Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 13 januari 2014 på
Rällsögården
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Bastkärns byalag
Kommunens representant
Gäst Civilförsvarsförbundet

Eskil Stopp
Oskar Martinsson, Christin
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Anders Carlsson, Hans Hedborg
Gunnar Fransson
Annika G-Knauss
Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson
Raymond Fältström, Rainer von Groote
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer
Staffan Jacksson

§ 1 Öppnande
Mötesordförande, Oskar Martinsson öppnar mötet och hälsar välkomna.
§ 2 Justerare
Eskil Stopp utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Dagordningen
Förslaget till dagordning godkänns.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Dagens gäst
Dagens gäst är Staffan Jacksson FRG-ansvarig från Bergslagens Civilförsvarsförbund.
FRG är en frivillig insatsstyrka bestående av personer som bor i de aktuella kommunerna och
som förbinder sig att vid kriser och allvarliga olyckor att med kort varsel förstärka
kommunernas ordinarie resurser för bl.a. transporter, vägröjning, upprättande av värmestuga,
omhändertagande av skadade, information osv.
Deltagare i en FRG ska ha genomgått en grundutbildning i krishantering, HLR, D-HLR,
första hjälpen, eftersök m m. Denna utbildning bekostas av Staten genom MSB.
Vid aktiv insats får deltagare ersättning motsvarande den som deltidsbrandmän får.
FRG är en resurs för kommunen som helt och hållet avgör om och i vilken omfattning den ska
tas i anspråk.
För kommuner är det attraktivt att upprätta en FRG eftersom det kostar så lite (kostnad
uppstår egentligen endast i akuta lägen) men ökar kommunens beredskap mot kriser avsevärt.
Den enda kostnaden för kommuner för att finansiera upprätthållandet av en FRG är ett årligt
grundbidrag beroende på kommunens storlek.
Nära hälften av landets kommuner har därför redan etablerat en FRG och erfarenheterna t.ex.
från stormen Gudrun, översvämningar, stora olyckor m m är mycket goda.

Idag är FRG Bergslagen en fullt fungerande utbildad och övad insatsstyrka om nära sjuttio
personer som Ljusnarsbergs kommun skulle kunna dra nytta av vid kris eller allvarlig olycka
på samma sätt och på samma villkor som övriga Bergslagskommuner. Det enda som krävs är
ett beslut om anslutning från er kommuns sida och ett avtal med Civilförsvarsförbundet
Bergslagen om detta. Frågan kommer tas upp igen på nästkommande möte.
§ 6 Byalagens rapporter
Oskar M informerar och inbjuder till Grönuddsdagen den 30 mars kl. 10.00.
§ 7 Kommunen rapporterar
Bo W informerar om att de trasiga lamporna utanför Tingshuset kommer bytas ut inom kort.
Kommunens bokslut visar ett positivt utfall med 18,8 Mkr. Byggandet av seniorboendet pågår
för fullt och tidsplanen ser ut att följas. Resecenters parkering i Kopparberg kommer vara
klart vid maj månads utgång. BKT lämnat prel prisuppgift på asfaltering av Allersta tomten.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor samt nya frågor till kommunen
Rainer delger mötet sina erfarenheter om en tvist med BKT gällande hans avfallshantering.
Ett väldigt besvärligt och orättvist ärende som orsakat honom mycket besvär. Bl.a. har
blanketter tappats bort på BKT mm.
Rainer tar också upp frågan om att arrangera en kommunal politiker utfrågning innan valet,
frågornas karaktär skall vara landsbygdsfrågor och inte beröra tätortens Kopparberg. Erling
informerar om de åtta frågor man från länsbygderådet tillsänt samtliga riksdagspartier. Mötet
enas om att Rainer ges i uppdrag att arrangera ett möte enligt hans förslag.
Anders C frågar om ansvaret för röjning av Kyrkstigen mellan Hörken och Ställberg. Vems är
ansvaret och kan man få kommunal hjälp med röjningen. Frågan besvaras på nästa möte.
Annika G-K tar upp frågan om att inbjuda Kopparbergar'ns Björn Öringbäck till ett möte för
att informera om den nya föreningen som startats. Mötet bifaller förslaget.
§ 9 Rapport från länsbygderådet
Erling informerar om Landsbygdsriksdagen som i år hålls i Sandviken. Länsbygderådet
betalar anmälningsavgiften för de byalag som vill delta (2600kr) men resan får man själv
bekosta.
Ang fiberprojektet så är en projektering beställd och torde vara klar inom kort. Orterna som
berörs är Ställberg, Högfors - Mossgruvan, Hörken. Två mindre sidoprojekt finns också Lilla
Smedberget och Rällen. Man har också undersökt mobila alternativ och det visar sig att på
vissa ställen kan det fungera riktigt bra. Man arbetar också med lite nyordningar på så vis att
man beställer fiber direkt via Örebro för att få en snabbare och bättre handläggning av
ärendena.
Vikten av fortsatta regionala investeringsstöd påtalas och de kommunala representanterna
meddelar att man agerat i frågan och påtalat detta.
Annika G-K lämnade frågan om postens framtid förra gången och Erling informerar nu om
den träff man haft med posten just vad gäller posten service på landsbygden. Tydligt är att
förändring kan komma att ske just för att demografin förändras och antalet hushåll minskar,
just detta kan föranleda att man ser sig tvingad att se över sin samhällsservice.
Erling redovisar de åtta frågorna som man tillställt samtliga riksdagspartier och som rör
viktiga landsbygdsfrågor, se bilaga.

§ 10 Kommunfogdefrågor
Bo W informerar om att Anneli är den från BKT som är kommunens fogde just nu och att
man sett över och säkerställt att mailen går till henne nu. Önskemål finns om hennes
deltagande på ett råd framledes. Kontaktuppgifter till kommunfogden finns på kommunens
hemsida.
§ 11 Årsmötesdelen
Prövning om organisering för kommande år:
-

Årsmötet beslutar att även inför kommande verksamhetsår ej utse en styrelse utan
behålla nuvarande organisation.

a) Verksamhetsberättelse för år 2013 lästes av ordförande och godkändes.
b) Ekonomiredovisning, kassör, Eskil Stopp redovisade årets resultat, 6281,66 kronor
finns i kassan.
c) Rådet godkänner ekonomiredovisningen.
d) I och med ovanstående beviljas ansvarsfrihet gällande verksamheten för år 2013.
e) Medlemsavgifter, rådet beslutar att även kommande år, 2014 skall vara avgiftsfritt för
föreningarna.
f) Verksamhetsplanering, föreslagna önskemål om gäster är polisen samt någon från
köpmännen finns kvar att inbjuda på den lista som tidigare upprättades.Mötesort är
planerat för kommande år, även byalag utan lokal är inlagda och dessa möten förläggs
då i Kopparbergs Tingshus.
g) Val av ordförande – ordförande utgörs av den som leder rådets möte utifrån placering
av mötet och utses alltså endast som mötesordförande.
h) Val av kassör. Carl-Göran Gustavsson, Stockbacken-Gruvbergets byalag utses till ny
kassör.
i) Val av sekreterare. Rådet utser Ewa-Leena Johanssonatt fortsatt sköta rådets
administration.
j) Firmatecknare. Kassören Carl-Göran Gustavsson utses till förenings firmatecknare och
att ensamt förfoga över föreningens medel som finns på ett bankkonto på Bergslagens
sparbank.
§ 12 Beslut om mötesplanen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finnfall, 26 maj 2014 klockan 18.00 (28/5 – 2012)
Kopparberg, Stockbacken – Gruvberget, sept 2014 (sept 2012)
Högfors, novem 2014 (nov 2012)
Kopparberg, kommunen, jan 2015 ( jan 2013 )
Ställdalen , mar 2015 (mar 2013)
Yxsjöberg, maj 2015 (maj 2013 )
Kopparbergs hembygdsförening, sept 2015 ( sept 2013 )
Ställberg, nov 2015 (Nov 2013)
Dammen , jan 2016 ( jan 2014)
Hörken, mar 2016 ( mars 2014)

Rådets beslutar om ovanstående mötesplanering, året inom parentes är det år då resp. byalag
senast hade mötet på plats.
Ewa-Leena informerar om att enligt tidigare önskemål i rådet framfört träffar med polis och

representant för köpmännen så till nästa möte försöker hon få polisen att delta. Rådets
medlemmar får gärna fortsatt lämna önskemål på gäster som kan anses innan intressant
information till byalagen.

§ 13 Avslutning
Mötet avslutas och deltagarna tackar för den goda smörgåstårtan som serverats under mötet.

Justering

_____________________________

________________________________

Oskar Martinsson, mötesordförande

Eskil Stopp, justerare

______________________________
Ewa-Leena Johansson, sekreterare

