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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-03-18 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Rådhuset, Dialogen/Via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) Anmäler jäv § 39. 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Marianne Björk (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Rickard Wrenne (M) 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) Anmäler jäv § 35 och § 38. 
Arne Björklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Janet Karlsson (S) Janet Karlsson (S) ersätter Karl-Gustav 

Granberg (S) § 39. 
Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Larz 

Lundberg (L) § 35 och § 38. 
 
Närvarande ersättare 
Sofia Kjellberg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Maud Hadders (M) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Landsbygdsstrateg 
Andreas Nylén Ekonom 
Malin Myhrberg Operativ utvecklingsledare Agro 

Örebro 
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Paragraf 23–49 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Rickard Wrenne (M), justerare 
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§ 23 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 9/2021 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

- Information om flytbrygga i Hampetorp. 

- Information Fritidsbanken i Odensbacken. 

- Information om granskning, PWC. 

- Information om samarbete med Länsstyrelsen angående betaltjänster. 

- Information om webbseminarium nyföretagande. 

- Information angående uppdrag Tysslinge belysning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 24 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ln 3/2021 
Handläggare: Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för februari månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 25 Inspel på utredning och nytt trafikeringsförslag i 
stråket: Fjugesta-Garphyttan-Örebro-Glanshammar 
Ärendenummer: Ln 35/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro Län har initierat en ny utredning av kollektivtrafiken med målet 
att förnya trafiken i enlighet med efterfrågan och uppfylla krav på 
effektivisering och besparing på 2 miljoner. Denna omgång avser översynen 
stråket Fjugesta-Garphyttan-Örebro-Glanshammar. 

Första informationsmötet för Örebro kommun gällande utredningen hölls på 
tjänstemannanivå den 18 januari. Därefter hölls ytterligare ett 
informationsmöte den 18 februari med färdigt förslag på trafikförändringar för 
både tjänstemän och politiker från barn- och utbildning, Programnämnd 
samhällsbyggnad och Landsbygdsnämnden.    

Örebro kommun har givits möjlighet till öppen dialog om prioriteringar och 
eventuella kompletteringar av underlag fram till 15 mars. 

För kompletteringarna och inspelen vill Region Örebro län trycka på vikten av 
att ekonomisk ram och förutsättningar presenterade i form av efterfrågan får 
stå i centrum. 

Örebro kommun skickar in gemensamma synpunkter via Trafikhetsen, 
Stadsbyggnad. Inspel från Landsbygdsnämnden har diskuterats på nämndens 
ordförandeberedning och presidieberedning samt på tjänstemannanivå 
tillsammans med representanter från barn-och utbildning och trafikenheten. 

Slutgiltig utformning av förändringarna presenterats på en informationsträff 29 
mars. 

Beslutsunderlag 
Utredning och nytt trafikeringsförslag 
Inspel från Landsbygdsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 26 Information om antagen gångstrategi för Örebro 
kommun 
Ärendenummer: Ln 76/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Information om antagen gångstrategi för Örebro kommun som 
Landsbygdsnämnden tidigare besvarat. Genomgång av remissredogörelse. 

Beslutsunderlag 
Remissredogörelse 
Antagen gångstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 27 Beredning av remiss - Strategi för brottsförebyggande 
arbete 
Ärendenummer: Ln 24/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i 
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare 
sammanställt ett förslag till strategi. 

Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte 
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning 
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver 
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kompletteras och utvecklas. Strategin berör flertalet nämnder inom 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 0221-02-02 
Remissmissiv 
Strategi remissversion 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 28 Skrivelse till Örebros kommunfullmäktige om att 
åkermark måste betraktas som ett väsentligt 
samhällsintresse 
Ärendenummer: Ln 21/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat ett ärende till 
Landsbygdsnämnden. Ärendet gäller skrivelser från LRF Örebro, 
Regionstyrelsen och LRF:s kommungrupp Örebro. Skrivelserna behandlar 
stärkt skydd för åkermark mot exploatering. Specifikt LRF: s kommungrupp 
önskar kontakt och dialog kring dessa frågor med Örebro kommun. 
Landsbygdsenheten har tagit kontakt med en av de ansvariga tjänstepersonerna 
på stadsbyggnad kring detta. En gemensam plan för hur detta ska hanteras bör 
framställas. En samfälld politisk- och tjänstemannarepresentation bör ingå i 
planen i och med att skrivelserna ursprungligen är ställda till 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse LRF:s Regionstyrelse. 
Skrivelse LRF:s Kommungrupp Örebro. 
Meddelande om överlämning av ärende till Landsbygdsnämnden. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsenheten ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att 
tillmötesgå LRF: s önskemål om kontakt och dialog i denna fråga tillsammans 
med aktuella nämnder och förvaltningar. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 29 Revidering av riktlinjer för Landsbygdsnämndens 
bidrag 
Ärendenummer: Ln 20/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Med jämna mellanrum bör Landsbygdsnämndens riktlinjer för nämndens 
bidrag revideras. Det har nu inkommit önskemål om revidering av dessa från 
ledamöter i nämnden. Det har också framkommit mindre brister gällande 
riktlinjerna i den granskning av arbetet med bidragsgivning till föreningar i 
Örebro kommun, som PwC har genomfört på uppdrag av kommunens 
revisorer. 

Därför föreslås att en revidering av riktlinjerna genomförs, med beredning vid 
Landsbygdsnämndens sammanträde i april månad och med beslut vid 
Landsbygdsnämndens sammanträde i maj månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden beslutar att en revidering av riktlinjerna gällande 
nämndens bidrag genomförs, med beredning vid Landsbygdsnämndens 
sammanträde i april månad och med beslut vid Landsbygdsnämndens 
sammanträde i maj månad. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 30 Kartläggning av mötesplatser i de kommunala 
kärnorna 
Ärendenummer: Ln 19/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har som uppdrag att följa upp Örebro kommuns 
landsbygdsprogram i sin helhet. Temat för uppföljningsarbetet gällande 
landsbygdsprogrammet år 2020 var mötesplatser i de kommunala kärnorna ur 
ett brett perspektiv. Utifrån temat genomfördes uppföljningsträffar med 
Kulturnämnden, Fritidsnämnden och Programnämnd samhällsbyggnad. Vid 
uppföljningsträffen med Programnämnd samhällsbyggnad kom frågan om 
mötesplatser i de kommunala kärnorna upp utifrån skrivningen i 
översiktsplanen. 

”Tätorternas (kommunala kärnornas) lättillgängliga grön- och naturområden 
och promenadstigar värnas och utvecklas för att tillgodose behovet av motion 
och rekreation, lek, naturupplevelser, mötesplatser och fritidsaktiviteter.” 

Detta ledde till tankar om ett gemensamt uppdrag angående detta där 
landsbygdsnämnden via landsbygdsenheten kan bidra med ett underlag enligt 
nedan. Det föranledde också Landsbygdsnämndens uppdrag till 
landsbygdsenheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förlag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 31 Medborgarbudget Kilsmo 
Ärendenummer: Ln 34/2021 
Handläggare: Lena Norrström Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden avser att börja med medborgarbudget som en del i sitt 
arbete med medborgardialoger. Medborgarbudget är ett system för att 
involvera medborgare i att prioritera resurser. Meningen med en 
medborgarbudget är att medborgarna ska kunna ge förslag och rösta fram ett 
förslag på något som kan förbättras på orten och i bygden, men ett 
övergripande syfte är också att öka engagemanget hos medborgarna. De 
boende i området träffas för att prata om idéer som utvecklar orten eller 
bygden. Förslagen som kommer fram ska handla om förbättringar i den fysiska 
miljön. De boende väljer sedan genom ett röstningsförfarande ett förslag. 

Mot bakgrund av att nämnden gett landsbygdsenheten och näringslivsenheten i 
uppdrag att lägga ett särskilt fokus på Kilsmo på grund av att orten drabbats av 
neddragningar av olika slag, föreslås att en process innehållande 
medborgarbudget genomförs i Kilsmo, som en del i detta uppdrag. Det finns 
särskilda kriterier för förslagen, som framgår av planen för medborgarbudget i 
Kilsmo. I dagsläget behöver denna process utföras digitalt på grund av 
pandemin. De olika stegen i processen kopplas till medborgardialoger med 
Landsbygdsnämnden. Som beslutsunderlag finns ett förslag till plan för 
genomförande av en medborgarbudgetprocess i Kilsmo. En medborgarbudget 
behöver ha avsatta medel, för att medborgarna ska ha något att förhålla sig till 
när de diskuterar och lämnar förslag. Förslaget är att Landsbygdsnämnden 
avsätter 125 000 kr till en medborgarbudgetprocess i Kilsmo. Beslut om 
utbetalning av medlen fattar Landsbygdsnämnden när ett färdigt förslag finns 
på plats. 

Beslutsunderlag 
Plan för medborgarbudgetprocess i Kilsmo 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden avsätter 125 000 kr till genomförande av 
medborgarbudgetprocess i Kilsmo. Nämnden fattar beslut om utbetalning när 
ett färdigt och godkänt förslag finns på plats. 

Yrkande 
Bengt Isacson (KD) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Susann Wallin (S) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 32 Slutredovisning av beviljat bidrag för Kartläggning av 
kompetensbehov inom gröna näringar kopplat till tillväxt 
och arbetsmarknadspaketet 
Ärendenummer: Ln 91/2020 
Handläggare: Malin Myhrberg 

Ärendebeskrivning 
AGRO Örebro har skickat in en slutredovisning av beviljat bidrag för 
kartläggning av kompetensbehov inom gröna näringar kopplat till tillväxt och 
arbetsmarknadspaketet. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Protokollsutdrag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 33 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
implementering av konceptet "Smart Farming", 
AgroDagen med inriktning "Smart Företagande 2021" 
Ärendenummer: Ln 122/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
AGRO Örebro har skickat in en redovisning av beviljat bidrag till 
utvecklingsprojekt på landsbygden - implementering av konceptet "Smart 
Farming", AgroDagen med inriktning "Smart Företagande 2021". 
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Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 34 Redovisning av bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Örebro Kils Prästgård 1:7, renovering av 
skorsten, bakugn och öppen spis 
Ärendenummer: Ln 115/2020 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Kils Hembygdsförening har skickat in en redovisning av beviljat bidrag till 
upprustning av samlingslokaler - Örebro Kils Prästgård 1:7, renovering av 
skorsten, bakugn och öppen spis. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ursprunglig ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 35 Beslut om redovisat bidrag samt beslut om 
kvarvarande bidragsmedel - försök att starta Närkes Kils 
Företagarförening 
Ärendenummer: Ln 94/2015 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Under år 2015 erhöll Klockargården Närkes Kil ekonomisk förening ett bidrag 
på 9 000 kr för att starta en företagarförening i Närkes-Kil. Man lyckades inte 
starta en sådan företagarförening och bidraget har nu redovisats. Det återstår 7 
625 av detta bidrag och 1375 kr har förbrukats. Användningsområdet för de 
1375 kr har redovisats. Bidraget kan nu anses vara redovisat.  Man har nu 
istället för att bilda en egen företagarförening gått samman med Ervalla 
företagare och en ny gemensam företagarförening har bildats; 
Landsbygdsföretagen Norr om Örebro. Klockargården har nu ställt frågan om 
hur de kvarvarande medlen ska hanteras; ska de återbetalas eller överföras till 
den nybildade företagarföreningen? De beviljade medlen beslutades utifrån ett 
visst syfte beträffande start av företagarförening i Närkes Kil och kan inte föras 
över till en annan juridisk person med ett ej beslutat syfte. Därför föreslås att 
Klockargården Närkes Kil återbetalar de återstående medlen. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Klockargården ekonomisk förening inkommen 16 november 2020. 
Tjänsteskrivelse 2021-03-12. 
Redovisning av användning gällande bidragsmedel. 
Beslut 2015-09-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Bidraget anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

2. De återstående medlen på 7 625 kr ska återbetalas till Örebro kommun, 
Landsbygdsnämnden. 

Nämndens behandling 
Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 36 Tilläggsansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Kolja Byalag och Glanshammarsryttarna 
Ärendenummer: Ln 146/2019 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kolja byalag ansöker om 83 000 kr i en tilläggsansökan gällande upprustningen 
av Glanshammarsryttarnas nuvarande klubbstuga till en modern föreningslokal 
och allmän samlingslokal, som ska samutnyttjas av de båda föreningarna Kolja 
byalag och Glanshammarsryttarna. 

Vid ansökningstillfället gällande ursprungsansökan fann några 
osäkerhetsfaktorer, bland annat kravställning i bygglovet. Vid 
ansökningstillfället beräknades den sammanlagda kostnaden för projektet till 
920 000 kr. Efter hand och efter bygglov och startbesked beräknades 
kostnaden till 1 150 000 kr. Föreningarna gjorde då en ansökan till Allmänna 
arvsfonden på 250 000 kr. Denna ansökan avslogs emellertid. 

Föreningarna har löst detta genom ökat ideellt arbete och genom, bland annat, 
återanvändning av köksinredning och vitvaror. Detta har lett till en 
kostnadsminskning på ca. 180 000 till 190 000 och man har på det sättet 
närmat sig ursprungsbudgeten. 

Kolja byalag har tillsammans med Glanshammarsryttarna på ett bra sätt mött 
de kostnadsökningar som uppstått och även de avslag om bidrag som de har 
fått. Det är nu viktigt att denna upprustning kan komma igång, då det är ett 
krav beträffande byggstart i mars år 2021 gällande bidraget från SISU. 

Förslaget är att bevilja Kolja byalag 83 000 kr i tillägg till ursprungansökan. I 
samband med detta föreslås också att beslutspunkt 5 i beslutet taget vid 
nämndens sammanträde 2019-09-19 lämnas utan avseende. 

Beslutsunderlag 
Tilläggsansökan 2021-02-24 
Tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Beslut Landsbygdsnämnden 2019-09-19 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Kolja byalag beviljas 83 000 kronor i bidrag till upprustning av 
samlingslokaler som ett tilläggsbidrag till tidigare ansökan. Återrapportering ska 
ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget utnyttjats och inom 
två år efter Landsbygdsnämndens beslut om att bevilja bidrag. Medel anvisas 
från anslaget om bidrag till upprustning av samlingslokaler. 
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2. Beslutspunkt 5 i Landsbygdsnämndens tidigare beslut i detta ärende fattat 
2019-09-19 lämnas utan avseende. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 37 Beredning av ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - solcellsanläggning Lännäs Frikyrka 
Ärendenummer: Ln 29/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Lännäs Frikyrka ansöker om 310 000 kr i bidrag för upprustning av allmänna 
samlingslokaler. Ansökan avser solcellsanläggning. Landsbygdsnämnden 
bereder under sammanträdet den inkomna ansökan om bidrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Offert 
Resultatrapport 2019 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.  

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 38 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - fibernät, Naturens teater Rånnesta 
Ärendenummer: Ln 12/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Naturens teater, Rånnesta, ansöker om 25 000 kr i bidrag till inträdeskostnaden 
för att ansluta till fibernätet. Naturens teater är ett viktigt besöksmål i Örebro 
kommun. Verksamheten drivs i stiftelseform vilket ofta är ett hinder för 
verksamheten att få bidrag från kommunen. Noggranna överväganden bör 
göras inför beslut beträffande bidrag. Det faktum att lokalen är öppen för 
bokningar från allmänheten och därigenom kan betraktas som en allmän 
samlingslokal talar för att ett visst stöd kan komma ifråga. Övervägandet 
handlar i stort sett om fastigheten och om värdet på denna och om bidraget 
medverkar till en väsentlig värdeökning som i så fall riskerar att gynna privata 
intressen. Det handlar alltså om att väga nyttan av ett viktigt besöksmål och en 
allmän samlingslokal på landsbygden mot en ev. värdeökning på fastigheten 
som kanske i värsta fall skulle gynna privata intressen. Till saken hör också att 
kopparnätet inom kort, under år 2021, kommer att rivas. Att stå utan digital 
uppkoppling skulle naturligtvis påverka verksamhetens möjlighet att överleva, 
både vad det gäller den ordinarie verksamheten och funktionen som allmän 
samlingslokal. Landsbygdsnämnden har tidigare beviljat bidrag av 
evenemangskaraktär, men också till en kamera som använts för att kunna följa 
fågellivet på distans. Naturens teater har tidigare inkommit med ansökningar 
till Landsbygdsnämnden som handlat om större upprustningar och 
ombyggnationer där nämnden har avslagit ansökan på grund av stiftelseformen 
kopplat till en väsentlig värdeökning på fastigheten. 

Storleken på det aktuella bidraget är inte av den karaktären att det bedöms 
påverka fastighetsvärdet väsentligt. 

Sammantaget görs bedömningen att Landsbygdsnämnden kan bevilja bidraget 
utan att det, i detta fall, blir en väsentlig värdeökning av fastigheten. Bidraget 
beviljas i så fall främst utifrån att standarden på den allmänna samlingslokalen 
bibehålls och förbättras genom en uppkoppling via fiber. Förslaget är alltså att 
bifalla ansökan.   

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 
Verksamheten under året 
Årsredovisning 2019 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Naturens teater beviljas 25 000 kr i bidrag till upprustning av allmänna 
samlingslokaler gällande installation av fiberuppkoppling. Återrapportering 
skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter avslutat projekt och inom 
två år efter Landsbygdsnämndens beslut om att bevilja bidrag. Medel anvisas 
från anslaget om bidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler på 
landsbygden. 

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

Nämndens behandling 
Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Yrkande 
Carina Börjesson (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Inger Carlsson (S), Christina Hermansson Placon (V), Bo Åkerling (C), Björn 
Ramstedt (S), Karl-Gustav Granberg (S), Bengt Isacson (KD) och Barbro 
Klaeson (L) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Carina Börjessons (M) 
avslagsyrkande gällande ansökan.  

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att 
Landsbygdsnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation 
Carina Börjesson (M) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 39 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - byta golvmattor i Viagården 
Ärendenummer: Ln 11/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Vintrosa folketshus förening ansöker om 265 750 kr i syfte att byta golvmattor 
i Viagården. Vintrosa folketshus, Viagården, har en viktig funktion som 
mötesplats i Vintrosa.  Föreningen har vid två tillfällen de senaste åren erhållit 
stora belopp i bidrag till upprustning av Viagården. Det ska inte hindra vidare 
utveckling av Viagården och stöd för detta. Däremot så infinner sig frågan om 
hur stor del av årets budgetpost som det är rimligt att Vintrosa folketshus 
förening får del av och hur mycket som ska finnas kvar för andra ansökningar 
avseende upprustning av allmänna samlingslokaler. Ansökan uppgår till mer än 
en fjärdedel av den totala budgeten för året. Landsbygdsnämnden föreslås ändå 
gå Vintrosa folketshus förening tillmötes genom att bevilja ca. tre fjärdedelar av 
det ansökta beloppet, alltså 198 000 kr. Den kvarvarande kostnaden får lösas 
genom egna medel, ytterligare eget arbete eller andra kostnadssänkande 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 
Balansrapport 2019 
Offert 
Resultatrapport 2019 
Revisionsrapport 2019 
Verksamhetsberättelse 2019 
Årsmötesprotokoll 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Vintrosa folketshus förening beviljas 198 000 kr i bidrag till upprustning av 
allmänna samlingslokaler gällande byte av golvmattor. Återrapportering skall 
ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter avslutat projekt och inom två år 
efter Landsbygdsnämndens beslut om att bevilja bidrag. Medel anvisas från 
anslaget om bidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler på 
landsbygden. 

2. Den som söker och får bidrag ska synliggöra Landsbygdsnämndens 
medverkan i projektet. 
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Nämndens behandling 
Karl-Gustav Granberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet.  

Nämnden ajournerar sig under 5 min.  

Yrkande 
Carina Börjesson (M) yrkar att föreningen beviljas 150 000 kr nu samt att 
föreningen uppmanas att återkomma med en ny ansökan senare under 2021 
för resterande belopp.  

Larz Lundberg (L) yrkar bifall på Carina Börjessons (M) yrkande. 

Christina Hermansson Placon (V) yrkar bifall 
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt Carina Börjessons (M) 
förslag om föreningen beviljas 150 000 kr nu samt att föreningen uppmanas att 
återkomma med en ny ansökan senare under 2021 för resterande belopp. 

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att 
Landsbygdsnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation 
Carina Börjesson (M) och Larz Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.  

§ 40 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - renovering av gemensamhetslokal, 
Klockhammars samfällighetsförening 
Ärendenummer: Ln 2/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Klockhammars samfällighetsförening ansöker om 30 000 kr till inventarier. De 
nya inventarierna är en del i en mindre upprustning av föreningens 
gemensamhetslokal. Föreningen avser att öppna upp lokalen så att den kan 
hyras ut eller lånas av allmänheten. Själva renoveringen av lokalen kommer att 
bekostas av föreningen själv genom inköp av material och utfört arbete. 
Bidraget bedöms som bidrag för upprustning av allmän samlingslokal eftersom 
det är en dela av en mindre upprustning av lokalen. Förslaget är att bevilja 
föreningen bidraget med villkoret att lokalen öppnas upp för allmänheten och 
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att ett tydligt system för bokning finns. Bidraget villkoras i beslutssats utifrån 
detta. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Verksamhetsåret 2020 
Protokoll årsstämma 
Uppställning projektbudget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Klockhammars samfällighetsförening beviljas 30 000 kr i bidrag till 
upprustning av allmänna samlingslokaler gällande inventarier i samband med 
upprustning. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad 
efter avslutat projekt och inom två år efter Landsbygdsnämndens beslut om att 
bevilja bidrag. Medel anvisas från anslaget om bidrag till upprustning av 
allmänna samlingslokaler på landsbygden. 

2. Bidraget villkoras av att gemensamhetslokalen ska vara möjlig att boka för 
allmänheten i samma omfattning som för medlemmarna och bidraget ska 
återbetalas till kommunen om detta villkor inte är uppfyllt. 

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

Yrkande 
Carina Börjesson (M) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 41 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
inköp av ny gräsklippare till badplats/leder 
Ärendenummer: Ln 14/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kilsmo IK ansöker om 100 000 kr i landsbygdsutvecklingsbidrag för inköp av 
gräsklippare. Kilsmo IK har skötselavtal gällande badplats och fotbollsplan 
med Örebro kommun, Fritidsnämnden. Man sköter också leder i området. 
Föreningen har parallellt inkommit med en ansökan till Fritidsnämnden på 
47 500 kr. Detta är ett annat projekt som handlar om inköp av 
robotgräsklippare till fotbollsplanen. Badet och lederna behöver en vanlig typ 
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av gräsklippare. Föreningens gräsklippare är på väg att bli obrukbara. 
Skötselavtalen gäller endast skötseln och innefattar inte maskiner som ska 
tillhandahållas av föreningen. 

Vid den här typen av ansökningar är det naturligt att landsbygdsenheten tar 
kontakt med Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta för att antingen föra över 
ansökan till dem eller hitta ett samarbete kring ansökan. Nu visar det sig att 
Fritidsnämndens budget gällande investeringsmedel redan är slut, vilket gör det 
svårt att få till en samverkan kring denna ansökan. 

Vår bedömning är att det för Kilsmos utveckling är viktigt att föreningen har 
möjlighet att utföra denna skötsel. Som ett led i att Landsbygdsnämnden vill, 
under en period, ha ett särskilt fokus på Kilsmo och dess utveckling föreslås att 
nämnden beviljar halva det ansökta beloppet, det vill säga 50 000 kr. Om 
nämnden beslutar att bevilja detta belopp föreslås att föreningen själva får 
avgöra vilken typ av gräsklippare som är lämpligast att köpa in just nu. När 
Fritidsnämnden senare fattar beslut om sin planeringsreserv kan det finnas 
möjlighet för föreningen att ansöka om ytterligare medel hos dem.   

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 
Kompletterande handlingar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Kilsmo IK beviljas 50 000 kronor i utvecklingsbidrag till inköp av 
gräsklippare. 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. 
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§ 42 Uppföljning av landsbygdsprogrammet 
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Kristin Vettorato 

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

- Information om vilka nämnder som är aktuella för uppföljningsträffar 
gällande uppföljningen av Landsbygdsprogrammet under 2021.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 43 Information om medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Information från parlamentarisk arbetsgrupp medborgardialoger. 

- Information om kommande dialoger kopplade till medborgarbudget Kilsmo. 

- Information om kommande dialoger samt information om kommande 
sammanställning av genomförd näringslivsdialog. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 44 Information om Leader 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden får aktuell information gällande Leader. 

- Information om framtagandet av en ny strategi inför den nya 
programperioden. 

- Information om arbetet med framtagandet av en ny strategi gällande 
Hjälmaren.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 45 Anmälan om delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ln 5/2021 
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 februari månad 
2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 46 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ln 6/2021 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

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

Beslutsunderlag 
Nämndreglementen för Örebro kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 47 Ordförandes information 
Ärendenummer: Ln 7/2021 
Handläggare: Per-Åke Sörman 

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

- Information om att lägga beslutsärenden i början av dagordningen inför 
kommande sammanträden.  

- Information om att senaste upplagan av Landsbygdsnytt nu är distribuerad. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 48 Anmälan om presidiemöte 
Ärendenummer: Ln 8/2021 

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

Presidium har ägt rum vid följande tillfälle: 8 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 49 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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