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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-09-15 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Rådhuset, Sessionssalen/via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) Anmäler jäv § 122 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) 
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) Anmäler jäv § 126 
Arne Björklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sofia Kjellberg (KD) Sofia Kjellberg (KD) ersätter Per-Åke 

Sörman (C) § 122 
Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Larz 

Lundberg (L) § 126 
 
Närvarande ersättare 
Per-Erik Andersson (S) 
Janet Karlsson (S) 
Mats Nilsson (V) 
Maud Hadders (M) 
Bjarne Bäckström (SD) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Konsult 
Markus Duberg Ekonom 
Andreas Nylén Ekonom 
Therese Beme Kommunpolis 
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Paragraf 120–140 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande § 120-121 & 123-140 
 
 
 
 
Anna Hedström (S), justerare § 122 
 
 
 
 
Rickard Wrenne (M), justerare  
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§ 120 Övrig fråga gällande motorintresserad ungdom 

Ärendebeskrivning 
Carina Börjesson (M) anmäler en övrig fråga huruvida frågorna som inkom 
från de motorintresserade ungdomarna under den digitala medborgardialogen 
den 4 november 2020 har hanterats, samt önskemål om återkoppling till 
Landsbygdsnämnden från Lena Norrström efter hennes deltagande på 
konferens arrangerad av SKR gällande motorintresserad ungdom. 

Beslut 
- Frågan anses besvarad under sammanträdet. 

§ 121 Information och lägesrapport gällande brottsstatistik 
på Örebro kommuns landsbygd 
Handläggare: Therese Beme 

Ärendebeskrivning 
Therese Beme från Polismyndigheten informerar samt ger en lägesrapport till 
Landsbygdsnämnden över brottsstatistiken på kommunens landsbygd med 
fokus på de kommunala kärnorna. 

Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 122 Redovisning av utvecklingsprojekt på landsbygden - 
mötesplats Lyckevallen, utegym-sandlåda-gungställning 
Ärendenummer: Ln 147/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Ervalla SK har skickat in en redovisning för beviljat bidrag gällande 
utvecklingsprojekt på landsbygden, mötesplats Lyckevallen, utegym, sandlåda 
och gungställning. 
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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. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 123 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Gällersta Visfestival 
Ärendenummer: Ln 80/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Gällersta Forngårdsförening ansöker om 20 000 kronor i evenemangsbidrag 
för att genomföra Gällersta visfestival. Festivalen vill presentera både lokala 
artister och artister utifrån resten av Sverige, etablerade artister och nya. 
Föreningen vill gärna se ett positivt ekonomiskt resultat av festivalen, nu i 
efterdyningarna av pandemin. Man ser det också som viktigt med evenemang 
som kan locka människor till Forngården, så att de kan upptäcka lokalen och 
dess möjligheter. Landsbygdsnämnden har tidigare beviljat bidrag till denna 
visfestival, år 2018 och år 2019. Nämnden beviljade då betydligt högre belopp, 
48 000 kr respektive 40 000 kr. Förslaget är att bevilja föreningen ansökt 
belopp. En visfestival i Gällersta är fint landsbygdsevenemang och kan vara ett 
sätt att för föreningen att börja få lite inkomster efter en lång tid av stiltje på 
grund av pandemin. 

Beslutsunderlag 
Ansökan. 
Gällersta visfestival (bilaga ansökan) 
Kalkyl Visfestival 2021. 
Verksamhetsberättelse mars 2020 - mars 2021. 
Gällersta Forngård 201231 årsbokslut. 
Revisionsberättelse 2020. 
Stadgar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Gällersta Forngård beviljas 20 000 kronor i evenemangsbidrag för att 
anordna Gällersta visfestival. Återrapportering ska ske i enlighet med 
riktlinjerna en månad efter att bidraget utnyttjats. Medel anvisas från anslaget 
om stöd till utvecklingsprojekt på landsbygden. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 124 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - inventarier till samlingslokalen i Kolja 
(Glanshammarsryttarna) 
Ärendenummer: Ln 75/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Glanshammarsryttarna ansöker om 30 000 kr till inventarier till 
den nya samlingslokalen i Kolja. Glanshammarsryttarna äger huset som står på 
mark med långtidsarrende. Den nya samlingslokalen i Kolja nyttjas gemensamt 
av föreningen Glanshammarsryttarna och Kolja byalag. Samlingslokalen har 
alltså en dubbel funktion, klubblokal för Glanshammarsryttarna och allmän 
samlingslokal genom Kolja byalag. Den dubbla funktionen regleras genom ett 
nyttjanderättsavtal mellan föreningarna. Ansökan är av den karaktären att 
inventarierna kan användas i båda funktionerna, men kan ses som nödvändiga 
utifrån användandet som samlingslokal. Förslaget är att bevilja föreningens 
ansökan och kan ses som sista steget till att få en fungerande samlingslokal i 
bygden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Ansökan, bilaga 
Årsberättelse 2020 
Årsmötesprotokoll 
Stadgar 
Tjänsteskrivelse 2021-09-02 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Föreningen Glanshammarsryttarna beviljas 30 000 kr till inventarier att 
använda i byggnaden, som nyttjas tillsammans med Kolja byalag. 
Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad efter att 
bidraget har utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till upprustning av 
samlingslokaler. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 125 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
dansspegel för dansutbildning och dansträning 
Ärendenummer: Ln 74/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Lännäs bygdegårdsförening ansöker om 58 250 kronor till en dansspegel för 
dansutbildning och dansträning. Bygdegårdsföreningen har bedrivit utbildning 
och träning i linedance under många år. När man nu vill vidareutveckla 
verksamheten behöver man hjälpmedel i forma av en dansspegel. 
Bygdegårdsföreningen är en aktiv förening och specifikt gällande dans så 
bedriver man danslekis 3–6 år, prova på kurser i linedance 7–10 år och 
fortsättningskurser. Föreningen bedriver också luftgevärsskytte och flera andra 
aktiviteter. Förslaget är att bevilja föreningen bidraget i syfte att stödja denna 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
Balansrapport 2020 
Resultatrapport 2020 
Årsmötesprotokoll 2021 
Offert 
Tjänsteskrivelse 2021-09-02 
Verksamhetsberättelse 2020 
Stadgar 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Lännäs bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 58 250 kronor för inköp av 
en dansspegel. 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. 

§ 126 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Naturfotodagen i Rånnesta 10 oktober 2021 
Ärendenummer: Ln 68/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Naturens teater ansöker om 18 000 kronor i evenemangsbidrag för att 
arrangera Naturfotodagen 2021. Syftet är att få ut naturfotografin till 
landsbygden och skapa en naturlig samlingsplats för naturintresserade och 
naturfotografer. Landsbygdsnämnden har tidigare beviljat bidrag till detta 
evenemang, 2018 och 2019, och resultatet har varit lyckat. De tidigare bidragen 
är redovisade. Naturfotodagen är ett bra evenemang. Ansökan innehåller tre 
kostnadsposter, arvoden och resekostnader avseende föreläsarna10 500 kr, 
personalkostnader 5000 kr samt tryckkostnader 2 500 kr. förlaget är att bevilja 
bidrag till arvode och resekostnader samt tryckkostnader. Personalkostnader är 
inte lämpligt att ge bidrag till och bör i vanliga fall lösas på ideell basis. 
Förslaget är alltså att bevilja Naturens teater 13 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Årsredovisning 2020 
Resultaträkning 2020 
Balansräkning 2020 
Verksamhetsberättelse 2020 
Stiftelseurkund 
Tjänsteskrivelse 2021-09-02 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Naturens teater beviljas ett bidrag på 13 000 kronor för att arrangera 
Naturfotodagen 2021. Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna en 
månad efter att bidraget utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till 
landsbygdsutveckling. 

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

Jäv 
Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 127 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - nybyggnation av gärdesgård, Kils-
Nytorp 1:8 
Ärendenummer: Ln 67/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kilsbergens hembygdsförening ansöker om 30 000 kronor för att få en ny 
gärdesgård uppbyggd vid bygdegården. Bygdegården fungerar som allmän 
samlingslokal och även för valborgs-och midsommarfirande och liknande 
arrangemang. En traditionell gärdesgård behövs för att bibehålla det rustika 
intrycket vid bygdegården och det behövs kunniga hantverkare för att bygga en 
sådan. Förslaget är att bevilja föreningen det ansökta beloppet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Offert 
Bild 
Balansräkning 
Resultaträkning 
Revisionsberättelse 
Protokoll konstituerande möte 
Stadgar 
Verksamhetsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-09-02 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Kilsbergens hembygdsförening beviljas 30 000 kr för uppsättande av ny 
gärdesgård. Återrapportering skall ske i enlighet med riktlinjerna en månad 
efter att bidraget har utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till 
upprustning av samlingslokaler. 

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

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 128 Remissvar - Konstpolicy för Örebro kommun 
Ärendenummer: Ln 65/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över föreslagen 
konstpolicy för Örebro kommun. Målet med konstpolicyn är att formulera 
kommunens gemensamma mål, vilja, inriktning och arbetssätt för den 
offentliga konsten.  Med konstpolicyn stärks 1%-regelns ställning och utökas 
till att även säkerställa att konst kan placeras strategiskt över hela kommunen, 
samt på allmän platsmark, vilket i tidigare beslut inte omfattats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med förslag om yttrande 2021-08-11 
Remissmissiv 
Konstpolicy för Örebro kommun, remissversion 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Föreslaget yttrande antas. 

Yrkande 
Carina Börjesson (M) lämnar ett skriftligt yrkande gällande att ta med 1% 
regeln för inköp av konst till ny- och ombyggnation ska omformuleras. 

Larz Lundberg (L) yrkar bifall till Carina Börjessons (M) skriftliga yrkande. 

Anna Hedström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Proposition 
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Carina Börjessons 
(M) skriftliga yrkande. 

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att 
Landsbygdsnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation 
Carina Börjesson (M), Maud Nimheim Ottosson (M), Rickard Wrenne (M) och 
Larz Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

§ 129 Delårsrapport 2 med prognos 2021 
Ärendenummer: Ln 71/2021 
Handläggare: Mikael Ekman Andreas Nylén Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Coronapandemin har naturligtvis präglat landsbygdsnämndens verksamhet. 
Nämnden har inte kunnat genomföra några fysiska medborgardialoger hittills 
under år 2021. I stället har nämnden genomfört fyra digitala medborgardialoger 
under första halvåret och planerar att genomföra en till två digitala 
medborgardialoger under hösten 2021, främst gällande bo och byggande på 
landsbygden. En medborgarbudgetprocess har genomförts i en av kommunens 
småorter med gott resultat och lokalt engagemang.   

Nämndens uppföljningsarbete gällande landsbygdsprogrammet har utvecklats 
väl. Att följa upp programmet via teman har visat sig vara framgångsrikt, såväl 
som att koppla samman uppföljningen med medborgardialogerna utifrån 
samma tema. Temat för uppföljningsarbetet år 2021, byggande och boende på 
landsbygden, där frågor gällande bristen på tomtmark i de kommunala 
kärnorna och detaljplanerna för verksamhetsmark, som inte är anpassade för 
nutida behov, kommer att tas upp. Även behovet av hyresrätter på 
landsbygden kommer att behandlas. Samtliga uppföljningsträffar äger rum 
under hösten, så vi får återkomma i årsberättelsen vad det gäller resultaten av 
dessa. 

Nämnden har beslutat att fortsätta att stötta Agro Örebros engagemang i 
kompetensutveckling för landsbygdsföretag i de gröna näringarna under år 
2021. Detta är viktiga frågor för framtiden och lokal livsmedelsproduktion. 
Under våren fortsatte också satsningen på nyföretagande på landsbygden i 
samarbete med Nyföretagarcentrum, med många deltagare och ett lyckat 
resultat. 
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Nämndens utfall för perioden januari till augusti uppgår till 3 763 tkr, vilket 
motsvarar 60 procent av den tilldelade budgetramen. Nämnden prognostiserar 
med en liten positiv avvikelse mot budget, vilken uppgår till 16 tkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2 med prognos 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Landsbygdsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 130 Skrivelse - Översyn av områdesbestämmelser i Kolja 
Ärendenummer: Ln 70/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
En skrivelse från Kolja byalag har inkommit till Landsbygdsnämnden. 
Skrivelsen behandlar de områdesbestämmelser som gäller för stora delar i 
Kolja. Kolja byalag vill att dessa ändras eller upphävs då de starkt hämmar 
utvecklingen i området. Kolja byalag anser också att en fastighet, Kolja 1:15, 
felaktigt har bedömts vara fritidshus. Fastigheten är, enligt Kolja byalag, byggd 
i början av 1900-talet och har aldrig fungerat som fritidsboende, utan som 
permanentboende Man anser att den helt enkelt har kommit på fel sida av 
gränsen när beslut om områdesbestämmelser fattades. 

Förslaget är att Landsbygdsnämnden i ett första skede tillskriver 
Byggnadsnämnden ett antal frågeställningar utifrån den inkomna skrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse daterad 2021-07-31 
Tjänsteskrivelse innehållande föreslagen skrivelse till Byggnadsnämnden 2021-
09-02 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Föreslagen skrivelse till byggnadsnämnden antas. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Information från Landsbygdsenheten om aktuella frågor: 

• Information om synpunkter från Landsbygdsenheten 
på Regionens Trafikförsörjningsprogram. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 
(Remissversion). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 132 Uppföljning av landsbygdsprogrammet 
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Anna Hedström  Kristin Vettorato 

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

• Landsbygdsnämnden informeras om den parlamentariska gruppens 
insamling av åsikter för svar på remissen gällande ny strategi för Leader 
Mellansjölandet under senaste mötet. 

• Landsbygdsnämnden informeras att presidieträff med Programnämnd 
barn och utbildning har genomfört av presidiet gällande kommunens 
reviderade Landsbygdsprogram. Träffen ägde rum den 20 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 133 Information om medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Information från parlamentarisk arbetsgrupp medborgardialoger. 

• Information och lägesrapport gällande projektet medborgabudget 
Kilsmo. 

• Landsbygdsnämnden informeras om kommande digital 
medborgardialog med temat bo och byggande. Den digitala 
medborgardialogen kommer hållas torsdagen den 11 november med 
start Kl. 18:00. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Landsbygdsnämnden informeras om att Örebro kommun ska skicka in 
en avsiktsförklaring till Leader Mellansjölandet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 135 Information om uppdrag gällande dialog angående 
åkermark med LRF 
Ärendenummer: Ln 21/2021 
Handläggare: Kristin Vettorato 

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

• Landsbygdsnämnden informeras om att möte gällande ärendet ännu 
inte ägt rum. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 136 Anmälan om delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ln 5/2021 
Handläggare: Mikael Ekman  Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden har delegerat ett antal beslut till förvaltningen enligt 
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera till 
nämnden på nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning W3D3 juni, juli och augusti 2021 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 137 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ln 6/2021 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler förvaltningen handlingar som inkommit och som 
bedöms relevanta för Landsbygdsnämnden att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Granskingsinformation Gillet 17 (dnr Bn 343/2020) 
Inkommen fråga om cykelväg 2021-09-01 
Ordförandebeslut Ln 64/2021 med kompletterande handlingar från föreningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Landsbygdsnämnden informeras om att en verksamhetsplaneringsdag 
kommer att hållas fredagen den 8 oktober. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 139 Anmälan om presidiemöte 
Ärendenummer: Ln 8/2021 

Ärendebeskrivning 
För att presidiemöten ska vara ersättningsberättigade ska de, enligt av 
kommunfullmäktige antagna riktlinjer, anmälas till nästkommande 
sammanträde. 

Presidium har ägt rum vid följande tillfälle: 6 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 140 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd 
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