Ln 20/2015

Protokoll

Landsbygdsnämnden
2015-09-10
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:00
Plats:
Dialogen, Rådhuset
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)
Bo Åkerling (C)
Christina Hermansson Placon (V)
Tomas Runnquist (M)
Maud Nimheim Ottosson (M)
Rickard Wrenne (M)
Jimmy Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Madelene Karlsson (C)
Sten Lang (MP)
Carina Börjesson (M)

Anmält jäv §§ 73, 74

Anmält jäv § 78

Ersättare för Johan Fahlström (KD)
Ersättare för Sten Lang (MP)
Ersättare för Larz Lundberg (FP) §§ 73, 74,
Tomas Runnqvist (M) § 78

Närvarande ersättare
Gunilla Neogard (S)
Elmar Jehle (S)
Övriga
Ronnie Wirslund Samordnare
Magnus Andersson
David Lennermark Ekonom
Maria Söderman Ekonom
Annika Willén Informationsstrateg
Andreas Sävenstrand Planerare
Susanne Kurtson Planerare
Anders Edlund Planerare
Joel Larsson Nämndadministratör
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Paragraf 71-84

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 28 september 2015.

Hannah Ljung (C), ordförande

Rickard Wrenne (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 september.

§ 71 Delårsrapport 2 2015 med prognos
Ärendenummer: Ln 93/2015
Handläggare: David Lennermark, Maria Söderman
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämndens första delårsrapport 2 beskriver hur nämnden tagit
sig an uppdraget från Kommunstyrelsen.
Nämnden har under de första åtta månaderna av år 2015 fokuserat på att
skapa rutiner för det inre nämndadministrativa arbetet. Därtill har extern
verksamhet bedrivits i syfte att samla underlag för det blivande
Landsbygdsprogrammet. Detta arbete har varit intensivt och resulterat i att
man under år 2015 kommer att kunna presentera ett förslag till program.
Nämnden har även varit mycket verksam i att marknadsföra och fatta
beslut i frågor som rör utvecklingsbidrag för landsbygden. Trots rörlighet
på personalsidan kommer nämnden att visa på balanserat resultat i den
ekonomiska prognosen för helåret.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 2015 med prognos
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
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2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Landsbygdsnämndens beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 72 Budget 2016
Ärendenummer: Ln 73/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Ronnie Wirslund berättar om förutsättningarna inför budget 2016 och
nämnden diskuterar dem kort.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 73 Ansökan om Utvecklingsprojekt - Den Blå tråden - en
upplevelseresa i Kils socken
Ärendenummer: Ln 91/2015
Ärendebeskrivning
Klockargården Närkes Kil ekonomisk förening arrangerar det årligt
återkommande evenemanget Den Blå Tråden - en upplevelseresa i Kils
socken som arrangeras hittills drivits i två år. Syftet är att lyfta fram det
engagemang och den kompetens som finns på landsbygden genom att
arrangera ett upplevelsestråk i form av öppet hus hos entreprenörer,
konsthantverkare och föreningar med fler. Dagen avslutas sedan med en
konsert i Närkes Kils kyrka.
För att genomföra evenemanget söker Klockargården Närkes Kil
ekonomisk förening 30 000 kronor som till största del ska användas för
marknadsföring av dagen.
Beslutsunderlag
Ansökan
Verksamhetsberättelse 2014
Resultatrapport 2014
Projektplan och redogörelse
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Yrkande
Christina Hermansson Placon (V) yrkar ansökan från Klockargården
Närkes Kil ekonomiska förening beviljas i sin helhet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Klockargården Närkes Kil ekonomisk förening beviljas 30 000 kronor för
projektet Den Blå Tråden - en upplevelseresa i Kils socken. Redovisning
till Landsbygdsnämnden sker en månad efter avslutat projekt enligt
riktlinjer på ansökan.
Larz Lundberg (FP) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

§ 74 Ansökan om utvecklingsstöd - Försök att starta
Närkes Kils Företagarförening
Ärendenummer: Ln 94/2015
Ärendebeskrivning
Klockargården, Närkes Kils ekonomiska förening, ansöker om 9000 kronor
i stöd till utvecklingsprojektet att starta Närkes Kils Företagarförening. I
dagsläget finns ungefär 500 företag verksamma i området och syftet med
nätverket är att ge möjlighet till samarbeten kring exempelvis
marknadsföring, gemensamma produkter och bidra till att öka livskraften
hos medlemsföretaget och stimulera till nyföretagande.
Beslutsunderlag
Ansökan
Resultat och balansrapport 2014
Verksamhetsberättelse 2014
Yrkande
Christina Hermansson Placon (V) yrkar att ansökan från Klockargården
Närkes Kil ekonomiska förening beviljas i sin helhet.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Klockargården Närkes Kil ekonomisk förening beviljas 9 000 kronor för
projektet att starta Närkes Kils Företagarförening. Redovisning till
Landsbygdsnämnden sker en månad efter avslutat projekt enligt riktlinjer
på ansökan.
Larz Lundberg (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
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§ 75 Deltagande på Lokalekonomidagarna Örebro län
Ärendenummer: Ln 103/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund
Ärendebeskrivning
Nämnden har blivit tillfrågad om att delta i Lokalekonomidagarna Örebro
län den 14 november 2015 i Kumla. Former för sponsring diskuteras av
nämnden.
Beslutsunderlag
Programskiss
Projektplan
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Ärendet återremitteras till nästa sammanträde för komplettering av
informationen.

§ 76 Remiss Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Ln 30/2015
Handläggare: Ronnie Wirslund, Annika Willén, Andreas Sävenstrand,
Susanne Kurtson, Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Under våren har landsbygdsnämnden arbetat med att ta fram ett
Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Programmet är nu redo att
skickas ut på remiss till berörda inom såväl den kommunala verksamheten
som det civila samhället och relevanta organisationer.
Beslutsunderlag
Landsbygdsprogram
Remissplan
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- Landsbygdsprogrammet sänds ut på remiss till berörda inom såväl den
kommunala verksamheten som det civila samhället och relevanta
organisationer enligt remissplan.
Nämndens behandling
Ärendet ajourneras 10 minuter från 14:25 till 14:35 för överläggningar.
Yrkande
Larz Lundberg (FP) yrkar bifall till att landsbygdsprogrammet skickas ut
på remiss, med följande ändringar:
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- 3.3.2 att landsbygden lyfts fram tydligare.
- 3.3.6 att visionen är att föreningslivet även ska ha tillgång till arenor
- 4 att arbetet med landsbygdsprogrammet ska sammanfattas i nämndernas
verksamhetsberättelser.
Proposition
Hannah Ljung (C) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga att reviderat landsbygdsprogram sänds ut på remiss till berörda inom
såväl den kommunala verksamheten som det civila samhället och relevanta
organisationer enligt remissplan och att nämnden beslutar detta.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Reviderat landsbygdsprogram sänds ut på remiss till berörda inom såväl
den kommunala verksamheten som det civila samhället och relevanta
organisationer enligt remissplan.

§ 77 Ansökan om utvecklingsprojekt - Förstudie till
Leaderprojekt: Ungdomsgård med inriktning på digitalt
skapande
Ärendenummer: Ln 79/2015
Ärendebeskrivning
Mosjö områdesförening inkom i början av juni med en ansökan om att
starta ett projekt riktat mot ungdomar och digitalt skapande. Målet är att
skapa en stimulerande och lärande fritidsgårdsverksamhet där barn och
ungdomar kan lära sig att exempelvis skapa musik, filmer 3d-skapelser.
För att nå dit ansöker Mosjö områdesförening om medel till ett
utvecklingsprojekt i form av en förstudie där behovet och formerna för
starta Sveriges första fritidsgård med inriktning på digitalt skapande.
Föreningen söker 62 000 kronor för att genomföra projektet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Balans- och resultatrapport
Redogörelse över ansökta medel
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Mosjö områdesförening beviljas 62 000 kronor i stöd till
utvecklingsprojektet Förstudie till Leaderprojekt: Ungdomsgård med
inriktning på digitalt skapande. Redovisning till Landsbygdsnämnden sker
en månad efter avslutat projekt enligt riktlinjer på ansökan.
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§ 78 Ansökan om utvecklingsstöd - Uppstart av
bygdegårdsförening i Glanshammar i egen regi
Ärendenummer: Ln 95/2015
Ärendebeskrivning
Beslut
Samverkarna i Glanshammarsbygden ansöker om 35 000 kronor för
utvecklingsprojektet Uppstart av bygdegårdsförening i Glanshammar i
egen regi. Syftet med bygdegårdsföreningen är att driva Glanshammars
bygdegård i egen regi då kommunens lokalförsörjningsavdelning inte haft
en stadigvarande hyresgäst till bygdegården. Samverkarna i
Glanshammarsbygden anser att huset har en stor betydelse som en lokal
mötesplats och vill genom uppstart av bygdegårdsförening säkerställa att
Glanshammarsbygden även i fortsättningen har en stark lokal mötesplats.
Beslutsunderlag
Ansökan
Uppstart av bygdegårdsförening, projektplan
Budget 2015
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Samverkarna i Glanshammarbyggden beviljas 35 000 kronor för
utvecklingsprojektet Uppstart av bygdegårdsförening i Glanshammar i
egen regi. Redovisning till Landsbygdsnämnden sker en månad efter
avslutat projekt enligt riktlinjer på ansökan.
Tomas Runnquist (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.

§ 79 Ansökan om utvecklingsprojekt - Framtidsveckan i
Latorp, 12 000 kronor
Ärendenummer: Ln 96/2015
Ärendebeskrivning
Latorps byalag ansöker om 12000 kronor i stöd till utvecklingsprojektet
Framtidsveckan i Latorp, v. 40. Målet är att under en vecka anordna en rad
olika aktiviteter i Latorp med fokus på hur vi kan bidra till ett ekologiskt,
socialt, mänskligt och ekonomiskt hållbart samhälle.
Beslutsunderlag
Ansökan
Projektplan
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Årsredovisning
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Latrops byalag beviljas 12 000 kronor i stöd för utvecklingsprojektet
Framtidsveckan i Latorp under förutsättning att fullständiga handlingar
lämnas in till nämnden. Redovisning till Landsbygdsnämnden sker en
månad efter avslutat projekt enligt riktlinjer på ansökan.

§ 80 Ansökan om utvecklingsprojekt - Soldriven
gatubelysning
Ärendenummer: Ln 98/2015
Ärendebeskrivning
Latorps byalag ansöker om 8000 kronor för utvecklingsprojektet Soldriven
Gatubelysning och medlen ska i huvudsak användas till att installera en
stolpe för gatubelysning.
Beslutsunderlag
Ansökan
Verksamhetsberättelse 2014
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Ärendet anses berett i och dagens sammanträde.

§ 81 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ln 100/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Landsbygdsnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy för Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Landsbygdsnämnden:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 82 Sammanställning av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ln 99/2015
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 kan vinna laga kraft och det
är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Landsbygdsnämnden
informerade om vilka beslut som fattas genom delegation.
Beslut fattade på delegation av Landsbygdsnämnden redovisas i en
sammanställning vid nästkommande sammanträde.
Presidium har ägt rum den 31 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut Ln 10 september
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 83 Yttrande från medborgare
Ärendenummer: Ln 104/2015
Ärendebeskrivning
Magnus Andersson från Östernärke önskar att kommunen underlättar för
personer på landsbygden att etablera verksamhet genom att revidera
detaljplaner på landsbygden. I dagsläget är ofta svårt att få tillstånd att
etablera verksamheter då kommunens detaljplaner inte är uppdaterade eller
anpassade efter gällande behov.
I dagsläget är det inte tillåtet för boende på landsbygden med enskilt
avlopp att använda eget avloppsvatten för att gödsla mark, det borde det
vara möjligt att få dispens för.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 84 Rapport från öppet hus på Tegelhuset.
Ärendebeskrivning
Samverkarna i Östernärke hade i början av september öppet hus i
aktivitetshuset Tegelhuset som till vilkent Landsbygdsnämnden beviljat
bidrag för inköp av bland annat musikutrustning och
matlagningsutrustning.
Anita Touronen informerar om den fortsatta utvecklingen av Tegelhuset
och de framtida planerna på att ha ett aktivitetshus som är öppet 300 dagar
om året. Diskussionerna om formerna för den fortsatta driften av
aktiviteteshuset pågår.
De ledamöter som besökt Teleghuset under öppethusdagarna berättar om
besöket och huset som var välbesökt under dagarna.
Beslut
Landsbygdsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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