt from 2022. 

Utöver det har kostnader och anslag motsvarande 250 tkr flyttats till 

Kommunstyrelsen från Vård- och Socialnämnden motsvarande 0,5 årsarbetare 

ANDT-samordnare som byter organisationstillhörighet. 

 

Ytterligare 3,1 mkr har tillförts Kommunstyrelsens budgetram, varav till 

Stabsavdelningen 500 tkr friskvårdspeng för alla tillsvidareanställda samt 800 tkr 

säkerhetssamordnare. Tillväxtavdelningen har tillförts 1 mkr för arbetsmarknad, 

inflytt och hållbarhet, 300 tkr för 0.5 åa delaktighetssamordnare samt 500 tkr från 

det generella statsbidraget som kommunen får för högt flyktingmottagande. 

 

Nedan redovisas budget 2022 samt budget och utfall 2021 per delram: 
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Vård- och socialnämnden 
 

Vård och Socialnämndens verksamhetsansvar avser verksamheterna för 

myndighetsutövning inom socialtjänst samt verksamheterna för verkställighet 

inom socialtjänst, vård och omsorg och LSS. 

 

Vård-och socialnämndens budgetförslag har räknats upp med generellt  

2,5 % jämfört med 2021. 

 

Från Vård- och socialnämnden har kostnader och anslag flyttats till Fastighets- 

och IT-nämnden motsvarande 134 tkr för telefonikostnader som kommer att 

budgeteras centralt from 2022, och 250 tkr till Kommunstyrelsen motsvarande 

0,5 åa ANDT-samordnare som byter organisationstillhörighet. 

 

Till Vård-och socialnämndens har en ramförstärkning gjorts med 3,9 mkr 

avseende samtliga stimulansmedel till äldreomsorgen som tidigare har 

budgeterats som både intäkt och kostnad i nämndens budget 2021. Eftersom 

intäkten numera ska redovisas som ett generellt statsbidrag så anpassas 

budgetramen för nämnden med motsvarande belopp för 2022. 

 

Ytterligare 1,9 mkr har tillförts Vård-och socialnämndens ram varav 1,4 mkr är 

avsedda för Familjens hus till 2 nya tjänster för arbetet med förebyggande 

insatser. 0,5 mkr ska användas till en ledarskapsutbildning som i första hand 

riktas till äldreomsorgens chefer. 

 

Nedan redovisas budget 2022 samt budget och utfall 2021 per delram 
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Utbildningsnämnden 

 

Utbildningsnämndens ansvar avser samtliga skolformer enligt skollagen; 

förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola samt vuxenutbildning både internt och extern. 

 

Utbildningsnämndens budgetförslag har räknats upp med generellt 2,5% jämfört 

med 2021. 

 

Från Utbildningsnämnden har kostnader och anslag flyttats till Fastighets- och 

IT-nämnden motsvarande 140 tkr för telefonikostnader som kommer att 

budgeteras centralt from 2022. 

 

Ytterligare 5,8 mkr har tillförts Utbildningsnämndens ram varav 1 mkr är en   

oförutsedd budget för att möta upp kostnadsökningar för nya förskolor under 

2022. 4,8 mkr täcker upp det budgetunderskott som nämnden har från tidigare års 

budgetjusteringar. 

 

Nedan redovisas budget 2022 samt budget och utfall 2021 per delram 
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Fastighets- och IT-nämnden 
 

Verksamheterna som inryms under fastighets- och IT-nämndens ansvar är 

verksamheterna IT, lokalvård, samt fastighetsförvaltningen för Bergs Hyreshus 

AB.  

 

Fastighets- och IT nämndens budgetförslag har räknats upp med generellt  

2,5 % jämfört med 2021. 

 

I övrigt så har kostnader och anslag flyttats till Fastighets- och IT-nämnden för 

telefonikostnader som budgeteras centralt from 2022.  

 

Ytterligare 0,6 mkr har tillförts Fastighets- och IT-nämnden för att kunna 

anställa 1,0 åa drifttekniker inom IT. 

 

Nedan redovisas budget 2022 samt budget och utfall 2021 per delram 

 

 
 

 

 
Miljö- och byggnämnden 

 

Förslaget till nettobudget för den med Härjedalens kommuns gemensamma 

Miljö- och byggnämnden för 2022 är för Bergs kommun 3,6 mkr och det är en 

oförändrad budget jämfört med 2021. 

I budgeten för 2022 är kostnadsfördelningen lika per invånare för båda 

kommunerna. 

 

Nedan redovisas budget 2022 samt budget och utfall 2021 per delram 
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget för 2022 är fördelad på nämnderna enligt nedan: 

 

Kommunstyrelsen   14,6 mkr (varav VA 5 mkr och Avfall 3,3 mkr) 

Fastighets- och IT-nämnden  6 mkr 

Miljö- och Byggnämnden 0,2 mkr 

Vård- och Socialnämnden 3 mkr 

Utbildningsnämnden 1,5 mkr 

 

Total investeringsbudget för Bergs Kommun 2022 är 25,3 mkr. 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 samt plan 2023 och 2024 

fördelar sig enligt nedan: 
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Vård och socialnämnden 
 

Vård och socialnämndens investeringsbudget för 2022 samt plan 2023 och 2024 

fördelar sig enligt nedan:  

 

 

 
 
 

Utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämndens investeringsbudget för 2022 samt plan 2023 och 2024 

fördelar sig enligt nedan: 
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Fastighets- och IT-nämnden 
 

Fastighets- och IT-nämndens investeringsbudget för 2022 samt plan för 2023 och 

2024 fördelar sig enligt nedan: 

 

 
 
Miljö- och Byggnämnden 

 

 Miljö- och byggnämndens investeringsbudget för 2022 samt plan 2023 och 2024 

fördelar sig enligt nedan:        
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