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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 


