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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-04-21 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Tegelhuset, Odensbacken 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Susann Wallin (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anita Touronen (S) Anita Touronen (S) ersätter Karl-

Gustav Granberg (S) §§ 47-67 
Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Björn 

Ramstedt (S) §§ 47-67 
Sofia Kjellberg (KD) Sofia Kjellberg (KD) ersätter Marianne 

Björk (KD) §§ 47-67 
Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Rickard 

Wrenne (M) §§ 47-67 
Bjarne Bäckström (SD) Bjarne Bäckström (SD) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§ 47-67 
 
Närvarande ersättare 
Janet Karlsson (S) 
Mats Nilsson (V) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Markus Duberg Ekonom 
Irina Hallor Landsbygdsstrateg 
Bertil Andersson Samverkarna i Östernärke 
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Paragraf 47–67 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Carina Börjesson (M), justerare  
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§ 47 Information från Tegelhuset och Samverkarna i 
Östernärke 
Handläggare: Anita Touronen Bertil Andersson 

Ärendebeskrivning 
Representanter från Tegelhuset och Samverkarna i Östernärke informerar om 
pågående projekt samt framtida planer för verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 48 Utse jury till Landsbygdspriset 2022 
Ärendenummer: Ln 34/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har att fatta beslut om jury och tidplan för 2022-års 
landsbygdspris. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 

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 
2022. 

2. Tidplan för Örebro kommuns landsbygdspris år 2022: 

 Nomineringsperiod: för Örebro kommuns landsbygdspris: 2 maj till 
och med 22 maj. 

 Juryn sammanträder därefter under vecka 21 i maj månad och fattar 
beslut om pristagare. 

 Utdelning av Örebro kommuns landsbygdspris sker vid 
Landsbygdsnämndens sammanträde den 16 juni.       
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 49 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- barn- och familjeföreställning under sportlovet 
Ärendenummer: Ln 154/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Axbergs Folkets hus har skickat in en redovisning för beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden gällande barn- och familjeföreställningen 
”Ful kan du va själv! – sa ankungen” som hölls under sportlovet 2022. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 50 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
genomförande av eventen AgroDagen (hösten 21) och 
Smart Farming (våren 22) 
Ärendenummer: Ln 59/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Agro Öst har skickat in redovisning för beviljat utvecklingsprojekt på 
landsbygden gällande genomförande av eventen AgroDagen (hösten 21) och 
Smart Farming (våren 22). 
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Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 51 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
välkomst och informationsskylt och fotokonst 
Ärendenummer: Ln 186/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa vägförening har skickat in en redovisning för 
beviljat utvecklingsprojekt på landsbygden gällande en välkomst- och 
informationstavla vid affärsområdet i Stora Mellösa samt en fotokonst/vepa 
som symboliserar Stora Mellösa, vilken placeras synligt i centrum. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden godkänner att de överskjutande 1500 kronorna 
överförs till det pågående projektet centrumutveckling i Stora Mellösa och 
särredovisas där. 

2. Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 52 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Tysslingedagen 2022 
Ärendenummer: Ln 26/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge företagare ansöker om 51 300 kronor för marknadsföring, skyltning 
och program till evenemanget Tysslingedagen 2022. Tysslingedagen är ett 
årligen återkommande evenemang för allmänheten där företagare, föreningar, 
konsthantverkare och lokala konstnärer visar upp sina verk och verksamheter. 
Syftet är bland annat att synliggöra de lokala företagare och verksamheter som 
finns i bygden. Under pandemin har evenemanget varit pausat men ska nu 
återigen startas upp. Evenemanget utgör en plattform för lokala företagare att 
visa upp sig samt en mötesplats och en lokal tradition i Tysslinge. Föreningen 
har tidigare fått stöd från Landsbygdsnämnden för att arrangera 
Tysslingedagen. För långsiktig hållbarhet är det dock viktigt att den som 
arrangerar evenemang succesivt arbetar mot självständig finansiering. Förslaget 
är att Tysslinge företagare beviljas 40 000 kr i stöd till evenemanget. 

Beslutsunderlag 
Ansökan Tysslinge företagare 
Balansräkning 
Resultaträkning 
Stadgar för Tysslinge företagare 2020 
Handlingsplan & budget 2021 Tysslinge företagare 
Årsmötesprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2022-04-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tysslinge företagare beviljas ett bidrag på 40 000 kronor för att arrangera 
Tysslingedagen år 2022. 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. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 53 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
diskmaskin, Lännäs bygdegård 
Ärendenummer: Ln 28/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Lännäs bygdegårdsförening ansöker om 52 155 koronor i upprustningsbidrag 
för att köpa en ny diskmaskin, då den gamla är trasig. Det är naturligtvis viktigt 
för en samlingslokal att ha en fungerande diskmaskin. Därför är det viktigt att 
föreningarna avsätter medel kontinuerligt för liknande utgifter. Nu har vi också 
haft en pandemi som har påverkat bygdegårdars och andra samlingslokalers 
ekonomi negativt, då man under lång tid inte har haft lokalerna uthyrda. 
Förslaget är att bevilja Lännäs bygdegård 52 155 kronor till upprustning av 
samlingslokal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Stadgar 
Offert 
Årsmötesprotokoll 2022 
Resultaträkning 
Balansräkning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Lännäs bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 52 155 kronor till inköp av 
ny diskmaskin till bygdegården. Återrapportering skall ske i enlighet med 
riktlinjerna en månad efter att bidraget har utnyttjats. Medel anvisas från 
anslaget om stöd till upprustning av samlingslokaler 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 54 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
kanalrabatten i Odensbacken 
Ärendenummer: Ln 30/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Östernärke Trädgårdsförening ansöker om 5 000 kronor i utvecklingsbidrag 
för att renovera en gammal rabatt i anslutning till Kvismare kanal i 
Odensbacken. Vägföreningen i Odensbacken har tidigare erhållit med från 
Landsbygdsnämnden för att skapa en kanalpark med grillplats, bord och 
bänkar boulebana etc. Det är i anslutning till det projektet och i samarbete med 
vägföreningen som trädgårdsföreningen önskar renovera den gamla rabatten. 
Rabatten är stor och mäter 5x25 meter. Det råder inget tvivel om att detta är 
ett bra projekt i sig och som dessutom främjar samarbete mellan lokala 
föreningar. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Bilaga till ansökan 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsberättelse 2021 
Bokslut 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Östernärke Trädgårdsförening beviljas ett bidrag på 5 000 kronor för att 
renovera rabatten i anslutning till Kanalparken. Återrapportering skall ske i 
enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget har utnyttjats eller senast 
inom två år från beslutet. 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. 

§ 55 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
utbildning i Visma för styrelsen 
Ärendenummer: Ln 31/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 
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Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur- och hembygdsförening ansöker om 25 000 kronor i 
utvecklingsbidrag till utbildning i ”Visma eEkonomi Smart”. Föreningen 
ansöker om bidraget för att utbilda nuvarande och blivande kassörer. 
Bedömningen är att många föreningar sitter i samma sits. Många löser detta på 
andra sätt, genom att hjälpas åt på olika sätt och kanske genom att köpa 
litteratur i ämnet eller skaffa sig kunskap på andra sätt. Vidare så är 
bedömningen att det inte rör sig om landsbygdsutveckling, utan om funktioner 
och viss kompetens som alla föreningar behöver skaffa sig för att driva 
föreningen. Det är, så att säga, ingen utveckling, utan grundläggande 
kompetens som behöver finnas i föreningen. Landsbygdsnämnden föreslås 
avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan avslås 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 56 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
dokumentär om Sten i landskap, konst och slöjdhändelse 
på Ässundet 
Ärendenummer: Ln 32/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns museum ansöker genom landskapsobservatoriet i Glanshammar 
om bidrag på 150 000 kronor för att kunna göra en dokumentärfilm om 
projektet. Sedan 2021 har landskapsobservatorium Glanshammar arbetat med 
att höja intresset för, och kunskapen om landskap, landskapsfrågor och den 
Europeiska landskapskonventionen. Verksamheten befinner sig för närvarande 
i Glanshammar. Kanske därav titeln ”Sten i landskap”, och kanske delvis på 
grund av den kända Ekebergsmarmorn. Filmen vill berätta om en spännande 
aktivitet vars syfte är att visa platsens långa och intressanta historia genom 
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berättelser om hur man använt sig av sten på olika sätt. Genom samarbetet 
med Open Art vill man visa att det inte bara är centrala staden som kan bjuda 
på högkvalitativ konst. Landsskapsobservatoriet kommer att utifrån projektet 
befinna sig vid Ässundet under hela augusti. I detta samarbetar man med Open 
Art i Örebro, hembygdsföreningen Sockenmagasinet, Samverkarna i 
Glanshammar och har kontakter med regionen och Örebro kommun inom 
deras respektive intresseområden, i detta fall cykelleder i regionen och 
Hjälmarutveckling. Örebro kommun kommer att erbjuda subventionerad 
ångbåtstrafik till Ässundet från Hamnplan på söndagar i augusti.För att 
presentera det arbete som görs vid Ässundet och för att kunna marknadsföra 
den här typen av gemensamma insatser inför kommande år, på andra platser 
och med andra inblandade, anser man att det är klokt att göra en film som visar 
förberedelser, besökarnas reaktioner och hur det hela blev. Vidare blir filmen 
ett sätt att föreviga denna tillfälliga installation och visa Ässundets attraktivitet 
och rika kulturmiljö. Projektets praktiska delar finansieras av Örebro läns 
museum, Svensson -Sternhammarfonden, genom Örebro läns 
hembygdsförbund och Open Art. Ytterligare medel har ÖLM också sökt från 
Nämnden för hemslöjdsfrågor. I händelse av positivt besked kommer det att 
engageras ytterligare några slöjdare som arbetar med sten på olika sätt. 

Denna ansökan handlar om själva dokumentationen genom en 
dokumentärfilm om projektet med syfte att inspirera till liknande aktiviteter i 
andra delar av Örebro kommuns landsbygd. Ansökan bedöms som en viktig 
dokumentation för att kunna bedriva liknande projekt i andra delar av vår 
kommun. Det bygger både på lokal samverkan och en större samverkan inom 
stora delar av vår kommun. Att kunna visa på en modell för detta bedöms som 
viktigt och ger möjlighet till utveckling i flera delar av landsbygden i vår 
kommun. Förslaget är att bevilja ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Projektbeskrivning 
Stadgar 
Årsredovisning 2021 
Verksamhetsplan 2022. 
Tjänsteskrivelse 2022-04-08 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Örebro läns museum genom landskapsobservatoriet beviljas ett bidrag på 
150 000 kronor för att genomföra detta projekt Återrapportering skall ske i 
enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget har utnyttjats eller senast 
inom två år från beslutet. Medel anvisas från anslaget om stöd till 
landsbygdsutveckling. 

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

Yrkande 
Per-Erik Andersson (S) och Inger Carlsson (S) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 57 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ln 1/2022 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för mars månad 2022. 

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. 
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§ 58 Remiss - bildande av naturreservatet Löreskogen 
Ärendenummer: Ln 35/2022 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har av Örebro kommuns Stadsbyggnadsförvaltning 
mottagit ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet Löreskogen på 
fastigheten Löre 4:6 med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken, samt förslag till 
skötselplan för området. Syftet med reservatbildandet är att vårda, bevara och 
utveckla värdefulla naturmiljöer, samt att utveckla livsmiljöer för skyddsvärda 
växter och svampar. Vidare är syftet med Löreskogen att bevara biologisk 
mångfald kopplad till kalkgranskogar och lövurskog. Dessutom skall 
brynmiljöer mot norr och söder gynnas. Sakägare och övriga som kan komma 
att beröras av beslutet ges möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut samt 
tillhörande skötselplan. Stadsbyggnad behöver ha eventuella yttranden tillhanda 
senast den 7:e maj för att kunna beakta synpunkterna.   

Beslutsunderlag 
Remissutskick Löreskogen 
Förslag till beslut och skötselplan Lörskogen 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Förslag till yttrande daterat 2022-04-21 antas och överlämnas till 
Stadsbyggnad. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 59 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av 
landsbygdsprogrammet  
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Anna Hedström Mikael Ekman 

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

 Information gällande uppföljningsträffen med Tekniska nämndens 
presidium den 4 april. 

 Information om inkommen fråga från en medborgare som behandlades 
under den parlamentariska arbetsgruppen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 60 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
arbetet med medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Information till Landsbygdsnämnden från parlamentarisk arbetsgrupp för 
arbetet med medborgardialoger: 

 Information om uppföljningsarbetet efter dialogen som nämndens 
presidium och tjänstepersoner hade med lokala företrädare för det 
civila samhället i Garphyttan. Den 30 maj är ett uppföljningsmöte med 
representanter i Garphyttan inplanerat. 
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 Information om genomfört möte med medborgare i Ölmbrotorp 
gällande arbetet med medborgarbudget. Nästa träff är den 12 maj då 
medborgarnas förslag ska presenteras. Den 8 juni presenteras det 
vinnande förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förslag på skrivelse till nämnder gällande dialogen i Garphyttan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 61 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 5/2022 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

 Presentation av ny medarbetare på Landsbygdsenheten, Irina Hallor 
hälsas välkommen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 62 Information om Hjälmarkonferensen  
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden ges information gällande Hjälmarkonferensen som hölls 
på Örebro slott den 23 mars i år. 

Beslutsunderlag 
Underlag från Hjälmarkonferensen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 63 Anmälan om delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ln 6/2022 
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 gällande mars månad 
2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 64 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ln 4/2022 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

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

Beslutsunderlag 
Budget och lokal offentlig medfinansiering LEADER Mellansjölandet 2023-
2027 
Uppföljning av Örebro kommuns arbete inom jämställdhet och området våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 65 Ordförandes information 
Ärendenummer: Ln 3/2022 
Handläggare: Per-Åke Sörman 

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

 Planering inför Landsbygdsriksdagen. 
 Information inför bussresan den 24 maj. 
 Ordförande tackar nämnden för ett mycket bra samarbete. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 66 Anmälan om presidieberedning 
Ärendenummer: Ln 2/2022 

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

Presidium har ägt rum vid följande tillfälle: 11 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 67 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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