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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-02-17 
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 §26 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Marianne Björk (KD) 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Karl-

Gustav Granberg (S) §26 
 
Närvarande ersättare 
Janet Karlsson (S) 
Sofia Kjellberg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Maud Hadders (M) 
Barbro Klaeson (L) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Konsult 
Markus Duberg Ekonom 
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Paragraf 22–39 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Larz Lundberg (L), justerare  
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§ 22 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- konferens; För Hjälmarens bästa idag och imorgon 
Ärendenummer: Ln 103/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Hjälmarens vänner har inkommit med redovisning av bidrag 
avseende evenemang: För Hjälmarens bästa idag och imorgon. Föreningen 
beviljades ett evenemangsbidrag på 14 000 kronor för genomförandet enligt 
beslut i Landsbygdsnämnden 2021-11-10. I redovisningen framgår inte på 
vilket sätt föreningen har synliggjort Landsbygdsnämndens medverkan i 
projektet. 

Föreningen redovisar kostnader för projektet som uppgår till 11 962 kronor. 
Redovisningen visar ett överskott på 2 038 kronor. Överskottet önskar 
föreningen att kunna använda till bl.a. förtäring till medlemmarna på 
kommande årsmöte. Bedömningen är att detta inte överensstämmer med 
bidragets kriterier. 

Förslaget är att 11 962 kronor anses redovisade i projektet, samt att 2 038 
kronor återbetalas till landsbygdsnämnden.   

Beslutsunderlag 
Beslut 2021-11-10 
Redovisning 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Nämnden godkänner 11 962 kronor av redovisade projektmedel 

2. Föreningen Hjälmarens vänner återbetalar 2 038 kronor till 
Landsbygdsnämnden. 

3. Projektet anses helt redovisat när föreningen har återbetalat överskjutande 
medel samt har redogjort för hur Landsbygdsnämndens medverkan i projektet 
har synliggjorts. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 23 Redovisning av bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - byta ut nuvarande 
mörkläggningsgardiner mot nya, Närkes kils 
församlingshem 
Ärendenummer: Ln 91/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Närkes Kils församlingshem har skickat in en redovisning gällande beviljat 
bidrag till upprustning av samlingslokaler för utbyte av nuvarande 
mörkläggningsgardiner mot nya. 

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. 

§ 24 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- kulturell dans med levande musik 
Ärendenummer: Ln 146/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Glanshammars dansgille har skickat in en redovisning gällande beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden för kulturell dans med levande musik. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ursprunglig 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. 

§ 25 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- vinter i Tysslinge 
Ärendenummer: Ln 105/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge företagare har skickat in en redovisning gällande beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden för evenemanget Vinter i Tysslinge. 

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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§ 26 Redovisning av bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - byta golvmattor i Viagården 
Ärendenummer: Ln 11/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Vintrosa folketshus förening beviljades 198 000 kr till byte av golvmattor i 
Viagården vid landsbygdsnämndens sammanträde 2021-03-18. Nu har en 
redovisning av projektet inkommit. Den sammanlagda summan av de 
redovisade medlen inom projektet är 190 159 kronor. Av denna summa består 
183 500 kronor av faktura från företaget som utförde läggning av mattor, 4302 
kronor av inköp till eget arbete, transport till återvinningscentral och 
elförbrukning, samt 2357 kronor som använts till inköp av dagligvaror och 
inköp av pizza. 

Förslaget är att godkänna de redovisade kostnaderna gällande faktura för 
läggning av mattor och inköp till eget arbete, transport till återvinningscentral 
och elförbrukning. Bidraget till upprustning av samlingslokaler är inte avsett att 
användas till inköp av mat eller andra dagligvaror. 

Beslutsunderlag 
Beslut 2021-03-18 
Redovisning 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Nämnden godkänner 187 802 kronor av redovisade projektmedel 

2. Vintrosa folketshus förening återbetalar 10 198 till Landsbygdsnämnden. 

3. Projektet anses helt redovisat när återbetalning har skett. 

Jäv 
Karl-Gustav Granberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i 
beslut av ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 27 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
underhåll av Fritidsbanken Östernärke 
Ärendenummer: Ln 36/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Omställning Östernärke har skickat in en redovisning gällande beviljat 
utvecklingsprojekt på landsbygden för underhåll av Fritidsbanken i Östernärke. 

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. 

§ 28 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
restaurering av infartskyllt Odensbacken 
Ärendenummer: Ln 13/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Odensbackens Vägförening ansöker om 76 625 kronor i 
landsbygdsutvecklingsbidrag för att restaurera en infartsskylt till Odensbacken. 
Placeringen är korsningen riksväg 52 och länsväg 207. Den befintliga skylten 
fyller ingen funktion, är förfallen och farlig då plåtar ramlar ned, samt ger ett 
mycket dåligt intryck av Odensbacken. Vägföreningens ansökan visar att man 
aktivt fortsätter arbetet med att förnya Odensbacken. Ansökan ligger väl i linje 
med Landsbygdsnämndens ambition att stötta projekt som förhöjer 
attraktiviteten i kommunala kärnor och småorter. Föreningen har ansökt om 
och fått beslutat om bidrag från Leader på 30 000 och sponsring från ICA och 
Q-Star på totalt 100 000 kronor för att kunna genomföra projektet. Förslaget 
är att föreningen beviljas det ansökta beloppet. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 
Årsmötesprotokoll 
Ekonomisk redovisning 
Verksamhetsberättelse 
Stadgar 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Odensbackens Vägförening beviljas 76 625 kronor i utvecklingsbidrag till 
restaurering av infartsskylt. 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. 

3. Föreningen ansvarar själv för att erforderliga tillstånd finns. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 29 Tillsynsplan 2022 
Ärendenummer: Ln 12/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden ska besluta om en tillsynsplan för internkontroll. 
Tillsynsplanen ska innehålla prioriterade processer och tillsynsområden, samt 
planering för hur granskningarna ska utföras. Tillsynsområdet har valts utifrån 
genomförd riskanalys 2022-02-07. Nämnden har tidigare granskat 
redovisningar av beviljade bidrag, vilket redovisades i tillsynsrapport 2020. 
Granskningen gällde år 2015 – 2017. Åtgärder vidtogs: Sammanställningar av ej 
redovisade bidrag upprättades, påminnelser skickades ut, och utskick med 
tydligare instruktioner av hur och när bidraget ska redovisas infördes. 
Instruktionerna skickas ut till bidragsmottagaren i samband med informationen 
om att bidrag beviljats. Senare infördes också de föreslagna åtgärderna i form 
av att en av landsbygdsstrategerna skulle handlägga samtliga ansökningar om 
bidrag samt handlägga redovisningen av de beviljade ansökningarna, samt att 
nämnden fattade också beslut om hantering av fåtalet kvarvarande oredovisade 
ärenden. Nu ska år 2018 – 2021 granskas tillsammans med en löpande 
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granskning av bidrag beviljade under år 2022. Detta är särskilt viktigt med 
tanke på Landsbygdsnämndens avvecklande till 2023. 

 Tillsynsområde/process E1. Tillsynsområdet kallas ”Uppföljning av 
Landsbygdsnämndens utbetalade bidragsmedel gällande redovisningar 
av färdiga projekt.”. Granskningen genomförs för att säkerställa att de 
projekt som erhållit bidragsmedel från Landsbygdsnämnden är 
redovisade inför nämndens avveckling, alternativt att 
bidragsmottagaren har kännedom om var projektet ska redovisas vid 
mer långsiktiga projekt som sträcker sig in i nästa mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2022-02-07 
Förslag till Tillsynsplan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tillsynsplan – Plan för uppföljning av intern kontroll 2022 antas. 

2. Tillsynsplanen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Yrkande 
Anna Hedström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för januari månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport. 
Bilaga 1. 
Bilaga 2. 
Bilaga 3. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 31 Remiss: strategi för utveckling av Hjälmaren som 
rekreationsområde 
Ärendenummer: Ln 108/2021 
Handläggare: Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad har genom tjänstepersoner 
inom Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen formulerat en strategi för utveckling av Hjälmaren som 
rekreationsområde. Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av 
Örebro kommuns ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer 
attraktivt som rekreationsområde för både kommuninvånare och besökare. 
Programnämnd samhällsbyggnad önskar synpunkter på strategin, med särskilt 
fokus på frågeställningarna nedan:  

• Bedöms strategin bidra till att utveckla Hjälmaren som rekreations- 
och besöksområde?  

• Saknar strategin aspekter som är viktiga för att Hjälmaren ska utvecklas och 
tillgängliggöras som ett attraktivt rekreations- och besöksområde? 

Remissperioden pågår fram till den 28 februari 2022.  

Beslutsunderlag 
Remissvar daterat 2022-01-31 
Remissversion Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde 
med bilagor  
Remissmissiv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden bifaller remissvar daterat 2022-01-31. 
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Yrkande 
Bo Åkerling (C) lämnar ett tilläggsyrkande om att belysa fisketurismen i 
strategin. 

Proposition 
Ordförande Per-Åke Sörman (C) ställer först Bo Åkerlings (C) 
tilläggsyrkande om att belysa fisketurismen i strategin under proposition och finner 
att Landsbygdsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsyrkande 
från Bo Åkerling (C) och finner att Landsbygdsnämnden beslutar enligt detta.  

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

1. Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Tilläggsyrkande från Bo Åkerling (C) att belysa fisketurismen i strategin. 

§ 32 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av 
landsbygdsprogrammet  
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Anna Hedström  Kristin Vettorato 

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

 Framtagande av handbok över nämndens arbete med 
Landsbygdsprogrammet till nästa mandatperiod. 

 Redogörelse över de handlingar presidiet fick med sig från träffen med 
Programnämnd Samhällsbyggnad i Januari. 

 Uppföljningsträff med Tekniska nämnden är bokad till den 4e april. 
 Påminnelse gällande reviderat Landsbygdsprogram är nu utskickat till 

samtliga nämnder och kommunala bolag av relevans.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Bilagor från Stadsbyggnad 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 33 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: 

 Nämnden informeras om kommande studieresa i maj. 
 Planering inför eventuell medborgarbudget i Ölmbrotorp, samt 

planering inför eventuella medborgardialoger i Garphyttan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 34 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 5/2022 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

 Webb-seminarium med Nyföretagarcentrum.  
 Information om första möte gällande Kilsbergens framtida utveckling. 
 Mottaget svar från Byggnadsnämnden på Landsbygdsnämndens 

skrivelse angående områdesbestämmelser i Kolja. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
Svar från Byggnadsnämnden 20 januari 2022 gällande områdesbestämmelser i 
Kolja. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 35 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 januari månad 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. 

§ 36 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 
Landsbygdsnämndens årshjul 2022 
Svar från Byggnadsnämnden mottaget 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 37 Ordförandes information 
Ärendenummer: Ln 3/2022 
Handläggare: Per-Åke Sörman 

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

 Information gällande övrigt ställda frågor från januarisammanträdet 
angående Länstrafiken. 

 Jane Karlsson (S) informerar nämnden om hur man söker handlingar 
från tidigare sammanträden i Meetings +. 

 Planering inför Landsbygdsriksdagen 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 38 Anmälan om presidiemöte 
Ärendenummer: Ln 2/2022 

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: 7 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 39 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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