Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 13 januari 2014 på
Rällsögården
Närvarande:
Ställdalens byalag
Eskil Stopp
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Ställbergs byalag
Anders Carlsson
Dammens byalag
Göran Ribby,Karin Wigert
Kopparbergs hembygdsf.
Annika G-Knauss
Stockbacken-Gruvberget
Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Raymond Fältström, Rainer von Groote
Bastkärns byalag
Kommunens representant
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer
Gäst, kommunens beredskapssamordnare Anders Andersson
§ 1 Öppnande
Mötesordförande, Göran Ribby öppnar mötet och hälsar välkomna.
§ 2 Justerare
Erling Norin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Dagordningen
Förslaget till dagordning godkänns.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Bo W tillägger att den information som gavs
på förra mötet angående införandet av nytt biljettsystem har senarelagts, någon gång i höst
förväntas det nya systemet vara infört.
§ 5 Dagens gäst
Anders Andersson som har uppdraget som kommunens beredskapssamordnare informerar om
kommunens uppdrag gällande kris och beredskap i enlighet med lagstiftningen om extra
ordinära händelser. Kommunen har det geografiska ansvaret (inom kommunen) att samordna
och leda kommunikationen vid sådana händelser. Det rör ej enskilda olyckor etc. utan
händelser med mer djupgående karaktär. Till grund för detta uppdrag skall finnas en Risk &
sårbarhetsanalys, man skall inventera vilka risker som kan finnas inom kommunen, hur
sannolikt det är att en sådan händelse kan ske samt vilka konsekvenser detta skulle få. I
planen skall också beskrivas vilken beredskap som finns för att möta dessa händelser.
Kommunen erhåller ett statsbidrag varje år för detta uppdrag om det uppfylls enligt kraven
som ställs. Just nu håller planen på att revideras då det inte varit till fyllest.
Krisledningsarbetet är organiserat i en operativ tjänstemannaledningsgrupp och en
Krisledningsnämnd (politiker) som är de som fattar beslut om läget skall betraktas som ”en
extra ordinär händelse”. Anders har också för avsikt att få igång POSOM (psykiskt och socialt

omhändertagande) gruppen som skall bestå av representanter från kommunen, kyrkan, polisen
mfl och är de som kanske oftare träder i tjänst som stöd då olika händelser inträffat och som
inte behöver vara en extra ordinär händelse. I arbetet som beredskapssamordnare så finns en
del utbildning och nätverk på länsnivå som vi deltar i, ett samarbete mellan kommunerna och
avsikten är att regelbundet på lokal nivå hålla utbildning varje år. Den reviderade planen
kommer att läggas upp på kommunens hemsida när den är beslutad i fullmäktige.
§ 6 Byalagens rapporter av större vikt
Mötet diskuterar huruvida byalagen har hemsidor. Erling informerar om att man från Hela
Sverige ska leva kommer tillhandahålla både servrar och utbildning så att byalagen kan få
hemsidor. Datum för utbildning mm kommer skickas ut. Bo W tar med frågan om länkning
från kommunens hemsida, kan man ha egen rubrik för byalagen och ej ihop med
föreningsregistret som det är idag.
§ 7 Kommunen rapporterar
Bygget av seniorboende på Kyrkvägen pågår för fullt och följer planen. F.d. mejeribyggnaden
där pendlarparkeringen ska göras har försenats ca 1 månad och ska vara klar 31/1 dock ej
planteringarna. Den 26/11 hölls utvecklingsdag där kommunens ambassadörer,
föreningsrepresentanter, företagare, politiker och tjänstemän m.fl. deltog. Syftet är att pröva
kommunens vision 2020 och komma med förslag på revideringar och uppdateringar.
Förslaget kommer tas med till rådet. För närvarande förbereds för ombyggnationerna av
kommunens centralkök som beräknas ske under sommaren. Kommunens bokslutsarbete pågår
och det ser mycket bra ut, likaså har vi för år 2014 en mycket stark budget antagen.
En ny tidning kommer i utökad utsträckning att skriva från vår kommun Mitt Dalarna som är
en annonsbaserad tidning placerad i Ludvika. Den delas ut till samtliga i kommunen. Under
våren kommer med största sannolikhet beslut fattas om att landstinget inför nästa
mandatperiod bildar en Region ( Region Örebro) och får på så vis ta över Regionförbundets
verksamhet som då upphör. 2014 kallas för supervalåret då vi har både EU val och allmänna
val. Med anledning av detta så behövs ett antal valarbetare/röstmottagare i våra vallokaler
som är 5 stycken (Hörken, Ställdalen, 2 i Kopparberg, Bångbro). Intresseanmälan sker till
Anders Andersson.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor
Fanns inga frågor att besvara.
§ 9 Rapport från Länsbygderådet samt fiberprojekten
Erling informerar om aktuella frågor för länsbygderådet(LBR) under år 2014. Ett upprop
gällande det nya landsbygdsprogrammet kommer ske och man pekar på flera brister i
programmet. LBR tar gärna emot intresseanmälningar om fler byalag vill göra en LUP (lokal
utvecklings plan), anmälan görs till Erling. Hållbar framtid, energi och om ställning. Ev.
samarbete med ABF angående integration. Möte med länets riksdagsmän planeras inför valet
beträffande deras inställning till landsbygdsfrågor. LBR uppmanar byalagen att inkomma med
frågor till riksdagsmännen. Frågorna kan lämnas till Erling. Ett ex på frågor är minerallagen
bl.a. med anledning av och Latorps arbete med att ”freda skiffern”.
Fiberprojekt. 69 % i vår kommun har tillgång till fiber men målsättningen är att minst 90 %
skall ha tillgång 2020. Projektering av Hörken, Ställberg, Högfors-Mossgruvan pågår. 3,4 mkr
finns för år 2014. Den Digitala agendan är ett länsarbete som syftar till att utveckla e-

tjänsterna, m.a.o. fylla med service enligt en framtagen plan som kommer beslutas inom kort
på länsstyrelsen. Det innebär att ex vis blanketter (bygglov, ansökan om barnomsorg etc.)
skall finnas tillgängligt via hemsidor i mycket högre utsträckning än i dag. E-hälsa, skolans
användande av IT som verktyg i lärandet, digitala möten, transportoptimering mm. En
projektidé om IT stöd till äldre överlämnades till kommunledningen.
§ 10 Kommunfogdefrågor
Inga nya frågor överlämnades.
§ 11 Nya frågor
Annika tar upp frågan om postens framtid och Erling lovar återkomma med information på
nästkommande möte.
Erling påpekar att lyktstolparna vid Gruvstugutorget borde fräschas upp. Bo W tar med frågan
till BKTs representant som sedan jul återigen efter ett uppehåll finns på kommunkontoret i
Kopparberg.
Rainer tar upp idén om ett möte med samtliga kandiderande politiska partier i kommunen
inför valet. Förutom sedvanlig utfrågning kan partierna få redovisa sina respektive
landsbygdsprogram/planer. Intresserade av en sådan aktivitet kan anmäla intresse till Rainer
eller undertecknad som kan ordna detta men ej i samband med Rådets ordinarie möte då detta
bedöms ta lite tid.
§ 12 Nästa möte enligt plan
•

Hörken 17 mars 2014, årsmötet

§ 12 Avslutning
Mötet avslutas och deltagarna tackar för de utsökta smörgåsarna som serverats under mötets
gång.

Justeras

______________________________
Göran Ribby, mötesordf

____________________________
Erling Norin, justerare

________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekreterare

