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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 25 november 2015

Hannah Ljung, ordförande

Johan Rex, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 november
2015.
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§ 91 Övriga fråga om strategi för fiberutbyggnad
Ärendenummer: Ln 124/2015
Ärendebeskrivning
Larz Lundberg (FP) anmäler övrig fråga om en nulägesrapport angående
strategi för fiberutbyggnad.
Mikael Ekman och Hannah Ljung informerar om nuläget idag.
Remissförslag har tagits fram av IT-strategi, Kommunledningskontoret,
men remissen har felaktigt endast skickats ut till förvaltningar istället för
till nämnder, t.ex. Landsbygdsnämnden.
Ärendet kommer att återkomma till Landsbygdsnämnden när det finns ett
konkret remissförslag att ta ställning till.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 92 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Ln 73/2015
Handläggare: Maria Söderman
Ärendebeskrivning
Beredningsärende
Ekonom Maria Söderman redogör för det förslag till budgetram för
Landsbygdsnämnden 2016. Ärendet kommer att återkomma till
Landsbygdsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Förslag budgetram 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde och återkommer till
Landsbygdsnämnden för beslut.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 93 Attestförteckning 2015-2016
Ärendenummer: Ln 113/2015
Handläggare: Maria Söderman
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna
inom nämndens förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga
attestanter ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-13
Bilaga attestförteckning
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
1. Attestanter för Landsbygdsnämndens verksamheter år 2015 och 2016
utses enligt ovanstående förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Landsbygdsnämndens verksamheter delegeras till avdelningschef för
Näringslivsenheten. Attestförteckningen uppdateras således löpande vid
personalförändring.
3. Attestförteckning ska kompletteras med erforderliga namnteckningar.
Original med fullständiga namnteckningar arkiveras hos registratur.
4. Varje ny attestant ska skriva på attestinstruktion när han eller hon
erhåller sitt attestuppdrag Instruktionen ska förtydliga de generella
attestrutiner som gäller och de krav på kontroller som gäller
attestuppdraget. Vidare ska instruktionen ange de kommunala
redovisningsprinciper och policys som attestanten har en skyldighet att
vara informerad om.
Yrkande
Larz Lundberg (FP) yrkar bifall till att godkänna attestanter för 2015 och
att beslutet om attestanter för 2016 återkommer till Landsbygdsnämndens
sammanträde den 10 december 2015.
Karl-Gustav Granberg (S), Anna Hedström (S) och Christina Hermansson
Placon (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Hannah Ljung (C) ställer först förslaget om att godkänna
attestanter för Landsbygdsnämndens verksamheter år 2015 under
proposition och finner att Landsbygdsnämnden beslutar enligt det.
Därefter ställer ordföranden yrkandet om att resterade del av ärendet
ska återkomma till sammanträdet den 10 december under proposition och
finner att Landsbygdsnämnden beslutar att avslå yrkandet och att
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Landsbygdsnämnden beslutar enligt Kommunledningskontoret förslag.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
1. Attestanter för Landsbygdsnämndens verksamheter år 2015 utses enligt
förslag.
2. Attestanter för Landsbygdsnämndens verksamheter år 2016 utses enligt
förslag.
3. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Landsbygdsnämndens verksamheter delegeras till avdelningschef för
Näringslivsenheten. Attestförteckningen uppdateras således löpande vid
personalförändring.
4. Attestförteckning ska kompletteras med erforderliga namnteckningar.
Original med fullständiga namnteckningar arkiveras hos registratur.
5. Varje ny attestant ska skriva på attestinstruktion när han eller hon
erhåller sitt attestuppdrag Instruktionen ska förtydliga de generella
attestrutiner som gäller och de krav på kontroller som gäller
attestuppdraget. Vidare ska instruktionen ange de kommunala
redovisningsprinciper och policys som attestanten har en skyldighet att
vara informerad om.
Reservation
Larz Lundberg (FP), Carina Börjesson (M), Maud Nimheim Ottosson (M)
och Richard Wrenne (M) reserverar sig mot beslutspunkt 2-5 till förmån
för Larz Lundbergs (FP) yrkande om att resterande del av ärendet som rör
2016 återkommer till sammanträdet den 10 december 2015 för beslut.

§ 94 Ekonomisk rapport november 2015
Ärendenummer: Ln 119/2015
Handläggare: Maria Söderman
Ärendebeskrivning
Informationsärende
Ekonom Maria Söderman informerar om genomförd ekonomisk rapport av
Landsbygdsnämndens verksamhet till och med oktober 2015.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport
Sammanställning av projektansökningar
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 95 Förenklad tillsyn 2015 (granskningsrapport)
Ärendenummer: Ln 74/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente skall varje år en rapport för tillsyn av
nämndens verksamhet lämnas. Den rapporten skall bygga på den
tillsynsplan som är upprättad under föregående år. Tillsynen skall avse de
tre delarna verksamhet, ekonomi och personal.
Landsbygdsnämnden bedrev ingen verksamhet under år 2014 och har
följaktligen ingen upprättad plan att göra tillsyn mot för innevarande år
2015. För att lägga grund för kommande rutiner samt för att skapa ökad
medvetenhet kring vikten av att bedriva systematiskt och kontrollerat
arbete har en rapport med förenklad tillsyn upprättats för innevarande år.
I arbetet med att ta fram en tillsynsrapport har ett par mindre brister i
anslutning till formuläret för ansökningar av utvecklingsprojekt som bör
åtgärdas och återrapporteras till Landsbygdsnämnden under februari månad
2016.
Beslutsunderlag
Förenklad tillsynsrapport Landsbygdsnämnden 2015, 2015-10-28
Intern kontroll Landsbygdsenheten 2015 och 2016, 2015-05-27
Bättre koll med intern kontroll, version 1.0
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
1. Landsbygdsnämnden antar tillsynsrapport för 2015 och överlämnar
rapporten till Kommunstyrelsen.
2. Landsbygdsnämnden uppdrar åt Kommunledningskontoret att till 2016
åtgärda de identifierade bristerna i hanteringen av ansökningar för
utvecklingsprojekt.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 96 Informationsblad till landsbygden 2016
Ärendenummer: Ln 80/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund och Mikael Ekman
Ärendebeskrivning
Informationsärende
Diskussioner har förts om att de blad som distribueras idag, Tysslingenytt
och Glanshammarsnytt, samt annonsering i Östernärke, inte täcker hela
landsbygden. Distributionen skulle behöva vidgas för att täcka större delar
av landsbygden i Örebro kommun. Detta medför dock ökade kostnader för
Landsbygdsnämnden. Det redaktionella arbetet är också en del av den
ökade kostnaden och inte bara det ökade antalet och distributionen.
Det pågår nu ett planeringsarbete på förvaltningen för att se över alternativ
och vilka kostnader som kan bli aktuella. Förvaltningen återkommer till
Landsbygdsnämnden när det finns ett mer konkret förslag att ta ställning
till.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 97 Ansökan om utvecklingsprojekt - Hållbara Latorp - vi
delar ullkunskap
Ärendenummer: Ln 117/2015
Handläggare: Kristin Vettorato
Ärendebeskrivning
Latorps byalag har inkommit med en ansökan om 8000 kr till
utvecklingsprojekt "Hållbara Latorp - vi delar ullkunskap".
Utvecklingsprojektet syftar till att hålla kurser i ullkunskap för att värna
om det hantverk som färre och färre bemästrar idag. Sökta medel ska
användas till en mekanisk kardmaskin samt ull och annat kursmaterial.
Föreningen föreslås beviljas anslag då projektet stödjer jämställdhet samt
sociala, ekonomiska och ekologiska hållbara aspekter.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2015-10-26
Resultatrapport
Balansrapport
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
-Landsbygdsnämnden beviljar 8000 kr för projekt Hållbara Latorp - vi
delar ullkunskap. Ett villkor för att projektet beviljas är att Latorps byalag
skall bedriva undervisning i ullkunskap. Redovisning till
Landsbygdsnämnden sker vid lämpligt tillfälle efter första kursens avslut.
Medel anvisas från anslaget om stöd till landsbygdsutveckling.
Yrkande
Christina Hermansson Placon (V), Sten Lang (MP), Carina Börjesson (M),
Yngve Alkman (FP), Bo Åkerling (C), Anna Hedström (S) och Hannah
Ljung (C) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 98 Ansökan om utvecklingsprojekt - Upprustning av
lekplats på Vinön
Ärendenummer: Ln 110/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Vinöns kultur- och hembygdsförening har inkommit med en ansökan om
31 260 kr till utvecklingsprojekt "Upprustning av lekplats på Vinön"
Utvecklingsprojektet syftar till att rusta upp en gammal lekplats vid den
numera nedlagda skolan. Lekplatsen har sedan skolan lades ner 1996
förvaltats av Vinöns kultur- och hembygdsförening.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2015-09-28
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
1. Landsbygdsnämnden beslutar att ge bidrag till Vinöns Kultur och
Hembygdsförening på 31 260 kr för upprustning av lekplats vid Vinöns
skola. Medel anvisas från nämndens anslag för utvecklingsprojekt.
2. Bidrag ges under förutsättning att sökande förening kompletterar
ansökan med verksamhetsplan för kommande år samt redovisar aktuell
balansräkning.
Yrkande
Hannah Ljung (C) yrkar att förslag till beslut kompletteras med en
beslutspunkt om att återrapportering ska ske en månad efter projektets
genomförande och att beviljade medel ska ses som ett engångsbidrag samt
att föreningen själva står för driften av den renoverade lekplatsen.
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Christina Hermansson Placon (V), Larz Lundberg (FP), Bo Åkerling (C),
Carina Börjesson (M), Larz Lundberg (FP) yrkar bifall till det justerade
förslaget.
Proposition
Ordförande Hannah Ljung (C) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till det justerade förslaget i enlighet med eget
yrkande, och finner att Landsbygdsnämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
1. Landsbygdsnämnden beslutar att ge bidrag till Vinöns Kultur och
Hembygdsförening på 31 260 kr för upprustning av lekplats vid Vinöns
skola. Medel anvisas från nämndens anslag för utvecklingsprojekt.
2. Bidrag ges under förutsättning att sökande förening kompletterar
ansökan med verksamhetsplan för kommande år samt redovisar aktuell
balansräkning.
3. Återrapportering ska ske en månad efter projektets genomförande och att
beviljade medel ska ses som ett engångsbidrag samt att föreningen själva
står för driften av den renoverade lekplatsen.

§ 99 Ansökan om utvecklingsprojekt - Fortsättning projekt
Tegelhuset
Ärendenummer: Ln 118/2015
Handläggare: Mikael Ekman
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Östernärke har inkommit med en ansökan om totalt 147 495
kr till utvecklingsprojekt "Fortsättning projekt Tegelhuset".
Utvecklingsprojektet syftar till att förlänga Tegelhusprojektet med
ytterligare 12 månader. Medel ska bl.a. användas för att arbeta fram en
organisation som kan ta över driften, ta fram ett verksamhetsinnehåll, ta
fram alternativ för finansiering av drift och verksamhet samt inköp av
diverse inventarier.
En del av den totala ansökan avser en förlustgaranti på 72 000 kr för att
säkra upp hyreskostnaden utifall föreningen inte själva lyckas ordna med
den finansieringen.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2015-10-27
Projektbeskrivning
Redovisning av försök med öppet hus Tegelhuset
Idépresentation
Årsredovisning
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde och återkommer till
Landsbygdsnämnden för beslut.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 100 Avrapportering av ärenden i tidigare nämnder
Ärendenummer: Ln 69/2015
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Landsbygdsenheten, Kommunledningskontoret, har påbörjat ett arbete för
att kartlägga de pågående ärenden som har hanterats av de tidigare lokala
nämnderna. Sett till nuvarande politisk organisation och ärendenas art så
ska vissa ärenden hanteras av Landsbygdsnämnden och vissa av olika
driftnämnder. En del av de inrapporterade ärendena är nödvändigtvis inte
längre aktuella eller har redan hanterats på annat vis.
Bifogat material är tänkt att ge en fingervisning om hur det fortsatta arbetet
ska genomföras av Landsbygdsenheten, Kommunledningskontoret,
tillsammans med Landsbygdsnämnden. Kontinuerliga avrapporteringar
kommer att ske under 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning av Kommunledningskontoret
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 101 Sammanträdestider Landsbygdsnämnden 2016
Ärendenummer: Ln 111/2015
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, har upprättat ett förslag
med sammanträdestider för Landsbygdsnämnden 2016 med de
förutsättningar som har angetts av Kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-26
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 186
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Landsbygdsnämndens sammanträdestider 2016 fastställs till 21 januari,
11 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj, 9 juni, 1 september, 22 september,
20 oktober, 17 november och 15 december. Landsbygdsnämnden
sammanträder i regel kl. 14.00 - 17.00.
Beslut
Landsbygdsnämndens beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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