
 

 

Budget 2017: satsningar på välfärd och teknik 

Under måndagen presenterades Munkfors kommuns budgetförslag för 2017 på 

kommunstyrelsens sammanträde. Kommunens stabila ekonomi möjliggör satsningar på välfärd, 

stadsnät och föreningsliv. 

I fjol stod Munkfors kommun för ett rekordöverskott när man gick plus med över nio miljoner kronor. 

Den stabila ekonomin fortsätter att hålla i sig och under måndagen presenterades budget 2017 på 

kommunstyrelsens sammanträde. Det som sticker ut lite extra är satsningar på välfärd, stadsnät och 

föreningsliv. 

Välfärd 

 5,5 miljoner kronor satsas på renovering av övervåningen på Forsnässkolan. Detta sker 

sommaren 2017. 

 900 000 kronor satsas på att förbättra och stärka skolresultaten i kommunen. 200 000 kronor i 

denna satsning är öronmärkta till komvux. 

 200 000 kronor satsas på äldreomsorgen och arbetskläder till personalen.  

 200 000 kronor satsas på kompetensutveckling av kommunens personal gällande 

värdegrundsarbete. 

 

- Tack vare välfärdsmiljarderna från regeringen så kan vi göra efterlängtade satsningar på 

välfärden i Munkfors kommun. Bland annat genom en utbildningssatsning som ska stärka 

skolresultaten samt arbetskläder till personal i äldreomsorgen, säger Mathias Lindquist, 

kommunstyrelsens ordförande. 

Munkfors stadsnät 

Under 2014 antog Munkfors kommun en bredbandsstrategi med målet att hundra procent av de 

permanenta hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020.  

Munkfors stadsnät ingår, tillsammans med sju andra kommuner, i Mitt Nät AB, och satsningen på 

fiberutbyggnaden fortsätter. Totalt investeras 41,9 miljoner kronor i detta. Noterbart är att satsningen 

är avgiftsfinansierad och finansieras av nätavgifter och så kallade kickbacks från tjänsteleverantörer. 

Det betyder att Munkfors stadsnät finansieras av de som är anslutna i nätet.  

- Anslutningsavgiften i Munkfors kommuns tätort är relativt låg jämfört med andra kommuner; 

15 000 kronor. Med tanke på att vi ingår i Mitt Nät AB, och äger stadsnätet tillsammans med 

kommuninvånarna, så kan vi erbjuda denna kostnadseffektiva lösning. Det är den modellen 

som gör att vi kunnat hålla ner kostnaderna, säger Mathias Lindquist och fortsätter: 

 

- Som kommun vill vi ligga i framkant när det kommer till teknik och att kunna erbjuda ett 

stadsnät bidrar till attraktionskraften i kommunen och påverkar så väl privatpersoner som 

företagare på ett positivt sätt. 



 
 

 

Inför nästa år infriar även politiken ett vallöfte att rekrytera en föreningsstödjare som ska utveckla och 

stötta det lokala föreningslivet. Lägg därtill att anslagen till föreningarna höjs med 50 000 kronor, 

alltså upp till 100 000 kronor. 

- Förutom skola, vård, omsorg och näringsliv, är föreningslivet en av de viktigaste byggstenarna 

i ett samhälle. Ett bra och fungerande föreningsliv ger drivkraft och attraktion. Inte minst är 

det viktigt för att våra barn och unga ska få en meningsfull fritid, säger Mathias Lindquist.  

Total investeringsbudget för 2017 är 36 miljoner kronor. Munkfors kommun har budgeterat att gå plus 

2,1 miljoner kronor under 2017. Det betyder att kommunen förväntas uppnå det finansiella målet på 

två procent i eget kapital.  

- I dagsläget har vi en stabil ekonomi och detta är resultatet av ett hårt arbete under flera år, 

säger Lindquist.  

Frågor hänvisas till: 

Mathias Lindquist 

073-280 78 66 

 

 


