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Paragraf 34-51
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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 4 juni 2015.

Hannah Ljung, ordförande

Rickard Wrenne, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 juni 2015.
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§ 34 Information från Tysslinge företagarförening
Ärendenummer: Ln 57/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Landsbygdsnämndens sammanträde den 21 maj 2015.

§ 35 Delårsrapport 2015 med prognos 1
Ärendenummer: Ln 54/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har varit verksam sedan 1 januari 2015. Nämndens
uppdrag är formulerat i reglementet och budgeten för 2015 är fastlagd till
4,7 mnkr. Verksamhetsplan är fastlagd och internkontrollarbete är påbörjat.
Rutiner för hantering av utvecklingsmedel och för stöd till
företagarföreningar på landsbygden är under framtagande. Den
ekonomiska avvikelsen är enligt prognos 0 kronor.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 2015, 2015-05-13
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Tomas Runnquist (M), Maud Nimheim Ottosson (M), Rickard Wrenne
(M), Christina Hermansson-Placon (V) och Larz Lundberg (FP) deltar ej i
beslutet.
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§ 36 Yttrande över remiss från Region Örebro län om
regional cykelplan - strategi för utbyggnad av regionalt
cykelvägsnät 2014-2025
Ärendenummer: Ln 52/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har getts tillfälle att yttra sig över remiss från Region
Örebro län om regional cykelplan - strategi för utbyggnad av regionalt
cykelvägsnät 2014-2015. Programnämnd samhällsbyggnad har fått i
uppdrag att besvara remissen för Örebro kommuns räkning.
Landsbygdsnämnden har fått möjlighet att lämna in synpunkter till
Programnämnd samhällsbyggnad ur ett landsbygdsperspektiv.
Syftet med den regionala cykelstrategin är att lägga fast en strategi och
prioritera utbyggnaden av cykelinfrastrukturen, på så sätt skapas möjlighet
till en ökad cykling i Region Örebro län. Det långsiktiga målet är att skapa
ett sammanhängande nät av cykelvägar mellan länets kommunhuvudorter
och större tätorter. Den regionala cykelstrategin utgör ett underlag till och
fördjupning av länstransportplan för regional transportinfrastruktur 20142025. En del av syftet är att cykelstrategin ska ge styrning av vilka
cykelvägsprojekt som finansieras och byggs med länsplanemedel. Vidare
är också ett mål med cykelstrategin att skapa ett regionalt cykelnätverk
som ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete med cykelfrågor.
Cykeln och cykling behöver få en tydligare status som eget färdmedel i
planeringen av våra framtida transportsystem. Genom snabbare och
effektivare transporter, där cykel är ett viktigt färdmedel både enskilt men
också som komplement till kollektivtrafik, ska arbetspendling över större
avstånd möjliggöras. Cykelstrategin har därmed också som mål att
förbättra tillgängligheten till arbetsplatser, vård, utbildning och service i
regionen. Cykelstrategin tar sin utgångspunkt i såväl nationella som
regionala mål rörande transporter, miljö och folkhälsa.
Beslutsunderlag
Remiss från Region Örebro län om regional cykelplan - strategi för
utbyggnad av regionalt cykelvägsnät 2014-2025
Sammanställning av inkomna synpunkter från Landsbygdsnämnden, 201505-11
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Överlämna yttrandet till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Yrkande
Hannah Ljung (C) tilläggsyrkar att yttrande kompletteras med "Vid
ombyggnad av större vägar, till exempel riksväg 52, bör man säkerställa att
infrastrukturen för oskyddade trafikanter beaktas.".
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Proposition
Ordförande Hannah Ljung (C) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag med sitt eget
tilläggsyrkande, och finner att Landsbygdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Överlämna reviderat yttrande till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.

§ 37 Ansökan från Ervalla bygdelag om bidrag till 600årsjubileum
Ärendenummer: Ln 50/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Ervalla Bygdelag har till Landsbygdsnämnden inkommit med en ansökan
om bidrag till deras 600-årsjubileum. Vid jubiléet ska det marknadsföras
om bland annat boenden och framtida företagsetableringar. De olika
aktiviteterna som arrangeras bedöms locka ca 500-1000 personer,
huvudsakligen barnfamiljer.
Sökta medel från Landsbygdsnämnden ska bland annat användas till hyra
av serveringstält, kostnader för utställningar och framtagning och tryckning
av bygdens flagga.
Ervalla Bygdelag har även sökt, och fått, medel från Länsstyrelsen i Örebro
län.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor, 2015-04-09
Komplettering av ansökan, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
-Bevilja ansökan från Ervalla Bygdelag i sin helhet med 55 000 kr.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 38 Uppdrag om att upprätta sändlistor och övriga rutiner
för Landsbygdsnämndens administrativa hantering
Ärendenummer: Ln 55/2015
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
För att Landsbygdsnämnden bättre ska svara upp till de tilldelade
ansvarsområdena och vara ett referensorgan i de frågor hanteras av andra
nämnder finns det ett behov av rutiner och upprättade sändlistor som
säkerställer att nämnden ges möjlighet att besvara remisser som berör
landsbygdsfrågor.
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att ta fram nödvändiga
rutiner och sändlistor som sprids såväl inom organisationen och till externa
aktörer, t.ex. andra myndigheter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-06
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
1. Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta sändlistor och
rutiner sändlistor för att säkerställa att Landsbygdsnämnden ges tillfälle att
yttra sig i remisser och övriga frågor som berör strategiska frågor inom
landsbygden.
2. Återkoppling kring arbetet sker till Landsbygdsnämndens presidium.
Yrkande
Larz Lundberg (FP) yrkar att ordet "strategiska" stryks ur beslutspunkt 1.
Proposition
Ordförande Hannah Ljung (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag med Larz Lundberg (FP)
ändringsyrkande om att stryka "strategiska" ur beslutspunkt 1, och finner
att Landsbygdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
1. Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta sändlistor och
rutiner sändlistor för att säkerställa att Landsbygdsnämnden ges tillfälle att
yttra sig i remisser och övriga frågor som berör frågor inom landsbygden.
2. Återkoppling kring arbetet sker till Landsbygdsnämndens presidium.
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§ 39 Information om igångsättningsbeslut
Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Ln 30/2015
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet den 12 mars 2015 beslutade Landsbygdsnämnden att
skicka en begäran om ett så kallat igångsättningsbeslut till
Kommunstyrelsen om att den tänkta Landsbygdsstrategin istället ska
utformas som ett Landsbygdsprogram.
Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om ett igångsättningsbeslut vid
sitt sammanträde den 16 juni.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Landsbygdsnämnden, 2015-03-12, § 9
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 40 Återrapportering från arbetsgrupperna för
områdesnämndernas kvarvarande projekt och uppdrag
Ärendenummer: Ln 69/2015
Handläggare: K-G Granberg, Bo Åkerling och Inger Carlsson
Ärendebeskrivning
Utifrån bilagd information från de tidigare lokala nämnderna och
Östernärke områdesnämnd informerar Karl-Gustav Granberg (S), Bo
Åkerling (C) och Madelene Karlsson (C).
Beslutsunderlag
Sammanställning från tidigare Tysslinge lokala nämnd
Sammanställning från tidigare Glanshammars lokala nämnd
Sammanställning från tidigare Östernärkes områdesnämnd
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
-Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 41 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
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Samverkarna i Östernärke beviljas 10 000 kr i utvecklingsmedel för
enkätundersökning behov av seniorboende.
Yrkande
Hannah Ljung (C) yrkar att ärendet återremitteras för att Samverkarna i
Östernärke först ska undersöka om det är möjligt att använda det underlag
som har tagits fram av ÖBO med en liknande enkätundersökning i aktuellt
område.
Proposition
Ordförande Hannah Ljung (C) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga sitt eget yrkande om att ärendet återremitteras
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Ärendet återremitteras för att Samverkarna i Östernärke ska undersöka
om det är möjligt att använda sig av det underlag som ÖBO tagit fram med
en enkätundersökning i aktuellt område.
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§ 42 Ansökan om bidrag skyltning av cykelled
Ärendenummer: Ln 64/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Östernärke har till Landsbygdsnämnden inkommit med en
ansökan om medel till skyltning av cykelled i Östernärke. Skyltningen ska
sättas upp på en privat väg och Samverkarna i Östernärke har samtalat med
markägaren som upplåter vägen för cykeltrafik mot att Samverkarna i
Östernärke står för skyltningen. Syftet är att få till stånd en cykelväg som
löper hela vägen från Odensbacken till Hampetorp och i förlängningen
även till Vinön.
Vid två ställen är det dock nödvändigt att korsa riksväg 52.
Beslutsunderlag
Ansökan från Samverkarna i Östernärke, 2015-05-07
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Samverkarna i Östernärke ska komplettera sin ansökan med inhämtade
synpunkter från Trafikverket samt en beskrivning om skyltarna medför
någon driftkostnad och hur den i sådana fall kan säkerställas.
Yrkande
Hannah Ljung (C) yrkar att förslag till beslut ändras till "Samverkarna i
Östernärke beviljas 6000 kr i utvecklingsmedel för skyltning av cykelled i
Östernärke."
Proposition
Ordförande Hannah Ljung (C) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga sitt eget ändringsyrkande om att bevilja Samverkarna i
Östernärke medel om 6000 kr i medel för skyltning av cykelled i
Östernärke, och finner att Landsbygdsnämnder beslutar enligt det.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Samverkarna i Östernärke beviljas 6000 kr i utvecklingsmedel för
skyltning av cykelled i Östernärke.

§ 43 Ansökan om bidrag till karta över samlingsplatser
m.m.
Ärendenummer: Ln 63/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Närkes Kil ekonomiska föreningen har till Landsbygdsnämnden inkommit
en ansökan om medel till en karta där samlingsplatser, natur och kultur,
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försäljning av mat och hantverk i Närkes Kil finns presenterat. Kartan ska
delas ut till alla hushåll i Närkes Kil samt finnas tillgänglig på ytterligare
ett antal platser.
Beslutsunderlag
Ansökan från Närkes Kil ekonomiska förening, 2015-04-21
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Närkes Kil ekonomiska förening beviljas 8325 kr i utvecklingsmedel för
karta över samlingsplatser m.m.
Nämndens behandling
Larz Lundberg (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 44 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
olika samt öka förståelsen och empatin människor emellan.
Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Kvinnoverk m.m.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde och återkommer till
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Landsbygdsnämnden i juni för beslut.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 45 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
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
1. Samverkarna i Östernärke beviljas i ett inledande skede med 100 000 kr
i näringslivsstöd.
2. Samverkarna i Östernärkes ansökan kommer att behandlas ytterligare
vid Landsbygdsnämndens sammanträde i juni 2015.
Yrkande
Larz Lundberg (FP) och Christina Hermansson Placon (V) yrkar återremiss
av ärendet till nästa sammanträde med Landsbygdsnämnden för att
Samverkarna i Östernärke ska inkomma med en beskrivning om hur
kommande års ansökningar ska hanteras för att de inte ska hamna i en
återkommande ekonomiskt svår situation.
Proposition
Ordförande Hannah Ljung (C) ställer först Larz Lundbergs (FP) och
Christina Hermansson Placons (V) yrkande om återremiss under
proposition och finner att Landsbygdsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Christina Hermansson Placon (V) begär votering som verkställs. Ja-röst
innebär att ärendet ska avgöras idag och nej-röst innebär att ärendet
återremitteras i enlighet med Larz Lundbergs (FP) och Christina
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Hermansson Placons (V) yrkande.
Ja-röster lämnas av Hannah Ljung (C), Anna Hedström (S), Karl-Gustav
Granberg (S), Elmar Jehle (S), Per Arne Strömberg (S), Anita Touronen
(S), Johan Fahlström (KD), Bo Åkerling (C) och Jimmy Larsson (SD).
Nej-röster lämnas av Larz Lundberg (FP), Christina Hermansson Placon
(V), Tomas Runnquist (M), Maud Nimheim Ottosson (M), Rickard
Wrenne (M) och Anneli Appelskog (MP).
Ordföranden finner att Landsbygdsnämnden med resultatet 9 ja-röster och
6 nej-röster beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga Kommunledningskontorets förslag till beslut och finner att
Landsbygdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
1. Samverkarna i Östernärke beviljas i ett inledande skede med 100 000 kr
i näringslivsstöd.
2. Samverkarna i Östernärkes ansökan kommer att behandlas ytterligare
vid Landsbygdsnämndens sammanträde i juni 2015.

§ 46 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
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde och återkommer till
Landsbygdsnämnden i juni för beslut.
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Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 47 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.
Beslutsunderlag
Ansökan Samverkarna i Glanshammarsbygden, 2015-04-14
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde och återkommer till
Landsbygdsnämnden i juni för beslut.
Nämndens behandling
Tomas Runnquist (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 48 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 ca 60 medlemmar och en målsättning att öka med
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ca 10 nya aktiva medlemmar per verksamhetsår.
Beslutsunderlag
Ansökan från Tysslinge företagare
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde och återkommer till
Landsbygdsnämnden i juni för beslut.
Nämndens behandling
Johan Fahlström (KD), Karl-Gustav Granberg (S) och Larz Lundberg (FP)
deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 49 Landsbygdsenhetens information
Ärendenummer: Ln 45/2015
Handläggare: Eva Lilja och Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Eva Lilja, avdelningschef, informerar om Landsbygdsenhetens situation.
Vid årsskiftet tillskapades Landsbygdsnämnden och ersatte de lokala
nämnderna i Tysslinge och Glanshammar samt Östernärkes
områdesnämnd. I samband med det flyttades Landsbygdsenhetens
organisatoriska hemvist över från Kultur- och fritidsförvaltningen till
Kommunledningskontoret för att placeras under avdelningen Näringsliv
och kompetens.
I dagsläget är både enhetschef och strateg sjukskrivna. Stöd i form av
företagshälsovård och personalavdelning är inkopplade i ärendet.
Landsbygdsenheten får fram till och med sommaren ett särskilt resursstöd i
form av en planerare som tidigare har arbetat på Kommunledningskontoret.
Fokus just nu är att ta fram en remissversion av Landsbygdsprogrammet
som kan remitteras till berörda instanser, både internt och externt.
Ambitionen är att Landsbygdsnämnden i juni ska få en remissversion att
behandla och att programmet kan fastställas av Kommunfullmäktige i
december 2015.
I och med att Landsbygdsnämnden organisatoriskt är placerad under
Kommunledningskontoret avropar Landsbygdsenheten resurser i form av
nämndsekreterare, ekonom, kommunikatör m.m. från förvaltningens
gemensamma stödresurser.
Ronnie Wirslund, planerare, informerar om det operativa arbetet som pågår
nu för Landsbygdsnämndens räkning.
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Framöver kommer ansökningar av medel för landsbygdsutveckling att ske
via kommunens hemsida. Ett arbete med att skapa rutiner och en hantering
av Landsbygdsnämndens intern kontroll har påbörjats.
Det första året kommer att bli en något enklare variant i och med att
Landsbygdsnämnden tillkom först vid årsskiftet. Från och med 2016
kommer det att vara en fullödig hantering i likhet med övriga nämnder i
Örebro kommun.
Informationsblad för Tysslinge och Glanshammar kommer att fortsätta på
ett liknande sätt som tidigare år. Avtal har slutits för att säkerställa
produktion av informationsbladen.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 50 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
C-A och Gerda Carléns minnesfond
Översiktlig granskning av nämndernas interna kontroll år 2014,
Stadsrevisionen, 2015-03-31
Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Örebro kommun,
2015-04-21
Nya ärenden i diariet, 2015-04-24 - 2015-05-15
Skrivelse från Vänsterpartiet, 2015-05-11
Skrivelse från Sverigedemokraterna, 2015-05-15
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 51 Anmälan delegationsbeslut
Ärendenummer: Ln 56/2015
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Landsbygdsnämnden på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Landsbygdsnämnden som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Landsbygdsnämnden
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Landsbygdsnämnden antogs den 12 februari
2015 och reviderades senast den 13 mars 2015. Inför
Landsbygdsnämndens sammanträde den 21 maj redovisar
Kommunledningskontoret alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden 24 april - 14 maj 2015.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut ansökan utvecklingsmedel Lions Club Kilsbergen, 201505-14
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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