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Plats och tid

Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00–20:15

Beslutande

Åsa Johansson (S)
Göran Eriksson (S)
Ann-Sofie Ronacher (S)
Anders Skogfeldt (SD)
Stellan Andersson (C)
Sten-Inge Olsson (S)
Anna Hammar (V)
Pernilla Boström (S)
Hans Liljas (L)
Kjell Persson (S)
Mikael Edvardsson (SD)
Margot Karlsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Ingemar Tönnberg (S)
Kristoffer Ejnermark (V)
Jan Klarström (SD)

Mikael Dahlqvist (S)
Ulla Lundh (S)
Celal Aslan (C)
Jan Bohlin (S)
Kenneth Olsson (M)
Anita Fridberg (S)
Karl Persson (SD)
Jan Bergqvist (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Ingegärd Olsson (S)
Liselotte Westlund (C)
Lena Svensson (S)
Jan Sandström (S)
Annika Arnesdotter (MP)
Roger Brodin (M)
Leif Andersson (S)

Övriga

Thordis Stålhandske (S)
Inge-Marie Byström (S)
Jan Lilja, kommunchef
Helena Granlund,
kommunsekreterare
Sebastian Ullström,
förvaltningssekreterare

Tomas Pettersson, ordförande
samhällsbyggnadsutskottet
Jonas Nilsson, ekonomichef
Claes-Henrik Engström, revisor
Tove Frostvik, barn- och
bildningschef
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Avser paragrafer

33 - 40
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Dnr KS 2016/209

§ 33 Beslut om budget för nyproduktion av Råda skola
2016-11-28 § 80 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällbyggnadschef i
uppdrag att genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad för att byggas
ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en
F-6 skola. För projektet anslogs 12,1 Mkr baserat på den preliminärkalkyl som
togs fram 2015.
Nybyggnationen har förprojekterats under 2017 och under vintern 2017/2018 har
en upphandling genomförts. Inom ramen för upphandlingen inkom två anbud
varvid det vinnande anbudet om 15,6 mkr exklusive markarbeten är väsentligt
lägre än det andra anbudet som inkom. Inom ramen för upphandlingen har hänsyn
tagits till de ändringar som behöver genomföras i planlösning och konstruktion för
att möjliggöra utbyggnad till F-6 i enlighet med beslut. Bland annat har kök och
matsal projekterats och beräknats med större ytor för att kunna ta emot fler elever.
Samhällsbyggnadsavdelningen har också justerat planlösningen för att tillskapa
egna lokaler för elevhälsan som idag saknar lokal samt utöka
verksamhetslokalerna med ytterligare grupprum då såväl verksamhetens
arbetsmetoder som förutsättningarna för förskolan förändrats sedan beslutet
fattades 2016. Vidare föreslås att skolköket även fortsättningsvis skall vara ett
tillagningskök.
Den totala budget som erfordras för att verkställa beslutet om nyproduktion av
skola i Råda uppgår till 22,3 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att erforderlig utökning av budget
motsvarande 10,2 miljoner kronor arbetas in inom ramen för investeringsbudget
2019 och att skolbyggnationen påbörjas sommaren 2018 enligt plan.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 § 39
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2018-04-09
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att
arbeta in en total budget om 22,3 miljoner kronor för nyproduktion av skola i
Råda samt att utöka projektbudgeten med 10,2 miljoner kronor inom ramen för
investeringsbudget 2019.
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_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2010/208-26

§ 34 Undantag från C-föreskriften om eldningsförbud i
Naturreservatet Mana-Örbäcken
Vid bildandet av naturreservatet Mana-Örbäcken beslutades C. föreskrifter enligt
7 kap. 30§ andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten att använda markoch vattenområden. Föreskriften C 9 anger att det är förbjudet att göra upp eld
inom reservatet.
Dock skrevs ett undantag från föreskriften där man godkänner användandet av
engångsgrill.
Då naturreservatet Mana-Örbäcken är ett populärt utflyktsmål och även utgör
skolskog för Hagfors alla skolor försvåras enligt denna föreskrift möjligheten för
allmänhet och skola att grilla vid vindskyddet. Genom att enbart tillåta
engångsgrill ökar även risken för nedskräpning i reservatet. I syfte att motverka
nedskräpning samt underlätta för såväl allmänhet som skola föreslås att ett beslut
om undantag fattas där Hagfors Kommun beslutar att medge eldning även med
ved under förutsättning att eldning sker på anvisade platser.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 § 42
Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 19
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-02-16.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra undantaget från föreskriften C 9 om
eldningsförbud så att undantaget som medger eldning med engångsgrill
formulerat ”Föreskrifterna ovan gäller inte: användande av engångsgrill” i
föreskriften utgår och istället ersätts med följande tillägg: ”Föreskrifterna ovan
gäller inte: eldning vid anvisad eldplats”.
_____
Beslutet skickas till
Planarkitekt Annika Ekblom
Naturvårds- och miljöhandläggare Linnéa Skarped
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Dnr KS 2018/14

§ 35 Återrapportering av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats 2018
Kommunstyrelsen skall i april och oktober varje år återrapportera till
kommunfullmäktige de motioner och medborgarförslag som ännu inte har
besvarats.
Fram till och med 2018-04-03 har följande motion inte besvarats:
2018/15 handling 1
Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Fram till och med 2018-04-03 har följande medborgarförslag inte besvarats:
2016/16 handling 18
Medborgarförslag angående miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
2017/16 handling 40
Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Klarälvsbanan till Hagfors
flygplats
2017/16 handling 57
Medborgarförslag angående cykelpark
2017/16 handling 62
Medborgarförslag angående skyltar vid Monica Zetterlundmuséet
2018/16 handling 1
Medborgarförslag angående belysning vid cykelvägen mellan utfarten
Hagälvsvägen och utfarten Uvedsvägen
2018/100 handling 1
Medborgarförslag angående klistermärke på soptunnor ”Släng hundbajs här”
2018/132 handling 1
Medborgarförslag om is på löparbanan runt A-planen, Hagforsvallen
2018/161 handling 1
Medborgarförslag angående begagnade fotbollsmål i Råda
2018/162 handling 1
Medborgarförslag och skylt Välkommen till Hagforsvallen
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2018/169 handling 1
Medborgarförslag angående farthinder och avfart
2018/177 handling 1
Medborgarförslag om anläggande av större parkering samt
avlämnings/hämtningsyta vid Kyrkhedens skola
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 § 51
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-04-03
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och
medborgarförslag som ej besvarats.
_____
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Dnr KS 2018/34

§ 36 Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2018
Dnr KS 2018/35
Återrapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om
personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg
Dnr KS 2018/35
Återrapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom
omsorg om personer med funktionshinder
Dnr KS 2018/36
Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorg
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 § 52
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-04-03
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2018-01-29 § 1
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2018-01-16
Statistikrapport t.o.m. 2018-01-15
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2018-01-29 § 2
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-01-10
Statistikrapport t.o.m. 2017-12-31
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-01-29 § 3
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-01-10
Statistikrapport t.o.m. 2017-12-31
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-10-30 § 66
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-10-09
Statistikrapport t.o.m. 2017-09-30
Individ och omsorgsutskottets protokoll, 2017-10-30 § 65
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-10-09
Statistikrapport t.o.m. 2017-09-30
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.
_____
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Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Åke Karlsson, vård- och omsorgschef
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Dnr KS 2017/16

§ 37 Svar på Medborgarförslag om gång- och cykelväg
från Klarälvsbanan till Hagfors flygplats
Du har i ett medborgarförslag till kommunen 2017-09-13 lämnat önskemål om att
kommunen ska göra en gång- och cykelbana med anslutning från Klarälvsbanan
fram till Hagfors flygplats.Hagfors Kommun äger Klarälvsbanan men dessvärre
inte de angränsande markområden som krävs för att möjliggöra en anslutning mot
riksväg 62. Då Riksväg 62 som går förbi flygplatsen är Trafikverkets väg får
kommunen inte heller besluta om anslutning eller övergångsställe. Beslut om
överfart, infart, utfart och övergångsställen hanteras helt och hållet av
Trafikverket. Förutom att det krävs en hel del investeringar och inlösen av mark
från privata markägare för att göra en anslutning mot riksväg 62 möjlig krävs
också en hel del säkerhetshöjande åtgärder vid riksvägen för att en överfart ska
kunna anläggas, bland annat måste hastigheten sänkas och vägområdet anpassas
för överfart. Baserat på vägens karaktär, trafikbelastning och prioritet är det
rimligt att anta att det inte kommer att bli aktuellt med en gång och cykelöverfart.
Det är heller inte rimligt att vidta de investeringar som krävs för att möjliggöra en
anslutning från Klarälvsbanan till riksväg 62 då det finns möjlighet att ta sig upp
på riksväg 62 via Sjögräns, Rådastrands Camping samt vid Råda rastplats.
Har du ytterligare frågor kring vad sin gäller är du välkommen att kontakta oss
igen eller om din fråga gäller Riksväg 62, Trafikverket.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 § 53
Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 16
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2017-09-13.
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-02-28
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
GVA-chef Rickard Casselbrant
Lena.lofvenholm@trafikverket.se
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E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 13/16

2018-04-23

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/100

§ 38 Svar på medborgarförslag angående klistermärke
på soptunnor ”Släng hundbajs här”
Det är varje enskild hundägares ansvar och angelägenhet att plocka upp efter sin
hund. Det är inte bara olämpligt och ohygieniskt att lämna kvar sitt hundbajs, det
är dessutom ett brott mot miljöbalken att inte plocka upp efter sin hund. För att
underlätta för hundägare att göra rätt för sig placerar kommunen ut hundlatriner.
Utplaceringen av hundlatriner är inte alltid lätt, våra medarbetare försöker i så stor
utsträckning det går att placera ut latriner där det finns mycket hundar och i stråk
som är populära, i dagsläget har vi ca 60 st hundlatriner utplacerade.
Upplever man att det är långt mellan hundlatrinerna eller att hundlatrinerna är
felplacerade tar vi gärna emot synpunkter och förslag på justeringar via vår
hemsida.
Vi tycker att din tanke är god men som kommun kan vi inte ta fram trycksaker
som uppmuntrar enskilda att använda privata soptunnor eller faciliteter för
allmänt bruk utan att det först har upprättats ett avtal med den som har den
aktuella soptunnan.
Ett klistermärke för kommunal service ska dessutom ha en viss layout och
innehålla en viss information vilket gör att det för med sig stora kostnader för att
ta fram den produkt som du föreslår.
Om du som enskild innehavare av en soptunna däremot vill uppmuntra dina
grannar och närboende att använda det kärl så är det inte något som vi från
kommunens sida har några synpunkter på så länge man följer de lagar och regler
som gäller för avfall och sophantering.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 § 54
Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 17
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-01-11.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-02-16
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.
_____
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Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
emil.florell@hagfors.se
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Dnr KS 2018/132

§ 39 Svar på medborgarförslag om is på löparbanan
runt A-planen, Hagforsvallen
Tack för ditt medborgarförslag, vad roligt att du vill vara med och forma vår
kommun!
Idag har vi en plan uppspolad på Hagforsvallen. Planen används av bandyn men
är öppen för allmänheten övrig tid och efter överenskommelse. I år är
bandyplanen bokad tisdagar och torsdagar 17-19 och lördagar 11-12. Sedan kan
det såklart vara match då och då.
Det kräver en viss skötsel att hålla en uteis fin och säker. Eftersom det ofta finns
lediga tider, både på vardagar och på helger, på planen som redan är uppspolad så
gör vi bedömningen att det inte är aktuellt att spola upp löparbanorna.
Det är fritt fram för allmänheten att åka till Hagforsvallen och använda
bandyplanen om vädret tillåter och Valhall är öppet, det är dock bara onsdagar
som det är tänt över banan. Men vill våra besökare ta en åktur någon annan kväll
så går det utmärkt att ta kontakt med våra medarbetare på anläggningen så ser de
till att det tänds upp även andra kvällar.
Har du fler frågor eller funderingar kring vår verksamhet på Valhall och
Hagforsvallen eller vill åka upp på en tur så är du hjärtligt välkommen att
kontakta personalen på anläggningen.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 § 55
Samhällsbyggnadsutskottet 2018-03-27, § 18
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-02-28.
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-02-11.
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Fastighetschef Maria Edesgård
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Dnr KS 2018/23

§ 40 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-03-26 §§ 22-32
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-04-09 §§ 39-58
Svar på rapport från revisorerna
Medborgarförslag angående skylt Välkommen till Hagforsvallen
Medborgarförslag angående farthinder på Rysktorpsvägen och avfart från lv 246
till Hagälvsvägen
Medborgarförslag angående anläggande av större parkering samt
avlämnings/hämtningsyta vid Kyrkhedens skola
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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