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Protokollsutdrag 2020-03-09

Kommunstyrelsen

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

Dnr KS 2018/258

§ 32 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
Hagfors folkets park som ägs av Hagfors kommun har en lång och gedigen 
historia, som väcker många minnen.

Parken har under modern tid varit utarrenderad till näringsidkare som bedrivit 
verksamhet på området, men står idag utan arrendator. Byggnaderna på området 
är i dåligt skick.

Ambitionen med medborgardialogen är att ta in synpunkter från medborgarna om 
vilka framtidsplaner som kan tänkas för folkets park. Kommunen vill med 
dialogen skapa engagemang runt frågan för att få så breda underlag som möjligt 
för framtida beslut i frågan.

Dialogen ska ske under hösten 2018 med administrativt stöd av administrativa 
enheten och metodstöd av utvecklingsenheten. En parlamentarisk grupp på 8 
personer utses av fullmäktige där majoriteten har två personer och övriga partier 
en person, majoriteten utser ordförande.

Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2020-03-04
Reviderad rapport från fullmäktigeberedningen om Folkets Park, Hagfors

Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar: En av anledningarna till att en medborgardialog om 
Hagfors Folkets park genomfördes, på initiativ från Socialdemokraterna, var att 
fastigheterna på området är i väldigt dåligt skick.

Därför yrkar S på att verksamheten även återkommer med förslag på vad 
kommunen ska göra med fastigheterna inne på området i Hagfors Folkets park.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsenheten får i uppdrag att utifrån det 
samlade materialet kring medborgardialogen göra en översyn och se om och i så 
fall vilka områden det finns förutsättningar att utreda vidare. 
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Utvecklingsenheten får vidare i uppdrag att i samverkan med 
samhällsbyggnadsavdelningen utreda förutsättningarna för att ordna ställplatser i 
området vid Hagfors Folkets Park samt att se över möjligheterna till fortsatt 
utveckling av den kommunala badplatsen Gatabadet.

Medborgardialogen kring Folkets park Hagfors avslutas.

Dessutom ska verksamheten återkomma med förslag på vad kommunen ska göra 
med fastigheterna inne på området i Hagfors Folkets park som ska redogöras för i 
en separat rapport.

_____

Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Tjänsteskrivelse

Utvecklingsenheten
Lars Sätterberg
0563-187 76 Till
lars.satterberg@hagfors.se Kommunfullmäktige

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

Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
Kommunen har under 2018-2019 genomfört en medborgardialog kring området 
vid Hagfors Folkets Park. En första återrapport till kommunfullmäktige skedde 
hösten 2018. Denna innehöll en sammanställning av inkomna synpunkter sorterat 
under sex rubriker: grönska/rekreation, lek och aktiviteter, bevara, djur, 
camping/ställplats och övrigt. Fullmäktige beslutade dels att godkänna rapporten, 
dels att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att fortsätta dialogen. 
Beredningen lämnade i november 2019 en rapport med en beskrivning av vilken 
ytterligare dialog som genomförts. Sammanfattningsvis konstaterades att inget 
nytt kommit fram utöver det som rapporterats hösten 2018. I rapporten 
framkommer också att det varit relativt lågt deltagande vid de ytterligare 
aktiviteter som genomförts inom dialogen. De synpunkter och önskemål som 
finns listade i den första delrapporten är inte av den karaktären att de kan fungera 
som grund för några politiska ställningstaganden utan att ytterligare underlag tas 
fram. Förslaget är därför att medborgardialogen nu avslutas och att 
utvecklingsenheten får ett uppdrag att titta vidare på om och i så fall vilka 
områden det finns förutsättningar att gå vidare med. 

Ett av områdena som lyfts är ställplatser/camping och den frågan har också 
kommit upp i andra sammanhang. Intresset för ställplatser i relativt centrala lägen 
har visa sig vara stort på andra orter i Sverige. Turistandet med husbilar har också 
ökat starkt de senaste åren. I kommunen finns naturligtvis möjligheten till 
ställplatser kopplat till våra campingplatser men det som eftersöks utöver dessa 
möjligheter är just centrumnära lägen och då är det främst Hagfors centralort som 
är intressant. Området vid Hagforsparken skulle med den bakgrunden kunna vara 
ett bra läge för ställplatser. 

Utvecklingsenheten bör därför tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen 
utreda förutsättningarna för att ordna ställplatser i området. Uppdraget ska 
redovisa vilken teknisk infrastruktur som finns och vad som, beroende på 
ambitionsnivåer, eventuellt behöver kompletteras samt hur den operativa driften 
och eventuella investeringar ska skötas och finansieras.

Nära Hagforsparken finns också den kommunala badplatsen Gatabadet. 
Kommunen har vid flera tillfällen fått in medborgarförslag om utvecklingen av 
denna och förbättringar har genomförts men möjligheten till fortsatt utveckling 
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bör undersökas som en del i det allmänna uppdraget kring förutsättningar för 
utveckling av parkområdet och dess närhet.

Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2020-03-04

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsenheten får i uppdrag att utifrån det 
samlade materialet kring medborgardialogen göra en översyn och se om och i så 
fall vilka områden det finns förutsättningar att utreda vidare. 

Utvecklingsenheten får vidare i uppdrag att i samverkan med 
samhällsbyggnadsavdelningen utreda förutsättningarna för att ordna ställplatser i 
området vid Hagfors Folkets Park samt att se över möjligheterna till fortsatt 
utveckling av den kommunala badplatsen Gatabadet.

Medborgardialogen kring Folkets park Hagfors avslutas.

Lars Sätterberg  
Utvecklingschef  

Beslutet skickas till:
Utvecklingsenheten
Samhällsbyggnadsavdelningen



Reviderad rapport från fullmäktigeberedningen om Folkets park Hagfors.

Kommunfullmäktige i Hagfors kommun beslutade 2018-06-25 § 58 att genomföra 
medborgardialog om Folkets park, Hagfors, med en av fullmäktige särskilt utsedd grupp av 
partirepresentanter. 

Medborgardialogen handlade om att få in synpunkter från kommunens invånare om vad som ska 
göras med parken. 

Två dialoger genomfördes under 2018, Hagforsyran 2018-08-04 samt Öppet hus i Folkets park 
2018-09-18. Synpunkter har även hämtats in från kommunens Facebooksida.

Rapportering av medborgardialogen redovisades 2018-10-29 § 85, se bilaga 1.

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-11-26 § 108 tillsattes en ny fullmäktigeberedning med 
uppdrag att fortsätta medborgardialogen med syftet att fånga in idéer från fler samhällsgrupper.

Beredningen har fört samtal med elevråd i kommunen genom besök på Centralskolan i Ekshärad 
samt Älvstrandens bildningscentrum, ÄBC. Eleverna erbjöds i båda fall att göra studiebesök i 
parken. Dock fick fullmäktigeberedningen ej någon återkoppling efter genomförda samtal varvid 
det inte beretts något studiebesök.

2019-02-11 besöktes Centralskolan Ekshärad och 2019-03-13 besöktes ÄBC.

Under 2019 kontaktades större föreningar i kommunen genom utskick samt att förenings och 
evenemangskoordinator Leo Larsson haft en del personliga samtal/möten med personer inom 
kommunens föreningsliv för att samla in tankar och idéer. En annons infördes även i Veckobladet 
v.25.

Vidare har företag i Hagfors kommun getts tillfälle att tycka till om Hagforsparken. En skrivelse 
publicerades i Näringslivsnyheter från Hagfors kommun 2019-10-01.

Intresset från föreningar har varit svalt. Två större föreningar svarade att de mottagit förfrågan 
och bad att få återkomma. Övriga föreningar fick påminnelser.

Från företagen har inga synpunkter inkommit.

De aktiviteter som bidragit med inspel är samtalen med elevråden.

Resultat Centralskolan:

Eleverna hade i sina respektive klasser diskuterat och lyft fram önskemål samt synpunkter på 
parkområdet. Under mötet framkom att de gärna reser in till centralorten och aktiverar sig om 
det bara finns meningsfull sysselsättning eller lokaler så de själva kan hitta på olika aktiviteter.

Sammanfattning av användningsområden/idéer som lyftes upp av eleverna.

Skolavslutningsaktiviteter, festlokaler (möjlighet att hyra lokaler billigt med tillgång till ljud och 
ljusanläggningar), ungdomsaktiviteter(ospecificerat men kan tolkas som en plats att ”hänga” eller 
mötesplats med festlig inriktning), vattenland, stor scen för teater/konsert, öppen scen för 
spontanspelningar av lokala förmågor, fotbollsplan/hockey/bandyrink, grillplats.

Kommentar [RB1]:  Kan vi bifoga avsnitten från KF 
protokollet?



Resultat ÄBC:

Förslag som kom upp var en scen, ytor för träffar och utställningar. Möjlighet att spela musik och 
lokal för att träffas för äldre ungdomar. Lan lokal för ungdomar. Det togs även upp att det är bra 
om kommunen satsar på ungdomar, det kommer att ge ringar på vattnet.

Eleverna passade även på att berätta hur de ser på framtiden i Hagfors. Några ställde även frågor 
kring glesbygd och lokaltrafik.

Flera av idéerna går i varandra samt går att koppla till de grupperingar som finns i tidigare 
insamlad data.

Beredningen lämnar härmed över rapporten till fullmäktige och anser att beredningens uppdrag 
från fullmäktige är slutfört.

Fullmäktigeberedningen gm. sammankallande Jan Pfeiffer.


	1.Kommunstyrelsen (2020-03-09 KS §32).doc
	§ 32 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
	Handlingar i ärendet
	Förslag på sammanträdet
	Beslutsgång
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till


	2.Tjänsteskrivelse.docx
	Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
	Handlingar i ärendet
	Förslag till beslut


	3.Reviderad rapport parkgruppen.docx

