
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 14 september 2015 på 

Tingshuset, Kopparberg    

Närvarande:   

Ställdalens byalag                                     Ewa-Leena Johansson 

Hörkens bygdegårdsförening                    Oskar Martinsson, Christin Thornestedt 

Högfors Mossgruvans byalag                   Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson 

Ställbergs byalag                                       Ingen 

Dammens byalag                                      Gunnar Fransson, Göran Ribby 

Kopparbergs hembygdsf.                         Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson 

Stockbacken-Gruvberget                          Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson 

Yxsjöbergs byalag                                    Ingen 

Finnfalls byalag                                        Rainer von Groote, Raymond Fäldtström 

Bastkärns byalag                                      Vilande 

Kommunens representant                         Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

Gäst                                                           Tommy Larserö 

§ 1 Öppnande                                                                                                                     

Mötesordförande, Annika G-K 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. Frågan om uppdraget som kommunens 

ansvarige för vägföreningar kommer förtydligas samt att kommun representanterna 

återkommer när man fått namn på en BKT företrädare som tagit över uppdraget. 

§ 5 Dagens gäst                                                                                                                        

Till dagens möte finns Tommy Larserö inbjuden. Tommy informerar om sitt arbete på Region 

Örebro län (fd landstinget) inför övergången av Regionförbundets verksamhet till Landstinget 

och ombildningen till Region. Tommy presenterar hur både den politiska organisationen ser ut 

samt hur stor verksamhet regionen har i hela länet. I landet finns nu 10 regioner och 11 

landsting, dock är fler ansökningar om bildande av region på gång. Erling lämnar synpunkter 

på regionens ansvar gällande fiberutbyggnaden i länet och i det samordnade ansvaret som 

fortsättningsvis måste ta tillvara på den redan befintliga kunskap som finns ! 

 

§ 6 Byalagens rapporter 

Hembygdsföreningen informerar om att man gjort en uppgörelse med Ställdalens fotoklubb 

om ett övertagande av produktionen av det årliga bildhäftet som brukar säljas inledningsvis på 

marknaden.  

 

§ 7 kommunen rapporterar 

Bo informerar om åtgärder gällande våra kulturbyggnader, somliga sker under hösten men 

pga av sommarens väder kommer tjärning av Tingshuset skjutas till nästkommande år. 

Kommunpolis är utsedd och heter Stefan Toll, rådet kommer bjuda in honom till ett möte. 



Under detta år samt nästa kommer medborgarlöften tas fram via dialogmöten, idag lite oklart 

hur och i vilken form detta ska ske. I det pågående arbetet med att ta fram en ÖP (översikts 

plan) så finns en enkät på kommunens hemsida som är riktad till invånarna, bra om många 

besvarar den. I morgon kommer kommunen att prova på en ny form av företagsmöte, 

företagarfrukost dit alla företagare bjuds in. Kommunen har anställt ny socialchef som började 

2 augusti, Eva-Marie Svensk. 

 

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor samt nya frågor 

Leader Bergslagen kommer ha ett möte den 25/9 där Ewa-Leena ska delta, ff osäkert om man 

får finansiering till en ny period. Beslut om införandet samt regelverk för vägfonden kommer 

tas på nästkommande fullmäktige, 17/9. En lägenhet finns outhyrd på seniorboendet, osäkert 

om och när ytterligare hus kommer byggas om. Ewa-Leena mailar länstrafiken för en 

uppföljning av vad som hänt gällande anropsstyrd trafik. 

 

Ekonomiuppföljningen som kvarstått rapporteras av Carl-Göran.Beloppet är oförändrat 

6022kr. Ewa-Leena mailar över protokoll så ändringar kan göras på banken gällande tillträde 

till kontot. Rådet diskuterar vad pengarna kan användas till men inget beslut fattas.   

 

§ 9 Rapport från Länsbygderådet och Fiberprojekt 

A) Följande frågor kommer LBR jobba med under kommande år: Krisberedskap, 

Problem kring skogsavverkning (Svea skogar, väldigt lite i vår kommun) 

Turismsamordning i länet, Deltagande i möten som rör länets utveckling, V40 är ett 

möte om den Regional Utvecklings Planen. 

B) Fiber 

Erling skickat med Tommy synpunkter, se ovan. 

 

§ 10 Kommunfogdefrågor 

Sten-Ove påpekar att Kata statyn behöver tas fram då den idag knappt syns i grenverket, Ewa-

Leena vidarebefordrar synpunkten till BKT. 

 

§ 11  Nästa möte, förslag fastställa ny mötesplan                                                            

Ställbergs byalag 9 november 2015, kl. 18.00 Ställberg. 

 

§ 12Avslutning 

Mötet avslutas och ledamöterna tackar för de goda smörgåsarna som Hembygdsföreningen 

bjudit på under mötets gång . 

Justeras:  

 

____________________________ 

Annika Granberg-Knauss, mötesordf 

 

___________________________________         ____________________________________ 

Erling Norin, justerare                                     Ewa-Leena Johansson, sekr 


