
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 18 januari 2016 i Rällså    

Närvarande:   
Ställdalens byalag                                Ewa-Leena Johansson 
Hörkens bygdegårdsförening               Oskar Martinsson,Christin Thornestedt 
Högfors Mossgruvans byalag              Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson 
Ställbergs byalag                                  Anders Carlsson 
Dammens byalag                                 Gunnar Fransson, Göran Ribby 
Kopparbergs hembygdsf.                    Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson 
Stockbacken-Gruvberget                     Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson 
Yxsjöbergs byalag                                
Finnfalls byalag                                    Marja Thonen 
Bastkärns byalag                                  Vilande 
Kommunens representant                     Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 
Gäst                                                        

§ 1. Öppnande    Göran öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna till Rällsögården. 
 
§ 2. Justerare     Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunnar Fransson till 
 
 § 3. Dagordningen   Förslaget godkänns. 
 
§ 4. Föregående protokoll   Mötet godkände protokollet. 
 
§ 5. Dagens gäst   Anders Carlsson går igenom om Internets funktion och uppbyggnad. 
Definitioners betydelse (ex domännamn, topdomän, IP adress mm). Nyttan av internet men 
också farorna. Det finns många gratis och nyttiga funktioner som man kan använda sig av (ex 
skype ”telefon”, webb möten, larm, temperaturmätningar,virusprogram mm). Tyvärr så 
fungerar ej internet på plats så den presentationen skjuts till nästkommande möte i Hörken 
som har bättre mottagning. Mötesdeltagarna tackar för en intressant information. 
 
§ 6. Byalagens rapporter   Hembygdsföreningen arrangerar bildvisning på söndag. Broräcket 
i Högfors är klart, dock behöver en avsyn göras (BKT har ansvaret) 

 
§ 7. Kommunen rapporterar 
Budget för 2016 är antagen. Flyktingfrågan ff aktuell, ca 1200 asylsökande i kommunen nu. 
Boendet i Bångbro öppnat med 225 platser, inga nya beslut om boende för ensamkommande, 
kommunen kommer använda några fastigheter (tomma idag) på Riggards för att klara 
verksamheten ensamkommande barn, kommer bli ett sk stödboende. Ny förskola i Ställdalen, 
upphandling under våren. Ombyggnationen av Ljusnarshallen, inriktningsbeslut under våren. 
Ny kökschef på centralköket är anställd. Kommunen utreder fn användningen av de extra 40 
mkr vi fick av staten – beslut i mars. Ewa-Leena samt kommunens beredskapssamordnare har 
möte med Civilsförsvarsförbundet om ett ev kommande avtal gällande FRG, Frivilliga Resurs 
Grupper. Polisen vill gärna få kontakt gällande utveckling av grannsamverkan, Ewa-Leena 
bjuder in polisen till majmötet.  



 
§ 8. Uppföljning av tidigare frågor : Vad har hänt med frågorna som byalagen skickade in 
svar på efter förra mötet: Svar: De har överlämnats till gruppen som jobbar med 
Översiktsplanen.  

Nya frågor: Oskar och Sten-Ove rapporterar om att BKTs nya servicecenter har dålig 
återkoppling då man ringt. Ewa-Leena tar med frågan till BKT. IT Kopparberg – har de 
möjlighet att fungera som data support ?  
Vilka regler gäller för tomgångskörning i kommunen? 
 
§ 9. Rapport från Länsbygderådet  
A) Gunnar rapporterar att han pratat med rådets ordförande om sina möjligheter att delta. Om 
det finns någon som är villig att ta över så kan Gunnar tänka sig att kliva av uppdraget. I annat 
fall kvarstå och iaf ta del av handlingar mm och utifrån dessa informera KBR om vad som är 
på gång. Gunnar vill att mötesdeltagarna tar med sig frågan hem till resp förening.Mötet 
tillfrågas om man vill ha besök av ordf Sivert Gutsvasson – det vill vi så han skall bjudas in. 

 
B) Erling informerar om att Regionen nu inrättat en tjänst som fiberkoordinator. Nya 
ordningar gällande bidragen, kriterier mm. F.n tittar man på förtätning i Kopparberg. Erling 
kommer behålla och avsluta de ”gamla” fiberprojekten men i övrigt har han sen i torsdags 
lämnat uppdraget och lämnat över till Miakel Haapala.  
 
§ 10. Kommunfogdefrågor  
Sten-Ove meddelar att andelen olagliga bilar som körs i Mossgruvan ökat men att man 
upplever att polisen inte tar anmälningarna på allvar. 

 
§ 11. Nästa möte         Hörken 14/3- 2016 klockan 18.00 på Bygdegården 
  
§ 12. Avslutning  
Mötet avslutas och deltagarna tackar för det goda fikat som serverats under mötet. 

Justeras 

______________________________ 

Göran Ribby, mötesordf 

 

 

_______________________________                         ________________________________ 

Gunnar Fransson, justerare                                            Ewa-Leena Johansson, sekr 

 


