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Protokollsutdrag 2020-09-14

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS 2020/243

§ 127 Svar på medborgarförslag - Önskemål om 
toalettbyggnad i Blinkenbergsparken
Förslagsställaren har inkommit med förslag om att uppföra en sanerings-byggnad 
med toalett och skötbord i anslutning till Blinkenbergsparken mot bakgrund av att 
det är många arrangemang som drar många människor till parken. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna och kan konstatera att det 
är möjligt att uppföra en toalettbyggnad i anslutning till Blinken-bergsparken, 
dock uppgår kostnaden för en ny toalett till ca 300 000 kronor inklusive 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Då området är detaljplanelagt och 
beläget inom kommunalt VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ 
inte tillämpas som permanent lösning. 

Årlig drift bedöms uppgå till ca 20 000 kronor exklusive hänsyn till eventuell 
skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av befintlig toalett i centrum. 

Mot bakgrund av att investeringskostnaden blir mycket hög och det redan finns en 
publik toalett i centrummiljön samt att det vid större arrangemang tordes vara 
möjligt att hyra toaletter tillfälligt bedömer Hagfors Kommun inte att det är 
aktuellt att uppföra en ny toalettbyggnad i Blinken-bergsparken.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-09-01 § 48
Kommunalrådet Jens Fischers tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Medborgarförslag, 2020-05-04

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef emil.florell@hagfors.se
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Protokollsutdrag 2020-09-01

Kommunledningsutskottet

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS 2020/243

§ 48 Svar på medborgarförslag - Önskemål om 
toalettbyggnad i Blinkenbergsparken
Förslagsställaren har inkommit med förslag om att uppföra en sanerings-byggnad 
med toalett och skötbord i anslutning till Blinkenbergsparken mot bakgrund av att 
det är många arrangemang som drar många människor till parken. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna och kan konstatera att det 
är möjligt att uppföra en toalettbyggnad i anslutning till Blinken-bergsparken, 
dock uppgår kostnaden för en ny toalett till ca 300 000 kronor inklusive 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Då området är detaljplanelagt och 
beläget inom kommunalt VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ 
inte tillämpas som permanent lösning. 

Årlig drift bedöms uppgå till ca 20 000 kronor exklusive hänsyn till eventuell 
skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av befintlig toalett i centrum. 

 

Mot bakgrund av att investeringskostnaden blir mycket hög och det redan finns en 
publik toalett i centrummiljön samt att det vid större arrangemang tordes vara 
möjligt att hyra toaletter tillfälligt bedömer Hagfors Kommun inte att det är 
aktuellt att uppföra en ny toalettbyggnad i Blinken-bergsparken.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2020-05-04.
Kommunalrådet Jens Fischers tjänsteskrivelse 2020-08-25.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef emil.florell@hagfors.se
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2020-08-25

Tjänsteskrivelse

Administrativa enheten
Jens Fischer, kommunalråd
0563-185 00 Till

Kommunfullmäktige

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Svar på medborgarförslag - Önskemål om 
toalettbyggnad i Blinkenbergsparken
Förslagsställaren har inkommit med förslag om att uppföra en sanerings-byggnad 
med toalett och skötbord i anslutning till Blinkenbergsparken mot bakgrund av att 
det är många arrangemang som drar många människor till parken. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna och kan konstatera att det 
är möjligt att uppföra en toalettbyggnad i anslutning till Blinken-bergsparken, 
dock uppgår kostnaden för en ny toalett till ca 300 000 kronor inklusive 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Då området är detaljplanelagt och 
beläget inom kommunalt VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ 
inte tillämpas som permanent lösning. 
Årlig drift bedöms uppgå till ca 20 000 kronor exklusive hänsyn till eventuell 
skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av befintlig toalett i centrum. 

Mot bakgrund av att investeringskostnaden blir mycket hög och det redan finns en 
publik toalett i centrummiljön samt att det vid större arrangemang tordes vara 
möjligt att hyra toaletter tillfälligt bedömer Hagfors Kommun inte att det är 
aktuellt att uppföra en ny toalettbyggnad i Blinken-bergsparken.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2020-05-04.
Kommunalrådet Jens Fischers tjänsteskrivelse 2020-08-25.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Jens Fischer, kommunalråd

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
GVA-chef emil.florell@hagfors.se 

mailto:emil.florell@hagfors.se


Medborgarförslag

Ärendenummer 200420-20medborgarforslag-KV08

Inskickat 2020-04-20 20:14

Personuppgifter

Förnamn Holger

Efternamn Nilsson

Adress Tutemovägen 3A

Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) 683 30

Ort Hagfors

Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) 073 82 686 82

E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) Holger_nilsson@msn.com

Mitt förslag berör fler än mig (publiceras ej i kallelser och
protokoll)

Ja

Förslag

Jag vill att
Det byggs en saneringbyggnad med toalett och
ev.skötbord m.m. i blinkenbergsparken.

Motivering
Det är många aktiviteter i parken som drar en hel del folk
både unga,små barn och pensionärer.Så jag anser att det
är i stort behov av toaletter i parken.
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