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Plats och tid

Plenisalen, Hagfors Stadshus kl. 19:00–21:50, ajournering 20:00-20:15 och
20:55-21:00

Beslutande

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR)
Boo Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)
Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)

Peter Brunius (OR)
Joakim Lander (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildt (C)
Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)
Joakim Biehl (L)
Jan Bergqvist (S)
Margot Karlsson (S)
Eva Johansson (OR)
Anders Thörne (S), 19:10-21:50
Tomas Braneby (OR), §§116-123
Annika Hagberg (OR), §§124-130

Övriga

Jan Lilja, kommunchef
Helena Granlund,
kommunsekreterare
Jonas Nilsson, ekonomichef
Tihomir Jerkovic, miljö- och
byggchef, 19:00-19:30

Jan Bohlin, revisor Claes-Henrik
Engström, revisor
Irene Runkvist Karlsson, revisor
Stig Lövgren, revisor
Christer Stenmark, ordförande miljöoch byggnämnden, 19:00-19:30
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§ 116 Information
Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en information av miljö- och
byggchef Tihomir Jerkovic och miljö- och byggnämndens ordförande Christer
Stenmark om verksamheten inom miljö- och bygg.
Därefter informerade ekonomichef Jonas Nilsson om förändringarna i budget
2020.
_____
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Dnr KS 2019/14

§ 117 Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige
2019
Inga frågor hade kommit in till dagens sammanträde.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 7/26

2019-11-25

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2019/27

§ 118 Budget 2020
Förslag till reviderad driftbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 2022
innebär ett budgeterat resultat för 2020 med 25 282 000 kr, år 2021 med 11 814
000 kr samt 2022 med 6 964 000 kr. Skillnad mot den driftbudget som
kommunfullmäktige antog 2019-06-24 är följande:
- Intäktsprognos från SKL 2019-10-01, cirkulär 19:40, inkluderande ny
kostnadsutjämning vilket riksdagen förväntas besluta om i november. +1 569
kronor/invånare (+18,2 miljoner) jämfört med 2019 men +1 798 kronor/invånare
(+20,9 miljoner) jämfört med budgetbeslutet i juni 2019.
- Ny prognos från SKL avseende långsiktiga planeringsförutsättningar
(välfärdsmiljarderna), -0,9 miljoner jämfört med budgetbeslut i juni.
- Effekterna 2020-2022 av genomförd lönerörelse 2019 är intagen i respektive
avdelning/utskotts ram. Kostnaden ca 0,5 miljoner lägre än budgeterat i juni.
- Justering av för stort belopp avseende flytt av föreningsbidrag från barn- och
bildning till kommunledningsavdelningen är hanterat.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 204
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-11-04
Förslag till budget 2020
Förslag på sammanträdet
Boo Westlund (OR) yrkar på att ramen för individ- och omsorgsutskottet sänks
med 4 miljoner avseende hemtjänst i budget 2020 samt plan för åren 2021 och
2022.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall liggande förslag yrkande genom votering.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till liggande förslag
Nej-röst innebär bifall till Boo Westlunds (OR) yrkande
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Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR)
Margot Karlsson (S)
Boo Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)
Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Peter Brunius (OR)
Jan Bergqvist (S)
Joakim Biehl (L)
Tomas Braneby (OR)
Joakim Lander (S)
Eva Johansson (OR)
Anders Thörne (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildt (C)
Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

21 ja-röster
13 nej-röster
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Beslut
Kommunfullmäktige antar driftbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och
2022 innebärande ett budgeterat resultat för år 2020 om 21 282 000 kr, 2021 med
7 814 000 kronor samt år 2022 om 2 964 000 kronor.
Reservationer
OR reserverar sig mot beslut till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2019/27

§ 119 Förslag till budget för revisorernas verksamhet
2020
I budget för 2020 finns 556 000 kronor avsatta för revisorernas verksamhet.
Enligt kommunallag (2017:725) 11 kap. 8 § ska förslag till budget för
revisorernas verksamhet upprättas av fullmäktiges presidium.
Förslaget innebär således att revisorerna har 556 000 kronor att disponera år 2020.
Handlingar i ärendet
Presidiets protokoll, 2019-09-23 § 2
Förslag till budget 2020
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget för revisorernas verksamhet
för 2020.
_____
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomienheten
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Dnr KS 2019/424

§ 120 Ny bolagsordning för Hagforshem AB
Ett fel smögs in § 6 i den bolagsordning som kommunfullmäktige beslutade om
2019-09-30, § 83. Tidigare skulle det i bolagsordningen anges kvotvärde det vill
säga akties nominella belopp. Efter ändring av aktiebolagslagen skall inte
kvotvärde utan högsta och lägsta antal aktier anges. Detta innebär att §6 i
nuvarande lydelse behöver ändras.
Nuvarande lydelse:
Aktiebelopp
Aktie skall lyda på 1 000 kronor.
Ny lydelse:
Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 5 000 och högst 20 000 aktier.
I övrigt inga ändringar i förhållande till den tidigare beslutade bolagsordningen.
Däremot måste fullmäktige anta bolagsordningen i sin helhet då det inte är möjligt
att bryta ut paragrafer för antagande vid olika tidpunkter.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-11 § 205
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-11-05
Bolagsordning för Hagforshems AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta bolagsordningen.
_____
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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Dnr KS 2019/631

§ 122 Kommunal borgen för Kooperativa bostäder
I Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsprogram har kommunen pekat ut som
mål att kommunen ska verka för att det under programtiden ska produceras
moderna lägenheter i linje med de behov som identifierats. En åtgärd som ligger i
linje för att främja målet om nyproduktion är en god planberedskap, med den nya
detaljplanen för kvarteret Cykeln har utrymme skapats för nyproduktion i enlighet
med de ambitioner som beslutats.
Vidare framgår det av kommunens bostadsförsörjningsplan att bostadsmarknaden
behöver stärkas med alternativ för äldre som vill lämna villan och bo enklare och
mer centralt samt personer med behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter.
Mot bakgrund av de ambitioner som Hagfors Kommuns bostadsförsörjningsplan
anger fattade Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 94 Inriktningsbeslut om samverkan
för kooperativa lägenheter i Hagfors tätort. Hagfors Seniorhusförening har
därefter tillsammans med Riksbyggen genomfört en förstudie och tagit fram ett
förslag till nyproduktion av kooperativa hyresrätter. Förslaget innebär att
sammanlagt 33 kooperativa hyresrätter produceras inom fastigheten Cykeln 1 till
en kalkylerad kostnad om 89,8 miljoner kronor.
En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att kommunen lämnar
kommunal borgen till KHF Uvå Strand (föreningen) avseende hela
finansieringskostnaden.
Riksbyggen har också framfört att det för deras engagemang i projektet krävs att
Hagfors Kommun lämnar en hyresförlustgaranti (hyresgaranti).
Kommunchef och samhällsbyggnadschef har avrått från att fatta beslut om
kommunal borgen på de villkor som presenterats av Riksbyggen. Särskilt avråds
från medge hyresförlustgaranti då det bedöms utgöra ett otillåtet driftstöd och står
därmed i strid med gällande lagstiftning. Boendet omfattar inte några andra
kommunala intressen utan skall vara ett privat boende driven av, en från
kommunala intressen, fristående kooperativ förening. De tjänstemän som arbetat
med frågan har istället påtalat vikten av en vakansfond och att föreningen
tillsammans med Riksbyggen behöver verka för att den kooperativa föreningen
ges goda förutsättningar att med egna resurser hantera ett plötsligt ekonomiskt
bortfall, vakanser eller andra hyresförluster samt att det är väsentligt att
föreningens styrelse ges utrymme att snabbt agera i det fall en hyresförlust skulle
uppstå. Riksbyggen och seniorhusföreningen har presenterat ett förslag där en
upplåtelseavgift tas ut och placeras i en vakansfond. En sådan lösning är mycket
lämpligt och med en vakansfond som kan täcka hyresförluster under de första
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kritiska åren behövs inte någon hyresförlustgaranti eller annan kommunal garanti
om kostnadstäckning. Det bedöms inte vara ett oskäligt krav att föreningen
hanterar de ekonomiska risker som kan uppstå inom ramen för föreningens drift.
Vidare har Riksbyggen framfört att ett så kallat Stiftaravtal skall upprättas, i detta
avtal har Riksbyggen ett villkorat att kommunen tillsammans med Riksbyggen
skall verka för att föreningen ingår ett tioårigt förvaltningsavtal med Riksbyggen
angående drift och skötsel av den nyproducerade fastigheten. Det bedöms inte
vara förenligt med det kommunala uppdraget att, i egenskap av kommun, verka
för att en enskild aktör premieras på ett sådant sätt som klausulen innebär.
Formuleringen bör därför utgå.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-11 § 208
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 89
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens skrivelse, 2019-10-29
Riksbyggens sammanställning Ekonomi
Riksbyggens sammanställning Långtidsbudget
Riksbyggens förslag på Stadgar
Riksbyggens förslag på Stiftaravtal
Tjänstemännens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen
av projektet motsvarande ett belopp om maximalt 89,8 miljoner kronor.
2. Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första
dagen.
3. Godkänna förslag på stadgar för föreningen.
4. Godkänna förslag på “Stiftaravtal” under förutsättning att § 10 utgår då
formuleringen anses stå i strid med det kommunala uppdraget då en enskild
aktör skall premieras utan föregående upphandling.
5. Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutade riktlinjer och i övrigt gällande
villkor för marköverlåtelser.
6. Inte lämna någon hyresgaranti eller annan kostnadstäckning för driftkostnader
eller vakanser, då detta bedöms utgöra ett otillåtet stöd till enskild.
7. Utse kommunstyrelsens ordförande som representant i styrelsen för KHP Uvå
Strand
8. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse och besluta om övriga
representanter och ersättare till föreningens styrelse.
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I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 § 8
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens skrivelse, 2019-10-29
Riksbyggens sammanställning Ekonomi
Riksbyggens sammanställning Långtidsbudget
Riksbyggens förslag på Stadgar
Riksbyggens förslag på Stiftaravtal
Förslag på sammanträdet
Kristoffer Ejnermark (V) och Joline Hedell (V) yrkar: ”Vi i Vänsterpartiet
Hagfors yrkar avslag med motivering dels i att borgensåtagandet som finns i
förslaget till beslut är en enorm summa i förhållandet till en osäker framtid för
kommunen att stå för, samt att kravet på hyresgaranti på evig tid leder till att man
socialiserar förlusterna och privatiserar vinsterna. Med osäker framtid avses inte
bara det ekonomiska läget utan också förutsättningar för boenden med 33 dyra
lägenheter för äldre med hyror så stora att vanligt folk inte har möjlighet att
bosätta sig där. Vi föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om
Hagforshem kan ta på sig uppdraget att bygga boenden för äldre.”
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1) Bevilja kommunal borgen till KHP Uvå Strand för den totala finansieringen av
projektet motsvarande ett belopp av maximalt 89,8 miljoner kronor.
2) Borgensavgift skall utgå med 0,4 % på gällande borgensbelopp från första
dagen.
3) Godkänna förslag på stadgar för föreningen.
4) Godkänna förslag på stiftaravtal.
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5) Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att försälja fastigheten cykeln 1 till KHP
Uvå Strand för 25 kr/kvm enligt beslutande riktlinjer och i övrigt gällande villkor
för marköverlåtelser.
6) Lämna hyresgaranti.
7) Kommunfullmäktige utser och beslutar om kommunens ledamöter och ersättare
till föreningens styrelse.
I det fall något av de villkor som beslutats av Kommunfullmäktige innebär att
Riksbyggen inte vill åta sig uppdraget i den fortsatta processen beslutar
kommunfullmäktige att genomförd projektering skall förvärvas i enlighet med
tidigare beslut och ger arbetsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag på
handlingsplan för att genomföra en nyproduktion med annan part.
Reservationer
Kristoffer Ejnermark (V) och Joline Hedell (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.
_____
Beslutet skickas till
Riksbyggen tore.johansson@riksbyggen.se
Seniorhusföreningen seniorhus-hagfors@telia.com
Ekonomichef Jonas Nilsson
Kommunchef Jan Lilja
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2018/258

§ 123 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-11-26 § 108 tillsattes en
fullmäktigeberedning med uppdrag att utföra medborgardialog angående Folkets
park.
Här är beredningens rapport till fullmäktige:
Beredningen har varit i dialog med elevråd i kommunen, på Kyrkhedens skola och
Älvstrandens bildningscentrum. Utskick till samtliga företag i Hagfors kommun,
samt till utvalda större föreningar har gjorts med frågan om intresse finns för
Folkets park. Förfrågningarna gjordes via mejl och brev.
Inget nytt har framkommit sen tidigare beredningsrapport i fullmäktige 2018-1029 § 85.
Beredningen lämnar härmed över rapporten till fullmäktige och anser att
beredningens uppdrag från fullmäktige är slutfört.
Handlingar i ärendet
Jan Pfeiffers skrivelse, 2019-10-28
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar: ”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utifrån rapporten komma med förslag på fortsatt hantering av ärendet.
Gruppen får i uppdrag att komplettera rapporten innan den lämnas till KS.”
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström ställer propositionsordning och
finner bifall för Tomas Petterssons yrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån rapporten komma
med förslag på fortsatt hantering av ärendet. Gruppen får i uppdrag att
komplettera rapporten innan den lämnas till KS.”
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Administrativa enheten
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Dnr KS 2019/657

§ 124 Avsägelse av uppdrag - Emma Koskelainen
Emma Koskelainen (L) avsäger sig i skrivelse 2019-11-14 sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Emma Koskelainens avsägelse, 2019-11-14
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Värmlands, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Administrativa enheten
Personalenheten
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Dnr KS 2019/42

§ 125 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.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-11 § 214
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
Tomas Pettersson (S) yrkar: ”att punkt 3 tas bort.”
(tillfråga barn- och barnbildningsutskottet om det är möjligt att utnyttja del av
skolgårdsområdet för en isbana för allmänheten.)
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström ställer propositionsordning och
finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation.
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. även öppna för skolans möjligheter att utnyttja isbanan under skoltid.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Skolchef Jenny Dahlin jenny.dahlin@hagfors.se
Fastighetschef Conny Meijer conny.meijer@hagfors.se
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Dnr KS 2019/459

§ 126 Svar på Medborgarförslag - önskemål om fasta
farthinder på Rysktorpsvägen, Hagälven, Hagfors
Du har inkommit med ett medborgarförslag till oss där du efterfrågar fasta
farthinder på Rysktorpsvägen. Du framför i ditt förslag att det är många bilister
som kör väsentligt över hastighetsgränsen och du uppger att upplevelsen är att
många kör i hastigheter mellan 50-70 km/h på den aktuella vägsträckan. Hagfors
Kommun har genomfört 2 trafikmätningar på den aktuella sträckan, december
2018 respektive september 2019. Den högsta uppmätta hastigheten i december
2018 uppgick till 43 km/h, i september 2019 uppgick den högsta uppmätta
hastigheten till 49 km/h. Sammanlagt har 1079 bilar färdats på sträckan under den
period som trafikmätningen i september genomförts. Majoriteten av dessa, 60,2 %
av alla bilar har färdats i en hastighet mellan 15-30 km/h. 23,3 % av bilisterna har
kört i en hastighet mellan 31-35 km/h och 16,5 % har kört mer än 36 km/h. 83,5
% av alla bilister håller sig således inom en hastighet mellan 15-35 km/h. Ingen av
de som färdats på sträckan under någon av mätperioderna har kört i hastigheter
mellan 50-70 km/h. Hagfors Kommuns samlade bedömning är att även om någon
enstaka inte håller hastighetsbegränsningen så bedöms trafiksituationen vara
relativt normal. Hagfors Kommun bedömer därför att det inte är aktuellt att vidta
anpassningar av vägsträckan med fasta farthinder. Upplevs det vara problematiskt
med vissa bilister eller vid vissa tider rekommenderas att man som enskild
kontaktar polisen då det är polisen som ansvarar för kontroll av hur trafikregler
och hastigheter efterlevs. Som enskild finns möjlighet att ansöka om blomlådor att
ställa ut i syfte att skapa ett hastighetssänkande hinder. Mer information om
blomlådor och hur man ansöker finns på Hagfors Kommuns hemsida.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-11 § 215
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 §
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22
Medborgarförlag, 2019-09-09
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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E-post

Org.nr
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Dnr KS 2018/415

§ 127 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 t.ex. med föreningen som äger
utrustningen vid ÄBC.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 216
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 §
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22
Medborgarförslag, 2018-10-24
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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Dnr KS 2019/439

§ 128 Svar på Medborgarförslag - önskemål om
anslagstavla på torget i Hagfors, 1
Hej och tack för ditt förslag. Du inkom 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
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 217
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 §
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22
Medborgarförslag, 2019-08-26
Förslag på sammanträdet
Kristoffer Ejnermark (V) yrkar: ”bifall till förslaget.”
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström ställer propositionsordning och
finner bifall liggande förslag genom acklamation.
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Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@hagfors.se
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Dnr KS 2018/288

§ 129 Svar på Medborgarförslag - om uppsättande av
anslagstavla, 2
Hej och tack för ditt förslag. Du inkom med förslag om att Hagfors kommun
skulle sätta upp en anslagstavla på torget i Hagfors. Du föreslår en traditionell
anslagstavla men kanske även en digital tavla.
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
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 218
Kommunledningsutskottets protokoll, 2019-10-29 §
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-10-22
Medborgarförslag, 2018-07-03
Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utvecklingschef Lars Sätterberg lars.satterberg@hagfors.se
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Dnr KS 2019/23

§ 130 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-10-28 §§ 99-115
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-11 §§ 203-221
Länsstyrelsen: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Medborgarförslag angående omhändertagande av matsvinn i skolorna
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

