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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-09-15 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Axbergs folkets hus 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Marianne Björk (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) Anmäler Jäv § 119. Närvarar §§ 110-

118  §§ 120-135 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Karl-

Gustav Granberg (S) §§ 110-135 
Janet Karlsson (S) Janet Karlsson (S) ersätter Larz 

Lundberg (L) § 119 
Mats Nilsson (V) Mats Nilsson (V) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§ 110-135 
Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Rickard 

Wrenne (M) §§ 110-135 
 
Övriga 
Mikael Ekman, samordnande Landsbygdsstrateg 
Irina Hallor, Landsbygdsstrateg 
Markus Duberg, Ekonom 
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Paragraf 110–135 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
Carina Börjesson (M), justerare  
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§ 110 Övrigt anmäld fråga gällande ombudgetering 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) anmäler en övrig fråga gällande möjligheterna att 
ombudgetera så att så många föreningar som möjligt kan få bidragsmedel före 
årsskiftet. 

Beslut 
- Anmäld fråga besvaras under sammanträdet. 

§ 111 Övrigt anmäld fråga gällande 
Landsbygdsnämndens bokslut inför 2023 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) anmäler en övrig fråga gällande tänkt avslut för 
Landsbygdsnämnden i december 2022. 

Beslut 
- Anmäld fråga besvaras under sammanträdet. 

§ 112 Övrigt anmäld fråga gällande vad som sker med 
Landsbygdsfrågor 2023 

Ärendebeskrivning 
Christina Hermansson Placon (V) anmäler en övrig fråga gällande vilka 
funktioner inom kommunen som kommer arbeta med Landsbygdsfrågor efter 
Landsbygdsnämnden upphör 20223. 

Beslut 
- Anmäld fråga besvaras under sammanträdet. 

§ 113 Övrigt anmäld fråga gällande 
Landsbygdsnämndens mentometrar 

Ärendebeskrivning 
Larz Lundberg (L) anmäler en övrig fråga gällande vad som kommer att ske 
med Landsbygdsnämndens mentometrar efter mandatperioden. Mentometrarna 
har använts vid Landsbygdsnämndens medborgardialoger.  

Beslut 
- Anmäld fråga besvaras under sammanträdet. 
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§ 114 Delredovisning av utvecklingsprojekt på 
landsbygden - lokaler och utveckling Ekersgården 
Ärendenummer: Ln 114/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Ideella föreningen Ekersgården har skickat in en delredovisning av beviljat 
bidrag gällande utvecklingsprojekt på landsbygden, lokaler och utveckling 
Ekersgården. 

Beslutsunderlag 
Delredovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
  
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 115 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- Sommarlovsfesten, Garphyttan 
Ärendenummer: Ln 71/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge Kulturförening har skickat in en redovisning av beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden gällande, Sommarlovsfesten i Garphyttan. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
  
- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 116 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
utomhusgolv Mellösa Garden 
Ärendenummer: Ln 36/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa- Åsbyvikens IF har skickat in en redovisning för beviljat bidrag 
gällande utvecklingsprojekt på landsbygden, utomhusgolv Mellösa Garden. 

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. 

§ 117 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- cirkusskola på torget i Odensbacken 
Ärendenummer: Ln 72/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Samverkarna i Östernärke har skickat in en redovisning av beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden gällande cirkusskola på torget i 
Odensbacken. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
  
- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 118 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- Tysslingedagen 2022 
Ärendenummer: Ln 26/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge Företagare har skickat in en redovisning för beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden gällande Tysslingedagen 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. 

§ 119 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Naturfotodagen i Rånnesta 
Ärendenummer: Ln 75/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Tysslingens Naturcenter söker bidrag för naturfotodagen i Rånnesta den 8 
oktober 2022.  Detta är ett heldagsevenemang i naturfotots tecken där sju 
stycken naturfotografer från när och fjärran kommer att föreläsa och visa 
bilder under dagen. Bidraget de söker är 22 500 kr varav 15 000 kr beräknas gå 
till arvoden och reseersättningar, 5000 kr till marknadsföring och 2500 kr till 
programtryckning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan 
Stadgar 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Stiftelseförklaring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tysslinge Naturcenter beviljas bidrag på 22 500 kr för naturfotodagen i 
Rånnesta. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter 
att bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Jäv 
Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut av 
ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 120 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
halloween i Mosås 
Ärendenummer: Ln 81/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Mosjö områdesförening verkar för en sammanhållen bygd där människor trivs, 
utvecklas och mår bra, utgångspunkter för social hållbarhet. En tredjedel av 
invånarna i Mosås är barn och ungdomar, en prioriterad målgrupp för 
områdesföreningen vars delaktighet och inflytande sätter prägel på 
verksamheten. Föreningens strävar efter att aktiviteter och arrangemang ska 
vara kostnadsfria för att möjliggöra deltagande oavsett ekonomisk situation. 
Ideellt föreningsliv och mötesplatser bli särskilt viktigt på en ort som saknar 
kommunal barn- och ungdomsverksamhet på fritiden. 

Mosjö områdesförening ansöker om 26 100 kr för att anordna Halloween i 
Mosås. De arrangerar tre aktiviteter den 29 oktober anpassat för barn, 
ungdomar och vuxna i alla åldrar: 
- Ord- och figurjakt (en slinga på 600 m) för de minsta 
- Spökvandring light (en slinga på 1,3 km för de som vågar lite mer) 
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- Spökvandring (en slinga på 1,3 km för de modigaste). 
Till detta kommer de även erbjuda: - korvgrillning - kiosk - ev 
gycklare/eldshow. De beräknar att ca 600 kommer att deltaga. Det är ca 30% 
av Mosås totala befolkning och de erbjuder detta som ett kostnadsfritt event. 
Hela eventet genomförs av ideella krafter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll, verksamhetsår 2021 
Ekonomisk redovisning, se årsredovisning för föreningens ekonomi. 
Årsberättelse 
Inbjudan, grafisk layout 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Mosjö områdesförening beviljas ett bidrag på 26 100 kr för att anordna 
Halloween i Mosås. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en 
månad efter att bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 121 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
bänkbord i anslutning till utegym, Axbergs IF 
Ärendenummer: Ln 87/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Axbergs IF ansöker om 13 500 kronor för inköp av 3 bänkbord. Föreningen 
avser att placeras i anslutning till det kommande utegymet, för att skapa en 
trevlig samlingsplats. Vid medborgarbudgetprocessen i Ölmbrotorp blev ett 
utegym det vinnande förslaget. Detta vill man nu placera på en plats som var 
föremål för andra förslag i medborgarbudgeten. Platsen är central och det har 
tidigare legat en minigolfbana där, då den tagits bort har ytan växt igen och 
blivit något av en "skamfläck" och förslag fanns att åtgärda denna yta. 
Föreningen vill också, på sikt, komplettera ytan med lekutrustning. 
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Denna ansökan ligger väl i linje med nämndens arbete med mötesplatser i 
kommunala kärnor och småorter. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt 
belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Årsmöteshandlingar 
Årsmötesprotokoll 
Resultatrapport 
Tjänsteskrivelse 2022-09-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Axbergs IF beviljas ett bidrag på 13 500 kronor för inköp av 3 bänkbord. 
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. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 122 Ansökan om startbidrag för föreningar på 
landsbygden - Täby Bygdegård 
Ärendenummer: Ln 76/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Täby bygdeförening ansöker om startbidrag på 20 000 kr för att driva 
bygdegården i Täby, inkluderat kulturella och sociala aktiviteter. Syftet är att 
bevara Täbygården och stärka den sociala gemenskapen i Täbybygden och 
därmed höja attraktionskraften i området. Täbygården ska vara tillgänglig för 
bygden, men också för andra intresserade. Samarbete kommer ske med 
Svenska kyrkan, andra liknande föreningar, lokala företag/producenter av 
lokala varor/tjänster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan 
Stadgar 
Mötesprotokoll från stämma vid bildande av förening 
Medlemsregister 
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte 
Verksamhetsplan 
Gränsdragningslista 
Hyresavtal (osignerat) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Täby bygdeförening beviljas startbidrag på 20 000 kr för att driva 
bygdegården i Täby, inkluderat kulturella och sociala aktiviteter. 

2. Bidraget betalas ut först efter att kopia på signerat hyresavtal inkommit till 
Örebro kommun. 

3. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 123 Delårsrapport med prognos 2 2022 
Ärendenummer: Ln 78/2022 
Handläggare: Mikael Ekman Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har inte genomfört några egentliga medborgardialoger under år 
2022. En ytterligare medborgarbudgetprocess har genomförts i en av 
kommunens småorter med gott resultat och lokalt engagemang.   

Temat för uppföljningsarbetet år 2022 har fortsatt varit byggande och boende 
på landsbygden. Uppföljningsträffarna, i form av presidieträffar, har 
genomförts med Programnämnd samhällsbyggnad och Tekniska nämnden, 
främst utifrån tillgång till byggbar mark utanför Örebro tätort samt 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp och detta i förhållande till 
utdömda enskilda avlopp på kommunens landsbygd. Även frågan om säkra 
skolvägar på landsbygden har tagits upp. Under hösten genomförs inga 
uppföljningsträffar. 

Nämnden ska under år 2022 sammanställa sina erfarenheter av detta och föra 
det vidare i den kommunala organisationen genom det bokslut av nämndens 
arbete som kommer att framställas under hösten, samt följa var i den nya 
nämnd- och förvaltningsorganisationen denna samverkan och dessa medel 
kommer att höra hemma. 
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Efter att ha nåtts av signaler om att en del barn och unga riskerar att dra in i 
brottslighet och missbruk i en av våra kommunala kärnor, så tog nämnden 
initiativ till ett möte med ortens föreningsliv. Mötet ledde till att nämnden 
avsatte medel som kunde sökas i syfte att skapa förebyggande eller främjande 
åtgärder. Nämnden beslutade också att genom en skrivelse till ansvariga 
kommunala nämnder försöka få svar på hur mycket dessa känner till om dessa 
problem, samt vilka åtgärder som eventuellt planeras. Detta handlar delvis om 
den specifika orten, men också vilken förberedelse och planering det finns när 
problem av den här karaktären visar sig i någon av våra kommunala kärnor i 
allmänhet och på ett strategiskt plan. 

Nämnden har beslutat att fortsätta att stötta Agro Örebros engagemang i 
kompetensutveckling för landsbygdsföretag i de gröna näringarna under år 
2022. Detta är viktiga frågor för framtiden och lokal livsmedelsproduktion. 

Nämndens utfall för perioden januari till augusti uppgår till 4 212 tkr, vilket 
motsvarar 70 procent av den tilldelade budgetramen. Nämnden prognostiserar 
med ett nyttjande av samtliga budgetmedel, således är prognosen i nivå med 
budgeterade kostnader.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 124 Landsbygdsnämndens bokslut 2015 - 2022 
Ärendenummer: Ln 84/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
I och med att Landsbygdsnämnden avvecklas till nästa mandatperiod finns det 
behov av att genom ett bokslut beskriva hur Landsbygdsnämnden hanterat 
sina uppdrag och även att beskriva de erfarenheter som nämnd och förvaltning 
erfarit under dessa två mandatperioder. Det är också viktigt att beskriva vilka 
frågor som det är angeläget för Örebro kommun att ta med sig för att även i 
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framtiden bibehålla ett landsbygdsperspektiv. Att ett bokslut ska framställas är 
beslutat i Landsbygdsnämndens verksamhetsplan med budget för år 2022. 

Det finns en politisk vilja från nämndens ledamöter att delta i processen med 
att arbeta fram ett bokslut. I vanliga fall skulle nämnden ha utsett en särskild 
parlamentarisk arbetsgrupp till detta uppdrag. Nu finns det dock två 
parlamentariska arbetsgrupper som under lång tid har hanterat två av 
Landsbygdsnämndens tunga uppdrag: uppföljning av landsbygdsprogrammet 
och medborgardialogerna. Ett förslag skulle då kunna vara att nämnden utser 
dessa två parlamentariska arbetsgrupper till att delta i processen gällande 
bokslutet. Då skulle kunskapen och erfarenheterna från dessa arbetsgrupper 
komma bokslutet till del utifrån deras specifika uppdrag. Å andra sidan så har 
nämnden fler uppdrag än dessa två. Det kan också vara krångligt och 
arbetskrävande att processa bokslutet i två arbetsgrupper. 

Ett förslag är att nämnden ger en av de befintliga parlamentariska 
arbetsgrupperna i uppdrag att delta i processen med att arbeta fram ett bokslut. 
Ett annat förslag är att tillsätta en ny parlamentarisk arbetsgrupp som deltar i 
processen med framtagandet av ett bokslut, under förutsättning att antalet 
möten i de befintliga parlamentariska arbetsgrupperna dras ned, vilket kan vara 
möjligt eftersom aktiviteten till kring arbetsgruppernas uppdrag succesivt 
minskar. 

Då inga ytterligare medborgardialoger ska genomföras föreslås att den 
parlamentariska arbetsgruppen för medborgardialoger upphör med omedelbar 
verkan. Vidare föreslås att den parlamentariska arbetsgruppen för uppföljning 
av landsbygdsprogrammet upphör när träffarna med ansvariga nämnder 
angående problematiken i Garphyttan har genomförts. Detta för att ge 
utrymme till att framställa ett bokslut. Slutligen föreslås att 
Landsbygdsnämnden inrättar en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att 
framställa ett bokslut över Landsbygdsnämndens verksamhet år 2015–2022. 
Vidare föreslås att den parlamentariska arbetsgruppen för framställande av 
landsbygdsnämndens bokslut påbörjar sitt arbete så snart det är möjligt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd 2022-08-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  13 (20) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Den parlamentariska arbetsgruppen för medborgardialoger upphör med 
omedelbar verkan. 

2. Den parlamentariska arbetsgruppen för uppföljning av 
landsbygdsprogrammet upphör när träffarna med ansvariga nämnder angående 
problematiken i Gaphyttan har genomförts, dock senast 2022-11-01. 

3. En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med syfte att framställa ett bokslut 
över Landsbygdsnämndens verksamhet år 2015–2022. Den parlamentariska 
arbetsgruppen föreslås bestå av följande ledamöter: 

Per-Åke Sörman (C), Anna Hedström (S), Carina Börjesson (M), Susann 
Wallin (S), Bo Åkerling (C), Bengt Isacson (KD), Maud Nimheim Ottosson 
(M) Christina Hermansson Placon (V), Bjarne Bäckström (SD) Larz Lundberg 
(L) under ledning av Per-Åke Sörman (C) och Anna Hedström (S). 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 125 Beredning av remiss - riktlinje för arbete med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Ärendenummer: Ln 64/2022 
Handläggare: Mikael Ekman Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har inkommit med önskemål 
om Landsbygdsnämndens synpunkter på förslag till riktlinje för nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, 
förvaltningar och verksamheter hur de ska arbeta med nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Riktlinjen är främst ett verktyg för de som arbetar direkt 
med dessa frågor, men påverkar alla nämnder, förvaltningar och verksamheter 
genom att kunskap kring kommunens skyldigheter behöver finnas. 
Landsbygdsnämnden bereder ärendet under dagens sammanträde för att sedan 
gå till beslut under nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Antagen remissversion Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
Följebrev 
Protokollsutdrag KSU 2022-05-17 §19 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
  
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 126 Remissvar - bidragsöversyn, Kulturnämndens och 
Fritidsnämndens föreningsbidrag 
Ärendenummer: Ln 61/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en bidragsöversyn och arbetat 
fram nya förslag till bidrag för föreningslivet. Fokus ligger på bidrag med barn- 
och ungdomsverksamhet. Däremot är vissa bidrag föreslagna att kunna 
ansökas om även för föreningar med verksamhet oavsett ålder. 

I förslaget finns ett gemensamt dokument gällande allmänna villkor för 
bidragsgivningen som ska gälla för både Kulturnämndens och Fritidsnämndens 
bidragsgivning. Utöver det finns villkorsbilagor för respektive bidrag. 
Dessutom finns hållbarhetskriterier framtagna som kommer att finnas med 
som prioriterings- och bedömningsunderlag i flertalet av de föreslagna 
bidragen. 

Remissperioden är den 25 maj 2022 till och med den 31 augusti 2022. 
Landsbygdsnämnden har fått förlängd svarstid  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd 2022-09-01 
Remissversion, översyn av kulturnämndens och Fritidsnämndens 
föreningsbidrag 
Remissmissiv 
Villkorsbilagor 
Hållbarhetskriterier 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Yttrandet enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 antas efter att ordförande 
Per-Åke Sörman (C) godkänt skrivelsens revideringar och översänds därefter 
till Fritidsnämnden. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 127 Remissvar - gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling 
Ärendenummer: Ln 73/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 tog Örebro kommun fram en utvecklingsstrategi för Hjälmaren 
som rekreationsområde. En viktig del i den strategin handlar om att öka 
samordningen och samverkan med övriga offentliga organisationer kring 
Hjälmaren. Som en effekt av ovanstående har Örebro kommun tagit fram en 
gemensam strategi för utvecklingen av Hjälmaren tillsammans med Arboga 
kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, 
Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Länsstyrelsen 
Södermanlands län, Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen Örebro län, 
Destination Eskilstuna AB, Stua, Plus Katrineholm och Örebrokompaniet. 

Utvecklingsstrategin utgörs av åtta olika teman / områden: friluftsliv, 
besöksnäring, landsbygdsutveckling, maritim utveckling, fiske, vattennivå och 
kvalité, kulturmiljö och naturmiljö. 

Strategin beskriver de frågeställningar och utmaningar som finns kring 
Hjälmaren. Sjöns potential bedöms inte nyttjas till fullo i nuläget och behöver 
ses som en resurs, i stället för en gräns. Hjälmaren består av oerhört komplexa 
relationer som är svåra att hantera för enskilda organisationer eller på enskilda 
organisatoriska nivåer och därför behöver berörda offentliga organisationer 
samlas under en gemensam målbild och tillsammans arbeta framåt både 
operativt och strategiskt. De ställningstaganden som är framtagna i strategin 
ska ses ett verktyg att gå från nuläge till framtidsbild. Syftet med strategin är att 
beskriva berörda organisationer gemensamma vilja och ambition kring 
utvecklingen. 

Målet med strategin är att utifrån den gemensamma viljan och ambitionen 
skapa optimala förutsättningar för att berörda organisationer tillsammans och 
var för sig långsiktigt arbetar åt samma håll för att utveckla Hjälmaren. 
Strategin utgör på detta sätt själva grunden i det fortsatta gemensamma arbetet. 
Att förhålla sig till en frågeställning innebär dock inte att överta ansvaret för 
den utan respektive organisations ordinarie ansvar kvarstå. Strategin behöver 
därför konkretiseras i handlingsplaner med konkreta och tidsatta åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Sändlista 
Remissmissiv 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
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Remissversion, Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling antas då: 

• strategin bedöms bidra till en samordnad utveckling av Hjälmaren inom 
formulerade policyområden. 

• strategin ej saknar aspekter som är viktiga för att Hjälmaren ska utvecklas 
samordnat inom formulerade policyområden. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 128 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 5/2022 
Handläggare: Irina Hallor Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

- Linnea Hagenbjörk har inkommit med en uppdatering kring det pågående 
arbetet med strategin gällande Hjälmarens utveckling. 

- Landsbygdsnytt kommer fortsätta att ges ut under 1 år till men i digitalt 
format. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 129 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 kommande presidieträffar gällande Garphyttan. 

- Parlamentarisk grupp gällande Landsbygdsprogrammet kommer efter oktober 
månads möte att upphöra. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 130 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
arbetet med medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Mikael Ekman 

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

- Återkoppling gällande genomförd medborgarbudget i Axberg. 

- Parlamentarisk grupp för medborgardialoger upphör att gälla enligt beslut 
2022-09-15 § 124. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 131 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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av tagna ordförandebeslut under juni månad 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 132 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. 

- Inga anmälda handlingar till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  19 (20) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Information gällande mottaget brev från Samverkarna i Östernärke daterat 
2022-08-11 . 

Beslutsunderlag 
Brev från Samverkarna i Östernärke 2022-08-11 
Svar till Samverkarna i Östernärke 2022-08-19 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 134 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: 5 september 2022. 

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

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 135 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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