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Beslutande
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Tomas Pettersson (S)
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§ 40 Information
Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med ett uppträdande av
Kulturskolan.
Därefter informerade räddningschef Håkan Finnkvist och flygplatschef MarieLouise Davidsson om sina verksamheter.
_____
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Dnr KS 2019/14

§ 41 Allmänhetens frågestund
Inga frågor hade kommit in till dagen sammanträde.
_____
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Dnr KS 2019/284

§ 42 Beslut om försäljning av Hantverkaren 12,
Primusfastigheten
Hagfors kommun har sedan tidigare målsättning att inte äga mer lokaler än vad
som krävs för egna verksamheter. Fastighetsenheten har i uppdrag att prioritera
förvaltning av samhällsfastigheter såsom förskola, skola och vårdlokaler samt de
administrativa lokaler som krävs för kommunens egna verksamheter.
Hantverkaren 12, mer känd som Primusfastigheten, kostar Hagfors kommun cirka
1,6 miljoner kronor i driftkostnader varje år och har under många år haft stora
vakanser. Sedan en större hyresgäst lämnade fastigheten 2018 är intäkterna
väsentligt lägre än driftkostnaderna. Fastighetens lokalarea uppgår till 13 000 kvm
och endast ca 2400 kvm används för egna verksamheter. Målsättningen är att
dessa verksamheter inom 5-7 år ska kunna inhysas i andra av kommunen ägda
lokaler och att Primus därigenom ska återgå till renodlat extern förhyrning. Då
målsättningen är att på sikt flytta ur fastigheten samt det faktum att fastigheten
inte utgör ett prioriterat förvaltningsobjekt enligt de riktlinjer fastighetsenheten
föreslås att fastigheten alternativt det bolag som fastigheten är placerad i avyttras
och att de ytor som fortsatt behövs hyrs tillbaka under den tid som krävs tills dess
att andra lokaler kan frigöras.
På så vis bedöms fastighetsenhetens kostnader att minska med ca 600 000 kronor
per år samtidigt som Primusfastigheten ges möjlighet att utvecklas i privat regi.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13 § 102
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 55
Samhällsbyggnadschefens skrivelse, 2019-04-15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om försäljning av
Primusfastigheten antingen genom att Hantverkaren 12 KB avyttrar fastigheten
alternativt genom att Hantverkaren 12 KB avyttras.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att annonsera ut
objektet och ta fram erforderliga handlingar för överlåtelse.
Eventuella hyreskontrakt som erfordras för de kvarvarande kommunala
verksamheterna uppdras till fastighetschef att ingå i samband med att överlåtelsen
verkställs.
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_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/15

§ 43 Inkommen interpellation
Tomas Pettersson (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande gällande hur nya styret ser på Hagforsstrategins legitimitet och värde
samt hur kommunen arbetar med att implementera Hagforsstrategin detta och
kommande år.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-05-17
Tomas Petterssons interpellation, 2019-04-27
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen vid nästa sammanträde.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer
Tomas Pettersson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 10/27

2019-05-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2019/337

§ 44 Avsägelse av uppdrag/Ann-Sofie Ronacher
Ann-Sofie Ronacher (S) avsäger sig i skrivelse 2019-05-12 sina uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i valnämnden och ersättare i
Hagforshem AB.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2019-05-15
Ann-Sofie Ronachers avsägelse, 2019-05-12
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 11/27

2019-05-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2019/15

§ 45 Svar på motion om fler parkeringsplatser på
Skolgatan, Hagfors
2019-03-11 § 68 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsutskottet i
uppdrag att bereda motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan
Ombyggnationen av Skolgatan är en del av samhällsbyggnadsavdelningens arbete
med centrummiljön samt ett medvetet arbete i syfte att skapa ett centrum mer
attraktivt för gång och cykeltrafikanter. Arbetet med ett mer trivsamt centrum
syftar till att dels knyta ihop Hagfors olika områden och skapa en känsla av en
sammanhållen centrumkärna men också göra det mer trivsamt att ställa bilen och
promenera mellan de olika butikerna i centrum dels för miljön och dels för att
skapa förutsättningar för fler spontana besök i de butiker som finns i centrum och
som man med större sannolikhet passerar om man går mellan de olika mål besöket
har jämfört med om man kör bil och parkerar utanför respektive butik.
Inför ombyggnationen av Skolgatan framfördes synpunkter på att många boende
parkerade längst med gatan vilket försvårade för kunder och leveranser. Under
projektets gång hölls också samråd med där samtliga aktörer längst med gatan
bjöds in för att tycka till om kommunens förslag innan dess att beslutet om
ombyggnation verkställdes. Synpunkterna bifogas.
Inför ombyggnadsarbetet gjorde samhällsbyggnadsavdelningen också en
bedömning av parkeringsförutsättningarna i centrum som helhet. För att skapa en
hållbar centrummiljö kan inte varje enskild gata betraktas isolerat. I den
bedömning som gjorts har avdelningen kunnat konstatera att vi genom att
begränsa parkeringstiden till 2 timmar på flera platser främjar möjligheten för
besökare att få en plats. I dessa bedömningar har avdelningen haft en medveten
strategi att de som arbetar inom området kan gå längre mellan parkering och
mål/arbetsplats än de som besöker centrum i syfte att uträtta ett ärende, därför har
också antalet tidsbegränsade platser inom centrum utökats. Vidare har vi inom
den allmänna parkeringen mellan Folktandvården och Stadshuset utökat det totala
antalet allmänna parkeringsplatser. Även om antalet parkeringsplatser på
Skolgatan har minskats jämfört med tidigare så har således andra alternativ
tillskapats i närområdet samtidigt som flera parkeringsplatser har försetts med en
tidsbegränsning. Sammantaget bedöms därför parkeringsmöjligheterna i centrum
inte ha försämrats.
Arbetet med att skapa ett attraktivt centrum pågår dock fortfarande och under
2019 förvärvade Hagfors Kommun två centrumfastigheter som sedan länge
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använts för parkeringsändamål utan restriktioner. Målsättningen är att dessa
fastigheter ska snyggas upp, struktureras och kunna användas för allmän
parkering även i framtiden. Även här kan det bli aktuellt att begränsa ett antal
platser i tid för att främja besökares behov av parkeringsplats i centrum.
Så snart dessa parkeringsplatser gjorts i ordning så kommer centrumarbetet som
helhet att utvärderas.
Samhällsbyggnadsavdelningen är väl medveten om att det finns kritik mot den
ombyggnation som har genomförts och har sedan tidigare lovat att återkoppla till
berörda med analys när samtliga arbeten som planeras är klara och en
helhetsbedömning kan göras. Något ytterligare samråd med aktörer längst gatan i
det skede processen är nu bedöms därför inte vara aktuellt.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 113
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 35
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2019-03-25
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 68
Sverigedemokraternas motion, 2019-02-14
Förslag på sammanträdet
Niklas Ottosson (SD) yrkar att Skolgatan bör ha minst en handikapparkering.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad.
_____
Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
T.f. GVA-chef Emil Florell
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Dnr KS 2019/15

§ 46 Svar på motion om pensionärer i offentliga
matsalar
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11 § 64 att remittera inkommen motion med
förslag om att se över möjligheterna för äldre att köpa lunch i kommunens
matsalar.
Inom Hagfors kommun finns inga offentliga matsalar, de matsalar som finns inom
skola, förskola och äldreomsorg ingår i respektive verksamhet som bedrivs i
lokalen. Tillagning av mat sker på Älvstranden, Kyrkheden, Bellmansgården,
Råda skola och Sunnemo skola. Övriga matsalar får sin mat levererad från något
av tillagningsköken, i dessa matsalar levereras mat beräknat på det antal individer
som ingår i verksamheten. I de matsalar som finns i anslutning till där mat tillagas
ingår matsalen i den verksamhet som bedrivs i lokalerna och omfattas också av
särskild lagstiftning som gör det olämpligt att öppna lokalerna för allmänt bruk.
De matsalar som finns inom våra särskilda boenden är placerade centralt i
verksamheten och ingår som en del i den vårdverksamhet som bedrivs och där det
också kan pågå vårdinsatser i eller i anslutning till de utrymmen som berörs. Då
lokalerna är integrerade i verksamheten och inte ligger avskilt från
vårdverksamheten skulle ett uppöppnande innebära att verksamhetens lokaler
skulle behöva öppnas upp på ett sätt som inte är hanterbart för verksamheten.
Inom skola och förskola ställs, utifrån skollagen, stora krav på de som vistas i
skolmiljön och av den anledningen har obehöriga, d.v.s. individer utanför
verksamheten, normalt inte tillträde till lokalerna.
Inom både skola och äldreomsorg finns arbetsmiljökrav, hälsoskyddskrav samt
krav på skydd av de enskildas integritet som innebär att verksamheten behöver ha
kontroll på de individer som befinner sig i verksamheten och därför gör det
olämpligt att öppna upp lokalerna för allmänheten.
Det bör också nämnas i sammanhanget att en lokal avsedd för publikt nyttjande
kan omfattas av högre krav på brand och utrymning än en lokal avsedd för internt
bruk. Vidare saknas inom verksamheten kassasystem och möjlighet till
kontanthantering.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 114
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 59
Samhällsbyggnadschefens skrivelse, 2019-04-23
Kommunstyrelsens protokoll § 65, 2019-03-11
Motion om pensionärer i offentliga matsalar, 2019-01-22
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att utreda om detta kan
fungera på Sunnemo skola ungefär på samma sätt som det gjordes för ett antal år
sedan. Se på möjligheten att sälja matlådor för avhämtning om det inte fungerar
att äta i matsalen.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom
acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten får i uppdrag att utreda om detta
kan fungera på Sunnemo skola ungefär på samma sätt som det gjordes för ett antal
år sedan. Se på möjligheten att sälja matlådor för avhämtning om det inte fungerar
att äta i matsalen.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/180

§ 47 Svar på medborgarförslag - önskemål om gångoch cykelväg utmed länsväg 239 mellan Västanberg
och Ekshärad
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun.
Hagfors Kommun har som ambition, där det är möjligt till en rimlig kostnad, att
knyta ihop orter för att främja alternativa färdsätt till bil såsom cykel. För att det
ska vara möjligt att anlägga en gång och cykelväg erfordras i första hand lämplig
mark. I vissa fall finns utrymme inom befintligt vägområde att bygga om och
anpassa för att skapa trygga separerade stråk, saknas utrymme inom befintligt
vägområde så behöver mark lösas in, beredas och byggas om för ett hållbart och
säkert cykelstråk ska kunna anläggas med de krav och riktlinjer som finns att
följa. När det gäller sträckan mellan Västanberg och Ekshärad så är det
Trafikverket som är väghållare och den myndighet som beslutar om vägen och de
anpassningar som ska göras.
Vi kan dock konstatera att det inte finns utrymme inom befintligt vägområde att
vidta erforderliga åtgärder, för att möjliggöra en gång och cykelbana i anslutning
till vägen skulle det således krävas en ombyggnation av vägen med behov av att
lösa in mark längst med hela sträckan. Detta skulle, i det fall Trafikverket inte
önskar vidta åtgärder, innebära stora kostnader för Hagfors Kommun om det
överhuvudtaget är möjligt. Hagfors Kommun äger inte heller någon annan mark
som på ett naturligt sätt sammanhänger med vägen eller kan utgöra lämplig mark
för att anlägga ett gång- och cykelstråk. Med de resurser och de planer för
infrastruktursatsningar som finns för de kommande åren finns det inte några
ambitioner eller möjligheter att starta igång någon process för att lösa in mark
eller vidta åtgärder för att möjliggöra ett gång- och cykelstråk mellan Västanberg
och Ekshärad.
Du nämner i ditt förslag att en stor anledning till ditt förslag är att vägen känns
otrygg och osäker. Då det är Trafikverket som är väghållare för aktuell väg och
således den part som är ansvarig för säkerheten längst med vägen kommer de
synpunkter som du för fram i din skrivelse angående vägens säkerhet för gång och
cykeltrafikanter kommer därför att vidarebefordras till Trafikverket. I övrigt
kommer Hagfors kommun inte att vidta några åtgärder med anledning av ditt
förslag.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 115
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 42
Medborgarförslag, 2019-02-12
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog
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Dnr KS 2019/150

§ 48 Svar på medborgarförslag om skötbord på
toaletterna i anslutning till bowlinghallen på ÄBC
Hej, och tack för att du engagerar dig i Hagfors kommun.
Du har inkommit till oss med förslag om att det behövs skötbord på WC i
anslutning till bowlinghallen inom Älvstranden.
Det finns idag skötbord inom Uddeholms Arena samt Hagforsbadet. För att
skötbord ska kunna installeras krävs ett allmänt tillgängligt WC med lite mer
utrymme att röra sig samt att väggar har den bärighet som krävs.
Fastighetsenheten har konstaterat att det finns ett lämpligt WC i anslutning till
bowlinghallen och kommer att montera ett skötbord här under förutsättning att det
är genomförbart med hänsyn till utrymmets tekniska förutsättningar samt beviljad
budget. I annat fall får åtgärden senareläggas eller andra utrymmen utredas.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 116
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 43
Medborgarförslag, 2019-01-28
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed att förslaget är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/27

2019-05-27
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Dnr KS 2019/169

§ 49 Svar på medborgarförslag om plogning av
Klarälvsbanan
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Du har inkommit till oss med förslag om plogning av Klarälvsbanan i syfte att
möjliggöra för såväl gående som skidåkare att nyttja banan vintertid.
När vägar, gång och cykelvägar anläggs anpassas såväl beläggning som
underliggande material till det tryck och den nederbörd de förväntas få utstå.
Vägar som skall snöröjas behöver anpassas så att de klarar av det tryck som
maskinerna innebär och att de också klarar av att hantera den koncentration av
vatten som blir av plogvallar.
Klarälvsbanans förutsättningar varierar och när man anlade banan så togs inte
någon hänsyn till eventuellt vintervägunderhåll det innebär att de underliggande
materialen och åtgärder som vidtogs när man anlade Klarälvsbanan inte är
dimensionerade för att klara av belastning av tyngre fordon. Inom den sträcka som
löper inom Hagfors Kommun har vi många partier som är vad man brukar kalla
för tjälfarliga i dessa partier har vi har sett att vi får stora sättningar och sprickor.
Snöröjer vi dessa partier så finns risk att problemen förvärras. För att kunna
vinterunderhålla dessa partier skulle bärande delar av banan behöva göras om. Vi
har några partier längst banan där privata initiativtagare har plogat av banan med
stora skador, sättningar och sprickor som efterföljande konsekvens.
Då banan är ett populärt turistmål och också föremål för flera events under
sommarhalvåret är det väsentligt att vara rädd om banan i syfte att undvika att det
bildas skador som kanske inte kan åtgärdas utan större ingrepp. Stora skador kan
medföra att delar av banan under sommarsäsongen måste hållas stängd vilket vi
vill undvika.
Vi har mot bakgrund av detta gjort en samlad bedömning att det inte är lämpligt
att vinterunderhålla Klarälvsbanan.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 117
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 44
Medborgarförslag, 2019-02-07
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-26

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr
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Dalavägen 10
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kommun@hagfors.se
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Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
T.f. GVA-chef Emil Florell
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 20/27

2019-05-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2019/188

§ 50 Svar på medborgarförslag om uppsättande av
plank mot Lillstugevägens fastighet samt målning av
planket
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Du har inkommit med ett medborgarförslag om att plantera träd, uppföra plank
eller på annat sätt göra vyn mot Lillstugevägen mer tilltalande.
Bostadshuset på Lillstugevägen har i omgångar tyvärr varit utsatt för omfattande
skadegörelse och bränder. Några av de fönster som du nämner som är försatta är
fönster i lägenheter med stora skador där Fastighetsenheten av olika anledningar
ännu inte kunnat påbörja någon renovering. Målsättningen är såklart att alla
lägenheter i fastigheten ska vara beboliga och att fastighetens skick och standard
ska vara normal. Det finns en plan för renovering och det pågår åtgärder löpande,
enligt den plan som finns kommer renoveringen i sin helhet att vara klar under
2020 under förutsättning att det inte uppstår oförutsedda omständigheter som
försvårar reparationer. Inom ramen för fastighetsenhetens ansvar så kommer även
den yttre miljön runt fastigheten att ses över och vi lämnar därför över dina idéer
om träd och planteringar till vår fastighetschef som ansvarar för planeringen av
olika åtgärder.
Då bostadshuset ligger i nära anslutning till en korsning med flera
övergångsställen och stråk för oskyddade trafikanter kommer det inte att göras
åtgärder som innebär risk för försämrad sikt för trafikanter, montering av plank,
staket eller annan anordning som inte är möjlig att se igenom kommer därför inte
heller att bli aktuell.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 118
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 45
Medborgarförslag, 2019-02-18
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget besvarat.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/27

2019-05-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2019/207

§ 51 Svar på medborgarförslag för utveckling av
Tömte 1:14
Ni har inkommit med ett förslag där ni önskar att kommunen anpassar ett
skogsparti i Sunnemo för olika vinteraktiviteter såsom pulkaåkning och
barnskidåkning.
Det aktuella skogspartiet ska enligt beslut i Kommunfullmäktige lyftas in i
Hagfors Kommuns skogsvårdsplan. Det innebär att området kommer att
inventeras tillsammans med sakkunnig och efter det anges en lämplig målklass
vilken sedan styr hur området ska förvaltas. Då området ännu inte inventerats så
är det inte möjligt att ge något besked i huruvida områdets skötsel kan medge
någon alternativ användning, det skulle till exempel kunna vara så att man vid
inventeringen stöter på arter eller förekomster som behöver skyddas eller som
medför att valet av målklass och skötselmetod påverkas.
Hagfors Kommun har dock som generell målsättning att all tätortsnära skog skall
förvaltas på ett sådant sätt att den hålls allmänt tillgänglig och kan nyttjas av
allmänheten på bästa sätt för rekreation och friluftsliv. Målsättningen om en
allmänt tillgänglig tätortsnära skog innebär dock inte att delar av skog får
avverkas för särskilda ändamål som inte kan hänföras till skogsvård. I det fall en
del av skogen skall avverkas för att användas till andra ändamål än skogsmark så
måste nya beslut fattas och det utpekade område lyfts då ur skogsvårdsplanen.
Samhällsbyggnadsavdelningar har sett över ert förslag och konstaterat att detta
inte är något vi kan medge med den information, de beslut och de resurser vi har
inom avdelningen.
Att skapa en trygg pulkabacke i enlighet med ert förslag kräver mer arbete än
enbart avverkning av enstaka träd, området behöver efter avverkningen stubbröjas
och markberedas, en kommunal aktivitetspark, även om den är liten till ytan och
säsongsbetonad, skall också förses med vissa riktlinjer, kontrolleras regelbundet
och i vissa fall skall skötselplaner upprättas.
Det krävs således både medel för att investera och skapa anläggningen och
resurser för skötsel och egenkontroller.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer dock att ta hänsyn till önskemålet om att
fortsatt verka för att en öppen tätortsnära skog inom ramen för den inventering
och målklassning som ska göras.

Telefon
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Vidare ställer sig Hagfors Kommun positiv till eventuella föreningsinitiativ i
frågan och föreslår att ni utreder frågan vidare tillsammans med befintliga
föreningar inom orten för att se om det finns möjlighet att i föreningsregi vidta
erforderliga åtgärder för att skapa mera möjligheter och också ta ansvar för en
sådan anläggning för vinteraktiviteter i anslutning till befintliga
idrottsanläggningar inom Sunnemo.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 119
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 46
Medborgarförslag, 2019-03-08
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-26
Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Driftledare Malin Skoog
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2018/334

§ 52 Svar på medborgarförslag angående flaggning i
kommunen
Tack för att du engagerar dig i Hagfors kommun!
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
Prideflaggan ska hissas. Efter det att kommunen fick förslaget påbörjades ett
arbete med att kolla runt bland andra kommuner hur man hanterar sin flaggning.
Tidigare har Hagfors kommun endast flaggat under allmänna flaggdagar. Dock
har kommunen då och då fått förfrågan eller att önskemål har framförts om att
flagga även vid andra tillfällen.
Kommunen har därför arbetat fram riktlinjer för flaggning i Hagfors kommun att
gälla från och med första juni i år. I dessa riktlinjer har kommunen lyssnat till
förslaget och föreslår därför bland annat att vi ska flagga med Prideflaggan under
Värmlands Pridevecka. Tack än en gång för ditt förslag!
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 120
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02 § 48
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-25
Medborgarförslag, 2018-08-29
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Fastighetschef Malin Gisselfeldt

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2019/254

§ 53 Svar på medborgarförslag - önskemål om lekplats
i Uddeholm
Det har inkommit ett förslag om att bygga ut antalet lekplatser i Uddeholm då de
som finns enligt din uppfattning är under all kritik.
Hagfors Kommun har sedan många år haft som ambition att det ska finnas två
större lekplatser inom kommunen samt några mindre lekplatser utspridda inom
kommunens områden i närhet till där barn finns.
Då en lekplats innebär ett stor ansvar och kräver mycket skötsel har vi valt att på
många platser enbart ha ett basutbud med gungor och sandlåda och på vissa
platser en fjäderlek eller gungbräda. Vi är medvetna om att detta inte tilltalar alla.
Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare gjort en analys av Uddeholm
och bedömt att barnantalet är stabilt och att det finns skäl att ha en lekplats inom
området. Under våren 2019 fattades beslut om att ge avdelningen i uppdrag att
utreda möjligheten att minska antalet lekplatser med en för att på så vis frigöra
resurser och kunna satsa lite extra på den som ska vara kvar.
Någon ny lekplats enligt ditt förslag kommer därför inte att anläggas inom
området.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 121
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-30 § 58
Medborgarförslag, 2019-03-26
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-04-23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Driftledare Malin Skoog

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 26/27

2019-05-27

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/423

§ 54 Svar på medborgarförslag angående
kommunfullmäktiges sammanträden
Tack för ditt medborgarförslag.
Efter att ha tagit del av ditt förslag har vi redan vidtagit en del åtgärder för att
försöka göra fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga för allmänheten.
Vi har lagt ut möteshandlingar till kommunfullmäktiges sammanträden på
hemsidan så att alla kan ta del av dem. Vi har också fört in i annonsen i
Veckobladet att allmänheten är välkommen att komma och lyssna på
sammanträdena. Dessutom sammanfattas ärendena innan beslutet läses upp.
Vi försöker också se till att alla som ska tala använder mikrofonen.
Högtalarsystemet har varit problem under en längre tid men det är någonting vi
ska försöka få ordning på.
Vi ska också undersöka möjligheterna att kunna sända kommunfullmäktiges
sammanträden live för att fler ska kunna ta del av mötena.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 § 122
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerströms skrivelse, 2019-05-06
Medborgarförslag, 2018-11-02
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2019/23

§ 55 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-04-29 §§ 32-39
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-13 §§ 99-126
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

