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Plats och tid

Plenisalen, Hagfors Stadshus kl. 19:00–22:00
Ajournering 19:15-19:25 och 20:20-20:40

Beslutande

Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR)
Ann-Sofie Ronacher (S)
Boo Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)
Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Peter Brunius (OR)

Malin Ericsson (S)
Hans Liljas (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)
Anna Oskarsson (OR)
Lena Svensson (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildtsén (C)
Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)
Yadviha Löf (SD)
Thony Liljemark (OR)
William Åkerström (OR)

Övriga

Hanna Isaksson (C), 19:00-21:10
Ingemar Tönnberg (S)
Ulla Lundh (S)
Jan Bergqvist (S)
Margot Karlsson (S)
Eva Johansson (OR)
Annika Hagberg (OR)
Helena Granlund,
kommunsekreterare

Jan Lilja, kommunchef
Jonas Nilsson, ekonomichef
Lars Nyborg, utvecklingschef, 19:0021:30
Premin Björk,
utvecklingskoordinator, 19:00-20:55
Nils-Göran Holmqvist, revisor
Claes-Henrik Engström, revisor
Stig Lövgren, revisor
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Ordförande

Sten-Inge Olsson § 77och § 78
Ålderspresident

Peter Åkerström § 79 - § 93
Ordförande

Jessica Larsson

William Åkerström
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§ 77 Information
Mandatperiodens första fullmäktigesammanträde öppnades av ålderspresident
Sten-Inge Olsson som förrättade upprop av den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.
Tomas Pettersson (S) förklarade att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har
inlett ett valtekniskt samarbete.
Därefter begärde Stellan Andersson (C) ordet och förklarade att likt förra
mandatperioden så har Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna bildat allians.
Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om delårsbokslutet 2018 och
omstrukturering av bolagssfären Hagfors kommun.
Utvecklingschef Lars Nyborg och utvecklingskoordinator Premin Björk
rapporterade sedan om kommunens målkort för årets andra tertial.
_____
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Dnr KS 2018/395

§ 78 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e
vice ordförande till presidiet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Åkerström (OR) till ordförande i
presidiet från och med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Eriksson (S) till 1:e vice ordförande i
presidiet från och med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna-Karin Berglund (C) till 2:e vice
ordförande i presidiet från och med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
_____
Beslutet skickas till
Peter Åkerström
Göran Eriksson
Anna-Karin Berglund
Personalenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS 2018/396

§ 79 Val av nio ledamöter och nio ersättare samt
ordförande och vice ordförande till valberedningen
Kommunfullmäktige har enligt sin arbetsordning att för mandatperioden välja en
valberedning bestående av nio ledamöter och nio ersättare.
Fullmäktige skall bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande i
valberedningen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i valberedningen utse:
Boo Westlund (OR)
Ann-Sofie Ronacher (S)
Thony Liljemark (OR)
Ingemar Tönnberg (S)
Thor Millvik (OR)
Jessica Larsson (S)
Bo Söderlund (OR)
Kristoffer Ejnermark (V) och
Roger Brodin (M) från och med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i valberedningen utse:
Peter Brunius (OR)
Joakim Lander (S)
Christina Axelsson (OR)
Åsa Johansson (S)
Anna Oskarsson (OR)
Jan Sandström (S)
Nenne Westlund (OR)
Joline Hedell (V) och
Anna-Karin Berglund (C) från och med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att till ordförande i valberedningen utse Boo
Westlund (OR) och till vice ordförande utse Ann-Sofie Ronacher (S) från och
med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
_____
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Beslutet skickas till
Boo Westlund
Ann-Sofie Ronacher
Thony Liljemark
Ingemar Tönnberg
Thor Millvik
Jessica Larsson
Bo Söderlund
Kristoffer Ejnermark
Roger Brodin
Peter Brunius
Joakim Lander
Christina Axelsson
Åsa Johansson
Anna Oskarsson
Jan Sandström
Nenne Westlund
Joline Hedell
Anna-Karin Berglund
Personalenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS 2018/397

§ 80 Val av fem ledamöter och fem ersättare samt
ordförande och vice ordförande till
fullmäktigeberedningen
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-11-08, § 64, ska fem ledamöter och fem
ersättare utses till fullmäktigeberedningen. Bland ledamöterna ska en ordförande
och en vice ordförande utses.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i fullmäktigeberedningen utse:
Peter Åkerström (OR)
Göran Eriksson (S)
Jens Fischer (OR)
Jessica Larsson (S) och
Stellan Andersson (C) från och med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i fullmäktigeberedningen utse:
William Åkerström (OR)
Ingemar Tönnberg (S)
Åsa Kréstin Höglund (OR)
Ann-Sofie Ronacher (S) och
Roger Brodin (M) från och med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att till ordförande i fullmäktigeberedningen utse
Peter Åkerström (OR) och till vice ordförande utse Göran Eriksson (S) från och
med 2018-10-15 till och med 2022-10-14.
_____
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Beslutet skickas till
Peter Åkerström
Göran Eriksson
Jens Fischer
Jessica Larsson
Stellan Andersson
William Åkerström
Ingemar Tönnberg
Åsa Kréstin Höglund
Ann-Sofie Ronacher
Roger Brodin
Personalenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS 2018/373

§ 81 Delårsbokslut 2018
Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari – augusti 2018
samt prognos för helåret.
Delårsbokslutet per 31 augusti 2018 uppvisar ett positivt resultat på 19,1 miljoner
kronor (Mkr). Budgeterat resultat för motsvarande period är +24,4 Mkr vilket
således innebär en negativ resultatavvikelse med -5,3 Mkr. Utfallet per 31 augusti
2017 var +47,2 Mkr. Således är utfallet för perioden januari-augusti 2018 28,1
Mkr lägre än motsvarande period året innan.
Prognosen för hela året 2018 antas bli -0,8 Mkr. Detta innebär en negativ
avvikelse med -3,3 Mkr mot budgeterat resultat för 2018.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 135
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-08
Delårsrapport januari-augusti 2018
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/369

§ 82 Omstrukturering bolagssfären Hagfors kommun
Hagfors kommun är ägare till bland annat två aktiebolag, Hagfors Energi AB samt
Hagforshem AB. Båda aktiebolagen redovisar numera överskott av sina
verksamheter. Hagforshem AB har tidigare redovisat stora förluster. De
skattemässiga outnyttjade avdragen är idag 35 MSEK. Utifrån Hagforshem ABs
beräknade framtida årliga överskott kommer det att ta minst 20 år för att
Hagforshem AB skall kunna utnyttja sina skattesmässiga avdrag om 35 MSEK.
Hagfors Energi AB beräknas göra större årliga vinster än Hagforshem AB.
Hagfors Energi AB har inte några skattemässiga avdrag att utnyttja, varför
Hagfors Energi AB från och med räkenskapsår 2017 betalar bolagsskatt på sina
vinster. Bolagsskatten uppgår för närvarande till 22 %.
Tack vare att Hagforshem AB redovisar årliga överskott finns numera möjlighet
för Hagforshem AB att ”dela med sig” av de skattesmässiga avdragen till Hagfors
Energi AB.
Idag är Hagforshem AB och Hagfors Energi AB direktägda av Hagfors kommun.
För att Hagforshem AB ska kunna dela med sig av sitt skattemässiga avdrag
måste Hagforshem AB och Hagfors Energi AB ägas av ett och samma aktiebolag.
Den innebär att Hagfors kommun behöver bilda eller köpa in ett nybildat
aktiebolag som i sin tur förvärvar aktierna i Hagfors Energi AB och Hagforshem
AB.
Efter att omstruktureringen skett, måste det dock gå fem hela kalenderår innan
Hagforshem AB kan dela med sig av sina skattemässiga avdrag till Hagfors
Energi AB. Om Hagfors kommun genomför omstruktureringen innan utgången av
innevarande kalenderår (2018) innebär det att det är först under kalenderår 2024
som Hagforshem AB kan dela med sig av sina skattemässiga avdrag till Hagfors
Energi AB.
Totalt sett är bedömningen att Hagforshem ABs skattemässiga avdrag kan nyttjas
i sin helhet senast räkenskapsår 2029, om det genomförs en omstrukturering. Om
någon omstrukturering inte sker, lär det ta minst 20 år att innan avdragen är
utnyttjade, det vill säga räkenskapsår 2039.
Genomförandet sker genom att senast i början på december i år (2018) förvärvar
Hagfors kommun ett så kallat lagerbolag med ett aktiekapital på 50 000 kr, från
Bolagsstiftarna i Göteborg. Förvärvet sker genom att Hagfors kommun insätter 50
000 kr på ett nyöppnat bankkonto i lagerbolagets namn. Därefter sker namnbyte
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och byte av styrelse, via ändringsanmälan till Bolagsverket i Sundsvall. Styrelsen
skall bestå av minst en ledamot samt en suppleant.
Så snart Hagfors kommun erhållit generalfullmakt för att företräda lagerbolaget,
kan nästa steg vidtas. Lagerbolaget som nu ägs av Hagfors kommun förvärvar,
innan sista december i år (2018) samtliga aktier i Hagfors Energi AB.
Köpeskillingen uppgår till det bokförda värde som Hagfors Energi AB har i
balansräkningen i Hagfors kommun. Betalningsmedel utgörs av ett skuldebrev.
Innan sista december i år (2018) förvärvar lagerbolaget även samtliga aktier i
Hagforshem AB. Köpeskillingen uppgår till ca 17 500 000 kr. Även den
köpeskillingen regleras via skuldebrev. Hagfors kommun kan bestämma i vilket
takt som skuldebreven skall amorteras och i stor utsträckning även valet av
räntesats på skuldebreven.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 136
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-02
Organisationsschema före samt efter omstrukturering
Förslag på sammanträdet
Boo Westlund (OR) yrkar: ”Bolagets styrelse skall bestå av kommunstyrelsens
vice ordförande istället för oppositionsråd”
Stellan Andersson (C) yrkar: ”Bolagets styrelse skall bestå av en ordförande
tillika kommunstyrelsens ordförande samt tre ordinarie ledamöter vilka är
kommunstyrelsens vice ordförande, oppositionsrådet och kommunchefen.”
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande ställer propositionsordning och ställer liggande
förslag mot Stellan Anderssons ändringsyrkande och finner bifall för
ändringsyrkandet genom acklamation.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan Stellan Anderssons
ändringsyrkande mot Boo Westlunds ändringsyrkande och finner bifall för Stellan
Anderssons ändringsyrkande genom acklamation.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar köpa ett lageraktiebolag som i sin tur köper Hagfors
Energi AB och Hagforshem AB från kommunen. Det nya moderbolagets firma
skall vara ”Hagfors Stadshus AB”. Bolagets styrelse skall bestå av en ordförande
tillika kommunstyrelsens ordförande samt tre ordinarie ledamöter vilka är
kommunstyrelsens vice ordförande, oppositionsrådet och kommunchefen. Till
verkställande direktör skall Hagfors kommuns ekonomichef utses. Uppdragen
skall vara oarvoderade.
_____
Beslutet skickas till
Kommunchef Jan Lilja
Ekonomichef Jonas Nilsson
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Dnr KS 2018/254

§ 83 Målkortsrapportering 2018
Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som
bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna
kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda
medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat
arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi.
Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det andra tertialet
2018. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun
har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande
resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns
övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort.
De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de
icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt
och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet
som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet
är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 139
Utvecklingskoordinator Premin Björks skrivelse, 2018-10-08
Målkortsrapportering, 2018-08-31
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för andra tertialet 2018.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/383

§ 84 Sammanslagning samhällsbyggnadsutskottet
och kommunledningsutskottet
Samhällsbyggnadschef och administrativ chef har tillsammans med
kommunsekreterare gått igenom förutsättningarna för en sammanslagning och kan
konstatera att en sammanslagning av SBU och KLU är genomförbart. Förslagsvis
går samhällsbyggnadsavdelningen in under KLU och utskottet fortsätter heta
KLU då det ingår en del övergripande stabsfunktioner och kan ge fel signal om
utskottet byter namn.
Delegeringsordningen har setts över avseende SBU:s nuvarande ansvarsområde
och anpassats så att det inte ska bli allt för olika grunder för delegering. SBU har
idag en detaljerad delegeringsordning med relativt snäv delegering jämfört med
flera andra kommuner. Delegeringen har utökats och förtydligats. Delegeringar
som kan tolkas likartat eller som bedöms vara överflödiga, då uppdrag ges genom
andra beslut eller enligt andra politiskt antagna riktlinjer och policys, har tagits
bort.
En översyn har gjorts mot de delegeringar som finns inom KLU i övrigt för att
undvika dubbla delegeringar. Vidare kommer en översyn av reglementet att göras
för att säkerställa att det blir korrekt vid en sammanslagning.
Praktiskt finns inga hinder för ett genomförande. Ärenden som idag bereds och
beslutas inom SBU rapporteras istället inom ramen för beredning till KLU samt
att nuvarande sekreterare i SBU övertar sekreterarrollen i KLU.
Tjänstemannaorganisationen ställer sig positiv till en sammanslagning av KLU
och SBU.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 137
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm och administrativ chef Johnny Lövgrens
skrivelse, 2018-10-09
Förslag på sammanträdet
Boo Westlund (OR) yrkar: ”Sammanslagningen ska återrapporteras inom ett år.”
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Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande ställer propositionsordning och finner först
bifall för liggande förslag och finner sedan även bifall för Boo Westlunds
tilläggsyrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningsutskottet och
samhällsbyggnadsutskottet slås samman till ett utskott från och med 2019-01-01
samt att den politiska budgeten på 150 000 kronor för samhällsbyggnadsutskottet
tas bort och att samhällsbyggnadsutskottet avskaffas. Sammanslagningen ska
återrapporteras inom ett år.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/31

2018-10-29

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/258

§ 85 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25 § 58 att genomföra medborgardialog
om Folkets park, Hagfors, med en av fullmäktige utsedd grupp och att ärendet
skulle återrapporteras till kommunfullmäktige 2018-10-29.
Förutom att två dialoger har genomförts, Hagforsyran 4 augusti och Öppet hus i
Folkets park 18 september, har gruppen träffats ytterligare två gånger. Synpunkter
har även hämtats in från kommunens Facebooksida.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 140
Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Petterssons skrivelse, 2018-10Sammanställning av inkomna synpunkter från medborgardialog om Folkets park,
Hagfors
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-06-25 § 58
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av medborgardialog om
Folkets park, Hagfors samt tillsätter en tillfällig fullmäktigeberedning, bestående
av en ledamot från varje parti i kommunfullmäktige, som fortsätter
medborgardialogen. Denna grupp ska utses av kommunfullmäktige 2018-11-26.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS 2018/14

§ 86 Återrapportering av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats 2018
Kommunstyrelsen ska i april och oktober varje år återrapportera till
kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har
besvarats.
Fram till och med 2018-10-08 har följande motion inte besvarats:
2018/15 handling 1
Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Fram till och med 2018-10-08 har följande medborgarförslag inte besvarats:
2017/16 handling 62
Medborgarförslag angående skyltar vid Monica Zetterlundmuséet
2018/234 handling 1
Medborgarförslag motionsspåren i Vågbacken
2018/287 handling 1
Medborgarförslag om röjning av träd vid badplatsen i Lidsbron och röjning av
strandkant vid Gatabadet
2018/288 handling 1
Medborgarförslag angående uppsättande av anslagstavla
2018/289 handling 1
Medborgarförslag angående önskemål att sätta upp hopptorn vid Åsarnabadet
eller Uddeholmsbadet
2018/308 handling 1
Medborgarförslag med önskemål om lekplats i Uddeholm
2018/320 handling 1
Medborgarförslag om röjning av sly vid Lidl och norrut
2018/308 handling 1
Medborgarförslag med önskemål om borttagande av högerregeln vid utfart
Atterbergsvägen/Storgatan
2018/328 handling 1
Medborgarförslag asfaltering av GC-vägen i Vågbacken längs lv 246
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2018/333 handling 1
Medborgarförslag - fråga om varför det är fönster mellan cafeterian och simhallen
på ÄBC
2018/334 handling 1
Medborgarförslag angående flaggning i kommunen
2018/338 handling 1
Medborgarförslag om gatubelysningens tändning 180905
2018/340 handling 1
Medborgarförslag om röjning av rötter mm i Vågbackens motionsspår
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 141
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-10-08
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2018/34

§ 87 Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2018
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga
nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej
återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges del sker redovisning i april och oktober.
Dnr KS 2018/35
Återrapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om
personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg
Dnr KS 2018/35
Återrapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom
omsorg om personer med funktionshinder
Dnr KS 2018/36
Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorg
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 142
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-10-08
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 51
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-09-24 § 50
Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-08-31
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 42
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 41
Statistikrapport t.o.m. 2018-08-23
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-07-06
Statistikrapport t.o.m. 2018-06-30
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-07-06
Statistikrapport t.o.m. 2018-06-30
Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-05-31
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-04-23 § 23
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-04-23 § 22
Statistikrapport t.o.m. 2018-03-31
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-04-09
Statistikrapport t.o.m. 2018-03-31
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-04-09
Statistikrapport t.o.m. 2018-03-31
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn

Telefon

Besöksadress

Postadress
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Org.nr
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Dnr KS 2018/287

§ 88 Medborgarförslag om röjning av träd vid
badplatsen i Lidsbron och röjning av strandkant vid
Gatabadet
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Du har i ett medborgarförslag framfört att det behöver röjas vid två av våra
populära badplatser, Gata och Lidsbron.
Varje år inför badsäsongen genomförs en översyn av alla kommunala badplatser,
därefter sker löpande egenkontroller av såväl miljön som eventuella faciliteter och
insatser görs efter behov. Större vass- och röjningsarbeten genomförs inte årligen
utan samordnas då behov föreligger. Vi är medvetna om att det finns behov av
röjningsarbeten inom de badplatser du anger och har inom ramen för vårt
naturvårdsarbete också lyft att en större översyn av skötseln på våra badplatser
behöver göras. En översyn är planerad att genomföras under 2019 och
röjningsarbeten vid Gatabadet kommer att utföras inom ramen för den kontrollen.
För badplatsen vid Lidsbron har Hagfors Kommun inte möjlighet att vidta några
åtgärder så som förutsättningarna för området ser ut. Området ägs av Bergvik
Skog och Hagfors Kommun har inte rätt att gå in och vidta åtgärder utan att det
har godkänts och överenskommits. När det gäller nedtagning av träd inom
området kommer frågan ställas till Bergvik skog, röjning av vass eller andra
åtgärder inom strandskyddad område kan vara åtgärder som kräver särskilda
tillstånd, utöver strandskyddsdispens, då området är utpekat som
riksintresseområde för naturvård. Inom Sunnemodalen är det dessutom känt att
det förekommer gott om fornlämningar vilket kan utgöra en försvårande
omständighet vid den typen av större röjningsarbeten som du önskar.
Hagfors Kommun kommer att ha en dialog med Länsstyrelsen samt
vidareförmedla önskemålen om åtgärder till markägaren.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 157
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 73
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-07-05.
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19.
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Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget besvarat
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Driftledare Malin Skoog
vik Driftledare Sven-Erik Strandberg

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Dnr KS 2018/320

§ 89 Medborgarförslag om röjning av sly vid Lidl och
norrut
Tack för att du engagerar dig för att göra Hagfors ännu lite bättre!
Du har i ett förslag till oss föreslagit att ett område mellan bostadsområdet
Skogvaktaren och Uvån röjs för att få en finare utsikt från bostäderna. Delar av
området ingår i vår skogsvårdsplan och är utpekat som ett naturvårdsområde där
åtgärder får ske. Då området inte är ett parkområde utan ingår i vår
skogsförvaltning så finns det inte någon plan för regelbunden röjning utan
åtgärder kan istället göras efter behov eller vid önskemål.
Hagforshem som äger bostadshusen lät för ett par år sedan genomföra en större
röjning i området för att förbättra utsikten och skapa ett trivsamt närområde för de
boende.
Vi tycker precis som du att en röjning av området vore på sin plats och
Samhällsbyggnadsavdelningen, som ansvarar för kommunens natur och
parkmark, har haft en dialog med Hagforshem med anledning av ditt förslag.
Hagforshem är positiv till att tillsammans med Hagfors Kommun se över området
och låta genomföra en röjning under 2019.
Då vi har planerade åtgärder för röjning vid badplatsen i anslutning till området
kommer vi genomföra röjningsarbetena i samband med detta. Då borttagning av
vass i vissa fall kräver särskilda tillstånd och dispens från strandskyddet får val av
röjningsmetod varieras inom området beroende på vilka tillstånd som behövs och
vad som kan medges för att möjliggöra en röjning under 2019.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 158
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 74
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-20.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19.
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget och ger samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att tillsammans med Hagforshem utöka planerade röjningsarbeten för
badplatsen att omfatta området mellan Skogvaktaren och Uvån i enlighet med
förslagställarens önskemål.
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_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Avdelningskommunikatör Emma Möller
Hagforshem AB
Driftledare Malin Skoog
Vik Driftledare Sven-Erik Strandberg
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Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dnr KS 2018/234

§ 90 Medborgarförslag om motionsspåren i
Vågbacken
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Härligt att höra att du är en flitig besökare i Vågbacken, visst är det ett härligt
område! Precis som du uppmärksammat har Hagfors Kommun genomfört flera
satsningar för att skapa förbättrade möjligheter för friluftsliv, rekreation och
motion men självklart finns det möjlighet till förbättring.
Vi är medvetna om att uppmärkningen av slingorna i Vågbacken är undermåliga
och att det är svårt att följa de nuvarande markeringarna. I linje med vår
målsättning om att vara en god grön kommun arbetar
samhällsbyggnadsavdelningen med att ta fram ett förslag på ett
uppmärkningssystem som kan användas i alla våra slingor och spår över hela
kommunen och som består av markeringar och material som är snälla mot miljön
och som inte riskerar att bidra till föroreningar.
Så snart avdelningen är klar med sitt arbete och har beslutat om vilken typ av
markering som ska användas kommer spåren att märkas om. Vi kommer mot
bakgrund av ditt förslag därför inte vidta några åtgärder men är tacksamma över
att du påtalar ett problem som vi tror många har uppmärksammat. Hör gärna av
dig till vår samhällsbyggnadsavdelning om du har fler frågor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 159
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 75
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-05-23.
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget därmed är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Driftledare Malin Skoog
vik Driftledare Sven-Erik Strandberg
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Dnr KS 2018/321

§ 91 Medborgarförslag med önskemål om borttagande
av högerregeln vid utfart Atterbergsvägen/Storgatan
Tack för ditt medborgarförslag! Du har i ditt förslag framfört att du önskar ta bort
högerregeln avseende korsningen Atterbergsvägen/Storgatan och införa
väjningsplikt för de som kommer från Atterbergsvägen med hänsyn till att
Storgatan är hårt trafikerad och att det med nuvarande regler riskerar att bli
trafikstopp på Storgatan. Högerregeln är en generell trafikregel och gäller om
inget annat framgår. Högerregeln gäller för hela Storgatan. Hagfors Kommun
delar inte din uppfattning om att korsningen Storgatan/Atterbergsvägen är
trafikfarlig. Korsningen är bred, har fri sikt samt kommer inom kort att få en
hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h. Som trafikant har man ett eget
ansvar att dels vara medveten om vilka regler som gäller dels vara uppmärksam
på trafik som kommer från höger. Atterbergsvägen är dessutom den väg som
räddningstjänsten använder vid uttryckning vilket gör det extra viktigt att man
som trafikant på Storgatan är uppmärksam på eventuell trafik från
Atterbergsvägen. Några åtgärder med anledning av ditt förslag kommer därmed
inte att vidtas.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 160
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 76
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-19.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19.
Förslag på sammanträdet
Hans Liljas (L) och Niklas Ottosson (SD) yrkar: ”Bifall till medborgarförslaget”.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för
liggande förslag genom acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2018/308

§ 92 Medborgarförslag med önskemål om lekplats i
Uddeholm
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
I vår vision för våra kommunala lekplatser står det följande:
”Välskötta lekplatser av högre kvalitet bör finnas på strategiskt utvalda platser i
kommunen. Där skall finnas lekutrustning bestående av gungor, sandlåda,
klätterställning, rutschbana och sittplatser. Vidare bör satsas på ett fåtal lekplatser
som utformas som ett inbjudande utflyktsmål där barn och vuxna gärna träffas.
Intill dessa lekplatser skall finnas grönytor som vintertid, om möjligt, även kan
utnyttjas som pulkabacke och isbana.
Mindre lekplatser med bra gungor och sandlåda och möjligtvis viss mindre
lekutrustning skall finnas spridda i bostadsområden. Varje förskola och skola ska
ha en lämpligt utformad lekmiljö av högsta kvalitet.”
Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med att stämma av hur
lekplatserna används och vilket skick de är i. Antalet boende och antalet barn
förändras med tiden och det är viktigt med uppföljning. När antalet barn minskar
kan utrustningen tas bort och flyttas till ett annat område där det bor fler barn eller
där antalet barn ökar. Vi är också medvetna om att utrustning som för en
ålderskull är spännande är omodern för nästa och vi arbetar för att i samband med
underhållsarbeten och underhållsbyten uppdatera lekparken i den mån det går. För
att en helt ny lekpark ska anläggas krävs att det har skett en väsentlig förändring
och att det är en tydlig trend att det pågår ett generationsskifte eller att det av
annan anledning finns en kraftigt ökad efterfrågan av en lekpark i området.
I Uddeholm finns idag två lekparker av den lite mindre storleken, utrustade med
ett baspaket av utrustning, vilket med aktuellt barnantal och sett till antalet födda
är helt rätt. Under 2017 fanns det totalt 45 barn i Uddeholm varav 19 barn i
åldersgruppen 0-4 år och 26 barn i åldern 5-10 år. 2016 föddes åtta barn i
Uddeholm och under 2017 föddes tre barn i Uddeholm. Det bedöms inte föreligga
en ökande trend. Antalet barn i området bedöms vara relativt stabilt över längre
tid och antalet födda varierar mellan åren från tre och upp till elva individer.
Hagfors Kommun bedömer därför inte att det finns underlag för att anlägga en ny
lekplats i Uddeholm.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 § 161
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-09-25 § 77
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-10.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Avdelningskommunikatör Emma Möller
Driftledare Malin Skoog
Vik Driftledare Sven-Erik Strandberg

Telefon
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Dnr KS 2018/23

§ 93 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-10-01 §§ 62-76
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 §§ 135-164
Svar på fråga/medborgarförslag om varför det är fönster mellan cafeterian och
simhallen på ÄBC
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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