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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 2018/415

§ 216 Svar på Medborgarförslag angående skatepark i 
Sunnemo
Hej, tack för att du tagit dig tid att lämna in ett spännande förslag till oss. Tyvärr 
finns inte den så kallade medborgarbudgeten kvar då Hagfors kommun av 
ekonomiska skäl fått prioritera ner den typen av projekt.  

Oavsett om ni redan har bildat en förening eller vill ha hjälp med att komma igång 
rekommenderar vi att ni tar kontakt med vår föreningssamordnare Leo Larsson 
för att se på möjligheterna att söka stöd för att möjliggöra en föreningsdriven 
skatepark. I Sunnemo finns också flera aktiva föreningar, ett tips är också att ni 
kikar på vilka möjliga samarbeten som finns. 

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 97
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22
Medborgarförslag, 2018-10-24

Förslag på sammanträdet
Christina Axelsson (OR) yrkar att sista meningen i brödtexten kompletteras med: 
t.ex. med föreningen som äger utrustningen vid ÄBC.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 
bifall för Christina Axelssons (OR) tilläggsyrkande genom acklamation.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se
Driftledare gata/park Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se
Föreningssamordnare Leo Larsson leo.larsson@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 2018/415

§ 97 Svar på Medborgarförslag angående skatepark i 
Sunnemo
Hej, Tack för att du tagit dig tid att lämna in ett spännande förslag till oss. Den så 
kallade medborgarbudgeten finns inte kvar då Hagfors kommun av ekonomiska 
skäl fått prioritera ner den typen av projekt.  

Oavsett om ni redan har bildat en förening eller vill ha hjälp med att komma igång 
rekommenderar vi att ni tar kontakt med vår föreningssamordnare Leo Larsson 
för att se på möjligheterna att söka stöd för att möjliggöra en föreningsdriven 
skatepark. I Sunnemo finns också flera aktiva föreningar, ett tips är också att ni 
kikar på vilka möjliga samarbeten som finns. 

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2018-10-24.
Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-10-22.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se 
Driftledare gata/park Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se 
Föreningssamordnare Leo Larsson leo.larsson@hagfors.se

mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:malin.skoog@hagfors.se
mailto:leo.larsson@hagfors.se


Dnr KS 2018/415 Sida 1/1

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 angående skatepark i 
Sunnemo
Hej, Tack för att du tagit dig tid att lämna in ett spännande förslag till oss. Tyvärr 
finns inte den så kallade medborgarbudgeten kvar då Hagfors kommun av 
ekonomiska skäl fått prioritera ner den typen av projekt.  
Oavsett om ni redan har bildat en förening eller vill ha hjälp med att komma igång 
rekommenderar vi att ni tar kontakt med vår föreningssamordnare Leo Larsson 
för att se på möjligheterna att söka stöd för att möjliggöra en föreningsdriven 
skatepark. I Sunnemo finns också flera aktiva föreningar, ett tips är också att ni 
kikar på vilka möjliga samarbeten som finns. 

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2018-10-24.
Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-10-22.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Jens Fischer
Ordf. kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se
Driftledare gata/park Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se
Föreningssamordnare Leo Larsson leo.larsson@hagfors.se 

mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:malin.skoog@hagfors.se
mailto:leo.larsson@hagfors.se


Medborgarförslag

Ärendenummer 181024-008-CX82

Inskickat 2018-10-24 14:18

Personuppgifter

Grupp/Förening Sunnemo skateklubb

Förnamn Agnes

Efternamn Ekelund

Adress Tomte borg

Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) 683 95

Ort Sunnemo

Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) 0725374529

E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) agnes_lerin@hotmail.com

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

Ja

Förslag

Jag vill att

Vi är i uppstarten att bilda en skateboard klubb i
Sunnemo och vårt medborgarförslag är att bygga en
skatepark. Förslagsvis på den kommunala grusplanen vid
lekparken i sundängarna. Vi önskar en ramp, hinder,
grindar en bänk osv.

Motivering

Vi vill att medborgarbudjeten investeras på de unga. Det
är stor inflyttning av barnfamiljer till sunnemo och när
barnen blir äldre kommer det finnas ett behov av en
mötesplats. En skatepark uppfyller det behovet samtidigt
som det fungerar som en utomhus fritidsgård, en plats för
fysisk aktivitet och sport, samtidigt som det blir en central
mötesplats. Just nu finns ingenting för tonåringar i
sunnemo och det tycker vi måste ändras. Fysisk aktivitet
är a och o för att både kropp och knopp ska må bra och
med en skatepark finns det stora möjligheter för alla
oavsett nivå att umgås, skatea, cykla, åka inlines,
kickboard osv. Organiserad träning skulle också ordnas.
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