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Närvarande ersättare 
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Markus Duberg, Ekonom 
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Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Larz Lundberg (L), justerare  
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§ 68 Information om Kvinnerstaskolan 
Handläggare: Christina Krönert-Lind 

Ärendebeskrivning 
Christina Krönert-Lind från Örebroporten informerar nämnden angående 
framtida planer och projekt gällande Kvinnerstaskolan. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

• Strategiska frågor gällande organisationsförändringen 2023. 
• Uppdrag att skapa en väg in för bidragsansökningar. 
• Information gällande strategi för Hjälmaren/Hampetorp. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 70 Redovisning av utvecklingsbidrag på landsbygden - 
cykeluthyrning på Vinön 
Ärendenummer: Ln 92/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur och hembygdsförening har skickat in en redovisning för beviljat 
utvecklingsbidrag på landsbygden gällande cykeluthyrning på Vinön. 

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. 

§ 71 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Askers Bygdegård, Fiskinge 22:1 
Ärendenummer: Ln 46/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Askers Bygdegårdsförening ansöker om bidrag på 84 037 kronor för 
upprustning av samlingslokaler. Ansökan avser nya bord och stolar till 
samlingslokalen Fiskingegården. Anledningen är att dessa är gamla och slitna, 
samt att de inte uppfyller nutidens krav. Fiskingegården används av föreningar, 
privatpersoner och studiecirklar och är öppen för alla att hyra. Om stolar och 
bord i en samlingslokal börjar bli obrukbara behöver dessa ersättas. I annat fall 
kan möjligheten att hyra ut lokalen äventyras. Förslaget är att bevilja 
föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Årsmötesprotokoll 2022 
Stadgar 
Revisionsberättelse 
Balansrapport 2021 
Resultatrapport 2021 
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Verksamhetsberättelse 
Offert 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Askers bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 84 037 kronor till inköp av 
nya stolar och bord 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. 

§ 72 Ansökan om startbidrag för föreningar på 
landsbygden - Utvecklingsgruppen i Kilsmo 
Ärendenummer: Ln 41/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kilsmo idrottsföreningen ansöker om 10 000 kronor i bidrag till start av 
verksamhet inom befintlig förening. Redan verksam förening på kommunens 
landsbygd som vill påbörja en helt ny verksamhet i föreningens namn kan söka 
och beviljas ett startbidrag för den nya verksamheten på upp till 20 000 kronor 
för material eller inventarier som är nödvändiga för den nya verksamheten. 
Föreningen har i ansökan preciserat behoven med budget. Det är väldigt bra 
att man nu i Kilsmo idrottsförening har tagit steget att bilda en 
utvecklingsgrupp. Detta bör stöttas av Landsbygdsnämnden. Förslaget är att 
bevilja föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Resultat och balansrapport 2021 
Stadgar 
Årsberättelse 2021 
Årsmötesprotokoll 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Kilsmo idrottsförening beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i Startbidrag för 
att för att starta ny verksamhet inom befintlig förening. 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. 

§ 73 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Choklad/Lyckohjul 
Ärendenummer: Ln 44/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kilsmo idrottsförening ansöker om 2 540 kronor i utvecklingsbidrag. Detta till 
att bygga ett chokladhjul. Kilsmo idrottsförening har inspirerats av en annan 
förening som har ett sådant chokladhjul. Man vill bygga detta för att vid 
tillställningar ha något kul och nytt att visa upp, samt naturligtvis också för att 
dra in pengar till föreningen. Föreningen ansöker om material till hjulet och 
avser att bygga det själva. Projektet bedöms som ett projekt som ligger i linje 
med utvecklingsbidraget. Inkomster till landsbygdsföreningarna främjar 
landsbygdsutvecklingen. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Resultat och balansrapport 
Stadgar 
Årsberättelse 2021 
Årsmötesprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Kilsmo idrottsförening beviljas ett bidrag på 2 540 kronor i 
utvecklingsbidrag till material för att bygga ett chokladhjul. 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 
Susann Wallin (S) och Per-Erik Andersson (S) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 74 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Upprustning av anslagstavlor 
Ärendenummer: Ln 43/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kilsmo Idrottsförening ansöker om 5 000 kronor i utvecklingsbidrag för att 
rusta upp befintliga anslagstavlor i Kilsmo och Anstorp, samt till att uppföra en 
ny anslagstavla vid idrottsplatsen då det kommer att bli den nya 
samlingsplatsen. Detta bedöms som ett utmärkt projekt. Anslagstavlorna i våra 
mindre orter används ofta flitigt och är viktiga för ortens kommunikation. Att 
det sedan finns en anslagstavla vid ortens nya samlingsplats också är 
utomordentligt. De befintliga anslagstavlorna har förmodligen satts upp för 
länge sedan av Örebro kommun. De har inte underhållits på många år. I och 
med bidraget anses att Kilsmo IK bör sköta underhållet av samtliga 
anslagstavlor även fortsättningsvis. Kilsmo Idrottsförening förslås beviljas 
ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Resultat och balansrapport 2021 
Stadgar 
Årsberättelse 2021 
Årsmötesprotokoll 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Kilsmo idrottsförening beviljas ett bidrag på 5 000 kronor för att rusta upp 
befintliga anslagstavlor, samt bygga en ny vid Kilsmos nya samlingsplats. 
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. I och med det beviljade bidraget för ändamålet anses att Kilsmo IK bör 
sköta underhållet på samtliga anslagstavlor i Kilsmo och Anstorp 
fortsättningsvis. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 75 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Invigning av utegym samt boulebanor 
Ärendenummer: Ln 42/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kilsmo Idrottsförening ansöker om 7 705 kronor i evenemangsbidrag för att 
genomföra invigningen av den nya mötesplatsen i Kilsmo, med utegym och 
boulebanor. Alla medverkande i projektet och alla boende i Kilsmo kommer 
att bjudas in. Evenemanget har också till syfte att väcka intresse och 
engagemang för den nystartade utvecklingsgruppen i Kilsmo. Detta framstår 
som ett bra sätt att fira den nya mötesplatsen och samtidigt öka engagemanget 
på orten. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Resultat och balansrapport 
Årsberättelse 
Årsmötesprotokoll 
Stadgar 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Kilsmo idrottsförening beviljas 7 705 kronor i evenemangsbidrag för att 
genomföra en invigning av den nya mötesplatsen. 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. 

§ 76 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Inköp och montering av gungställning, badet i Styrsta 
Ärendenummer: Ln 33/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Styrsta samfällighetsförening ansöker om 28 112 kronor i utvecklingsbidrag. 
Medlen avser föreningen att använda för inköp och montering av en ny 
gungställning i anslutning till badet i Styrsta. Den befintliga gungställningen 
används av barnen i området och av besökande till badet om sommaren. Den 
gamla gungställningen uppfyller inte nutida krav och man vill därför byta ut 
den mot en modern och säkrare gungställning inkluderande godkänd fallsand. 
Denna ansökan kan jämföras med en liknande ansökan från Klockhammar, då 
nämnden tog hänsyn till allmänhetens tillträde till badplatsen och de fördelar 
som en säkrare gungställning har. I ansökan finns en budgetpost på 2 250 
kronor för arbetskostnad. Arbete förutsätts i huvudsak utföras ideellt av 
föreningars medlemmar. Därför föreslås att denna post dras av och att 
föreningen erhåller 25 862 kronor i utvecklingsbidrag 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Förnyelseplan 
Resultat 2021 
Budget 2022 
Underhållsplan 
Årsmötesprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Styrsta samfällighetsförening beviljas ett utvecklingsbidrag på 25 862 för att 
uppföra ny gungställning vid Styrsta badplats. 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 
Anna Hedström (S) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 77 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Utomhusgolv Mellösa Garden 
Ärendenummer: Ln 36/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa-Åsbyvikens IF ansöker om 56 562 kronor utomhusgolv på 
Mellösa Garden. Föreningen vill fortsätta att utveckla den befintliga 
aktivitetsytan med ett utomhusgolv av plast. Golvet skulle möjliggöra 
aktiviteter som annars endast kan utföras inomhus. Aktivitetsytan är öppen för 
spontanidrott och kan användas året runt, dygnet runt, samt har automatisk 
belysning av planen. Golvet är godkänt av flera specialistidrottsförbund för 
tävling, så föreningen har i så fall möjlighet att anordna ett antal olika 
aktivitetsdagar/turneringar för barn och unga i alla ådrar och med olika 
ambitionsnivå. En fördel med golvet är att det minskar risken för skador 
jämför med att ägna sig åt samma aktivitet på asfalt som ytan är täckt av idag. 
Golvet är också flyttbart, vilket är bra om föreningen i framtiden ska utöka 
verksamheten och behöver disponera om aktivitetsytorna. Golvet behöver inte 
plockas in på vintern, utan kan frysas in när föreningen spolar is. Det har varit 
intressant och upplyftande att följa Mellösa Gardens utveckling från en totalt 
övergiven, igenvuxen tennisplan till dagens anläggning. Nu vill föreningen ta 
ett ytterligare steg genom att skaffa ett utomhusgolv. Det man ansöker om är 
en medfinansiering på en fjärdedel av den totala kostnaden för golvet.  Golvets 
totala kostnad är 226 250 kronor. Föreningen har egna medel till en fjärdedel 
och ansöker om halva det totala beloppet från RF-SISU. 
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Egna medel:                56 563 

Landsbygdsnämnden: 56 562 

RF-SISU:                    113125 

                                   226 250 

Ansökan bygger alltså på en finansiering från RF-SISU till 50% av beloppet. 
Ett beviljande av ansökan bör kombineras med villkor i beslutssats om 
återbetalande av beviljat bidrag om föreningen inte får bidraget bevilja från RF-
SISU. Landsbygdsnämnden bör fortsätta att stötta föreningen i den resa som 
man har gjort med Mellösa Garden. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt 
belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Dokumentation 
Offert 
Skiss 
Stadgar 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Stora Mellösa -Åsbyvikens IF beviljas ett bidrag på 56 562 kronor för att 
vidareutveckla Mellösa Garden med ett utomhusgolv. Återrapportering ska ske 
i enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget utnyttjats. Medel anvisas 
från anslaget om stöd till landsbygdsutveckling. 

2. Det beviljade bidraget från Landsbygdsnämnden ska snarast återbetalas om 
föreningen inte får sin ansökan om bidrag från RF-SISU beviljad. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 78 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
bänkbord till Hällarna vid Lången 
Ärendenummer: Ln 47/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Axberg-Hovsta hembygdsförening ansöker om 4750 kr för att 
köpa in nya bänkbord till Hällarna i Södra Gottsätter vid sjö Lången. Platsen är 
idag ett lokalt utflyktsmål för bad och picknick där de gamla bänkborden är i 
dåligt skick och behov av att bytas ut. Föreningen hoppas på att investeringen 
ska bidra till att bibehålla och öka trivseln vid utflyktsmålet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Ansökan 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 
Årsberättelse 
Ekonomisk redovisning 2021 
Verksamhetsplan Vår-sommar 2022 
Ansökan post 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Axberg-Hovsta hembygdsförening beviljas ett bidrag på 4750 kr för inköp 
av bänkbord till Hällarna vid sjön Lången. 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 sökande föreningen blir ägare av bänkborden och ansvarar för 
underhåll samt för att ha markägarens tillstånd att ställa upp bänkborden på 
platsen. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 79 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Levande musik, kultisdanser under 2022 
Ärendenummer: Ln 48/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Glanshammars dansgille ansöker om 9 000 i evenemangsbidrag för att under år 
2022 kunna fortsätta att utföra sina kultisdanser med levande musik. Dansgillet 
har under ett antal år genomfört sina uppträdanden med levande musik, delvis 
med bidrag från Landsbygdsnämnden. Deras uppvisningar är mycket 
uppskattade. Föreningen har 21 kultisdanser inplanerade under år 2022. 
Föreningen beräknar kostnaden för detta till 27 000 kronor och räknar med en 
inkomst i inträden på 18 000 kronor. De 9 000 kronorna som fattas är de som 
föreningen ansöker om. Det bedöms som viktigt att Landsbygdsnämnden 
fortsätter att stötta dansgillets arbete med att bevara kulturarvet med 
traditionell dans i Glanshammar, även detta sista år av nämndens 
verksamhetstid. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Bilaga, ansökan. 
Årsmötesprotokoll 
Bokslut 
Stadgar 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Glanshammars dansgille beviljas 9000 kronor i evenemangsbidrag för att 
genomföra uppträdanden med levande musik. 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. 
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§ 80 Näringslivsutvecklingsstöd företagarföreningar 2022 
Ärendenummer: Ln 45/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden fördelar medel till landsbygdens företagarföreningar för 
näringslivsutvecklingsarbete på landsbygden. Budgeten för detta är 430 000 
kronor. År 2016 till år 2021 har medlen fördelats mellan de företagarföreningar 
på kommunens landsbygder som har ansökt om medel för sitt 
näringslivsutvecklingsarbete. År 2022 är det enbart två föreningar som ansöker, 
Samverkarna i Östernärke och Tysslinge företagare. Medlen beslutas därför 
fördelas med 150 000 kr vardera till de två sökande föreningarna. Föreningarna 
har olika stort medlemsantal men visar också på olika ambitionsnivåer när det 
gäller utvecklingsarbetet från år till år, samt vad gäller ekonomiska tillgångar. 
Det i kombination med det låga antalet sökande motiverar att föreningarna 
tilldelas samma fastställda belopp i motsats till att hela budgeten fördelas enligt 
nyckel. De underlag för beslut som krävs för att utbetalning ska kunna ske är 
årsberättelse/verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, 
uppgifter om antal företagsmedlemmar och medlemsavgift. I dokumentet ska 
det finnas en redogörelse för näringslivsutvecklingsarbetet det föregående året 
och för vilka insatser som planeras genomföras innevarande år i 
näringslivsutvecklande syfte. Verksamheten ska ha en tydlig inriktning mot 
lokal näringslivsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Östernärke 
Ansökan om näringslivsutvecklingsstöd del 1- Samverkarna i Östernärke 
Ansökan del 2 - Samverkarna i Östernärke 
Ansökan del 3 - Samverkarna i Östernärke 
Ansökan del 4 (Projekt) - Samverkarna i Östernärke 
Tysslinge 
Årsmötesprotokoll 2022 Tysslinge Företagare 
Ansökan om Näringslivsstöd 2022 Tysslinge företagare 
handlingsplan och budget 2022 Tysslinge Företagare 
Ekonomisk berättelse 
Revisionsberättelse 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Samverkarna i Östernärke beviljas 150 000 kronor i näringslivsstöd för år 
2022. Medel anvisas från anslaget om näringslivsstöd. 

2. Tysslinge företagare beviljas 150 000 kronor i näringslivsstöd för 2022. 
Medel anvisas från anslaget om näringslivsstöd. 

3. 130 000 kr reserveras till en pott för projekt inom lokal 
näringslivsutveckling, varifrån föreningarna ha möjlighet att ansöka om medel 
till stöd för näringslivsutvecklingsidéer. 

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

Yrkande 
Carina Börjesson (M) och Anna Hedström (S) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 81 Delårsrapport med prognos 1 2022 
Ärendenummer: Ln 49/2022 
Handläggare: Markus Duberg Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har för sitt strategiska arbete en budget på 6 297 tkr och 
prognostiserar för en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden 

  

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 82 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 om mötet med det civila samhället i Garphyttan samt det 
fortsatta arbetet med den information vi fick till oss. Vi har enligt 
informationen vi tagit del av tagit fram en skrivning utifrån situationen i 
Garphyttan som ska skickas till relevanta nämnder och kommunala 
aktörer. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 83 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: 

• Information gällande medborgarbudget i Ölmbrotorp där förslag nu har 
lämnats in. Röstning pågår fram till den 29 maj. 90 digitala röster har till 
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igår den 18 maj inkommit. Även pappersröster utöver de 90 digitala har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 84 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 april månad 
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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§ 85 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. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Information gällande deltagande av representanter från 
Landsbygdsnämnden på invigning av projektet medborgarbudget i 
Kilsmo. 

• Information gällande Landsbygdsriksdagen i Jönköping. 
• Information gällande Landsbygdsnämndens bussresa den 24 maj.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 
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§ 87 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: 9 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 88 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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