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Beslut om att bifalla begäran om utlysning av 
extrastämma

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bifalla begäran om att utlysa extrastämma för 
Styrsjöbo vägsamfällighet i enlighet med 47 § lag (1973:1150) om förvaltning av 
samfälligheter. 
Extrastämman hålls lördag den 30 november 2019, klockan 11.00 i Styrsjöbo 
bystuga.
Kallelsen publiceras på anslagstavlor, sänds ut per e-post och publiceras på 
Styrsjöbos hemsida. 

Beskrivning av ärendet
Den 14 oktober 2019 hemställde Per Arne Åberg, ordf. Styrsjöbo byförening att 
länsstyrelsen ska utlysa extrastämma för Styrsjöbo vägsamfällighet. 
Av handlingar i ärendet framgår att 71 medlemmar ställer sig bakom 
extrastämman. 
Av hemställan framgår följande:
”I enlighet med 47 § i lagen om förvaltning av samfälligheter, hemställer jag att 
Länsstyrelsen i Dalarnas län utlyser extrastämma i Styrsjöbo vägsamfällighet 
GA2 lördag 30 november, kl 11.00 i Styrsjöbo bystuga.

På stämman skall val ske av interimsstyrelse och av valberedning införs ordinarie 
stämma i april nästa år. Den av Styrsjöbo byförening tillsatta arbetsgruppen för 
återupprättande av Styrsjöbo vägsamfällighet GA2 kan ombesörja att kallelse till 
extrastämman går ut till all berörda fastighetsägare.

Stadgar och annan dokumentation rörande Styrsjöbo vägsamfällighet GA2 finns 
redan hos Länsstyrelsen Dalarna som del av tidigare kontakt under 
ärendenummer 407-10324-2019.

Jag ser fram emot ett skyndsamt svar så att kallelse kan förberedas och sändas ut 
i god tid i enlighet med gällande stadgar.”
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Motivering till beslutet
Medlem i Styrsjöbo byförening har hemställt att länsstyrelsen ska utlysa 
extrastämma. Då ordinarie styrelse för föreningen saknas anses förutsättningar 
finnas för länsstyrelsen att i enlighet med 47 § lagen om förvaltning av 
samfälligheter utlysa begärd extrastämma.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 47 § lag om förvaltning av samfälligheter framgår att medlemmar rätt att 
deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på 
föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges 
vilka ärenden som skall behandlas på stämman.
Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet 
med stadgarnas föreskrifter, skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa 
föreningsstämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar 
eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos länsstyrelsen begär 
att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall 
behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kallt till sådan stämma att 
hållas snarast det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, 
utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem.

Bilaga
1. Kallelse till extrastämma

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Daniel Eriksson med jurist Per Heilborn som 
föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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