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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-06-16 
Tid: 14:00–18:00 
Plats: Gällersta forngård 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) Anmäler jäv § 99 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) 
Susann Wallin (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Marianne Björk (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) Frånvarar § 95 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Björn 

Ramstedt (S) §§ 89-109 
Jane Karlsson (S) Jane Karlsson (S) ersätter Per-Åke 

Sörman (C) § 99 
Sofia Kjellberg (KD) Sofia Kjellberg (KD) ersätter Bengt 

Isacson (KD) §§ 89-109 
Mats Nilsson (V) Mats Nilsson (V) ersätter Christina 

Hermansson Placon (V) § 95 
Maud Hadders (M) Maud Hadders (M) ersätter Rickard 

Wrenne (M) §§ 89-109 
Bjarne Bäckström (SD) Bjarne Bäckström (SD) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§ 89-109 
Närvarande ersättare 
Barbro Klaeson (L) 
 
Övriga 
Mikael Ekman, samordnande landsbygdsstrateg 
Irina Hallor, landsbygdsstrateg 
Markus Duberg, ekonom 
Thomas Eek, planerare 
Linnéa Hagenbjörk, projektledare 
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Paragraf 89–109 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Anna Hedström (S), justerare (§ 99) 
 
 
 
 
Larz Lundberg (L), justerare  
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§ 89 Beredning av remiss - Bidragsöversyn, 
Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
Ärendenummer: Ln 61/2022 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden bereder remissen gällande bidragsöversyn, 
Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag. Beslut kommer tas 
under sammanträdet den 15 september 2022.  

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 90 Utdelning av Landsbygdspriset 2022 

Ärendebeskrivning 
Utdelning av Landsbygdspriset 2022 hålls på Gällersta forngård. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Landsbygdspriset 2022 delas ut till följande: 

• Årets stora landsbygdspris går till Mosjö områdesförening. 
• Årets unga landsbygdspris går till Bolinders gårdsbutik. 
• Årets hedersomnämnande går till Centrumgruppen Stora Mellösa. 
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§ 91 Information gällande strategi för Hjälmarens framtid 
Handläggare: Linnea Hagenbjörk 

Ärendebeskrivning 
Linnea Hagenbjörk, projektledare för strategi Hjälmarens framtid presenterar 
slutresultatet av projektet för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Mosjö Områdesförening har skickat in en redovisning gällande beviljat bidrag 
till upprustning av samlingslokaler för Mosås stationshus. 

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. 
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§ 93 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- Teaterföreställningar i Folkets hus 
Ärendenummer: Ln 19/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets hus i Axberg har skickat in en redovisning för beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden gällande teaterföreställningar i Folkets hus 

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. 

§ 94 Redovisning gällande upprustning av samlingslokaler 
- renovering av gemensamhetslokal, Klockhammars 
samfällighetsförening 
Ärendenummer: Ln 2/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Klockhammars samfällighetsförening har skickat in en redovisning för beviljat 
bidrag gällande upprustning av samlingslokaler angående renovering av 
gemensamhetslokal. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
  
- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 95 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Järle stationscafé och marknad 
Ärendenummer: Ln 58/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Järle byalag ansöker om 12875 kr i samband med Järle stationscafé och Järle 
marknad för annonsering i Nerikes Allehanda samt hyra och tömning av extra 
toalett. Efter två års uppehåll, på grund av pandemin, återupptas Järle marknad 
arrangerat av Järlebyalag. Järle marknad äger rum lördagen den 2 juli. Järle 
stationscafé drivs av byalaget och har öppet dagligen 18/6 - 14/8 samt 
helgerna 20-21/8, 27-28/8, 3-4/9. Byalaget hoppas locka många besökare, bl.a. 
genom annons i Nerikes Allehanda (ca 3000 kr). Den gamla stationsbyggnaden 
har bara en toalett, varför byalaget avser att hyra en extra sådan för 6125 kr. 
Till hyran tillkommer kostnader för extra tömning ca 3750 kr. En extra toalett 
är särskilt värdefullt de dagar det kommer tåg från Nora med många besökare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Ansökan 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 
Slutlig resultaträkning 
Verksamhetsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Järle byalag beviljas 12875 kr i samband med Järle stationscafé och Järle 
marknad för annonsering i Nerikes Allehanda samt hyra och tömning av extra 
toalett. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 96 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Jorden runt med Kalimera 
Ärendenummer: Ln 59/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Kalimera ansöker om 26 000 kronor för att genomföra fyra 
evenemang i Glanshammarsbygden. Föreningen är nystartad sedan oktober 
2021. Projektet kallas ”Jorden runt med Kalimera”. Projektet avser att vara steg 
2 i en trestegsraket där första steget med gratiskonserter är avslutat och där 
ambitionen i steg 3 är att evenemangen ska vara självfinansierade. Man avser 
att genomföra steg 3 under år 2023. Allmänt sett vill föreningen i framtiden 
erbjuda 4–6 arrangemang om året, där de erbjuder olika kulturevenemang där 
de blandar musik med andra genrer, framför allt mat, teater och berättande. 
Projektet bedöms som intressant för en levande landsbygd. Upplägget är också 
intressant på det sättet att man bygger det i tre steg där målet är helt 
självfinansierade evenemang. Projektet är att betrakta som en medfinansiering, 
då man räknar med vissa inkomster via inträde. Det är också positivt att 
projektet innehåller arrangemang riktade till barn. Det finns i ansökan en del 
osäkerhet kring några av evenemangen. Därför föreslås att 
återbetalningsskyldigheten förstärks med en särskild beslutspunkt, om vissa av 
arrangemangen inte skulle bli genomförda. Förslaget är att bevilja föreningen 
ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Ansökan 
Ansökan Leader Mellansjölandet 
Stadgar 
Budget 
Beslut om föreningsbildning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Kalimera beviljas ett evenmangsbidrag på 26 000 kronor till att 
genomföra projektet: Jorden runt med Kalimera, under år 2022. 
Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget 
utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till landsbygdsutveckling. 

2. Om delar av projektet inte genomförs ska återbetalning av bidraget ske i 
motsvarande mån. 

3. Den som söker och får bidrag ska synliggöra Landsbygdsnämndens 
medverkan i projektet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 97 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
AgroDagen och "Smart Farming" 
Ärendenummer: Ln 56/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Under hösten vintern 2022/2023 kommer AgroÖrebro att genomföra eventen 
AgroDagen 22/11-21 och Smart Farming under januari 2023. AgroÖrebro 
ansöker om 50000 kr för att kunna anlita föreläsare till eventen. AgroDagens 
syfte är att informera, inspirera och nätverka inom AgroÖrebros 
arbetsområden kompetens-, konkurrens- och attraktionskraft. Eventet samlar 
aktörer inom alla områden som berörs av livsmedelshandlingsplanen i Örebro 
län med deltagare från bland annat kommuner, regionen, länsstyrelsen, 
restaurangvärlden, primärproduktionen, livsmedelsförädlingssektorn och 
rådgivningsorganisationer. Höstens evenemang kommer att genomföras i 
kombinerad fysisk och digital form. Smart Farming är ett konceptstyrt 
evenemang med syfte att lyfta nya möjligheter för företagsutveckling och nya 
trender inom primärproduktionen som skulle kunna leda till ökad hållbarhet på 
alla plan (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Innehållet riktar sig framför 
allt till primärproduktionen och kringliggande sektorer som är aktuella för det 
specifika temat på dagen, men är också aktuellt för de som arbetar inom 
områden som berörs av temat inom offentliga organisationer och rådgivning. 
Målet är att ge ny kunskap och inspiration i kombination med nya kontaktytor 
som kan skapa innovation och nytänkande. Planerat tema för kommande event 
är klimat och energi. För att kunna genomföra eventen bjuds föreläsare in. 
Dessa arvoderas enligt vedertagen praxis och sökta medel kommer att 
användas för denna ersättning fördelat på de två eventen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Ansökan 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll / Stämmoprotokoll 
Årsberättelse 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. AgroÖst (AgroÖrebro) beviljas stöd på 50 000 kronor för att anlita 
föreläsare till eventen AgroDagen och Smart Farming. 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 
näringslivsstöd. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 98 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Hjälmarens Vänner 
Ärendenummer: Ln 52/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Hjälmarens vänner ansöker om 18 000 kronor för att arrangera en 
politikerhearing angående Hjälmarens utveckling. Föreningen har för avsikt att 
arrangera denna den 18 augusti. Platsen för evenemanget är tänkt att vara 
Naturens hus. Politiska organisationer, gäster och allmänhet bjuds in till en 
utfrågning angående Hjälmaren. Målet är att politiker och allmänhet ska få nya 
kunskaper gällande Hjälmarens mående, utvecklingsmöjligheter. Ett mål är 
också att höja statusen för sjön. Föreningen Hjälmarens vänner har, enligt 
stadgarna, som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att bevara och 
utveckla Hjälmaren som en levande sjö för såväl allmänhetens rekreation, 
föreningsliv, näringsliv som naturvårdsintressen samt med särskild målsättning 
att bevaka beslut och forskning som berör sjöns fortlevnad. Föreningen är 
partipolitiskt och religiöst obunden och vänder sig till människor i alla åldrar, 
oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av 
diskriminering. Det bedöms som positivt att Hjälmarens utveckling engagerar 
det civila samhället. Det är en viktig röst i diskussionen om denna utveckling. 
Det bedöms som positivt att detta engagemang utmynnar i en vilja att 
arrangera ett evenemang av det slag som ovan beskrivs. Det som i ansökan 
beskrivs som eget arbete bör ske på ideell bas. Det är möjligt att sätta ett värde 
på den egna arbetsinsatsen, men bör inte tas upp som kostnad som en del av 
ansökt belopp. Förslaget är att bevilja föreningen 16 600 kronor i 
evenemangsbidrag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 
Ansökan 
Dokumentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Hjälmarens vänner beviljas ett evenemangsbidrag på 16 600 
kronor till att genomföra evenemang angående Hjälmarens utveckling. 
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. 

§ 99 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Ervalla SK, Lycke 226 
Ärendenummer: Ln 60/2022 
Handläggare: Irina Hallor Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Samlingslokalen för Ervalla SK används av jaktlag, bröllop, kalas, öppna 
informationsmöten och kan bokas av alla. Det är ett av få ställen som kan ta 
emot uppemot 70 - 80 besökare i bygden med porslin och numera även fiber 
installerat. 

Ervalla SK ansöker om 99 000 kr i medfinansiering till: 
- Färist vid infart till samlingslokal för att hålla borta vildsvinen från klubbens 
anläggning Lyckevallen (19 375 kr) 
- Hållbara P-laddplatser (2), då efterfrågan på hållbara drivmedel ökar bland 
klubbens besökare. (39 013 kr) 

- Upprustning av samlingssalens golv och våtutrymme (golv 114 860 kr, 
golvbrunn och sanitetsporslin 25 000 kr) 

Den samlade kostnaden för projektet beräknas uppgå till 198 248 kr. Utöver 
ansökta medel från Landsbygdsnämnden finansieras projektet av egen insats 
från föreningen, insamling från bygdebor, Naturvårdsverket (vid bifall) samt 
företag i bygden. Det behöver klargöras på vilket sätt lokalen fungerar som 
allmän samlingslokal och hur i så fall bokningarna går till, samt hur detta 
marknadsförs. Det tycks inte finnas något om detta på klubbens olika sidor. I 
förslag till beslut föreslås en beslutssats som anger att bidraget kommer att 
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utbetalas när föreningen visat att lokalen är bokningsbar för allmänheten. 
Ansökan gällande upprustning av golv och våtutrymmen och laddstolpar 
bedöms höra till upprustning av samlingslokaler medan ansökan om färist 
bedöms höra till nämndens landsbygdsutvecklingsbidrag. Ansökan verkar 
emellertid vara baserad på en slags medfinansiering där Landsbygdsnämnden 
står för halva kostnaden av projektet, vilket gör det svårt att särskilja de olika 
summorna. Därför föreslås att hela det ansökta beloppet belastar budgetposten 
– Upprustning av samlingslokaler vid en beviljad ansökan. Det finns också en 
osäkerhet i nuläget gällande hur vilka medel föreningen i slutändan kommer att 
ha tillgång till i projektet eftersom viss finansiering förväntas komma från 
sponsorer och andra myndigheter där finansieringen inte verkar vara klar. 
Därför föreslås att föreningen, i ett läge där full finansiering inte uppnås enligt 
specificerad budget, kontaktar Landsbygdsnämnden för att diskutera detta i 
förhållande till det av Landsbygdsnämnden utbetalade bidraget. Det är 
naturligtvis positivt med funktionella samlingslokaler på landsbygden och att 
man föregår med gott exempel vad det gäller hållbara drivmedel. Även färisten 
är nödvändig med tanke på de skador som tidigare drabbat Lyckevallen. 
Föreningen förslås beviljas ansökt belopp under de förutsättningar som 
beslutssatserna ger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Ansökan 
Bilder 
Balansrapport 
Budget 
Budgetöversikt 
Offerter 
Resultatrapport 
Revisionsberättelse 
Stadgar 
Verksamhetsberättelse 
Årsmöte dagordning samt protokoll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Ervalla SK beviljas ett bidrag på 99 000 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. Bidraget kommer att utbetalas när föreningen har visat att lokalen är 
bokningsbar för allmänheten. 
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3. Föreningen ska, i ett läge där full finansiering inte uppnås enligt specificerad 
budget, kontakta Landsbygdsnämnden för att diskutera detta i förhållande till 
det av Landsbygdsnämnden utbetalade bidraget. 

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

Jäv 
Per-Åke Sörman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av 
ärendet. 

Yrkande 
Inger Carlsson (S) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för maj månad 2022. 

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. 
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§ 101 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 utskickad skrivelse till Kulturnämnden, Fritidsnämnden, 
Socialnämnden, Grundskolenämnden och BRÅ gällande Garphyttan och 
den upplevda oro som förekommer på orten. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 102 Medborgarbudget Ölmbrotorp 
Ärendenummer: Ln 51/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden fattade 2022-03-17 beslut om att genomföra en 
medborgarbudgetprocess i Ölmbrotorp. Denna är nu genomförd och ett 
prioriterat förslag har tagits fram genom en omröstning bland medborgarna 
boende i Ölmbrotorp. 131 personer har röstat. Det prioriterade förslaget är ett 
utegym på Axbergs IFs mark i Ölmbrotorp. De avsatta medlen för 
medborgarbudgeten är 125 000 kronor. Landsbygdsnämnden föreslås utbetala 
de avsatta medlen till Axbergs IF för att de, med hjälp av medborgare som har 
anmält sitt intresse, ska planera för och uppsätta ett utegym på egen mark i 
Ölmbrotorp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-13 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  14 (17) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden bifaller att avsatta medel, 125 000 kronor, för 
medborgarbudget, utbetalas till Axbergs IF för planering och uppsättande av 
utegym i Ölmbrotorp. Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en 
månad efter att bidraget utnyttjats och senast 2 år efter detta beslut. Medel 
anvisas från anslaget om stöd till landsbygdsutveckling. 

2. Axbergs IF ska synliggöra Landsbygdsnämndens medverkan i projektet 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 103 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 beviljad medborgarbudget i Ölmbrotorp.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 104 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 5/2022 
Handläggare: Irina Hallor Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

• Presentation av Landsbygdsnämndens bussresa den 24 maj. 
• Information från Landsbygdsriksdagen 2022. 
• Information om kommande ordförandebeslut av bidragsansökningar 

under sommaruppehållet. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentationer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 105 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 maj månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 106 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 
Minnesanteckningar från Närkes Kils församlingshem från 24 maj 2022 
Bilder från invigning av Bulebana och utegym i Kilsmo 
Antagen strategi mot hemlöshet 
Information från Fältgruppen sommaren 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Presidiet önskar nämnden en trevlig sommar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

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

§ 108 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: 7 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 109 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd 
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