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Medborgarförslag 2017 
Tack för ditt medborgarförslag angående ställplatser i Hagfors kommun. 

Jag håller helt med dig och hoppas att detta kommer att bli verklighet i vår 
kommun en dag. Husbilsresenären som står på ställplatser är en målgrupp vi 
missar idag då vi inte kan erbjuda det de vill ha. 
Det blir dessutom fler husbilsägare varje år bara i Sverige. Detta är en fråga hela 
Värmland diskuterar ofta och flera kommuner har redan lyckats att göra 
ställplatser som lockar många nya besökare. 
Problemet i hela Värmland har varit att många campingägare inklusive SCR 
Svensk Camping har starkt kämpat emot att det görs ställplatser och för varje 
kommun är det givetvis viktigt att ha campingföretagen med på detta projekt. 
 
I Hagfors Kommun finns det idag fem campingar, varav en ligger relativt centralt 
(Byns Camping) i Ekshärad. Det bästa vore förstås om någon av dessa företag 
kunde driva ställplatser. De kan då erbjuda servicen de har på sin camping också. 
Men om inte de ser vinning i att driva ställplatser centralt så är det svårt att få dem 
att hoppa på tåget. 
 
Det finns alltså många frågor vi måste ställa oss innan vi beslutar om ställplatser; 
- Hur ska ställplatsen se ut; vilken service ska erbjudas? 
- Vem ska sköta ställplatsen? Där ser kommunen helst att det är en entreprenör i 
kommunen. 
- Om det erbjuds service på ställplatsen (ex el, vatten, avlopp); vad ska det kosta? 
Vem som nu ska driva denna ställplats måste ju också tjäna pengar på den. 
 
Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar på ditt medborgarförslag.  

Handlingar i ärendet 
Rune Gräsbergs medborgarförslag, 2017-07-07 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 



  Sida 2/2 
 

 
 
 
Åsa Johansson 

  
 
 
  

Kommunstyrelsens ordförande    
 
 
Beslutet skickas till: 
Rune Gräsberg, rune.grasberg@telia.com 
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