
Sammanträdesdatum Sida 1/3

Protokollsutdrag 2019-12-02

Kommunstyrelsen

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

Dnr KS 2019/619

§ 244 Avsättning allvädersbanor
I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på 
Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som 
finns. 2018 genomfördes markundersökningar. Markundersökningen påvisade att 
marken är flytbenägen samt omfattar deponerat material upp till fyra meters djup 
på vissa områden. De rådande markförhållandena innebär att 
investeringskostnaderna blir väsentligt högre än den avsättning som gjorts. Vidare 
krävs ett återkommande omläggningsarbete för att bibehålla kvaliteten på banorna 
vilket medför stora återkommande kostnader för drift och underhåll. De initiala 
kostnaderna för markarbeten samt de återkommande kostnaderna för 
underlagsbyte står inte i proportion till nyttan av allvädersbanor i dagsläget. 
Avsättningen bör återföras till resultatet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer skrivelse, 2019-12-02

Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C) yrkar: ”Förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att 
återföra avsättningen till resultatet.”

Göran Eriksson (S) yrkar på avslag med motiveringen att dessa pengar är redan 
avsatta till föreningslivet. Vi ser ett antal tuffa år ekonomiskt framför oss och då 
kommer det inte finnas utrymme för extra investeringar. Då kan dessa medel vara 
en möjlighet att ändå satsa på unga och föreningslivet i vår kommun. 
Föreningslivet och fritiden blir allt viktigare för att vara en attraktiv kommun. Att 
ta bort dessa medel tycker vi är en dålig idé. Om det skulle visa sig att 
allvädersbanor inte blir försvarbart anser vi att dessa medel ska kunna användas 
till andra projekt som främjar folkhälsan för framförallt unga. T.ex. skatepark, 
mm. Vi vill inte ta beslut på, som vi anser, ett felaktigt underlag. Därför yrkar vi 
avslag på förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer Stellan Anderssons (C) 
yrkande mot Göran Erikssons (S) yrkande och finner bifall för Stellan Anderssons 
(C) yrkande genom votering.
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Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer Stellan Anderssons (C) 
yrkande mot liggande förslag och finner bifall för liggande förslag genom 
votering.

Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång:

Ja-röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) yrkande 
Nej-röst innebär bifall till Göran Erikssons (S) yrkande

Jens Fischer (OR) Ja
Erik Fröjel (S) Nej
Boo Westlund (OR) Ja 
Pernilla Boström (S) Nej  
Peter Åkerström (OR) Ja
Göran Eriksson (S) Nej
Stellan Andersson (C) Ja
Birgitta Söderlund (OR) Ja
Lena Svensson Nej
Thony Liljemark (OR) Ja
Sten-Inge Olsson (S) Nej 
Anna-Karin Berglund (C) Ja
Mikael Edvardsson (SD) Ja

8 ja-röster
5 nej-röster

Kommunstyrelsen beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till Stellan Anderssons (C) yrkande 
Nej-röst innebär bifall till liggande förslag

Jens Fischer (OR) Nej
Erik Fröjel (S) Avstår
Boo Westlund (OR) Nej 
Pernilla Boström (S) Avstår
Peter Åkerström (OR) Nej
Göran Eriksson (S) Avstår
Stellan Andersson (C) Ja
Birgitta Söderlund (OR) Nej
Lena Svensson (S) Avstår
Thony Liljemark (OR) Nej
Sten-Inge Olsson (S) Avstår 
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Anna-Karin Berglund (C) Ja
Mikael Edvardsson (SD) Ja 

3 ja-röster
5 nej-röster
5 avstår

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avstå projektet och återför avsättningen till 
resultatet.

Reservationer
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Vi anser att 
underlaget till beslut är felaktigt och ger en missvisande bild av 
markförhållandena.

_____

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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2019-12-02

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen
Jens Fischer
0563-18530 Till
jens.fischer@hagfors.se Kommunfullmäktige

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

Avsättning allvädersbanor
I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på 
Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som 
finns. 2018 genomfördes markundersökningar. Markundersökningen påvisade att 
marken är flytbenägen samt omfattar deponerat material upp till fyra meters djup 
på vissa områden. De rådande markförhållandena innebär att 
investeringskostnaderna blir väsentligt högre än den avsättning som gjorts. Vidare 
krävs ett återkommande omläggningsarbete för att bibehålla kvaliteten på banorna 
vilket medför stora återkommande kostnader för drift och underhåll. De initiala 
kostnaderna för markarbeten samt de återkommande kostnaderna för 
underlagsbyte står inte i proportion till nyttan av allvädersbanor i dagsläget. 
Avsättningen bör återföras till resultatet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer skrivelse, 2019-12-02

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avstå projektet och återför avsättningen till 
resultatet.

Jens Fischer  
Kommunstyrelsens ordförande  

Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2019/619

§ 121 Avsättning allvädersbanor
I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på 
Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som 
finns. 2018 genomfördes markundersökningar. Markundersökningen påvisade att 
marken inte är lämplig för den här typen av banor då marken dels konstateras vara 
mycket flytbenägen samt omfattar deponerat material upp till fyra meters djup. De 
rådande markförhållandena innebär att investeringskostnaderna blir väsentligt 
högre än den avsättning som gjorts. Vidare krävs ett återkommande 
omläggningsarbete för att bibehålla kvaliteten på banorna vilket medför stora 
återkommande kostnader för drift och underhåll. De initiala kostnaderna för 
markarbeten samt de återkommande kostnaderna för underlagsbyte står inte i 
proportion till nyttan av allvädersbanor varför projektet bör utgå och avsättningen 
bör återföras till resultatet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-11 § 207
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 86
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-21

Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar på minoritetsåterremiss för att få ett tydligare 
beslutsunderlag.

Beslut
Ärendet återremitteras för att få ytterligare beslutsunderlag.

_____

Beslutet skickas till
Handläggare Ingela Axelsson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Ekonomichef Jonas Nilsson
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§ 207 Avsättning allvädersbanor
I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på 
Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som 
finns. 2018 genomfördes markundersökningar. Markundersökningen påvisade att 
marken inte är lämplig för den här typen av banor då marken dels konstateras vara 
mycket flytbenägen samt omfattar deponerat material upp till fyra meters djup. 
De rådande markförhållandena innebär att investeringskostnaderna blir väsentligt 
högre än den avsättning som gjorts. Vidare krävs ett återkommande 
omläggningsarbete för att bibehålla kvaliteten på banorna vilket medför stora 
återkommande kostnader för drift och underhåll. De initiala kostnaderna för 
markarbeten samt de återkommande kostnaderna för underlagsbyte står inte i 
proportion till nyttan av allvädersbanor varför projektet bör utgå och avsättningen 
bör återföras till resultatet.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 86
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-21

Förslag på sammanträdet
Göran Eriksson yrkar: (S) yrkar på avslag med motiveringen att dessa pengar är 
redan avsatta till föreningslivet. Vi ser ett antal tuffa år ekonomiskt framför oss 
och då kommer det inte finnas utrymme för extra investeringar. Då kan dessa 
medel vara en möjlighet att ändå satsa på unga och föreningslivet i vår kommun. 

Föreningslivet och fritiden blir allt viktigare för att vara en attraktiv kommun. Att 
ta bort dessa medel tycker vi är en dålig idé. 

Om det skulle visa sig att allvädersbanor inte blir försvarbart anser vi att dessa 
medel ska kunna användas till andra projekt som främjar folkhälsan för 
framförallt unga. T.ex. skatepark, mm. Därför yrkar vi avslag på förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 
liggande förslag genom acklamation.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avstå projektet och återför avsättningen till 
resultatet.

Reservationer
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Vi anser att 
underlaget till beslut är felaktigt och ger en missvisande bild av 
markförhållandena.

_____

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

Dnr KS 2019/619

§ 86 Avsättning allvädersbanor
I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på 
Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som 
finns. 2018 genomfördes markundersökningar. Markundersökningen påvisade att 
marken inte är lämplig för den här typen av banor då marken dels konstateras vara 
mycket flytbenägen samt omfattar deponerat material upp till fyra meters djup. 
De rådande markförhållandena innebär att investeringskostnaderna blir väsentligt 
högre än den avsättning som gjorts. Vidare krävs ett återkommande 
omläggningsarbete för att bibehålla kvaliteten på banorna vilket medför stora 
återkommande kostnader för drift och underhåll. De initiala kostnaderna för 
markarbeten samt de återkommande kostnaderna för underlagsbyte står inte i 
proportion till nyttan av allvädersbanor varför projektet bör utgå och avsättningen 
bör återföras till resultatet.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstå projektet och återför avsättningen till 
resultatet.

Yrkande

S yrkar på avslag med motiveringen att dessa pengar är redan avsatta till 
föreningslivet. Vi ser ett antal tuffa år ekonomiskt framför oss och då kommer det 
inte finnas utrymme för extra investeringar. Då kan dessa medel vara en möjlighet 
att ändå satsa på unga och föreningslivet i vår kommun. Föreningslivet och 
fritiden blir allt viktigare för att vara en attraktiv kommun. Att ta bort dessa medel 
tycker vi är en dålig idé. Om det skulle visa sig att allvädersbanor inte blir 
försvarbart anser vi att dessa medel ska kunna användas till andra projekt som 
främjar folkhälsan för framförallt unga. T.ex. skatepark, mm Därför yrkar vi 
avslag på förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstå projektet och återför avsättningen till 
resultatet.

_____
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2019-10-21

Tjänsteskrivelse

Ekonomienheten
Jonas Nilsson
0563-188 31 Till
jonas.nilsson@hagfors.se Kommunfullmäktige

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

Avsättning allvädersbanor
I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på 
Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som 
finns. 2018 genomfördes markundersökningar. Markundersökningen påvisade att 
marken inte är lämplig för den här typen av banor då marken dels konstateras vara 
mycket flytbenägen samt omfattar deponerat material upp till fyra meters djup. 
De rådande markförhållandena innebär att investeringskostnaderna blir väsentligt 
högre än den avsättning som gjorts. Vidare krävs ett återkommande 
omläggningsarbete för att bibehålla kvaliteten på banorna vilket medför stora 
återkommande kostnader för drift och underhåll. De initiala kostnaderna för 
markarbeten samt de återkommande kostnaderna för underlagsbyte står inte i 
proportion till nyttan av allvädersbanor varför projektet bör utgå och avsättningen 
bör återföras till resultatet.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-10-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avstå projektet och återför avsättningen till 
resultatet.

Jonas Nilsson  
Ekonomichef  

Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
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