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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-06-16 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Rådhuset, Sessionssalen/via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Marianne Björk (KD) 
Rickard Wrenne (M) 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) 
Arne Björklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Mats Nilsson (V) Mats Nilsson (V) ersätter Christina 

Hermansson Placon (V) §§ 100-119 
 
Närvarande ersättare 
Anita Touronen (S) Anmäler jäv § 107 
Janet Karlsson (S) 
Sofia Kjellberg (KD) 
Barbro Klaeson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Konsult 
Göran Dahlén Näringslivsdirektör 
Andreas Nylén Ekonom 
Niklas Stefansson Konsult 
Peter Sundström Planeringsingenjör 
Niklas Gustafsson Planarkitekt 
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Paragraf 100–119 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Larz Lundberg (L), justerare  
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§ 100 Information om bredbandsutbyggnaden på 
kommunens landsbygd  
Handläggare: Göran Dahlén Niklas Stefansson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får en nulägesrapport över bredbandsutbyggnaden på kommunens 
landsbygd. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 
Mejl 2021-06-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 101 Information om statlig offentlig utredning, tillgängliga 
stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)  
Handläggare: Niklas Gustafsson  Peter Sundström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden får information gällande statlig offentlig utredning 
2020:78 gällande nybyggnation i vattennära läge. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 102 Information om remiss gällande nybyggnation på 
åkermark  
Handläggare: Peter Sundström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden får information om att Örebro kommun har tagit fram 
ett förslag på vägledning för hantering av jordbruksmark i fysisk planering. 
Vägledningen, som tar utgångspunkt i lagstiftningen, har ett tvådelat syfte, dels 
att fungera som ett handläggarstöd i ärenden som behöver hantera 
markanvändningsbeslut på jordbruksmark, dels att komplettera 
översiktsplanens nuvarande ställningstaganden. 

Vägledningen har tagits fram av arbetsgrupp på Stadsbyggnad och var under 
föregående år ute på internremiss inom förvaltningen. Nu väntar en extern 
remissrunda till utvalda remissinstanser som ytterligare ett steg mot att ta beslut 
om vägledningen under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 103 Beslut att ställa in nämndsammanträdet i augusti 
2021 
Ärendenummer: Ln 131/2020 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson Per-Åke Sörman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden fattade den 11 oktober 2020, § 177, beslut om 
sammanträdestider för 2021. 
  
Ordföranden föreslår att nämndsammanträdet den 18 augusti ställs in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
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Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Nämndsammanträdet den 18 augusti 2021 ställs in. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt ordförandes förslag. 

§ 104 Landsbygdspriset 2021 
Ärendenummer: Ln 62/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har att fatta beslut om jury och tidplan för 2021-års 
landsbygdspris. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Ordförande Per-Åke Sörman (C), Vice ordförande Anna Hedström(S), 
Andre vice ordförande Carina Börjesson (M), Näringslivsdirektör Göran 
Dahlén, samt samordnande landsbygdsstrateg Mikael Ekman, utses till jury för 
att fatta beslut om pristagare gällande Örebro kommuns landsbygdspris år 
2021. 

2. Tidplan för Örebro kommuns landsbygdspris år 2021: 

 Nomineringsperiod: för Örebro kommuns landsbygdspris: 30 augusti 
till 26 september. 

 Juryn sammanträder därefter under vecka 39 i september månad och 
fattar beslut om pristagare. 

 Utdelning av Örebro kommuns landsbygdspris sker vid 
Landsbygdsnämndens sammanträde den 13 oktober.       

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 105 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
padelbana på Odenvallen 
Ärendenummer: Ln 128/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Hampetorp Odensbackens IF har skickat in en redovisning för beviljat bidrag 
gällande utvecklingsprojekt på landsbygden, byggande av padelbana på 
Odenvallen. 

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. 

§ 106 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
trädgårdsprojekt Tegelhuset 
Ärendenummer: Ln 58/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Tegelhuset ansöker om ett bidrag till utvecklingsprojekt på 68 895 
kronor. Ändamålet är att starta och driva ett trädgårdsprojekt i direkt 
anslutning till Tegelhuset i Odensbacken. Tegelhuset vill kunna erbjuda 
människor en plats för samvaro kring trädgårdsodling och skötsel över 
åldersgränserna och en möjlighet till spontan lek och spel utomhus i anslutning 
till Tegelhuset. Odling och trädgårdsskötsel, lättgymnastik, boule och spontana 
utomhusaktiviteter för alla åldrar är det som skulle kunna inrymmas i den 
tänkta utomhusytan. Bedömningen är att detta är ett bra utvecklingsprojekt. 
Att under vår-sommar och höstmånaderna kunna nyttja de utomhusytor som 
hör till Tegelhuset på detta sätt bedöms vara bra för orten, invånarna i 
Östernärke och för Tegelhusets utveckling. 

Förlaget är att bevilja Tegelhuset 68 895 kronor till detta utvecklingsprojekt. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Föreningen Tegelhuset, kostnadsberäkning för projekt. 
Bokslut 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Verksamhetsplan 2021 
Årsmötesprotokoll 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Tegelhuset beviljas 68 895 kronor i landsbygdsutvecklingsbidrag 
för inköp till att iordningställa Tegelhusets utomhusyta till en mötesplats enligt 
ansökan. Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget utnyttjats och senast 2 år efter detta beslut. Medel anvisas från 
anslaget om stöd till landsbygdsutveckling. 

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

Jäv 
Anita Touronen (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Yrkande 
Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Carina Börjesson (M) och Larz Lundberg (L) yrkar att föreningen beviljas 50 
000 kr som tidigare var föreslaget. 

Proposition 
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Carina Börjessons (M) 
och Larz Lundbergs (L) yrkande att föreningen beviljas 50 000 kr som tidigare 
var föreslaget. 

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att 
Landsbygdsnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation 
Carina Börjesson (M), Maud Nimheim Ottosson (M), Rickard Wrenne (M) och 
Larz Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 107 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
genomförande av eventen AgroDagen (hösten 21) och 
Smart Farming (våren 22) 
Ärendenummer: Ln 59/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Agro Öst ansöker om 50 000 kronor i utvecklingsbidrag för genomförande av 
eventen AgroDagen och SmartFarming. Agro Örebro planerar och arrangerar 
eventen. Agro Öst fungerar ännu så länge som paraplyorganisation bl.a. för 
Agro Örebro. Detta är viktiga arrangemang för utvecklingen av 
livsmedelsproduktionen i Örebro län. Förslaget är att bevilja ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Stadgar 
Stämmoprotokoll 2021 
Årsredovisning 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-06-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. AgroÖst (Agro Örebro är genomförare) ideell förening beviljas 50 000 kr i 
utvecklingsbidrag för att arrangera AgroDagen samt SmartFarming i Örebro. 
Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget 
utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till landsbygdsutveckling. 

2. De två olika arrangemangen redovisas var för sig 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 108 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ln 3/2021 
Handläggare: Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för maj månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport. 
Bilaga 1. 
Bilaga 2. 
Bilaga 3. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 109 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 9/2021 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman Kristin Vettorato Andreas 
Nylén 

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

- Information om upprättad kontakt gällande den kommande trafikstrategin. 

- Information distribution av Landsbygdsnytt. 

- Information om förlängning av Kristin Vettoratos konsult-tjänst på 
Landsbygdsenheten. 

- Svar på övrig fråga från föregående sammanträde gällande ordförandes 
arvodering. 

- Svar på övrig fråga från föregående sammanträde gällande Kulturnämndens 
konstpolicy. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 110 Uppföljning av landsbygdsprogrammet 
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Anna Hedström  Kristin Vettorato 

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

- Datum för uppföljningsträff gällande Landsbygdsprogrammet med 
Programnämnd barn och utbildning är satt den 20 augusti 2021. Datum ej satta 
med Programnämnd samhällsbyggnad, Öbo och Byggnadsnämnden. 

- Information om det långsiktiga uppföljningsarbetet gällande 
Landsbygdsprogrammet samt strategier och mål kopplat till programmet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
Brev till programnämnd Bou.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 111 Information om medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Information från parlamentarisk arbetsgrupp medborgardialoger. 

- Lena Norrström redogör för hela processen gällande projektet, 
medborgarbudget Kilsmo. 

- Vinnande förslag gällande medborgarbudget Kilsmo blev anläggande av 
ett utegym. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 112 Beslut - medborgarbudget Kilsmo 
Ärendenummer: Ln 34/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden fattade 2021-03-18 beslut om att genomföra en 
medborgarbudgetprocess i Kilsmo. Denna är nu genomförd och ett prioriterat 
förslag har tagits fram genom en omröstning bland medborgarna boende i 
Kilsmo. 73 personer har röstat, vilket torde motsvara ungefär en fjärdedel av 
invånarna. Det prioriterade förslaget är ett utegym på Kilsmo IK:s mark i 
Kilsmo. De avsatta medlen för medborgarbudgeten är 125 000 kronor. 
Landsbygdsnämnden föreslås utbetala de avsatta medlen till Kilsmo IK för att 
de, med hjälp av medborgare som har anmält sitt intresse, ska planera för och 
uppsätta ett utegym på egen mark i Kilsmo. 

Beslutsunderlag 
Beslut, Landsbygdsnämnden 2021-03-18 
Tjänsteskrivelse 2021-06-16 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden bifaller att avsatta medel, 125 000 kronor, för 
medborgarbudget, utbetalas till Kilsmo IK för planering och uppsättande av 
utegym i Kilsmo. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 113 Information om pågående arbeten inom Leader 
mellansjölandet  
Ärendenummer: Ln 37/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden får aktuell information gällande Leader. 

- Information gällande kommande redovisningar under denna punkt. 
Informationen kommer redovisas var tredje nämndsammanträde och kommer 
då gås igenom på ett mer detaljerat vis än tidigare. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
Strategi för perioden 2014-2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 114 Information om uppdrag gällande dialog angående 
åkermark med LRF 
Ärendenummer: Ln 21/2021 
Handläggare: Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
LRF önskar kontakt och dialog med Örebro kommun. Framför allt gällande 
stärkt skydd för åkermark och exploatering. Landsbygdsenheten har startat upp 
ett arbete för tillmötesgå LRF:s önskemål om kontakt och dialog. 
Landsbygdsenheten har även tagit kontakt med tjänstepersoner på 
stadsbyggnad för att säkerställa att aktuella nämnder och förvaltningar 
involveras. 

- Information om att LRF vill ha dialog med kommunen och 
Landsbygdsenheten gällande exploatering av åkermark. En dialog kommer 
planeras och bokas efter sommaren. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 115 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. 

- Inga delegationsbeslut att redovisa för nämnden under dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 116 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 
Samrådshandling gällande detaljplan för fastigheten Gillet 17, Centrum. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 117 Ordförandes information 
Ärendenummer: Ln 7/2021 
Handläggare: Per-Åke Sörman 

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

- Presidiet i Landsbygdsnämnden bestående av Per-Åke Sörman (S), Anna 
Hedström (S) och Carina Börjesson (M) önskar nämnden och tjänstemännen 
en trevlig sommar och tackar för ett bra genomfört arbete.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 118 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: 7 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 119 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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