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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-10-13 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Lundhagskyrkan, Hovsta 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) 
Susann Wallin (S) Anmäler jäv § 145 
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) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Susann 

Wallin (S) § 145 
Bjarne Bäckström (SD) Bjarne Bäckström (SD) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§ 141-160 
 
Närvarande ersättare 
Sofia Kjellberg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Maud Hadders (M) 
Barbro Klaeson (L) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Konsult 
Markus Duberg Ekonom 
Umair Chaudry Konsult 
 
Paragraf 141–160 
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Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Rickard Wrenne (M), justerare  
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§ 141 Övrig fråga gällande Glanshammars bygdegård 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) anmäler en övrig fråga med önskemål om en 
lägesrapport gällande Glanshammars bygdegård och vad som kommer att ske 
med bygdegården samt de aktörer som nyttjar den. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
- Frågan anses besvarad under sammanträdet. 

§ 142 Övrig fråga gällande läget på fritidsgårdarna i och 
med Corona-pandemin 

Ärendebeskrivning 
Susann Wallin (S) anmäler en övrig fråga om hur fritidsgårdarna på 
landsbygden har arbetat under pandemin, samt hur de arbetar nu då 
restriktionerna har lättats.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
- Frågan tas till kommande ordförandeberedning för vidare handläggning. 

§ 143 Information om uppdatering av iPads  
Handläggare: Umair Chaudry 

Ärendebeskrivning 
Information från Örebro kommuns IT-avdelning gällande kommande 
uppdatering av samtliga ipads. Syftet är att införa en gemensam 
manageringsplattform för kommunens samtliga enheter (mobil tfn, plattor och 
datorer*) och därmed nyttja funktioner och tjänster i MS365-avtalet". Byte av 
system innebär att vi nu kommer kunna hantera våra iPads och andra mobila 
enheter på ett gemensamt, likvärdigt och kostnadseffektivt sätt över hela 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Informationsmejl 
Power Point-presentation 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 144 Redovisning av beviljat utvecklingsprojekt på 
landsbygden - tryck av ny folder, Närkes kils 
församlingshem 
Ärendenummer: Ln 39/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Närkes Kils församlingshem har skickat in redovisning av beviljat 
utvecklingsprojekt på landsbygden för tryck av ny folder med syftet är att 
marknadsföra föreningen för att få huset mer uthyrt. 

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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§ 145 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
byte av 32 trästolpar för belysning på befintligt elljusspår 
Ärendenummer: Ln 81/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Sandvads Sportstugeförening ansöker om 177 883 kronor för byte av 32 
trästolpar vid elljusspår. Sandvads Sportstugeförening har sin anläggning på 
egen mark. Den innehåller flera motionsleder inklusive ett elljusspår på 2 km. 
Det finns också pulkabacke, gräsplan, grillstuga, grillplatser och utegym. På 
anläggningen finns också en stuga som är utrustad för uthyrning. Föreningen 
har över 600 medlemmar och finns till hands för ett stort omland, bland annat 
för Odensbacken. Föreningen drivs ideellt och har ett verksamhetsbidrag från 
Fritidsnämnden av varierande storlek från år till år samt uthyrningsintäkter och 
medlemsavgifter. Föreningen har en del sparade medel och kan bidra med 
halva beloppet för upprustningen av elljusspåret. Den totala kostnaden för 
upprustningen är 355 767 kronor enligt offert. Sandvads Sportstugeförening 
bedriver en viktig verksamhet på landsbygden och finns till för ett stort 
omland. Förslaget är att bevilja föreningen det ansökta beloppet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Revisionsberättelse 2020 
Verksamhetsberättelse 2020 
Offert 
Ekonomisk redovisning 
Stadgar 
Historik 
Hyresvillkor 
Tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Sandvads sportstugeförening beviljas ett bidrag på 177 883 kronor för 
upprustning av elljusspår med nya stolpar. 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. 

Jäv 
Susann Wallin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 146 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
utveckling av spontanidrottsplatsen Mellösa Garden 
Ärendenummer: Ln 84/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa -Åsbyvikens IF ansöker om 19 750 kronor till vidareutveckling 
av spontanidrottsplatsen Mellösa Garden. Föreningen ansöker om medel till 
materialet för att konstruera en sarg runt planen. Sargen skulle underlätta vid 
användningen av planen när det gäller streetfotboll, innebandy utomhus och 
vintertid vid skridskoåkning och vintersport. Mellösa garden har utvecklats till 
en viktig anläggning för spontanidrott för barn och unga. Föreningen 
arrangerar också olika turneringar. Mellösa Garden är i ständig utveckling. 
Föreningen anger att de kommer att konstruera och montera sargen genom 
eget arbete. Förslaget är att bevilja föreningen de ansökta medlen. 

Beslutsunderlag 
Inkomna handlingar 
Bilder 
Tjänsteskrivelse 2021-09-29 
Ansökan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Stora Mellösa -Åsbyvikens IF beviljas ett bidrag på 19 750 kronor för att 
vidareutveckla Mellösa Garden med en sarg. 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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§ 147 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Rånnesta 3:1 Örebro 
Ärendenummer: Ln 85/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Landsbygdsnämndens sammanträde den 13 oktober 2021. 

§ 148 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Mosås stationshus, Törsjö 19:3 
Ärendenummer: Ln 90/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Mosjö områdesförening ansöker om 300 000 kronor för upprustning av Mosås 
Stationshus. Områdesföreningen har under många år bedrivit 
fritidsgårdsverksamhet i stationshuset. Fler användningsområden är möten, 
sammankomster, och andra lokala arrangemang. Tillgång till stationshuset är 
viktigt för områdets ideella föreningar, och kan nyttjas av alla områdets boende 
genom lån eller uthyrning. Externa kan också nyttja lokalen mot en mindre 
avgift. Föreningen beskriver vidare att Mosås 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. Tillgång till fungerande mötesplats och 
samlingslokal är en förutsättning för föreningens verksamhet. Fastigheten har 
nu drabbats av allvarliga fuktskador. Själva orsaken till skadorna är åtgärdad, 
tak etc. men allvarliga skador har uppkommit inomhus som gör fastigheten 
obrukbar. Det har varit svårt att få offerter med exakt kostnad på grund av 
skadornas art. Föreningen bedömer att fastigheten åtminstone kan sättas i 
brukbart skick vid beviljande av det ansökta beloppet. Förslaget är att bevilja 
föreningen ansökt bidrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Bilaga, ansökan. 
Årsberättelse 2020 
Bokslut 2020 
Årsmötesprotokoll 
Offert 1 
Offert 2 
Stadgar 
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Foton 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Mosås områdesförening beviljas ett bidrag på 300 000 kronor för 
upprustning av samlingslokal. Återrapportering ska ske i enlighet med 
riktlinjerna en månad efter att bidraget utnyttjats Medel anvisas från anslaget 
om stöd till upprustning av allmänna samlingslokaler. 

2. Mosås områdesförening kan inte automatiskt räkna med ytterligare stöd från 
Landsbygdsnämnden i det fall de beviljade medlen inte räcker till avsedd 
upprustning. 

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

Yrkande 
Inger Carlsson (S) och Bengt Isacson (KD) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 149 Information gällande verksamhetsplan med budget 
2022 
Handläggare: Per-Åke Söman Anna Hedström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Per-Åke Sörman informerar nämnden om kommande 
budgetberednings-process inför beslut gällande Landsbygdsnämndens 
verksamhetsplan med budget för 2022. 

1a vice ordförande Anna Hedström informerar nämnden om majoritetens 
kommunövergripande budget samt vilka prioriteringar som gjorts. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

§ 150 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ln 3/2021 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för september månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport. 
Bilaga 1. 
Bilaga 2. 
Bilaga 3. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 151 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 9/2021 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

 Information om Region Örebro läns trafikförsörjningsprogram. 

Beslutsunderlag 
Yttrande trafikförsörjningsprogram 2030 
Remissversion trafikförsörjningsprogram 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 152 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: 

 Uppföljningsträffarna med nämnder och bolag fortsätter: Öbo 21 
oktober Kl. 13:00-14:00 och Byggnadsnämnden den 28 oktober Kl. 
15:00-16:00. 

 Inbjudan till Tekniska nämnden kommer skickas ut efter årsskiftet. 
 Remissvar till Leader Mellansjölandet är nu inskickat med yttranden 

från den parlamentariska arbetsgruppen för uppföljning av 
Landsbygdsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Remissvar till Leader Mellansjölandet 2021-09-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 153 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
arbetet med medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

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

 Information om planeringen inför den digitala medborgardialogen Bo 
och Byggande på landsbygden som ska hållas den 11 november 2021. 

 Information om projektet medborgarbudget Kilsmo. Arbetet med 
utegymmet fortsätter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 154 Information om pågående arbeten inom Leader 
mellansjölandet  
Ärendenummer: Ln 37/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden får aktuell information gällande pågående arbeten inom 
Leader mellansjölandet där landsbygdsstrateg Lena Norrström är ledamot: 

 Lena Norrström informerar nämnden om att arbetet med den nya 
strategin inom Leader fortsätter samt att Örebro kommun beslutat om 
en avsiktsförklaring med Leader Mellansjölandet, beslutet gäller 
deltagande och medfinansiering programperiod 2023-2027. 

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

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 155 Information om uppdrag gällande dialog angående 
åkermark med LRF 
Ärendenummer: Ln 21/2021 
Handläggare: Kristin Vettorato 

Ärendebeskrivning 
LRF önskar kontakt och dialog med Örebro kommun. Framför allt gällande 
stärkt skydd för åkermark och exploatering. Landsbygdsenheten har startat upp 
ett arbete för tillmötesgå LRF:s önskemål om kontakt och dialog. 
Landsbygdsenheten har även tagit kontakt med tjänstepersoner på 
stadsbyggnad för att säkerställa att aktuella nämnder och förvaltningar 
involveras. 

 Ett första möte är nu bokat den 18 oktober 2021 med syftet att LRF 
ska få insyn i hur Landsbygdsenheten/Landsbygdsnämnden arbetar 
samt att Landsbygdsenheten/Landsbygdsnämnden ska få insyn i hur 
LRF arbetar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 156 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. 

 Delegationsbeslut har inte tagits under perioden 2021-09-01 till 2021-
09-30. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 157 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. 

  Inga anmälda handlingar att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

 Ordförande informerar nämnden att anmälan till Agrodagen 2021 är 
öppen. Alla ledamöter som vill får delta digitalt. Endast ordförande 
eller 1a vice ordförande samt en tjänsteperson deltar fysiskt. 

 Ordförande informerar nämnden att nämndsammanträdena 
fortsättningsvis kommer hållas fysiskt. Dock kommer beredningar och 
övriga arbetsmöten hållas digitalt året ut. 

 Ordförande informerar nämnden om mottagen inbjudan till 
nätverksträff med Örebro föreningsråd den 27 oktober Kl. 18:00. 
Landsbygdsnämnden kommer vara representerad på mötet. 

 Ordförande informerar nämnden om kommande lunchträff med 
Tysslinge företagarförening den 21 oktober. 

 Ordförande informerar om dagordningen från förmiddagens 
utbildningspass samt prisutdelningen av årets Landsbygdspris: Kl. 
09:00-09:45 deltog Fredrik Eliasson från regionen samt Peter 
Sundström från Örebro kommun och informerade nämnden angående 
kollektivtrafiken på landsbygden. Kl. 10:15-11:00 fick nämnden 
information om motorburen ungdom där Lena Norrström och Kristin 
Vettorato gjort en omvärldsbevakning över andra aktörers projekt och 
arbetssätt inom området. Kl. 11:00-12:00 delades årets Landsbygdspris 
ut. Det stora landsbygdspriset gick till Humlehagen AB. Det unga 
landsbygdspriset för framgångsrikt företagande gick till Trailer Park 
Paintball. Hedersomnämnandet gick till Björntorpets islandshästgård. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
1. Landsbygdsnämnden beslutar att ordförande eller 1a vice ordförande samt 
en tjänsteperson från Landsbygdsenheten fysiskt deltar på Agrodagen 2021. 

2. Informationen tas till protokollet. 

§ 159 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: 4 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 160 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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