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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-03-17 
Tid: 14:00–17:00 (ajournering 14:30-14:33) 
Plats: Örebro slott, Styrelserummet 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) Anmäler jäv § 28 
Susann Wallin (S) 
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 Anna 

Hedström (S) §§ 22-46 
Janet Karlsson (S) Janet Karlsson (S) ersätter Karl-Gustav 

Granberg (S) § 28 
Bjarne Bäckström (SD) Bjarne Bäckström (SD) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§ 22-46 
 
Närvarande ersättare 
Sofia Kjellberg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
Maud Hadders (M) 
Barbro Klaeson (L) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Markus Duberg Ekonom 
Jan Berglöf Region Örebro län 
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Paragraf 22–46 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
Larz Lundberg (L), justerare  
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§ 22 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden, 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 
Ärendenummer: Ln 65/2019 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur och hembygdsförening har skickat in redovisning för 
beviljat bidrag gällande utvecklingsprojekt på landsbygden till utbildning för att 
själva kunna göra teknisk service på Vinöns hemsida. 

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. 

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

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Landsbygdsnämndens sammanträde den 17 mars 2022. 

§ 24 Redovisning av evenemangsbidrag på landsbygden 
- Tysslingedagarna 2018 
Ärendenummer: Ln 58/2018 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Lions Club Kilsbergen har skickat in redovisning för beviljat 
evenemangsbidrag på landsbygden gällande Tysslingedagarna 2018. 
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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. 

§ 25 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Utegym Stora Mellösa 
Ärendenummer: Ln 43/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa Åsbyvikens Idrottsförening (SMÅ IF) har skickat in redovisning 
för beviljat utvecklingsprojekt på landsbygden gällande ett utegym i Stora 
Mellösa. 

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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§ 26 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Välkomst och informationsskylt och fotokonst 
Ärendenummer: Ln 186/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Landsbygdsnämndens sammanträde den 17 mars 2022. 

§ 27 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
utveckling av spontanidrottsplatsen Mellösa Garden 
Ärendenummer: Ln 84/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stora Mellösa Åsbyvikens Idrottsförening (SMÅ IF) har skickat in redovisning 
för beviljat utvecklingsprojekt på landsbygden gällande utveckling av 
spontanidrottsplatsen Mellösa Garden. 

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. 

§ 28 Redovisning av schablonbidrag till folketshus- och 
bygdegårdsföreningar på grund av Coronapandemin 
Ärendenummer: Ln 150/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Den 12 december 2020 beviljade Landsbygdsnämnden Axbergs 
folketshusförening, Gällersta Forngård, Vinöns kultur-och hembygdsförening, 
Vintrosa folketshus, Hampetorps föreningsgård, Fiskingegården, Björneborg 
bygdegårdsförening, Järle byalag och Lännäs bygdegård 15 000 kr vardera i ett 
schablonbidrag för att dämpa intäktsbortfallet i samband med 
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Coronapandemin. I beslutspunkt 2 från sammanträdet 12 december 
2020 framgick det att en enklare återrapportering ska ske inom en månad efter 
att medlen har använts, där användningen av stödet 
beskrivs. Landsbygdsnämndens tidning Landsbygdsnytt gjorde ett repotage om 
föreningarna angående shablonbidragen där föreningarna förklarar vad 
bidragen nyttjas till. Landsbygdsnämnden föreslås besluta att shablonbidragen 
anses redovisade under dagens sammanträde genom repotaget i 
Landsbygdsnytt.    

Beslutsunderlag 
Repotage Landsbygdsnytt 
Protokollsutdrag 2020-12-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Bidragen anses redovisade i och med dagens sammanträde. 

Jäv 
Karl-Gustav Granberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i 
beslut av ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 29 Redovisning av beviljat utvecklingsprojekt på 
landsbygden - BMX-bana i Glanshammar 
Ärendenummer: Ln 88/2017 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
På sammanträdet 20 april 2017 beviljades Glanshammars Aktivitetsförening 
78 000 kr för att anlägga en BMX-bana i Glanshammar. Den 19 oktober 2018 
genomförde Landsbygdsnämnden en studieresa där bland andra projekt BMX-
banan i Glanshammar besöktes. Dokumentation från besöket finns i form av 
foton då Landsbygdsnämnden besökte BMX-banan. Landsbygdsnämnden 
förslås besluta att projektet gällande BMX-bana i Glanshammar anses redovisat 
under dagens sammanträde genom Landsbygdsnämndens besök samt 
tillhörande fotodokumentation. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2017-04-20 
Ansökan 
Fotodokumentation från Landsbygdsnämndens studieresa 2018-10-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Beviljat bidrag anses redovisat i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 30 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
SextettFestivalen i Breven 2022 
Ärendenummer: Ln 21/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Rostugnens vänner ansöker om ett bidrag på 19 800 kronor till 
evenemanget Sextettfestivalen i Brevens Bruk som arrangeras den 10 
september 2022. Festivalen har arrangerats årligen sedan 2010, men föreningen 
pausade festivalen mellan år 2014–2017 för att sedan återuppta festivalen igen 
2018. År 2020 ställdes festivalen in på grund av Coronapandemin. 

Festivalen kompletteras år 2022 med konstutställningar i Kulturarvsdagens regi 
som stöds av RAA (Riksantikvarieämbetet). Evenemanget drar ofta stor publik 
och det finns ett intresse från massmedia. Landsbygdsnämnden gav bidrag till 
den festivalen som sedan, efter Corona uppehållet, genomfördes år 2021. 
Kringarrangemangen har nya teman varje år och på det sättet är evenemanget i 
ständig utveckling. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt belopp. 

Beslutsunderlag 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 
Ekonomisk redovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Rostugnens vänner beviljas ett bidrag på 19 800 kronor till att 
genomföra evenemanget Sextettfestivalen i Breven år 2022. 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. 

§ 31 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - installation av kamin, Örebro Breven 
1:129 
Ärendenummer: Ln 15/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Brevens bruks hembygdsförening ansöker om 68 000 kronor i bidrag gällande 
upprustning av samlingslokaler. Ansökan avser inköp och installation av 
vedeldad järnkamin i hembygdsgården. Hembygdsgården fungerar som allmän 
samlingslokal. Syftet är att delvis återställa hembygdsgården till ett skick som 
liknar det ursprungliga, samt miljömässiga skäl och att sänka 
värmekostnaderna. Ansökan speglar väl Landsbygdsnämndens ambition att 
stödja landsbygdens samlingslokaler. Det är sista året innan 
Landsbygdsnämndens avveckling. Medel gällande bidrag till allmänna 
samlingslokaler har redan delats ut i år, vilket, i nuläget, bör leda till en viss 
försiktighet. Föreningen har också en del egna medel. Förslaget är att bevilja 
Brevens bruks hembygdsförening 50 000 kronor till ansökt projekt. 

Beslutsunderlag 
Stadgar 
Årsbokslut 2020 
Årsmötesprotokoll 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 
Offert 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Brevens bruks hembygdsförening beviljas 50 000 kronor till upprustning av 
samlingslokal gällande köp och installation av vedeldad kamin. 
Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget 
utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till upprustning av 
samlingslokaler. 

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

Yrkande 
Carina Börjesson (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag 
till förmån för eget förslag, det vill säga att föreningen beviljas hela det sökta 
beloppet på 68 000 kr. 

Christina Hermansson Placon (V) yrkar bifall på Carina Börjessons yrkande 
om att föreningen beviljas hela det sökta beloppet på 68 000 kr. 

Ajournering begärs i 5 minuter. Mötet återupptas. 

Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall på Carina Börjessons (M) yrkande om 
att föreningen beviljas hela det sökta beloppet på 68 000 kr. 

Proposition 
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Carina Börjessons (M) 
yrkande med förslag. 

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att 
Landsbygdsnämnden beslutar enligt Carina Börjessons (M) yrkande om att 
föreningen beviljas hela det sökta beloppet på 68 000 kr. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

1. Brevens bruks hembygdsförening beviljas 68 000 kronor till upprustning av 
samlingslokal gällande köp och installation av vedeldad kamin. 
Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att bidraget 
utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till upprustning av 
samlingslokaler. 

2. Den som söker och får bidrag ska synliggöra Landsbygdsnämndens 
medverkan i projektet. 
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§ 32 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
teaterföreställningar i Folkets hus 
Ärendenummer: Ln 19/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets Hus i Axberg ansöker om 4 000 kronor i 
evenemangsbidrag för att arrangera teaterföreställningarna "Bomaye! Maria, 
Bomaye!" med Örebro Teater och "Nils Ferlin och Klarabohemerna" med 
Teaterfabriken i Axbergs Folkets Hus. Föreningens Kulturgrupp fortsätter sitt 
engagemang för kulturen i Ölmbrotorp och Axberg. 

Föreningen erhöll ett bidrag på 2100 för att arrangera föreställningen "Bomaye! 
Maria, Bomaye!" under år 2020. Denna föreställning ställdes in på grund av 
pandemin. Av olika skäl så betalades bidraget inte tillbaka. Därför är förslaget 
att bevilja halva den ansökta summan till föreningen. Enligt samtal med 
företrädare för föreningens styrelse kommer de två föreställningarna att kunna 
genomföras under de förutsättningarna. Det bidrag man sökt hos Adolf 
Lindgrens stiftelse är nu beviljat. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Balansräkning 2020 
Resultaträkning 2020 
Årsmötesprotokoll 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Axbergs Folketshusförening beviljas 2 000 kronor i evenemangsbidrag för 
att arrangera två teaterevenemang i Axbergs Folketshus 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. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 33 Remissvar - biblioteksplan för Örebro kommun 
Ärendenummer: Ln 11/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har mottagit en remiss angående en reviderad 
biblioteksplan för Örebro kommun. Biblioteksplanen är ett politiskt 
kommunövergripande styrdokument för biblioteksverksamhet med kommunal 
huvudman och regleras i bibliotekslagen. Det förslag till revidering som tagits 
fram är en mindre uppdatering och modernisering av 2017 års plan med 
avsikten att ett nytt uppdrag ska tas fram för en mer genomgripande revidering 
i nästa steg. Remissperioden avslutas den 19 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Gällande biblioteksplan 
Förslag till reviderad biblioteksplan 
Remissmissiv 
Förslag till yttrande 2022-03-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens föreslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Förslag till yttrande daterat 2022-03-03 antas. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 34 Information från Region Örebro län gällande 
Närtrafiken på landsbygden 
Handläggare: Jan Berglöf 

Ärendebeskrivning 
Jan Berglöf från Region Örebro län kommer och informerar samt besvarar 
frågor gällande Närtrafiken i länet. 

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

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 35 Utse representant från Örebro kommun till LAG Leader 
Mellansjölandet 
Ärendenummer: Ln 22/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Lena Norrström föreslås bli Örebro kommuns representant i LEADER 
Mellansjölandets styrelse (LAG) inför val på årsstämman 19 april 2022. 
LEADER Mellansjölandet är en ideell förening som arbetar med lokalt ledd 
utveckling på landsbygden genom medel från de Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Lena Norrström utses till Örebro kommuns representant i LEADER 
Mellansjölandets styrelse (LAG). Förslaget överlämnas till valberedningen. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 36 Avsätta medel för medborgarbudget i Ölmbrotorp 
Ärendenummer: Ln 23/2022 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden avser att genomföra en medborgarbudget som en del i 
sitt arbete med medborgardialoger. Medborgarbudget är en metod för att 
involvera medborgare i att prioritera resurser som Landsbygdsnämnden 
tidigare har testat i orten Kilsmo under 2021. Metoden föreslås genomföras i 
Ölmbrotorp under våren 2022 med eventuell fortsättning under hösten. 
Meningen med en medborgarbudget är att medborgarna ska kunna ge förslag 
och rösta fram ett förslag på något som kan förbättras på orten och i bygden, 
men ett övergripande syfte med metoden är också att öka engagemanget och 
delaktigheten hos medborgarna. De boende i området träffas för att prata om 
idéer som kan utveckla orten eller bygden. Förslagen som kommer fram ska 
handla om förbättringar i den fysiska miljön. De boende väljer sedan genom ett 
röstningsförfarande ett förslag. En medborgarbudget behöver ha avsatta medel 
för att medborgarna ska ha något att förhålla sig till när de diskuterar och 
lämnar förslag. Förslaget är att Landsbygdsnämnden avsätter 125 000 kr till en 
medborgarbudgetprocess i Ölmbrotorp. Beslut om utbetalning av medlen 
fattar Landsbygdsnämnden när ett färdigt förslag finns på plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämnden avsätter 125 000 kr till genomförande av 
medborgarbudgetprocess i Ölmbrotorp 2022. Nämnden fattar beslut om 
utbetalning till lokal förening när ett färdigt och godkänt förslag finns på plats. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 37 Avsätta medel till föreningsprojekt i Garphyttan 
Ärendenummer: Ln 27/2022 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har genomfört en träff i Garphyttan med utvalda lokala 
kontaktpersoner som representerar olika grupper på orten. Syftet med träffen 
var att undersöka den främsta orsaken till en uppfattad allmän oro och skapa 
sig en uppriktig bild av läget i Garphyttan. På mötet deltog representanter från 
Garphyttans folkets hus, Team Pennybridge, frikyrkoförsamlingen, 
Garphyttans IF, SPF, Svenska kyrkan, Nattvandrarna och fritidsgården 
Garphyttegården. Under mötet landade de närvarande i att den främsta oron 
gällde återkommande skadegörelse på framförallt skolan och skolgården som 
sker när stora grupper ungdomar i olika åldrar samlas på platsen, vilken 
kommit att utgöra en informell mötesplats för vissa grupper av unga då det där 
finns tillgång till tak och bänkar. En del av orsaken till detta tycks vara bristen 
på mötesplatser, men även bristen på en variation av mötesplatser i 
Garphyttan, vilket gör att vissa grupper som inte fångas upp av föreningar 
inom idrott och motor, kyrkan eller fritidsgården hänvisas till dessa informella 
mötesplatser. Som ett led av detta blandas åldersgrupper på platserna och man 
observerar att även barn i yngre tonåren riskerar att dras in i destruktiva 
beteenden och droganvändning som ibland förekommer. 

Det kan konstateras att frågan är komplex och inte kan lösas av det offentliga 
eller civilsamhället enskilt utan kräver olika typer av insatser från alla parter. 
Föreningarna som deltog på mötet lyfte flera goda idéer som kan bidra till att 
åtminstone en liten del av dessa unga kan välkomnas in i det lokala 
föreningslivet och finna intressen och tillhörighet där. Landsbygdsnämnden 
avser därför avsätta medel som kan understödja genomförandet av ett lokalt, 
föreningsdrivet samverkansprojekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Handlingsplan Garphyttan, efter dialog 10 mars 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden avsätter 50 000 kr till genomförandet av ett lokalt 
samverkansprojekt av föreningar i Garphyttan, i syfte att öka 
sammanhållningen och skapa fler mötesplatser eller informera och bjuda in fler 
unga till aktiviteter inom föreningslivet. 

2. Efter dialog med intresserade föreningar kan medlen kan betalas ut till 
utvald, samordnande lokal förening i samband med att en projektidé finns på 
plats. 
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Yrkande 
Carina Börjesson (M) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för februari 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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§ 39 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av 
landsbygdsprogrammet  
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Information till Landsbygdsnämnden från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av landsbygdsprogrammet gällande 
uppföljning av Landsbygdsprogrammet: 

 Information om frågeunderlaget inför träffen med Tekniska nämnden 
den 4 april. Träffen gäller uppföljning av Landsbygdsprogrammet. 

 Information om inkommen fråga från Futurum gällande 
Landsbygdsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 40 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 från mötet som hölls i Garphyttan den 10 mars, samt 
genomgång av framtagen handlingsplan för vidare arbete. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Garphyttan 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 41 Information från Landsbygdsenheten 
Ärendenummer: Ln 5/2022 
Handläggare: Lena Norrström  Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

 Information gällande personalsituationen på Landsbygdsenheten. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 42 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 februari 
månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 43 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. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

 Blommor är skickade till Anna Hedström (S), Rickard Wrenne (M) och 
Arne Björklund (SD). 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 45 Anmälan om presidiemöte 
Ärendenummer: Ln 2/2022 

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: 7 mars 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. 

§ 46 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd
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