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Protokollsutdrag 2019-11-11

Kommunstyrelsen

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

Dnr KS 2019/42

§ 214 Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid 
Älvstranden Bildningscentrum
Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2019-03-11, § 71 samt lyftes ur 
kommunledningsutskottets sammanträde 2019-04-02, § 47.

Hej, och tack för ditt förslag och för att du engagerar dig i vår kommun! Du har 
lämnat förslag om att en yta inom Älvstrandens skolområde ska spolas upp till 
isplan och göras tillgänglig för allmänheten. Även om det är en trivsam idé och 
det var möjligt förr om åren så kan vi med de regler och resurser som finns idag 
tyvärr inte medge ditt förslag. 
Skolgårdsområdet är under skoltid en arbetsplats, vilket innebär att vi behöver 
beakta en rad arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter samt se till att ha särskilda 
rutiner för att undvika skador vid den här typen av verksamhet. Om isen finns 
tillgänglig inom skolområdet för elever på skoltid är skolan skyldig att ombesörja 
att det finns rastvakter stationerade på plats vid isen under samtliga raster. 
Isplanen måste dessutom vara väl uppmärkt, skyltad och avgränsad med någon 
form av staket eller sarg. I direkt anslutning till den här typen av aktiviteter under 
skoltid ska det också finnas sjukvårdsrum med nödvändig utrustning. För att 
möjliggöra en isbana inom det som idag klassas som skolgårdsområde behöver 
skolgårdsområdets omfattning minskas ner vilket med de behov av skolgårdsytor 
som skolan idag har inte är genomförbart. Mot bakgrund av detta kommer 
Hagfors Kommun inte spola upp någon is för allmänheten inom skolgårdsområdet 
utan hänvisar till den kommunala anläggning som finns på Hagforsvallen. Tider 
för allmänhetens åkning annonseras och finns på hemsidan, vill man åka andra 
tider går det bra att kontakta fastighetsskötarna för att höra efter vad som planeras 
och vad som är möjligt. 

Tyvärr har vi inte någon information om var det finns mindre isar uppspolade på 
privata initiativ, men vi tar gärna emot information och vi ställer oss generellt 
positiva till om man som enskild eller i förening vill använda allmän mark eller 
obebyggd kvartersmark för den här typen av aktiviteter i sitt bostadsområde. Inom 
Hagfors finns också flera allmänna ytor och obebyggda tomter som skulle kunna 
användas för ändamålet utan att det påverkar övrig kommunal verksamhet 
negativt. Hagfors Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark lämplig för 
ändamålet kostnadsfritt om enskild person eller förening önskar spola upp och 
ansvara för allmän is. Återkom i så fall med förfrågan till vår 
samhällsbyggnadsavdelning så hjälper de till att finna en lämplig lösning och 
upprätta de avtal som erfordras.



Sammanträdesdatum Sida 2/3

Protokollsutdrag 2019-11-11

Kommunstyrelsen

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

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 93
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-04-02, § 47
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-03-25
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-11 § 71
Medborgarförslag, 2019-01-04

Förslag på sammanträdet
Jens Fischer (OR) yrkar: ”Via kommunledningsutskottet har politiken tagit ett 
beslut med utgångspunkt från medborgarförslaget att ge samhällsbyggnadschef i 
uppdrag att,

1. anvisa skateparken eller annan lämplig plats i anslutning till ÄBC där 
enskilda eller föreningar under vintern 2019/2020 får möjlighet att spola 
upp is.

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen att inom sina ordinarie arbetsuppgifter 
vara behjälpliga med att spola upp is och hantera utrustning, alternativt 
utreda samarbetsmöjligheter med enskilda och/eller föreningar.

3. tillfråga barn- och barnbildningsutskottet om det är möjligt att utnyttja del 
av skolgårdsområdet för en isbana för allmänheten.

4. även öppna för skolans möjligheter att utnyttja isbanan under skoltid.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 
Jens Fischers (OR) yrkande genom acklamation.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget och ger samhällsbyggnadschef i 
uppdrag att,

1. anvisa skateparken eller annan lämplig plats i anslutning till ÄBC där 
enskilda eller föreningar under vintern 2019/2020 får möjlighet att spola 
upp is.

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen att inom sina ordinarie arbetsuppgifter 
vara behjälpliga med att spola upp is och hantera utrustning, alternativt 
utreda samarbetsmöjligheter med enskilda och/eller föreningar.

3. tillfråga barn- och barnbildningsutskottet om det är möjligt att utnyttja del 
av skolgårdsområdet för en isbana för allmänheten.

4. även öppna för skolans möjligheter att utnyttja isbanan under skoltid.
_____
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Skolchef Jenny Dahlin jenny.dahlin@hagfors.se
Fastighetschef Conny Meijer conny.meijer@hagfors.se
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Protokollsutdrag 2019-10-29

Kommunledningsutskottet

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

Dnr KS 2019/42

§ 93 Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid 
Älvstranden Bildningscentrum
Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2019-03-11, § 71 samt lyftes ur 
kommunledningsutskottets sammanträde 2019-04-02, § 47.

Hej, och tack för ditt förslag och för att du engagerar dig i vår kommun! 

Du har lämnat förslag om att en yta inom Älvstrandens skolområde ska spolas 
upp till isplan och göras tillgänglig för allmänheten. Även om det är en trivsam 
idé och det var möjligt förr om åren så kan vi med de regler och resurser som 
finns idag tyvärr inte medge ditt förslag. 

Skolgårdsområdet är under skoltid en arbetsplats, vilket innebär att vi behöver 
beakta en rad arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter samt se till att ha särskilda 
rutiner för att undvika skador vid den här typen av verksamhet. Om isen finns 
tillgänglig inom skolområdet för elever på skoltid är skolan skyldig att ombesörja 
att det finns rastvakter stationerade på plats vid isen under samtliga raster. 
Isplanen måste dessutom vara väl uppmärkt, skyltad och avgränsad med någon 
form av staket eller sarg. I direkt anslutning till den här typen av aktiviteter under 
skoltid ska det också finnas sjukvårdsrum med nödvändig utrustning. För att 
möjliggöra en isbana inom det som idag klassas som skolgårdsområde behöver 
skolgårdsområdets omfattning minskas ner vilket med de behov av skolgårdsytor 
som skolan idag har inte är genomförbart. Mot bakgrund av detta kommer 
Hagfors Kommun inte spola upp någon is för allmänheten inom skolgårdsområdet 
utan hänvisar till den kommunala anläggning som finns på Hagforsvallen. Tider 
för allmänhetens åkning annonseras och finns på hemsidan, vill man åka andra 
tider går det bra att kontakta fastighetsskötarna för att höra efter vad som planeras 
och vad som är möjligt. 

Tyvärr har vi inte någon information om var det finns mindre isar uppspolade på 
privata initiativ, men vi tar gärna emot information och vi ställer oss generellt 
positiva till om man som enskild eller i förening vill använda allmän mark eller 
obebyggd kvartersmark för den här typen av aktiviteter i sitt bostadsområde. Inom 
Hagfors finns också flera allmänna ytor och obebyggda tomter som skulle kunna 
användas för ändamålet utan att det påverkar övrig kommunal verksamhet 
negativt. Hagfors Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark lämplig för 
ändamålet kostnadsfritt om enskild person eller förening önskar spola upp och 
ansvara för allmän is. Återkom i så fall med förfrågan till vår 
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samhällsbyggnadsavdelning så hjälper de till att finna en lämplig lösning och 
upprätta de avtal som erfordras.

Handlingar i ärendet
Ordf. i kommunstyrelsens skrivelse 2019-10-22
Kommunledningsutskottets beslut 2019-04-02, § 47
Ordf. i kommunstyrelsens skrivelse 2019-03-25
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 71
Medborgarförslag 2019-01-04.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget vara besvarat.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Skolchef Jenny Dahlin jenny.dahlin@hagfors.se 
Fastighetschef Conny Meijer conny.meijer@hagfors.se

mailto:jenny.dahlin@hagfors.se
mailto:conny.meijer@hagfors.se


Medborgarförslag

Ärendenummer 190104-008-IQ86

Inskickat 2019-01-04 11:58

Personuppgifter

Förnamn Peter

Efternamn Jansson

Adress Vällarevägen 8 A

Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) 683 32

Ort Hagfors

Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) 070-5454032

E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) peter.h.jansson@telia.com

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

Ja

Förslag

Jag vill att

Jag har länge funderat över varför en stor fin plan/yta ska
stå oanvänd vintertid vid Älvstrandens Bildnings Center,
väster om nya Innebandyarenan.
Detta när behovet är stort efter isbanor.
Många saknar en lättåtkomlig plan för skridskoaktiviteter
vintertid.
Nu hänvisar man till korta istider å oftast tidiga
helgmornar i Valhall eller när ingen verksamhet finns på
Hagforsvallens bandybana.

Motivering

Det måste bli enklare att centralt för barn och familjer att
kunna åka skridskor och spela med klubba, än att färdas
med bil en bit upp i skogen, vintertid.
Unga behöver röra på sig mera, då måste det va enklare
att komma åt aktiviteterna.
Isen kan också användas av skolans elever.

För många år sedan spolades denna plan upp, å
ljusstolpar sattes upp.
Det var då en livlig aktivitet av skridskoåkande barn å
vuxna.
Vi var i min familj då ofta där med barnen.

Kostnaden för att skrapa snö på planen å spola is ibland
kan inte vara stor,
och betyder så ofantligt mycket för många.
Det finns elljus, men dessa tycker jag inte det finns behov
av ska vara i funktion,
utan en isbana under ljusa dagen är det viktigast.

Förr fanns isbanor i varje bostadskvarter här i Hagfors,
idag finns inga.
Vädjar om att snarast iordningställa nämnda bollplan,
men senast till nästa kommande vinter.

Sida 1 av 1  
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2019-10-22

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen
Jens Fischer
0563-185 00 Till
Ingela.axelsson@hagfors.se Kommunfullmäktige

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

Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid 
Älvstranden Bildningscentrum
Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2019-03-11, § 71 samt lyftes ur 
kommunledningsutskottets sammanträde 2019-04-02, § 47.

Hej, och tack för ditt förslag och för att du engagerar dig i vår kommun! 
Du har lämnat förslag om att en yta inom Älvstrandens skolområde ska spolas 
upp till isplan och göras tillgänglig för allmänheten. Även om det är en trivsam 
idé och det var möjligt förr om åren så kan vi med de regler och resurser som 
finns idag tyvärr inte medge ditt förslag. 
Skolgårdsområdet är under skoltid en arbetsplats, vilket innebär att vi behöver 
beakta en rad arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter samt se till att ha särskilda 
rutiner för att undvika skador vid den här typen av verksamhet. Om isen finns 
tillgänglig inom skolområdet för elever på skoltid är skolan skyldig att ombesörja 
att det finns rastvakter stationerade på plats vid isen under samtliga raster. 
Isplanen måste dessutom vara väl uppmärkt, skyltad och avgränsad med någon 
form av staket eller sarg. I direkt anslutning till den här typen av aktiviteter under 
skoltid ska det också finnas sjukvårdsrum med nödvändig utrustning. För att 
möjliggöra en isbana inom det som idag klassas som skolgårdsområde 
behöver skolgårdsområdets omfattning minskas ner vilket med de behov av 
skolgårdsytor som skolan idag har inte är genomförbart. Mot bakgrund av 
detta kommer Hagfors Kommun inte spola upp någon is för allmänheten inom 
skolgårdsområdet utan hänvisar till den kommunala anläggning som finns på 
Hagforsvallen. Tider för allmänhetens åkning annonseras och finns på hemsidan, 
vill man åka andra tider går det bra att kontakta fastighetsskötarna för att höra 
efter vad som planeras och vad som är möjligt. 
Tyvärr har vi inte någon information om var det finns mindre isar uppspolade på 
privata initiativ, men vi tar gärna emot information och vi ställer oss generellt 
positiva till om man som enskild eller i förening vill använda allmän mark eller 
obebyggd kvartersmark för den här typen av aktiviteter i sitt bostadsområde. Inom 
Hagfors finns också flera allmänna ytor och obebyggda tomter som skulle kunna 
användas för ändamålet utan att det påverkar övrig kommunal verksamhet 
negativt. Hagfors Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark lämplig för 
ändamålet kostnadsfritt om enskild person eller förening önskar spola upp och 
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ansvara för allmän is. Återkom i så fall med förfrågan till vår 
samhällsbyggnadsavdelning så hjälper de till att finna en lämplig lösning och 
upprätta de avtal som erfordras.

Handlingar i ärendet
Ordf. i kommunstyrelsens skrivelse 2019-10-22
Kommunledningsutskottets beslut 2019-04-02, § 47
Ordf. i kommunstyrelsens skrivelse 2019-03-25
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 71
Medborgarförslag 2019-01-04.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Jens Fischer
Ordf. kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Skolchef Jenny Dahlin jenny.dahlin@hagfors.se 
Fastighetschef Conny Meijer conny.meijer@hagfors.se 

mailto:jenny.dahlin@hagfors.se
mailto:conny.meijer@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 1/2
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Kommunledningsutskottet

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

Dnr KS 2019/42

§ 29 Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid 
Älvstranden Bildningscentrum
Hej, och tack för ditt förslag och för att du engagerar dig i vår kommun! 

Du har lämnat förslag om att en yta inom Älvstrandens skolområde ska spolas upp 
till isplan och göras tillgänglig för allmänheten. Även om det är en trivsam idé 
och det var möjligt förr om åren så kan vi med de regler och resurser som finns 
idag tyvärr inte medge ditt förslag. 

Skolgårdsområdet är under skoltid en arbetsplats, vilket innebär att vi behöver 
beakta en rad arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter samt se till att ha särskilda 
rutiner för att undvika skador vid den här typen av verksamhet. Om isen finns 
tillgänglig inom skolområdet för elever på skoltid är skolan skyldig att ombesörja 
att det finns rastvakter stationerade på plats vid isen under samtliga raster. 
Isplanen måste dessutom vara väl uppmärkt, skyltad och avgränsad med någon 
form av staket eller sarg. I direkt anslutning till den här typen av aktiviteter under 
skoltid ska det också finnas sjukvårdsrum med nödvändig utrustning. Mot 
bakgrund av detta kommer Hagfors Kommun inte spola upp någon is för 
allmänheten inom skolgårdsområdet utan hänvisar till den kommunala anläggning 
som finns på Hagforsvallen. Tider för allmänhetens åkning annonseras och finns 
på hemsidan, vill man åka andra tider går det bra att kontakta fastighetsskötarna 
för att höra efter vad som planeras och vad som är möjligt. 

Tyvärr har vi inte någon information om var det finns mindre isar uppspolade på 
privata initiativ, men vi tar gärna emot information och vi ställer oss generellt 
positiva till om man som enskild eller i förening vill använda allmän mark eller 
obebyggd kvartersmark för den här typen av aktiviteter i sitt bostadsområde. 

Handlingar i ärendet
Förslagsställarens medborgarförslag 2019-01-04.
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2019-02-14

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren



Sammanträdesdatum Sida 2/2

Protokollsutdrag 2019-02-26

Kommunledningsutskottet

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
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Skolchef Jenny Dahlin
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
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Protokollsutdrag 2019-03-11

Kommunstyrelsen

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

Dnr KS 2019/42

§ 71 Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid 
Älvstranden Bildningscentrum
Hej, och tack för ditt förslag och för att du engagerar dig i vår kommun!

Du har lämnat förslag om att en yta inom Älvstrandens skolområde ska spolas upp 
till isplan och göras tillgänglig för allmänheten. Även om det är en trivsam idé 
och det var möjligt förr om åren så kan vi med de regler och resurser som finns 
idag tyvärr inte medge ditt förslag.

Skolgårdsområdet är under skoltid en arbetsplats, vilket innebär att vi behöver 
beakta en rad arbetsmiljöregler och skyddsföreskrifter samt se till att ha särskilda 
rutiner för att undvika skador vid den här typen av verksamhet. Om isen finns 
tillgänglig inom skolområdet för elever på skoltid är skolan skyldig att ombesörja 
att det finns rastvakter stationerade på plats vid isen under samtliga raster. 
Isplanen måste dessutom vara väl uppmärkt, skyltad och avgränsad med någon 
form av staket eller sarg. I direkt anslutning till den här typen av aktiviteter under 
skoltid ska det också finnas sjukvårdsrum med nödvändig utrustning. Mot 
bakgrund av detta kommer Hagfors Kommun inte spola upp någon is för 
allmänheten inom skolgårdsområdet utan hänvisar till den kommunala anläggning 
som finns på Hagforsvallen. Tider för allmänhetens åkning annonseras och finns 
på hemsidan, vill man åka andra tider går det bra att kontakta fastighetsskötarna 
för att höra efter vad som planeras och vad som är möjligt.

Tyvärr har vi inte någon information om var det finns mindre isar uppspolade på 
privata initiativ, men vi tar gärna emot information och vi ställer oss generellt 
positiva till om man som enskild eller i förening vill använda allmän mark eller 
obebyggd kvartersmark för den här typen av aktiviteter i sitt bostadsområde.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-02-26 § 29
Kommunalstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-02-14
Förslagsställarens medborgarförslag, 2019-01-04

Förslag på sammanträdet
Socialdemokraterna yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet 
för ytterligare beredning med ambition att hitta en lösning för hur en isbana skulle 
kunna komma till stånd vid ÄBC.
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Kommunstyrelsen

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

Då man tittar på hur andra kommuner löst liknande fråga så ser man många olika 
lösningar. Förutsättningarna vad gäller regelverk och säkerhetsfrågor är desamma 
men olika lösningar blir tillämpliga för olika kommuner beroende på hur det 
lokalt ser ut.

Med ett praktiskt och positivt förhållningssätt så borde det finnas möjligheter att 
åtminstone tidvis kunna erbjuda en isbana vid ÄBC.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 
finner bifall för Socialdemokraternas ändringsyrkande genom acklamation. 

Beslut
Medborgarförslaget återremitteras till kommunledningsutskottet för ytterligare 
beredning med ambition att hitta en lösning för hur en isbana skulle kunna komma 
till stånd vid Älvstrandens Bildningscentrum.

_____

Beslutet skickas till
Skolchef Jenny Dahlin
Fastighetschef Malin Gisselfeldt
Handläggare Ingela Axelsson
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