Ln 19/2015

Protokoll

Landsbygdsnämnden
2015-06-11
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:00
Plats:
Svalan, Brunnsparken
Närvarande ledamöter
Hannah Ljung (C)
Anna Hedström (S)
Larz Lundberg (FP)
Karl-Gustav Granberg (S)
Inger Carlsson (S)
Per Arne Strömberg (S)
Anita Touronen (S)
Johan Fahlström (KD)
Maud Nimheim Ottosson (M)
Rickard Wrenne (M)
Sebastian Molitor (MP)
Tjänstgörande ersättare
Sten Lang (MP)
Gunilla Neogard (S)
Elmar Jehle (S)
Carina Börjesson (M)

Deltar inte i § 63 pga jäv
Deltar inte i §§ 63-64 pga jäv

Deltar inte i § 63 pga jäv

Ersättare för Jimmy Larsson (SD)
Ersättare för Bo Åkerling (C)
Ersättare för Christina Hermansson
Ersättare
för Tomas Runnquist (M)
Placon (V)

Övriga
Eva Lilja Näringslivsdirektör
Ronnie Wirslund Samordnare
Joel Larsson Nämndsekreterare
Mats Österlund Tysslinge
Leif Alén Tysslinge
företagarförening
företagarförening
Paragraf 52-68

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 25 juni 2015.
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Hannah Ljung (C), ordförande

Carina Börjesson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 juni 2015.

§ 52 Information från Tysslinge företagarförening
Ärendenummer: Ln 57/2015
Handläggare: Mats Österlund och Leif Alén
Ärendebeskrivning
Mats Österlund som är ny ordförande och Leif Alén som är sekreterare och
kassör i Tysslinge företagarförening, presenterar föreningens verksamhet
och syfte för Landsbygdsnämnden.
Tysslinge företagare grundades för 7 år sedan. Tysslinge företagare ska
vara en drivande aktör i att få näringslivet att växa tillväxt i bygden.
Medlemmarna har gått från 25 medlemmar till 63 betalande medlemmar
och målsättningen är att öka antalet medlemmar med 10 procent per år.
Föreningen arbetar både externt och internt, dels genom nätverksträffar och
dels genom att delta i mässor.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 53 Förslag till Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Ln 30/2015
Handläggare: Eva Lilja
Ärendebeskrivning
Det förslag på Landsbygdsprogram som Kommunledningskontoret
färdigställt till nämnden 11 juni diskuterades där en rad olika frågor och
synpunkter lyftes fram. För att kunna bearbeta synpunkterna och
sammanställa ett nytt förslag till Landsbygdsprogram till
nämndsammanträdet i september ombeds ledamöterna att skicka in sina
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synpunkter till Kommunledningskontoret till den 24 juni. Ett extra
nämndmöte för att enbart arbeta med Landsbygdsprogrammet föreslås till
den 17 augusti.
Beslutsunderlag
Förslag till Landsbygdsprogram
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
1. Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
2. Landsbygdsnämnden träffas den 17 augusti 13:00-17:00 för att diskutera
Landsbygdsprogrammet ytterligare.

§ 54 Information från Landsbygdsenheten
Ärendenummer: Ln 45/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Muntlig information om Landsbygdsenhetens pågående arbete och vad
som händer runt om på landsbygden. Det pågår bland annat ett arbete
tillsammans med länsstyrelsen att säkra investeringar till utbyggnad av
bredband i regionen. Möjligheten att söka bidrag från Landsbygdsnämnden
för utvecklingsprojekt på landsbygden kommer att annonseras i tidningarna
i kommunen framöver.
Nämndens behandling
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Ordföranden får i samråd med presidiet fatta beslut om ansökningar om
bidrag för utvecklingsprojekt som inkommer under sommaren.
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§ 55 Deltagande i styrgruppen för LEADER
Mellansjölandet
Ärendenummer: Ln 53/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är medlem i den ideella föreningen LEADER
Mellansjölandet. Föreningen har kommuner, enskilda, företag, föreningar
med flera som medlemmar och antalet medlemmar uppgår för närvarande
till knappt 100, med en medlemsavgift på 100 kronor. Syftet med
föreningen är att utveckla bygden och stärka ekonomin på landsbygden.
Örebro kommun har delegerat samtliga ärenden som berör LEADER till
Landsbygdsnämnden. För perioden 2014-2020 ska nya stadgar antas och
styrelse utses för LEADER Mellansjölandet, kallat den Lokala
aktionsgruppen (LAG). Som medlem och medfinansiär ska
Landsbygdsnämnden för Örebro kommuns räkning nominera en person till
LAG.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-06-03
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Jenny Risberg nomineras till styrelsen för LEADER Mellansjölandet för
perioden 2014-2020.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 56 Ekonomi och budget 2016
Ärendenummer: Ln 73/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Muntlig information på nämndsammanträdet om nämndens ekonomi 2015
och 2016.
Landsbygdsnämnden ser enligt delårsrapporten ut att kunna genomföra sin
verksamhet inom ramarna. Örebro kommun måste lämna en
avsiktsförklaring om att medfinansiera LEADER för perioden. Det beslut
Kommunstyrelsen tagit täcker inte upp den hela kostnaden och
Landsbygdsnämnden bör därför gå in och täcka upp kostnaden för 2015.
För resterande period kommer Kommunstyrelsen stå för hela
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medfinansieringen.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. 45 000 kronor tas från Landsbygdsnämndens planeringsreserv för att
finansiera medfinansieringen för 2015 i LEADER Mellansjölandet.

§ 57 Intern kontroll 2015 och 2016
Ärendenummer: Ln 74/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Grunden för intern kontroll är det arbete som utförs i verksamheten. Intern
kontroll är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och varje nämnd har
att fatta beslut kring hur den interna kontrollen ska utföras inom nämndens
ansvarsområde.
Landsbygdsnämnden är nyinrättad och den årscykel intern kontrollen
vanligtvis följer är därför inte aktuell för nämnden. Nämnden har nu att
anta dokument för 2016 kring intern kontroll, men föreslås genomföra en
förenklad intern kontroll även under 2015 för att säkerställa nämndens
verksamhet och trovärdighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-06-03
Dokument kring intern kontroll 2015 och 2016 för Landsbygdsenheten
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Landsbygdsnämnden antar upprättad arbetsmall för internkontroll för
åren 2015 och 2016.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 58 Ansökan om bidrag till enkätundersökning behov
seniorboende
Ärendenummer: Ln 65/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Östernärke har till Landsbygdsnämnden inkommit med en
ansökan om medel till en enkätundersökning för behov av seniorboende i
Stora Mellösa och/eller Odensbacken. Enkäten syftar till att grundligt
undersöka intresset då det finns indikationer på ett intresse att hyra
seniorboende i Östernärke. Utskicket av enkäten ska ske via brev och
mottagare är de fyra pensionärsorganisationerna i Östernärke.
Därefter vill Samverkarna i Östernärke bjuda in olika bygg- och
fastighetsbolag och presentera resultatet.
Beslutsunderlag
Ansökan från Samverkarna i Östernärke, 2015-05-07
Markör undersökning ÖBO 2012
Förslag till enkät
Annons
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Samverkarna i Östernärke beviljas 10 000 kronor i bidrag för
enkätundersökningen, med uppföljning enligt riktlinjerna en månad efter
avslutat projekt.

§ 59 Ansökan om bidrag till "En hyllning till olikheter och
pilotprojekt lantlig scen för Scenkonst för barn"
Ärendenummer: Ln 62/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Via ett samarbetsprojekt med föreningen Kvinnoverk, Studieförbundet
ABF, Latorps byalag, Gräddegården i Vintrosa, Karlskogarevyn Gôrskôj,
föreningen Up Sweden och Teater Ruth har det till Landsbygdsnämnden
inkommit en ansökan om medel till en scenproduktion. Projektet har sökt
medel från flera andra aktörer som t.ex. Region Örebro län, Adolf
Lindgrens stiftelse, Kulturnämnden i Örebro kommun m.fl.
Scenproduktionen ska utgöras av en sommarrevy med sex stycken
föreställningar under augusti 2015. Platsen för scenproduktionen ska vara
Gräddegården hos Tant Gräddelin i Holmstorp mellan Vintrosa och Latorp.
Syftet med produktionen är att höja kulturutbudet och göra landsbygden
mer livfull. Produktionen ämnar även att sprida kunskap om att vi alla är
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olika samt öka förståelsen och empatin människor emellan.
Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Kvinnoverk m.m.
Ansökningsblankett
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Föreningen Kvinnoverks ansökan om bidrag till projektet En hyllning till
olikheter och lantlig scen för Scenkonst för barn, avslås då projektet inte
anses ha tillräckligt tydlig förankring till bygden.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Föreningen Kvinnoverks ansökan om bidrag till projektet En hyllning till
olikheter och lantlig scen för Scenkonst för barn, avslås då projektet inte
anses ha tillräckligt tydlig förankring till bygden. Landsbygdsnämnden
bedömer vidare att det inte är ett bidragsprojekt utifrån kriterierna för
utvecklingsprojekt på landsbygden samt att Kulturnämnden är den
naturliga mottagaren av ansökan.

§ 60 Ansökan om näringslivsstöd Samverkarna i
Östernärke 2015
Ärendenummer: Ln 61/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Östernärke har till Landsbygdsnämnden inkommit en
ansökan om näringslivsstöd om sammanlagt 280 000 kr. Ansökan är
uppdelad i tre stycken olika delar; stöd för hyra av lokal (50 000 kr), stöd
för utvecklarlön (170 000 kr) samt stöd för finansiering av
turistinformationstavla (60 000 kr).
Samverkarna i Östernärke har drygt 180 företag och föreningar registrerade
som medlemmar, varav 104 är betalande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Samverkarna i Östernärke, 2015-03-20
Modell för utbetalning av näringslivsstöd
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Samverkarna i Östernärke beviljas 246 037 kronor i näringslivsstöd för
2015 i enlighet med modellen för utbetalning av näringslivsstöd.
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Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 61 Ansökan om näringslivsstöd Ervalla företagare 2015
Ärendenummer: Ln 60/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Ervalla företagare har till Landsbygdsnämnden inkommit med en ansökan
om näringslivsstöd om sammanlagt 118 000 kr. Bifogad verksamhetsplan
anger sex stycken inriktningsmål som Ervalla företagare vill genomföra
under 2015, bl.a. arrangera medlemsmöten, medverka i firandet av Ervalla
600 år, utveckling av hemsidan www.ervalla.nu m.m.
Ervalla företagare har 28 stycken registrerade medlemmar.
Beslutsunderlag
Ansökan från Ervalla företagare, 2015-01-12
Modell för utbetalning av näringslivsstöd
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ervalla företagare beviljas 71 733 kronor i näringslivsstöd för 2015 i
enlighet med modellen för utbetalning av näringslivsstöd.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 62 Ansökan om näringslivsstöd Samverkarna i
Glanshammarsbygden 2015
Ärendenummer: Ln 59/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Glanshammarsbygden har till Landsbygdsnämnden
inkommit med en ansökan om näringslivsstöd om sammanlagt 102 000 kr.
Samverkarna i Glanshammarsbygden söker medel för fyra stycken projekt
under 2015; kulturglädje i Glanshammarsbygd, barn- och
ungdomsaktiviteter, marknadsföringsmaterial (vykort) samt bussresor (en
lokal och en regional).
Samverkarna i Glanshammarsbygden har 53 företag som medlemmar.
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Beslutsunderlag
Ansökan från Samverkarna i Glanshammarsbygden
Modell för utbetalning av näringslivsstöd
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Samverkarna i Glanshammarsbygden beviljas 114 580 kronor i
näringslivsstöd för 2015 i enlighet med modellen för utbetalning av
näringslivsstöd.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 63 Ansökan om näringslivsstöd Tysslinge företagare
2015
Ärendenummer: Ln 66/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Tysslinge företagare har till Landsbygdsnämnden inkommit med en
ansökan om näringslivsstöd. Tysslinge företagare anger i sin bifogade
handlingsplan att de under 2015 bl.a. vill arbeta med butiksskyltning, en
lokal företagsmässa, spontanluncher för företagare och frukostmöten.
Tysslinge företagare har ungefär 60 medlemmar och en målsättning att öka
med ungefär 10 nya aktiva medlemmar per verksamhetsår.
Beslutsunderlag
Ansökan från Tysslinge företagare
Modell för utbetalning av näringslivsstöd
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Tysslinge företagare beviljas 167 649 kronor i näringslivsstöd för 2015 i
enlighet med modellen för utbetalning av näringslivsstöd.
Jäv
Karl-Gustav Granberg (S), Larz Lundberg (FP) och Johan Fahlström (KD)
deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 64 Ansökan om bidrag till sommaraktiviteter för klass 79 i Garphyttan
Ärendenummer: Ln 77/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Tysslinge kulturförening ansöker om 15 000 kronor i medel för projektet
Sommaraktiviteter för klass 7-9 i Garphyttan 5-6 fredagar i sommar. Efter
önskemål från ungdomar planeras aktiviteter under ett antal fredagskvällar
i sommar för ungdomar i Garphyttans föreningsgård.
Beslutsunderlag
Ansökningsblankett
Redogörelse för projekt
Dagordning årsmöte 2015
Balans- och resultatrapport 2014
Slutrapport Leader Mellansjölandet
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Budget 2014-2015
Jäv
Karl-Gustav Granberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Tysslinge kulturförening beviljas 15 000 kronor i bidrag för
sommaraktiviteter för klass 7-9 i Garphyttan, med uppföljning enligt
riktlinjerna en månad efter avslutat projekt.

§ 65 Ansökan om bidrag för projektet Matresan i
Östernärke 2015
Ärendenummer: Ln 76/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Östernärke ansöker om 40 000 kronor i bidrag för att
arrangera Matresan i Östernärke 2015. Matresan i Östernärke är en
gemensam öppet-hus-dag för alla verksamheter i Östernärke där mat i
någon form är den röda tråden. Avsikten är att de ansökta medlen ska
användas för uppstartskostnader i år och att föreningen själv ska kunna
finansiera projektet kommande år om det blir lyckat.
Beslutsunderlag
Ansökningsblankett
Redogörelse för projekt
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Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Samverkarna i Östernärke beviljas 40 000 kronor i bidrag för projektet
Matresan i Östernärke 2015, med uppföljning enligt riktlinjerna en månad
efter avslutat projekt. Medel som inte använts under projektets gång
återbetalas.

§ 66 Ansökan om medel för att strata upp
försöksverksamhet i ett aktivitetshus
Ärendenummer: Ln 75/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Östernärke ansöker om 50 000 kronor för inköp av
musikutrustning, matlagningsutrustning och annat materiel för att
arrangera ett öppet hus i Tegelhuset under tre dagar. Syftet är att på ett
konkret sätt visa hur ett aktivitetshus skulle kunna se ut.
Beslutsunderlag
Ansökningsblankett
Redogörelse för ansökan
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Kompletterande underlag begärs in innan beslut kan fattas. De ska
tydliggöra kostnaderna för projektet och hur en långvarig verksamhet ska
finansieras. Ordföranden får i samråd med presidiet fatta beslut om
kompletterad ansökan.

§ 67 Ansökan renovering av grillplats och åtgärder för
dricksvatten på Vinön
Ärendenummer: Ln 78/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Vinöns Kultur och Hembygdsförening ansöker om 23 000 kronor i bidrag
för att åtgärda den dåliga tillrinningen av dricksvatten och renovera
grillplatsen vid Norra badet på Vinön.
Beslutsunderlag
E-post, 2015-06-09
Yrkande
Carina Börjesson (M) och Sten Lang (MP) yrkar bifall.
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Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Vinöns Kultur och Hembygdsförening beviljas bidrag för kostnader upp
till 8000 kronor för renovering av grillplats, respektive 15 000 kronor för
att åtgärda tillrinningen av dricksvatten. Återrapportering ska ske i enlighet
med riktlinjerna en månad efter avslutat projekt. Medel som inte använts
under projektets gång återbetalas.

§ 68 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ln 33/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Landsbygdsnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Länsbygderådet Infoblad 2015:1
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

12

