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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 2019/439

§ 217 Svar på Medborgarförslag - önskemål om 
anslagstavla på torget i Hagfors, 1
Hej och tack för ditt förslag. Du inom med förslag om att Hagfors kommun skulle 
sätta upp en anslagstavla på torget i Hagfors. Du föreslår en traditionell 
anslagstavla.

Hagfors kommun har idag inga utpekade anslagstavlor för annonsering. Det finns 
däremot sju stycken turistkartor uppsatta som Hagfors kommun ansvarar för och 
sköter, på dessa är det inte tillåtet att sätta upp anslag utan dessa är avsedda för 
kommunal information till allmänheten.

Vi har förståelse för att exempelvis föreningar har olika behov av olika typer av 
annonsering, men just fysisk annonsering via till exempel anslagstavlor är dock 
resurskrävande och inget som Hagfors kommun har möjlighet att hantera inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs. En digital informationstavla vid torget 
skulle kräva en investering som i inte beräknat, men kan anta skulle bli betydande.

Hagfors kommun har istället prioriterat att arbeta med olika digitala lösningar för 
marknadsföring av aktiviteter och arrangemang. Bland annat arbetar vi med 
information via vår hemsida, facebook samt visithagfors.se. Det finns möjlighet 
för alla föreningar och arrangörer att lämna information till vår turistinformation 
för att få med information om kommande aktiviteter. Vi har också möjlighet att 
lyfta olika arrangemang via den digitala skärm som finns utmed riksväg 62 i 
anslutning till Hagfors Airport där förbipasserande kan läsa utvald annonsering 
om vad som händer i vår kommun.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 95
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22
Medborgarförslag, 2019-08-26

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@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 2019/439

§ 95 Svar på Medborgarförslag - önskemål om 
anslagstavla på torget i Hagfors, 1
Hej och tack för ditt förslag

Du inom med förslag om att Hagfors kommun skulle sätta upp en anslagstavla på 
torget i Hagfors. Du föreslår en traditionell anslagstavla.

Hagfors kommun har idag inga utpekade anslagstavlor för annonsering. Det finns 
däremot sju stycken turistkartor uppsatta som Hagfors kommun ansvarar för och 
sköter, på dessa är det inte tillåtet att sätta upp anslag utan dessa är avsedda för 
kommunal information till allmänheten.

Vi har förståelse för att exempelvis föreningar har olika behov av olika typer av 
annonsering, men just fysisk annonsering via till exempel anslagstavlor är dock 
resurskrävande och inget som Hagfors kommun har möjlighet att hantera inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs. En digital informationstavla vid torget 
skulle kräva en investering som i inte beräknat, men kan anta skulle bli betydande.

Hagfors kommun har istället prioriterat att arbeta med olika digitala lösningar för 
marknadsföring av aktiviteter och arrangemang. Bland annat arbetar vi med 
information via vår hemsida, facebook samt visithagfors.se. Det finns möjlighet 
för alla föreningar och arrangörer att lämna information till vår turistinformation 
för att få med information om kommande aktiviteter. Vi har också möjlighet att 
lyfta olika arrangemang via den digitala skärm som finns utmed riksväg 62 i 
anslutning till Hagfors Airport där förbipasserande kan läsa utvald annonsering 
om vad som händer i vår kommun.

Handlingar i ärendet
Ordf. i kommunstyrelsens tjänstemannaförslag 2019-10-22.
Medborgarförslag 2019-08-26.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@hagfors.se 

mailto:lars.satterberg@hagfors.se
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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 - önskemål om 
anslagstavla på torget i Hagfors, 1
Hej och tack för ditt förslag
Du inom med förslag om att Hagfors kommun skulle sätta upp en anslagstavla på 
torget i Hagfors. Du föreslår en traditionell anslagstavla.

Hagfors kommun har idag inga utpekade anslagstavlor för annonsering. Det finns 
däremot sju stycken turistkartor uppsatta som Hagfors kommun ansvarar för och 
sköter, på dessa är det inte tillåtet att sätta upp anslag utan dessa är avsedda för 
kommunal information till allmänheten.

Vi har förståelse för att exempelvis föreningar har olika behov av olika typer av 
annonsering, men just fysisk annonsering via till exempel anslagstavlor är dock 
resurskrävande och inget som Hagfors kommun har möjlighet att hantera inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs. En digital informationstavla vid torget 
skulle kräva en investering som i inte beräknat, men kan anta skulle bli 
betydande.
Hagfors kommun har istället prioriterat att arbeta med olika digitala lösningar för 
marknadsföring av aktiviteter och arrangemang. Bland annat arbetar vi med 
information via vår hemsida, facebook samt visithagfors.se. Det finns möjlighet 
för alla föreningar och arrangörer att lämna information till vår turistinformation 
för att få med information om kommande aktiviteter. Vi har också möjlighet att 
lyfta olika arrangemang via den digitala skärm som finns utmed riksväg 62 i 
anslutning till Hagfors Airport där förbipasserande kan läsa utvald annonsering 
om vad som händer i vår kommun.

Handlingar i ärendet
Ordf. i kommunstyrelsens tjänstemannaförslag 2019-10-22.
Medborgarförslag 2019-08-26.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.

http://visithagfors.se/
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Jens Fischer
Ordf. kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@hagfors.se 

mailto:lars.satterberg@hagfors.se


Medborgarförslag

Ärendenummer 190826-008-FO92

Inskickat 2019-08-26 16:33

Personuppgifter

Förnamn Siv

Efternamn Aas

Adress Vällarevägen 16c

Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) 683 32

Ort Hagfors

Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) 0703628783

E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) Sivs103@gmail.com

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

Ja

Förslag

Jag vill att
Det ska finnas en anslagstavla för allmänheten gärna på
det nya torget

Motivering

På torget är folk i rörelse hela dagar även kvällar .Den
anslags tavla so
m finns sitter inne på stadshuset som är stängt lördag o
söndag.
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