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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-10-13 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Ekersgården, Eker 
 
Närvarande ledamöter 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Inger Carlsson (S) 
Bo Åkerling (C) Anmäler jäv § 142 
Bengt Isacson (KD) 
Marianne Björk (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
Larz Lundberg (L) Anmäler jäv §§ 147-148 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Karl-

Gustav Granberg (S) §§ 136-164 
Anna Heder (C) Anna Heder (C) ersätter Per-Åke 

Sörman (C) §§ 136-164 
Sofia Svanberg (KD) Sofia Svanberg (KD) ersätter Bo 

Åkerling (C) § 142. Sofia Svanberg 
(KD) ersätter Rickard Wrenne (M) §§ 
147-148 

Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Rickard 
Wrenne (M) §§ 136-146  §§ 149-164. 
Barbro Klaeson (L) ersätter Larz 
Lundberg (L) §§ 147-148 

Bjarne Bäckström (SD) Bjarne Bäckström (SD) ersätter Arne 
Björklund (SD) §§ 136-164 

Närvarande ersättare 
Janet Karlsson (S) 
Mats Nilsson (V) 
 
Övriga 
Mikael Ekman, samordnande landsbygdsstrateg 
Irina Hallor, landsbygdsstrateg 
Markus Duberg, ekonom 
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Paragraf 136–164 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Anna Hedström (S), ordförande 
 
 
 
 
Carina Börjesson (M), justerare  
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§ 136 Övrigt anmäld fråga gällande stormöte i 
Odensbacken 

Ärendebeskrivning 
Susann Wallin (S) anmäler en övrig fråga gällande mer information angående 
genomfört stormöte på Tegelhuset om oroligheterna i Odensbacken. 

Beslut 
- Frågan tas till ordförandeberedning för vidare handläggning. 

§ 137 Övrigt anmäld fråga gällande deltagande på 
Agrodagen 2022 

Ärendebeskrivning 
Susann Wallin (S) anmäler en övrig fråga huruvida nämnden ska delta på 
Agrodagen 2022 som hålls i Nora den 22 november. 

Beslut 
- Övrig fråga besvaras under sammanträdet. 

§ 138 Övrigt anmäld fråga gällande fritidsgårdarnas 
öppettider 

Ärendebeskrivning 
Susann Wallin (S) anmäler en övrig fråga gällande fritidsgårdarnas öppettider. 

Beslut 
- Övrig fråga tas till ordförandeberedning för vidare handläggning. 

§ 139 Övrigt anmäld fråga gällande beviljat bidrag för en 
gungställning i Styrsta 

Ärendebeskrivning 
Barbro Klaeson (L) anmäler en övrig fråga gällande uppföljning kring tidigare 
beviljat bidrag för en gungställning i Styrsta. 

Beslut 
- Övrig fråga tas till ordförandeberedning för vidare handläggning. 
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§ 140 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
upprustning av området kring Spången 
Ärendenummer: Ln 113/2019 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Lången har skickat in en redovisning av beviljat bidrag för 
utvecklingsprojekt på landsbygden gällande upprustning av området kring 
Spången. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Ansökan 
Protokollsutdrag 

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

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

§ 141 Ansökan om startbidrag för föreningar på 
landsbygden - Nyhammarsdammen 
Ärendenummer: Ln 70/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Garphyttans vägförening ansöker om 5000 kr för att renovera bänkar och bord 
utefter promenadslingor vid Nyhammarsdammen.  De boende som är 
intresserade ska laga bord och bänkar som någon har eldat upp. De ska även 
rensa bland sly och högt gräs, så man ser dammen. 

Tyvärr fick ingen kommunal verksamhet uppdrag att sköta drift och underhåll 
gällande Nyhammarsdammen efter avveckling av områdesnämnderna. 
Landsbygdsnämnden har aldrig haft något ansvar för promenadslingan men 
tycker att det är väldigt bra att ideella krafter vill ta tag i problemet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan 
Karta över promenadslinga 
Balans- och resultatrapport 
Stadgar 
Kommentar till stadgar 
Verksamhetsberättelse 
Årsmötesprotokoll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden 

  

1. Garphyttans vägförening beviljas 5000 kr i bidrag för att renovera bänkar 
och bord utefter promenadslingor vid Nyhammarsdammen. 

2. Landsbygdsnämnden har aldrig haft något ansvar för promenadslingan 
kommer inte ta något ansvar för drift och underhåll av denna framöver. 
Landsbygdsnämnden kommer att avvecklas vid årskiftet 2022-2023. 

3. 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. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 142 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
utställningslokal för historiska föremål 
Ärendenummer: Ln 99/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Askers Hembygdsförening ansöker om 245 000 kr i bidrag för nedmontering, 
flytt och uppbyggande av timrad loge från närliggande by till hembygdsgården. 
Logen ska användas som utställningslokal och kommer inrymma skänkta 
redskap, maskiner och fordon som beskriver traktens historia och nutid. 
Utställningslokalen skapar inte bara fysisk förvaring, utan också möjligheter 
och förutsättningar att utveckla föreningens verksamhet för att skapa 
engagemang för traktens historia och framtid, såsom löpande utställningar 
samt skörde- och julmarknader inomhus. 
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Ökad tillgänglighet till hembygdsgårdens olika byggnader och möjlighet till 
utställningar ökar attraktionskraften och besöken till hembygdsgården. 
Hembygdsgården skapar samhörighet, blir en naturlig samlingsplats och ett 
utflyktsmål inte bara vid midsommar och valborg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-30 
Ansökan 
Beskrivning av utvecklingsprojekt / projektplan 
Kostnadsberäkning 
Stadgar 
Förbundets rek. stadgar 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsplan 
Ekonomisk redovisning 
Verksamhetsberättelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Askers Hembygdsförening beviljas 245 000 kr i bidrag för nedmontering, 
flytt och uppbyggande av timrad loge. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Jäv 
Bo Åkerling (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut av 
ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 143 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Stora Mellösa hembygdsförening nytt 
betonggolv 
Ärendenummer: Ln 98/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa Hembygdsförening ansöker om 22 000 kr för fönster i 
samlingssalen samt 85 750 kr för att gjuta ett betonggolv i ett av deras uthus. 
Samlingslokalen är inrymd i en gammal ladugård dit alla är välkomna. Den 
används till föreningens aktiviteter men går också att hyra till möte eller fester 

Samlingslokalens fönster är englasfönster och för att slippa kallras, vill man nu 
sätta in innanfönster som kan monteras på befintlig fönsterram. Befintliga 
fönster behöver en renovering. Byggnadslov behövs ej. Uthusets befintliga 
golv har stora sprickor och är mycket ojämnt och ett nytt golv behövs därför. 
Tanken är att flytta lanthandeln till uthuset så den blir mer tillgänglig för 
besökare. Idag finns lanthandeln som utställning på övervåningen i 
boningshuset i hembygdsgården. 

Föreningen har inte ansökt om några mer bidrag för de åtgärder som nämns 
ovan. Sina egna medel kommer föreningen att behöva använda till att 
iordningsställa resten av uthuset till t.ex. målarfärg, belysning, ny dörr, skylt 
och hyllor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
Ansökan 
Beskrivning av åtgärder 
Stadgar 
Balans och resultatrapport 
Verksamhetsplan 
Årsmötesprotokoll 
Offerter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Stora Mellösa Hembygdsförening beviljas 22 000 kr i bidrag för fönster i 
samlingssalen samt 85 750 kr i bidrag för att gjuta ett betonggolv i ett av sina 
uthus. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 144 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
teaterföreställning "Syrenvägen" med Scenkonst Sörmland 
Ärendenummer: Ln 97/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets Hus i Axberg u p a ansöker om 2500 kr för att anordna 
evenemanget Teaterföreställningen "Syrenvägen" med Scenkonst Sörmland. 
Det är en professionell teaterföreställning för vuxna/seniorer med pausfika 
och samkväm. Syftet är att ge bra kultur på landsbygden, få folk att träffas och 
bidra till att hålla bygden levande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Ansökan 
Verksamhetsberättelse 
Årsmötesprotokoll 
Balans – och resultaträkning 
Stadgar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Folkets Hus i Axberg u p a beviljas bidrag på 2500 kr för att 
anordna evenemanget Teaterföreställningen "Syrenvägen" med Scenkonst 
Sörmland. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Yrkande 
Larz Lundberg (L) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 145 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Vinter i Tysslinge 
Ärendenummer: Ln 95/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge Företagare ansöker om bidrag på 31600 kr för att anordna ”Vinter i 
Tysslinge”, en vintermarknad där företagare, föreningar, konsthantverkare och 
lokala konstnärer visar upp sina verk och verksamheter. 

Kostnaderna beräknas bli fördelade enligt följande: 
 
Annons i tidning 10000 kr 

Annons Facebook 1000 kr 

Layout/orginal 7500 kr 

Tryck och affischer 5000 kr 

Möten 1000 kr 

Lokalhyra 5500 kr 

Övriga utgifter 1600 kr 

De medel som Tysslinge Företagare fick genom näringslivsutvecklingsstöd för 
företagarföreningar i maj 2022, är avsedda att användas till just sådana ändamål 
som ansökan avser. Därför beviljas inte det ansökta beloppet. Men för att 
stötta just detta evenemang beviljar Landsbygdsnämnden ändå 10 000 kr i 
bidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-22 
Ansökan 
Stadgar 
Årsredovisning 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsplan¨ 
Ekonomisk redovisning 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tysslinge Företagare beviljas bidrag på 10 000 kr för att anordna ”Vinter i 
Tysslinge”, 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 146 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
kulturglädje i Glanshammarsbygden 
Ärendenummer: Ln 93/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Samverkarna i Glanshammarsbygden ansöker om 17400 kr i bidrag för att den 
24 september 2022, kl 10-16, ha anordnat ”Kulturglädje – Konst och 
Hantverksrunda i Glanshammarsbygden”. I Konst och hantverksrundan deltog 
55 medlemmar som utställare. 

Det är inte brukligt att ett bidrag betalas ut efter det att ett evenemang har ägt 
rum. I detta fall kom ansökan in innan evenemanget ägde rum men behövdes 
kompletteras med fler underlag för att kunna gå till beslut. Evenemanget hann 
då äga rum innan ärendet kom till nämnd. Mot den bakgrunden föreslås att det 
ansökta bidraget beviljas. Efter utbetalning av bidrag, då evenemanget redan 
ägt rum är det viktigt att även då synliggöra Landsbygdsnämnden medverkan i 
projektet genom t.ex. årsberättelse och hemsida.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
Ansökan 
Broschyr för evenemangstillfället 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 
Årsredovisning 
Verksamhetsplan 
Ekonomisk redovisning 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Samverkarna i Glanshammarsbygden beviljas 17 400 kr i bidrag för att ha 
anordnat ”Kulturglädje – Konst och Hantverksrunda i Glanshammarsbygden”. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. Medel tas ur 
budgetposten landsbygdsstöd till företagarorganisationer. 

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

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 147 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Jazz vid Tysslingens Naturcenter 
Ärendenummer: Ln 90/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge Naturcenter ansöker om 2500 kr i bidrag för att anordna 
evenemanget ”Jazz en söndagseftermiddag” dvs musik till eftermiddagskaffet. 
Tysslinge Naturcenter avser bidra med eget arbete i form av planering och 
projektledning till ett värde av 1000 kr.  

Det framkommer ej av ansökan när eller med vilka musiker evenemanget 
kommer att genomföras, samt offert för detta. Kompletteringar har ej 
inkommit trots att uppmaning via e-post. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-20 
Ansökan 
Stadgar 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Stiftelseförklaring 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan avslås 

Jäv 
Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut av 
ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 148 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
stuga vid Tysslingens Naturcenter 
Ärendenummer: Ln 89/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge Naturcenter ansöker om 7500 kr till transport av valstuga från 
Stortorget i Örebro till Tysslingens Naturcenter. Stugan förväntas ge ökade 
inkomster till caféverksamheten. Tysslinge Naturcenter bidrar med eget arbete 
i form av uppställning av valstugan på plats och installation av sommarvatten. 

Valstugan är dock redan bortforslad från Stortorget och underlag för 
transportkostnader har ej inkommit, varför ansökan ej kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Ansökan 
Stadgar 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Stiftelseförklaring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan avslås 

Jäv 
Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut av 
ärendet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 149 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
restaurering av discgolfbanan i Odensbacken 
Ärendenummer: Ln 88/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Omställning Östernärke ansöker om 78 680 kr för att rusta den 
försummade discgolfbanan vid Odenskolan. Det finns idag en bana på 9 hål 
men korgarna är inte kompletta, det saknas utkast och banan har inga skyltar 
eller information, så många vet inte ens om att det existerar en discgolfbana i 
Odensbacken. Föreningen har gjort en plan i dialog med Futurum hur 
restaureringen ska ske. 

Eftersom flera av discgolfbanans ytor bara klipps två gånger om året så söker 
de även medel för en röjsåg så att banan kan underhållas av aktiva medlemmar 
regelbundet under säsongen. Detta bidrar till en mer lättspelad upplevelse då 
mer tid kan ägnas åt spelet och inte till att leta efter discar i högt gräs. 
Föreningen har ett bra samarbete med Fritidsgården på Odenskolan och för en 
dialog om att inkludera ungdomar i projektets gång. 

För att samordna arbetet med restaureringen föreslår föreningen att en lokalt 
förankrad, inbiten discgolfentusiast, som över tid kommer lägga många timmar 
frivilligt på underhåll, under restaureringsperioden får ersättning för sin tid och 
engagemang. Denne man har också goda lokala kontakter och kommer bidra 
med lån av verktyg, svets och släp utan kostnad. 

Kommunen äger till största del den mark som discgolfbanan ligger på. 
Futurum äger en del av marken där två av banans hål finns. De kommer därför 
bidra till restaureringen med 18 000 kr. I ansökan finns en kostnadspost som 
innebär ersättning till enskild person, vilken kan jämställas med lön, varför 
denna kostnadspost ej kan beviljas. Av ansökt belopp kvarstår 30 000 kr efter 
att tidigare nämnda belopp är borträknade 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Ansökan 
Stadgar 
Karta över discgolfbana 
Budget discgolfbana 
Årsmötesprotokoll 
Ekonomisk redovisning 
Årsredovisning 
Verksamhetsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Omställning Östernärke beviljas bidrag på 30 000 kr för att rusta 
discgolfbanan vid Odenskolan 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Yrkande 
Bo Åkerling (C) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 150 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Underhåll av badplats Kårstaö, Lången 
Ärendenummer: Ln 85/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Boende vid Kårstaö ansöker om 20 000 kr i bidrag till underhåll av badplats vid 
sjön Lången. Badplatsen är privat men allmänheten är välkommen dit och det 
är många som kommer dit under soliga dagar. I anslutning till badet finns 
volleybollplan, fotbollsplan och grillplats, även de fritt att använda av de som 
önskar. De närliggande skolorna har dessutom varje höst och vår utnyttjat 
badplatsen till olika fritidsaktiviteter. 

Tidigare har kommunen bidragit med sand, badplatsen har fått strandmöbler, 
dykare har rensat botten från farligt material och badkvaliteten har mätts 
regelbundet. Men från och med i år är alla sådana bidrag borttagna. 

De boende vill hålla öppet badplatsen även i fortsättningen och ber därför 
Landsbygdsnämnden om hjälp. Främsta behovet är nya robusta bänkar och 
bord. Fyra stycken sådana möbler kostar ca 20 000 kr. 

Då ansökan kommer från privatpersoner har inte kommunen någon möjlighet 
att bevilja ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-20 
Ansökan 
Letter of intent 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan avslås då det inte är möjligt för kommunen att ge bidrag till 
privatpersoner. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 151 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Törsjö 19:3, Mosås stationshus 
Ärendenummer: Ln 83/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Mosås stationshus, byggt 1905, är en central byggnad och mötesplats i 
Mosåsbygden. Stationshuset består av 155 kvadratmeter samlingslokal och ägs 
till 100 procent av Mosjö områdesförening. Användningsområden är i 
huvudsak möten, sammankomster, fritidsgårdsverksamhet och andra lokala 
arrangemang. Tillgång till stationshuset är viktigt för områdets ideella 
föreningar, och kan nyttjas av alla områdets boende, då boende är medlemmar 
i föreningen. 

Mosjö 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.  

Föreningen har efter tidigare erhållna medel kommit en bit på vägen att 
återställa Stationshuset i funktionsdugligt skick. De vill nu söka medel för att 
fortsatt utveckla sin mötesplats i Mosås och vara den naturliga samlingsplatsen 
för boende i området. Med anledning av detta söker de medel för: 
- Byte och installation av ny elcentral 14 900 kr 
- Elinstallation – dragning av ny kabel för utvändigt uttag 5 200 kr 
- Installation, montering av skyddsräcke till skorsten på taket 12 000 kr 
- Inköp av ny vindslucka 15 000 kr 
- Inköp av Robotgräsklippare 13 500 kr 

SÖKT BELOPP, TOTALT: 60 600 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-20 
Stadgar 
Årsberättelse, verksamhetsår 2021 
Årsmötesprotokoll, verksamhetsår 2021 
Ekonomisk redovisning 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Mosjö områdesförening beviljas bidrag på 47 100 kr för upprustning av 
Mosås stationshus efter att kostnadsposten för robotgräsklippare har tagits 
bort från det ansökta beloppet. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 152 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Jul i Mosås 
Ärendenummer: Ln 82/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Mosjö 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. 

Mosjö områdesförening ansöker om 16 950 kr för att anordna Jul i Mosås. De 
vill skapa en tradition med nya event i Mosås; Jul i Mosås. Målet är att alla barn 
i området ska få chansen att få träffa tomten och lämna över sin önskelista (om 
man så önskar). De kommer även bjuda på varm saft och pepparkakor till alla 
besökare. För att ge alla möjligheten att träffa tomten oavsett socioekonomiska 
förutsättningar så vill de hålla evenemanget helt kostnadsfritt. Vidare vill de 
även skapa en riktig julkänsla i stationshuset och använda den miljön på bästa 
sätt genom att dekorera och skapa en riktig julstämning. Man kommer även få 
möta tomtens barn som står och bakar i huset. Tanken är att även de barn som 
kanske inte har möjlighet att möta julen hemma nu ska få göra det i Mosås 
stationshus som då fortsätter att vara den naturliga mötesplatsen i området. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 
Ansökan 
Stadgar 
Årsredovisning 
Årsmötesprotokoll, verksamhetsår 2021 
Inbjudan, grafisk layout 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Ett trevligt initiativ för ökad trivsel och julstämning och Mosjö 
områdesförening beviljas 13 000 kr för att anordna jul i Mosås. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Yrkande 
Inger Carlsson (S) och Carina Börjesson (M) yrkar bifall på 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 153 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Norra Vinön 10:1, Vinöns gamla skola 
Ärendenummer: Ln 69/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur- och hembygdsförening ansöker om bidrag på 128 000 kr för 
byte av värmepump i Vinöns gamla skola. Skolan används året om som 
bygdegård, möteslokal, bibliotek, luncher, kontor, tvätt, dusch samt vävstuga 
för föreningens medlemmar. Sommartid hyrs nedre köket samt skolsalen ut till 
sommarcafé. Året runt hyrs en lokal ut till hemvården samt till Post Nord, vars 
medarbetare äter lunch där och har möjlighet att besöka toalett. 

I offerten ingår demontering av den gamla pumpen, omhändertagande av 
densamma, installation av ny värmepump samt elarbeten. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Ansökan 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsberättelse 
Balansräkning 
Resultaträkning 
Offert 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Vinöns kultur- och hembygdsförening beviljas bidrag på 128 000 kr för byte 
av värmepump i Vinöns gamla skola. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Yrkande 
Susann Wallin (S), Barbro Klaeson (L), Maud Nimheim Ottosson (M), 
Christina Hermansson Placon (V), Bengt Isacson (KD) och Anna Heder (C) 
yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 154 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Renovering av fönster samt branddörr på 
Vinöns gamla skola 
Ärendenummer: Ln 63/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur- och hembygdsförening ansöker om bidrag om 71 000 kr för 
renovering av fönster samt branddörr i Vinöns gamla skola. Skolan används 
året om som bygdegård, möteslokal, bibliotek, luncher, kontor, tvätt, dusch 
samt vävstuga för föreningens medlemmar. Sommartid hyrs nedre köket samt 
skolsalen ut till sommarcafé. Året runt hyrs en lokal ut till hemvården samt till 
Post Nord, vars medarbetare äter lunch där och har möjlighet att besöka 
toalett. Åtgärder samt materialbeskrivning, se offert i beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Ansökan 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsberättelse 
Balansräkning 
Resultaträkning 
Offert 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden 

  

1. Vinöns kultur- och hembygdsförening beviljas bidrag om 71 000 kr för 
renovering av fönster samt branddörr i Vinöns gamla skola. 

2. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats eller senast inom två år från beslutet. 

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

Yrkande 
Susann Wallin (S) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 155 Remissvar - Riktlinje för arbete med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
Ärendenummer: Ln 64/2022 
Handläggare: Mikael Ekman Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har stärkts och det är 
numera krav att alla kommuner ska ha riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Denna riktlinje tar upp vad Örebro kommuns 
skyldigheter är gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den visar 
också på vad kommunen har att förhålla sig till utifrån lagar, konventioner och 
Örebro kommuns egen styrning. 

Vissa grupper i samhället har historiskt sett varit utsatta för diskriminering och 
förföljelse och diskrimineras fortfarande i högre grad än andra, till exempel 
nationella minoriteter. Därför har dessa grupper särskilt skydd i internationell 
och nationell lagstiftning. Sveriges nationella minoriteter med sådant särskilt 
skydd är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 

Örebro kommun har tagit beslut om att hantera även teckenspråkiga som en 
nationell minoritet och svenskt teckenspråk som ett minoritetsspråk, vilket 
betyder att dessa inkluderas i arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

För att arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ge resultat 
krävs att arbetet integreras i ordinarie verksamhet. Kommunens nämnder, 
förvaltningar och verksamheter ska ha kännedom om vad kommunens 
skyldigheter innefattar. Självidentifikationsprincipen gäller och innebär att det 
är upp till varje enskild individ att själv avgöra om hen anser sig tillhöra en eller 
flera nationella minoriteter. Samhället kan därför inte ställa några krav på 
någon att styrka sin tillhörighet. I Örebro kommun är samer, tornedalingar och 
judar ännu inte organiserade, vilket innebär att deras samlade behov ännu inte 
har uttryckts. 

Riktlinjen tar upp att en del nämnder och verksamheter behöver arbeta 
systematiskt för att integrera arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i ordinarie verksamhet och ha en tydlig plan för hur arbetet ska 
fortskrida. Riktlinjen anger vilka krav som ställs på kommunens verksamheter 
för att leva upp till det ansvar kommunen har utifrån gällande lagstiftning. 

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling önskar synpunkter på 
förslaget till riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Antagen remissversion 
Följebrev 
Protokollsutdrag 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Riktlinjen anses väl genomarbetad och inga synpunkter lämnas till 
kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för september 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. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

• Information gällande uppdrag angående kontinuerlig 
översiktsplanering. 
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Beslutsunderlag 
Uppdragsdirektiv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 158 Revidering av Landsbygdsnämndens 
delegationsordning 
Ärendenummer: Ln 64/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
En delegationsförteckning är en lista över de ärendegrupper där nämnden 
beslutat att delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsförteckningen är 
att avlasta nämnden vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut 
till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna 
blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för 
mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i 
nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala 
organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Beslutsunderlag 
Landsbygdsnämndens delegationsordning 
Tjänsteskrivelse till nämnd 2022-09-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden beslutar att ge landsbygdsstrategerna delegation 
att ta beslut om samtliga redovisningar av beviljade bidrag till 
föreningar för perioden 2015-01-01 – 2022-12-01 som nämnden inte 
redan beslutat om. 

2. Delegationen gäller till och med 2022-12-01. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 159 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 inkomna skrivelser gällande Garphyttan från Kultur- 
och Fritidsnämnderna, Grundskolenämnden, Socialnämnden och Brå. 

• Information om genomförda presidieträffar med Grundskolenämnden, 
Socialnämnden samt Brå enligt skrivelsen ovan. 

• Information gällande kommande möte i Garphyttan den 18 november. 
• Parlamentarisk arbetsgrupp för implementering och uppföljning av 

landsbygdsprogrammet upphör i och med dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 160 Information från parlamentarisk arbetsgrupp 
gällande Landsbygdsnämndens bokslut 2015-2022 samt 
beslut gällande avsättande av medel för arbetet med 
bokslutet 
Ärendenummer: Ln 84/2022 
Handläggare: Anna Hedström 

Ärendebeskrivning 
Information till Landsbygdsnämnden från parlamentarisk arbetsgrupp gällande 
Landsbygdsnämndens bokslut 2015-2022: 

• Gruppen redogör för nämnden vad som sades under det initierande 
mötet den 10 oktober. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Landsbygdsnämnden beslutar avsätta 40 000kr från budget till framställande 
samt tyck-kostnader för Landsbygdsnämndens bokslut 2015-2022.  

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 161 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 september 
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. 

§ 162 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 
Mejl från ledamot i Landsbygdsnämnden daterat 2022-09-26 
Inbjudan till möte i Garphyttan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 163 Ordförandes information 
Ärendenummer: Ln 3/2022 
Handläggare: Anna Hedström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Anna Hedström (S) ger aktuell information till 
Landsbygdsnämnden: 

• Information om Agrodagen 2022 den 22 november i Nora. 
• Information om genomförd träff med revisorerna. 
• Information om kommande Landsbygdsdelegation i och med 

organisationsförändringen. 
• Information om Landsbygdsnytt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 164 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: 3 oktober 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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