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Investeringsbudget 2021 - 2024 

Investeringsvolymen1 ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens avskrivningar 

och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de 

finansieras med egna medel. 

 
För de kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. 

Det innebär att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 92 procent 2021, 

40 procent 2022, 50 procent 2023 och därefter minst 100 procent. Under åren 2022 – 2023 

finansieras investeringarna förutom med årets resultat och årets avskrivningar också med 

upparbetade likvida medel.  

 
För 2021 budgeteras med investeringsnivå på 39,3 mnkr, för 2022 77,0 mnkr, för 2023 85,1 

mnkr och för 2024 44,0 mnkr. 

 

I nedanstående sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan för 2021 

med plan 2022 - 2024. För budgetåret 2021 och planperioden uppgår investeringsutgifterna i 

förslaget till beslutat ram. I investeringsplanen ingår totalt 95 mnkr för särskild satsning 

Hunnebohemmet. Och 5 mnkr ingår i investeringsbudget för 2020. Sedan beslut om tillbyggnad 

och ombyggnad togs har utgiften för projekteringen uppgått till 0,4 mnkr. Utgifterna 

dessförinnan uppgår till 1,1mnkr. 

 

 
Upparbetade försäljningar 

 
 

 

 
1 När budgeten anges utgår beräkningen ifrån bruttoinvesteringar men inklusive resultatöverföring från 

föregående samt eventuella särskilda satsningar/nyinvesteringar. Vid uppföljning målet används 

nettoinvesteringar inklusive försäljningar. 
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Beskrivning investeringar 

Nedan beskrivs investeringar för budget 2021 med plan 2022 – 2024. Inledningsvis framgår 

uppställning av upparbetade/förväntade försäljningar. I sammanställningen av investeringar 

ingår också tidigare beslutade och budgeterade investeringsutgifter. Beskrivning av text till 

dessa investeringar hänvisas till föregående års budgethandling.  

 
Upparbetade försäljningar 

Förväntad försäljning som upparbetats tidigare år beräknas inflyta.
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Kommunstyrelsen 
 

Allmän verksamhet 

Digitaliseringsprojekt, fortsatt genomförande av digitalisering. Upphandling nytt 

ekonomisystem med beräknad implementering 2022. Upphandling av nytt personalsystem detta 

tillsammans med Lysekil och Munkedal. Beräknad implementering 2023. Införande av e-arkiv, 

implementering sker succesivt över ett antal år. Införandet görs gemensamt i Fyrbodal. 

 
Räddningstjänst 

Fordon 

För 2022 en släckenhet med CAFS system och skärsläckare, Hunnebostrand. Befintligt fordon 

är 20 år. För 2023 ett höjdfordon kan bli en nödvändig resurs i räddningstjänstens organisation 

på grund av de planerade 5 våningshusen på Förålarna i Väjern. Beslut om 5 våningshus blir ett 

vägval för framtidens byggnation av bostäder i kommunen. Ett höjdfordon innebär en ökad 

förmåga för räddningstjänsten och att man kan tillåta utrymning via fönster i bostäder högre än 

4 våningar. Alternativet är att bygga brandsäkra trapphus. (Tr2) Höjdfordon når upp till 8 

våningar, över det krävs det dubbla trapphus. (Tr2) Driftbudgeten kommer även att påverkas 

med ca 0,4 mnkr då det krävs mer personal. 

 
Räddningstjänstutrustning 

Räddningsutrustning som är föråldrad och dålig byts ut eller renoveras enligt plan. 

För 2021 avses värmekameror, ett beslut från 2014 avseende brandskyddstrategi, ”gamla 

Smögen”. Beslutet avser förslag på brandskyddsåtgärder vilka även kan implementeras i övriga 

delar av kommunen. Förslaget innebär att installera flera kameror runt de mest skyddsvärda 

byggnader samt i Hunnebostrand och på Malmön. 

 
Teknisk verksamhet 

 
Markförvaltning planeringsdokument 

För detaljplaner föreslås att 3 700 tkr budgeteras. Under 2021 Hunnebohemmet Parkskolan (se 

kallelse KS 20201028), Hogenäs 1:2 mfl (KS § 28 2020-02-26), Väjerns hamn och 

centrumområde samt tätortsnära industriområden. De två sistnämnda kommer att pågå under 

flera år.  

 

Budget för exploateringsområde har tidigare uppgått till 3 300 tkr from 2021 – 2023 from 2021 

utgår denna budgetpost. 

 
Hamnverksamhet 

Investeringarna inom hamnverksamheten avser förbättringar småbåtshamnar, bryggor och 

åtgärder betong- och stenkajer enligt underhållsplan samt geoteknik gamla Hunnebo.  
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Fastighetsprojekt 

Enskilt största projekteten yttre upprustningsarbete avses både Sotenäs- och Hunnebostrands 

skola, Hedalens förskola. Samt renovering av gamla fiskeauktionen Guleskär gällande både 

fasad och ventilation för byggnadens bevarande. 

 
Lönsamheten av installation av solceller har undersökts i de kommunala byggnaderna och 

projektering och detaljbudgetering har nyligen inletts för genomförande från 2021 

 

Gata Park 

Asfalteringsarbete enligt beläggningsplan samt renovering av mur på Svinemyndevägen, 

Hunnebostrand, enligt beslut. 

 
Fritids-/Idrottsanläggningar 

Arbete med planerat underhåll och förbättringar på badplatser och lekplatser 

 
Måltid och Lokalvård 

Utrustning till verksamheterna som inte är fast monterad. 

 

Utbildningsnämnd 

Investeringar i planperioden avser inköp av inventarier, konst i offentlig miljö samt belysning på 

motionsspår. 
 

Omsorgsnämnden 

Investeringar i planperioden avser inköp av inventarier till nybyggnationen av Hunnebohemmet 

 
 

 

 


