
 
PROTOKOLL 

 
Styrelsemöte i Kommunbygderådet den 21 november 2011 

 
 
Plats:                             Baptistkyrkan, Skorped 
 
 
Närvarande:                 Pär Wallin,                            Agnetha Westberg 
                                       Hans Ullberg                         Ingela Melinder 
                                       Janne Bagge                          Kjell-Erik Edlund 
                                       Bengt Rönnqvist 
 
Föregående protokoll. 
Följande tillägg har meddelats till fg protokoll. 
Vi ska ta fram mer fakta om gatubelysningen vilket vi (se LBG-prot.) nu fick av Ronny 
Sjögren, LBG-beslut Ö-viks-kommun bildar en grupp som kommer att kolla upp belysningen 
med början i Lemesjö, gemensam info skall utgå till föreningar dessförinnan. Diskuterades 
ärendet som har 2 spår: 

1. Avtalsövergrepp att släcka belysningsstolpar som delvis bekostats av privatfastigheter 
i avtal med gamla kommuner. 

 
2. Hur kan man ha olika belysning i olika kommundelar? En plan med mål och resurser 

för när det ser lika ut i kommunen bör upprättas av kommunen. 
 
Beslutades att ej lägga tid på avtalsövergreppet då detta studerats av LRF-jurister med 
bedömning att det ej går att driva vidare. 
Beslutades att LBG-ledamöterna tar med sig frågan om en plan som visar när jämlikhet i 
frågan råder över kommundelarna, de 10 miljoner från Vattenfall  bör snarast budgeteras  för 
ändamålet. 
 
Även plogningen skulle kollas upp. 
 
 
LandbygdsProjektet. 
Tre (3) projektledare är nu anställda. Ann-Katrin Zachrisson, Björna och Bredbyn. Åsa 
Ringlöv, Husum, Krister Jansson, Bjästa. Ett första möte med projektgruppen har genomförts 
den 17 nov. med Lena Lindström. Från KBR deltog Agnetha Westberg och Hans Ullberg 
minnesanteckningarna har delgivits ledamöterna.(se utdrag nedan) 

Viktigast nu är att  
- tydliggöra budskapet och ta fram ett info-blad 
- skapa en plan över vad som ska göras, ansvarsfördelning 
- ta fram underlag för tidsredovisning 
- kontakta Coop Nord för möte 
- kartläggning av intressenter runt projektet 
- 28 nov möte med Länsstyrelsen, Ivar Hallin m fl som arbetar med det regionala 

serviceprogrammet, 
7 dec möte med Hans-Erik Näslund och Lennart Ramström, Leader Höga Kusten. 
 



 
 Landsbygdsriksdag 2014. 
Mötet beslöt att verka för att Landsbygdsriksdagen 2014 skall förläggas till Örnsköldsvik. Vi 
bör med tanke på storleken av ett sådant möte redan nu starta förberedelserna med att utse 
ansvariga samt att så många som möjligt besöker Landsbygdsriksdagen i Blekinge under 
2012. C:a 4000 personer deltog på mötet i Sunne. Samarbetspartners bör redan nu kontaktas. 
 
 Miva 
Mötet menade att KBR skall verka för att en konsekvensanalys genomförs. 
Vi skall också framföra det som så många idag klagar på, att ordningen och belysning sköts 
bättre, vilket då gäller de fasta stationerna och de ansvariga är där 
Förpackningsindustrin(FTI). 
 
Vindkraft. 
 
Beslutades att vi ställer oss bakom Pär Wallins formulering som då skickas till Ulf Agemar. 
 
 Rapport från Landsbygdsgruppens möte den 111111 kl.11 
Vi kan till att börja med konstatera att vi idag fortfarande får lyssna på information, men 
förhoppningsvis i framtiden mer får delta i beslutsprocessen. Mötet kom till stor del att handla 
om Friskvårdsanläggningen i Björna, som då kommer att innesluta bl.a. fullstor fotbollshall, 
löparbanor och Boulebanor mm. Styrgruppen beslutade att stödja denna verksamhet 
ekonomiskt och bad företrädarna att visa upp en budget.  
 
Bengt Rönnqvist tog upp frågan om vad som händer med Landsbygdsstrategin och det arbete 
som gjorts gm konsult Anna-Britta Åkerlind. Vi menar att den presentation som vi fick var 
det ju rejäl bakläxa till förvaltningarna vad det gäller synsätt på landsbygdsfrågorna.  
 
Uppdrogs till LBG-ledamöterna att ta upp frågan på nästa LBG-möte. 
 
 
Vattentäkten i Djuptjärn/Kantsjö 
På förslag från Ingela Melinder togs denna fråga upp. Vattentäkten riskerar att förstöras på 
grund av att en väg skall dras alldeles i närheten och man menar från dessa byar att det vatten 
de nu har är det bästa tänkbara.  
Mötet överlät till Ingela M. att kontakta de ansvariga och höra om de vill att vi ska hjälpa dem 
med någon skrivelse eller annat. Tillståndsmyndighet i den här frågan är Länsstyrelsen.  
 
 Övriga frågor. 
Pär Wallin tog upp frågan om kommunens resursplanerare inom Hemtjänsten som skall 
centraliseras. 
Beslöts att vi tar upp den frågan som en punkt på nästa möte. 
 


