
Protokoll  Ks 373/2023 
 

  1 (5) 

Kommunstyrelsens landsbygdsdelegation 
 
Datum: 2023-03-09 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Bo Åkerling (C) 
Frederick Axewill (S) 
Karin Nilsson (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Carina Börjesson (M) 
Christina Bremer (M) 
Marianne Björk (KD) 
Bjarne Bäckström (SD) 
Birgitta Lertséus (L) 
Christina Hermansson Plaçon (V) Närvarar §§ 1-5 
Anna Lundberg (ÖrP) 
Niklas Lange (MP) 
 
 
Övriga 
Mikael Ekman Landsbygdsstrateg 
Niccolo Gianella Gustavsson                Sekreterare 
 
 
 
 
Paragraf 1–7 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
Bo Åkerling (C), ordförande 
 
 
Bjarne Bäckström (SD), justerare  
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§ 1 Val till vice ordförande i Landsbygdsdelegationen 
Ärendenummer: Ks 541/2023 
Handläggare: Bo Åkerling 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utser delegationens ordförande och ledamöter. Vice 
ordföranden/ordförandena utses dock internt inom sig av delegationen.  

Ledamöterna i Landsbygdsdelegationen har inte ersättare. Om en ledamot 
avgår under mandatperioden ska fyllnadsval förrättas av Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information  

Förslag till beslut 
Landsbygdsdelegationens förslag till beslut: 

1. Utse Frederick Axewill (S) till 1:e vice ordförande i 
Landsbygdsdelegationen.  

2. Utse Xx Xx (X) till 2:e vice ordförande i Landsbygdsdelegationen.  

Yrkande 
Bo Åkerling (C) yrkar bifall på beslutspunkt 1 att utse Frederick Axewill (S) till 
1:e vice ordförande i Landsbygdsdelegationen.  

Bo Åkerling (C) yrkar bordläggning på beslutspunkt 2 att utse 2:e vice 
ordförande i Landsbygdsdelegationen. 

Proposition 
Ordförande Bo Åkerling (C) ställer först sitt eget yrkande om bordläggning av 
beslutspunkt 2 under proposition och finner att Landsbygdsdelegationen 
beslutar enligt lagt yrkande om bordläggning av beslutspunkt 2. 

Därefter finner ordförande att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga att utse Frederick Axewill (S) till 1:e vice ordförande i 
Landsbygdsdelegationen. Ordförande finner att Landsbygdsdelegationen 
beslutar att utse Frederick Axewill (S) till 1:e vice ordförande. 

Beslut 
Landsbygdsdelegationen beslutar: 

1. Utse Frederick Axewill (S) till 1:e vice ordförande i 
Landsbygdsdelegationen.  

2. Beslutspunkt 2 bordläggs till sammanträdet 2023-04-20.  
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§ 2 Sammanträdestider för Landsbygdsdelegationen 2023 
Ärendenummer: Ks 518/2023 
Handläggare: Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider 
för Landsbygdsdelegationen 2023. Förslaget baseras på att fyra sammanträden 
per termin, dock tre stycken under våren 2023 i och med att det första mötet 
sker nu i mars.  

Vid planering av sammanträdestider har det tagits hänsyn till 
Kommunfullmäktiges och nämnders sammanträdestider. Ordföranden har 
kallat till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information  

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Landsbygdsdelegationen: 

- Sammanträden med Landsbygdsdelegationen ska under 2023 hållas torsdagar, 
kl. 9-12 (som längst), den 20 april, 8 juni, 7 september, 12 oktober, 9 november 
och 7 december.  

Beslut 
Landsbygdsdelegationen beslutar: 

- Sammanträden med Landsbygdsdelegationen ska under 2023 hållas torsdagar, 
kl. 9-12 (som längst), den 20 april, 8 juni, 7 september, 12 oktober, 9 november 
och 7 december.  

§ 3 Landsbygdsnämndens slutrapport 
Ärendenummer: Ks 266/2023 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden antog en slutrapport för nämndes arbete under 2015-
2022 vid dess sista sammanträde den 8 december 2022.  

Landsbygdsnämndens slutrapport beskriver hur nämnden tog sig an uppdragen 
den fick i samband med att den bildades år 2015 och utvecklingen under de två 
mandatperioder den var verksam. Den innehåller också en del tips om 
demokratisyftande och jämställdhetsintegrerade metoder och beskrivning av 
framtida utmaningar gällande landsbygdsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Landsbygdsnämnden, 2022-12-08 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (5) 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Landsbygdsdelegationen: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsdelegationen beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 4 Information om delegation som arbetsform 
Handläggare: Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om vad en delegation är för typ av politiskt organ och 
skillnader jämfört t.ex. en nämnd eller styrelse samt genomgång av 
mötesformalia med mera.  

Beslutsunderlag 
Presentation  

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Landsbygdsdelegationen: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Landsbygdsdelegationen beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 5 Information och verksamhetsplan för 
Landsbygdsenheten 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsenheten, Kommunledningsförvaltningen, har i Övergripande 
strategier och budget (ÖSB) 2023 och Program för hållbar utveckling 
identifierat ett antal områden kopplat till landsbygdsutveckling.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2023, Landsbygdsenheten 
ÖSB 2023 och landsbygdsutveckling 
Övergripande strategier och budget 2023 med plan för 2024-2026 
Program för hållbar utveckling - Vårt hållbara Örebro, 2020-06-16 
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Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Landsbygdsdelegationen: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsdelegationen beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 6 Landsbygdsdelegationens arbetsordning 
Handläggare: Mikael Ekman och Bo Åkerling 

Ärendebeskrivning 
Utrymme för Landsbygdsdelegationen att diskutera om hur och vad 
delegationen önskar att bedriva sitt arbete under innevarande år och framgent 
under kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsdelegationen: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Landsbygdsdelegationen beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  

§ 7 Anmälan av handlingar 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från sammanträdet 2023-03-09.
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