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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-02-03 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Via länk/Rådhuset, Sessionssalen 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) Anmäler Jäv §8. 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Marianne Björk (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Rickard Wrenne (M) Närvarar §§1-5. 
Larz Lundberg (L) 
Arne Björklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anita Touronen (S) Anita Touronen (S) ersätter Karl-

Gustav Granberg (S) §8. Anmäler jäv 
§11. 

Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Anna 
Hedström (S) §§1-22. 

Maud Hadders (M) Maud Hadders (M) ersätter Maud 
Nimheim Ottosson §§1-22. 

Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Rickard 
Wrenne (M) §§6-22. 

 
Närvarande ersättare 
Janet Karlsson (S) 
Anna Heder (C) 
Gösta Andersson (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Bjarne Bäckström (SD) 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande Landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Konsult 
Andreas Nylén Ekonom 
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Paragraf 1–22 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
Larz Lundberg (L), justerare 
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§ 1 Information från Landsbygdsenheten 

Ärendenummer: Ln 9/2021 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

- Information om motorintresserad ungdom. 

- Uppdrag Kilsmo. 

- Information om fritidsbank i Odensbacken. 

- Information om samarbete med Stadsbyggnad. 

- Information om möte med Region Örebro län kring kollektivtrafiken. 

- Nyföretagande på Landsbygden. 

- Information om Hjälmarprojektet. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 2 Ekonomisk månadsrapport 

Ärendenummer: Ln 3/2021 
Handläggare: Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk månadsrapportering för Januari månad 2021. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 3 Ombudgeteringar under 2021 

Ärendenummer: Ln 13/2021 
Handläggare: Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 

Den årliga lönerevisionen blev under 2020 försenad på grund av den sena 
avtalsrörelsen. På grund av detta fattade Kommunstyrelsen beslut om 
budgetkompensation för ökade lönekostnader under två tillfällen. 
Landsbygdsnämnden kompenserades under augusti med 22 tkr. Denna 
kompensation ingår i den budgetram som nämnden tilldelades i Övergripande 
strategier och budget för 2021. I december fattade Kommunstyrelsen beslut 
om budgetkompensation på 20 tkr för den kvarvarande lönerevision, vilket 
innebär att nämndens budgetram för 2021 ökar från 6 220 tkr till 6 240 tkr. 
Det ökade utrymmet föreslås budgeteras på posten för ersättning till 
Landsbygdsenheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-21 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Driftbudgeten för 2021 revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 4 Årsberättelse 2020 

Ärendenummer: Ln 1/2021 
Handläggare: Mikael Ekman Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 

Coronapandemin har naturligtvis präglat landsbygdsnämndens verksamhet 
under året. Nämnden har inte kunnat genomföra några fysiska 
medborgardialoger under året. Istället har nämnden genomfört två digitala 
enkätundersökningar och två digitala medborgardialoger under 2020. Dessa har 
gett nya kunskaper och man har även nått nya grupper. 

Nämndens uppföljningsarbete gällande landsbygdsprogrammet har utvecklats 
väl. Att följa upp programmet via teman har slagit väl ut. Här är 
sammankopplingen med tematiska medborgardialoger viktig. 
Uppföljningsträffarna har under år 2020 lett till att frågan om mötesplatser har 
aktualiserats och till flera uppdrag till förvaltningarna gällande mötesplatser i de 
kommunala kärnorna.  

Nämnden har under året stöttat Agro Örebros engagemang i 
kompetensutveckling för landsbygdsföretag samt även vad det gäller 
kompetensförsörjningsfrågorna inom de gröna näringarna. Detta är viktiga 
frågor för en hållbar framtid och lokal livsmedelsproduktion. Under hösten 
gjordes också en särskild satsning på nyföretagande på landsbygden i samarbete 
med Nyföretagarcentrum. 

Under året har det framkommit att det nödvändigt att i det kommande 
uppföljningsarbetet gällande byggande och boende på landsbygden arbeta med 
frågor gällande bristen på tomtmark i de kommunala kärnorna och 
detaljplanerna för verksamhetsmark, som inte är anpassade för nutida behov. 
Bristen på flerfamiljshus och tillgången till hyresrätter är en annan viktig fråga. 

Nämnden redovisar ett utfall för året på 6 089 tkr, vilket motsvarar ca 97 
procent av den tilldelade budgetramen. Den positiva budgetavvikelsen uppgår 
till 194 tkr I delårsrapport 2 prognostiserades med ett en positiv avvikelse på 
61 tkr. 

Beslutsunderlag 

Årsberättelse 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden fastställer årsberättelse för 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 5 Tillsynsplan 2021 

Ärendenummer: Ln 142/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Landsbygdsnämnden ska besluta om en tillsynsplan för internkontroll. 
Tillsynsplanen ska innehålla prioriterade processer och tillsynsområden, samt 
planering för hur granskningarna ska utföras. Tillsynsområdena har valts 
utifrån genomförd riskanalys 2020-11-30. I riskanalysen framgår att det kan 
finnas brister vad det gäller efterlevnaden av nämndens egna riktlinjer för 
medborgardialoger.  En annan möjlig brist är bristande rutiner i 
utbetalningsprocessen gällande Landsbygdsnämndens bidrag, som kan skapa 
fördröjning av utbetalningar. Detta kan få konsekvenser vid exempelvis bidrag 
till evenemang på landsbygden. 

Beslutsunderlag 

Riskanalys 2020-11-30 
Förslag till Tillsynsplan 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tillsynsplan – Plan för uppföljning av intern kontroll 2021 antas. 

2. Tillsynsplanen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 6 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 

Skulpturpark med konstnären Richard Brixel i 

Odensbackens centrumpark 

Ärendenummer: Ln 89/2016 
Handläggare: Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 

Samverkarna i Östernärke har skickat in redovisning av beviljat bidrag till 
utvecklingsprojekt på landsbygden för en skulpturpark med konstnären 
Richard Brixel i Odensbackens centrumpark. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 7 Redovisning av bidrag till upprustning av 

samlingslokaler - bygdegårdsföreningen Björneborg 

Ärendenummer: Ln 84/2019 
Handläggare: Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 

Bygdegårdsföreningen Björneborg har skickat in redovisning av beviljat bidrag 
till upprustning av samlingslokaler för upprustning av 
bygdegårdsföreningen Björneborg. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 8 Redovisning av bidrag till upprustning av 

samlingslokaler - Vintrosa Folkets Hus förening 

Ärendenummer: Ln 148/2019 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Vintrosa Folkets Hus förening har skickat in redovisning av beviljat bidrag till 
upprustning av samlingslokaler för 

installation av solcellsanläggning och installation av två laddstolpar. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Nämndens behandling 

Karl-Gustav Granberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 9 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 

informations- och skyltmaterial till färjeläget Hampetorp 

samt Vinön 

Ärendenummer: Ln 49/2018 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har skickat in redovisning av beviljat 
bidrag för utvecklingsprojekt på landsbygden gällande informations- och 
skyltmaterial till färjeläget Hampetorp samt Vinön. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 10 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 

vandringsstigar i Esplunda-Kolja 

Ärendenummer: Ln 86/2018 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Kolja byalag har skickat in redovisning av beviljat bidrag för utvecklingsprojekt 
på landsbygden gällande 

upprustning/anläggning av vandringsstigar i Esplunda-Kolja. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 11 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 

inköp av material till Tegelhuset 

Ärendenummer: Ln 193/2019 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Tegelhuset i Odensbacken har skickat in redovisning av beviljat 
bidrag till utvecklingsprojekt på landsbygden för inköp av material till 
Tegelhuset. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Nämndens behandling 

Anita Touronen (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 12 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 

- sommarkvällar med musik, motorer och mattävlingar 

Ärendenummer: Ln 72/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Samverkarna i Glanshammarsbygden har skickat in redovisning av beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden för arrangemang av musikkvällar på 
Ässundets café under sommaren 2020. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 13 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 

utökade båtplatser vid Ässundets sommarcafé 

Ärendenummer: Ln 68/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Samverkarna i Glanshammarsbygden har skickat in redovisning av beviljat 
bidrag för utvecklingsprojekt på landsbygden, utökade båtplatser vid Ässundets 
sommarcafé. 

Beslutsunderlag 

Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 14 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 

välkomst och informationsskylt samt fotokonst 

Ärendenummer: Ln 186/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Stora Mellösa vägförening ansöker om utvecklingsbidrag på 50 000 kronor. 
Ansökan är uppdelad i två delar, där det ena projektet handlar om finansiering 
av en välkomst- och informationstavla vid affärsområdet i Stora Mellösa. 
Tanken är att tavlan ska marknadsföra Stora Mellösa med en slogan, karta och 
oh det ska framgå vilka näringsverksamheter som finns i Stora Mellösa Det 
andra projektet handlar om att fotokonst/vepa som symboliserar Stora Mellösa 
placeras synligt i centrum. Detta kan ske genom att föreningen köper ett eller 
flera fotografiska verk med lokalt motiv av en lokal fotograf med 
internationellt erkännande. Projektidéerna är av stark utvecklingskaraktär och 
kan fungera utmärkt i syfte att utveckla orten vad gäller besöksnäring, men 
också verka stärkande vad det gäller lokal identitet för lokalbefolkningen. 
Förslaget är att bevilja Stora Mellösa vägförening de ansökta medlen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 1. 
Ansökan 2. 
Resultat och balansräkning 2019. 
Årsmötesprotokoll 2020-03-11 
Stadgar. 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Stora Mellösa Vägförening beviljas 50 000 kronor i utvecklingsbidrag till 
välkomst- och informationstavla och fotokonst/vepa att uppföra i det nya 
centrumet. Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter 
att bidraget utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till 
landsbygdsutveckling. 

2. Den som söker och får bidrag ska synliggöra Landsbygdsnämndens 
medverkan i projektet. 

Yrkande 

Bengt Isacson (KD) och Christina Hermansson Placon (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 15 Ansökan om bidrag för landsbygdsutveckling - 

Kulturstigen, Garphyttans Industrimuséum 

Ärendenummer: Ln 132/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Garphyttans industrimuseum ansöker om 33 500 kronor i utvecklingsbidrag. 
Föreningen avser, vid ett beviljande, att använda medlen till upprustning av 
Kulturstigen, samt till att överföra VHS band till modernare media för att 
bevara historisk information för framtiden. Förlaget är att bevilja föreningen 
ett engångsbelopp till att genomföra upprustning av stigen samt överföringen 
av information till modernare media. Landsbygdsnämnden har ingen 
budgetpost för driftsbidrag och kan inte ta ett fortsatt ansvar för 
bidragsgivning gällande drift och underhåll av kulturstigen. Nämnden vill ändå 
stötta föreningen genom detta engångsbelopp, med en förhoppning om att 
föreningen ska finna andra vägar för finansiering av drift och underhåll av 
Kulturstigen i framtiden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 1 
Ansökan 2 
Medlemslista 
Årsmötesprotokoll 2020-02-25 
Verksamhetsberättelse 2019 
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Stadgar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Garphyttans industrimuseum beviljas 33 500 kronor i utvecklingsbidrag till 
upprustning av Kulturstigen samt till överföring av historisk information från 
VHS till modernare media. Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna 
en månad efter att bidraget utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till 
landsbygdsutveckling. 

2. Den som söker och får bidrag ska synliggöra Landsbygdsnämndens 
medverkan i projektet. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 16 Uppföljning av landsbygdsprogrammet 

Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 

Information till Landsbygdsnämnden från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av landsbygdsprogrammet gällande 
uppföljning av Landsbygdsprogrammet. 

- Information om kommande möten med den parlamentariska gruppen för 
uppföljning av Landsbygdsprogrammet. Nästkommande möte är inplanerat 
den 15 februari. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  15 (17) 
 

§ 17 Information om medborgardialoger 

Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 

Information från parlamentarisk arbetsgrupp medborgardialoger. 

- Information om nya metoder för genomförandet, samt utvärdering 
av kommande medborgardialoger. 

- Nästa möte med den parlamentariska gruppen för medborgardialoger hålls 
den 12 februari. 

- Information om kommande digital dialog den 3 mars med fokus på 
näringslivsutveckling på landsbygden. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 18 Anmälan om delegationsbeslut 

Ärendenummer: Ln 5/2021 
Handläggare: Mikael Ekman  Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 

Landsbygdsnämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt 
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera till 
nämnden på nästkommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning W3D3 december 2020 - januari 2021 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 19 Anmälan av handlingar 

Ärendenummer: Ln 6/2021 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 

Varje månad anmäler förvaltningen handlingar som inkommit och som 
bedöms relevanta för Landsbygdsnämnden att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Miljökontoret daterad 2021-01-07. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 20 Ordförandes information 

Ärendenummer: Ln 7/2021 
Handläggare: Per-Åke Sörman 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Per-Åke Sörman (C) ger aktuell information till 
Landsbygdsnämnden: 

- Ordförande ger Landsbygdsenheten i uppdrag att skapa en mall med riktlinjer 
för redovisning av beviljade bidrag. 

- Information om deltagande på Agro-dagen. 
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- Information om Landsbygdsnämndens årshjul för 2021. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Förslag till beslut 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 21 Anmälan om presidiemöte 

Ärendenummer: Ln 8/2021 

Ärendebeskrivning 

För att presidiemöten ska vara ersättningsberättigade ska de, enligt av 
kommunfullmäktige antagna riktlinjer, anmälas till nästkommande 
sammanträde. 

Presidium har ägt rum vid följande tillfälle: 25 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 

Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 22 Anteckningar  

Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 

Dokument för anteckningar under nämnd 


