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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2021-11-10 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Örebro flygplats 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Karl-Gustav Granberg (S) Anmäler jäv §164 
Susann Wallin (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 §164 och §169 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sofia Kjellberg (KD) Sofia Kjellberg (KD) ersätter Björn 

Ramstedt (S) §§ 161-186 
Mats Nilsson (V) Mats Nilsson (V) ersätter Karl-Gustav 

Granberg (S) § 164 
Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Larz 

Lundberg (L) § 164 och § 169 
Bjarne Bäckström (SD) Bjarne Bäckström (SD) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§ 161-186 
 
Närvarande ersättare 
Maud Hadders (M) 
 
Övriga 
Mikael Ekman Samordnande landsbygdsstrateg 
Lena Norrström Landsbygdsstrateg 
Kristin Vettorato Konsult 
Markus Duberg Ekonom 
Tobias Ander Informationssäkerhetsansvarig 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
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Paragraf 161–186 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Carina Börjesson (M), justerare  
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§ 161 Övrig fråga gällande Landsbygdsnämndens 
nuvarande åtaganden under nästa mandatperiod  

Ärendebeskrivning 
Rickard Wrenne (M) anmäler en övrig fråga angående uppföljning av beviljade 
bidrag efter att Landsbygdsnämnden upphör 2023. Vem tar över uppdraget 
samt vem som kommer ta emot inkommande redovisningar av beviljade bidrag 
från nuvarande mandatperiod. 

Beslut 
- Frågan anses besvarad under sammanträdet. 

§ 162 Information - Säker informationshantering för 
nämnder 
Ärendenummer: Ln 88/2021 
Handläggare: Tobias Ander 

Ärendebeskrivning 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör. 
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår 
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag, 
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste 
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras 
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och 
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet 
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av 
invånarna. 

En kortare utbildning i form av ett föredrag hos respektive nämnd är 
framtagen tillsammans med ett informations och stödmaterial. 

Beslutsunderlag 
Handbok: säker informationshantering för nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 163 Information gällande friidsgårdarnas verksamhet 
under pandemin 
Handläggare: Ulf Lindin 

Ärendebeskrivning 
Ulf Lindin, Verksamhetschef på Fritid ungdom informerar 
Landsbygdsnämnden om hur läget varit, samt är just nu på landsbygdens 
fritidsgårdar i och med pandemin. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 164 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Vinter i Tysslinge 
Ärendenummer: Ln 105/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Tysslinge företagare ansöker om 13 500 kr i evenemangsbidrag för att anordna 
en vinterversion av Tysslingedagen kallad ”Vinter i Tysslinge”. I denna 
vinterversion av Tysslingedagen finns bara en station: Tysslinge naturcenter, 
Rånnesta. Tysslinge företagare räknar med ett 20-tal utställare med inriktning 
vinter och jul. I ansökan anges också att det är särskilt viktigt nu då inga 
evenemang av den här karaktären har kunnat anordnats på länge på grund av 
pandemin. Syftet är att ge ökad möjlighet för lokala konstnärer och föreningar 
att bedriva verksamhet året runt, och en ökad möjlighet för allmänheten att 
uppleva Tysslingebygden i vinterskrud. 

Det är en god idé att ge konstnärer och föreningar ett sådant här tillfälle att 
visa upp sin verksamhet och sina produkter även vintertid. Det är också viktigt 
att arrangemang kommer i gång igen nu när många restriktioner har lyfts. 

Det är bra att ett eget arbete redovisas och att arrangörsgruppen lägger ned tid 
på att på att arrangera evenemanget. Vid arrangemang av den här typen, som 
arrangeras av en företagarförening, kan det ändå förväntas att ytterligare 
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kostnadsposter löses med ideella krafter eller med egna ekonomiska medel. 
Förslaget till Landsbygdsnämnden blir därför att bevilja 11 500 kr till detta 
arrangemang. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Balansräkning 
Resultaträkning 
Handlingsplan, budget 
Årsmötesprotokoll 
Revisionsberättelse 
Stadgar 
Verksamhetsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Tysslinge företagare beviljas 11 500 kronor i evenemangsbidrag för att 
arrangera ”Vinter i Tysslinge”. 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. 

Jäv 
Karl-Gustav Granberg (S) och Larz Lundberg (L) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 165 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
konferens För Hjälmarens bästa idag och imorgon 
Ärendenummer: Ln 103/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
De nybildade föreningen Hjälmarens vänner ansöker om 14 000 kronor i 
evenemangsbidrag för att arrangera konferensen: Hjälmarens bästa idag och 
imorgon. Föreningen bildades 20210505. Föreningen har som ändamål att 
bedriva ideell verksamhet för att bevara och utveckla Hjälmaren som en 
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levande sjö för såväl allmänhetens rekreation, föreningsliv, näringsliv som 
naturvårdsintressen samt med särskild målsättning att bevaka beslut och 
forskning som berör sjöns fortlevnad. 

Det är mycket positivt att det bildas nya föreningar på landsbygden Denna 
nybildade förenings syfte kommer väldigt rätt i tiden, när Hjälmaren diskuteras 
mycket och även är föremål för en ny kommunal strategi. Initiativet till denna 
förening kan innebära att det finns en gemensam plattform för de som bor och 
verkar runt sjön och andra även andra intressenter. Denna plattform kan bli 
viktig i det fortsatta arbetet angående sjön när kommuner, regioner och 
länsstyrelser planerar Hjälmarens fortsatta utveckling. 

Planerna på en kostnadsfri konferens, där alla är välkomna och kan lämna sina 
synpunkter och diskutera är en god idé. Förslaget är att bevilja föreningen det 
ansökta bidraget.   

Beslutsunderlag 
Protokoll fört vid bildandet av föreningen. 
Inbjudan konferens 
Stadgar 
Tjänsteskrivelse 2021-11-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Hjälmarens vänner beviljas 14 000 kronor i evenemangsbidrag för att 
arrangera konferensen: Hjälmarens bästa idag och imorgon. 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. 
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§ 166 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - byta ut nuvarande 
mörkläggningsgardiner mot nya, Närkes kils 
församlingshem 
Ärendenummer: Ln 91/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Närkes Kils Församlingshem ansöker om 11 670 kronor i bidrag till 
upprustning av samlingslokaler. Ansökan gäller inköp av en ny 
mörkläggningsgardin. Bokningarna av samlingslokalen har kommit i gång igen 
efter att lättnader skett i pandemirestriktionerna. De befintliga 
mörkläggningsgardinerna är gamla, slitna och går inte att rulla upp. Förslaget är 
att bevilja föreningen det ansökta bidraget så att samlingslokalen kan fungera 
fullt ut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Missiv, ansökan 
Stadgar 
Årsberättelse 2020 
Årsmötesprotokoll 
Resultat och balansräkning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Närkes Kils församlingshem beviljas ett bidrag på 11 670 kronor till inköp 
av ny Mörkläggningsgardin. 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 beviljas bidrag ska synliggöra Landsbygdsnämndens 
medverkan i projektet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 167 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Axbergs discgolfbana i Ölmbrotorp 
Ärendenummer: Ln 87/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Axbergs IF ansöker om 112 200 kronor i bidrag för att anlägga en discgolfbana 
i Ölmbrotorp. Den ansökta summan skiljer sig från ursprungsansökan och är 
lägre på grund av att viss röjning redan är gjord, samt att föreningen nu 
beviljats ett bidrag från SISU. Discgolfbanan är tänkt att bli en samlingsplats i 
bygden, folk kan mötas. Föreningen ser också behov av att barn- och 
ungdomar rör på sig mer och även träffa andra människor och ser 
anläggningen som en möjlighet till det. Man beskriver också discgolf som en 
enkel och billig sport som många kan utöva. Generellt sett så råder det brist på 
naturliga mötesplatser i de mindre tätorter på vår landsbygd och detta skulle 
kunna bli en viktig mötesplats i Ölmbrotorp. 

Föreningen avser att placera anläggningen i anslutning till idrottsplatsen. En del 
av den tänkta banan sköts redan eftersom den ligger på idrottsplatsen medan 
man i den andra delen, utanför idrottsplatsen har överenskommelse med 
Örebro kommuns skogsförvaltare om skötseln. Föreningen har 
nyttjanderättsavtal i 10 år vad gäller den marken. Den totala kostnaden för 
anläggningen beräknas till 195 200 kronor. SISU har beviljat föreningen 83 000 
kronor med krav om medfinansiering. 

Förslaget är att bevilja föreningen det ansökta beloppet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Verksamhetsplan 2021 
Resultatrapport 2021 
Balansrapport 2021 
Stadgar 
Årsmöteshandlingar 
Projektkalkyl 
Meddelande 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Axbergs If beviljas ett bidrag på 112 200 kronor för att anlägga en 
discgolfbana i Ölmbrotorp. Återrapportering ska ske i enlighet med riktlinjerna 
en månad efter att bidraget utnyttjats. Medel anvisas från anslaget om stöd till 
landsbygdsutveckling. 
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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. 

§ 168 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
farthinder i Latorp 
Ärendenummer: Ln 72/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Latorps vägförening ansöker om 35 000 kronor i bidrag för att uppföra 
farthinder på Bergavägen och Stationsvägen i Latorp. Latorps gatusystem ägs 
och drivs av Latorps vägförening, genom en gemensamhetsanläggning. 
Vägföreningen har kommunalt bidrag för det löpande underhållet. 
Vägföreningen har ingen möjlighet att ta ut årsavgift eller att på annat sätt 
fondera medel till förbättringsåtgärder av det här slaget. 

Området befolkas till stor del av barnfamiljer och barnen använder Bergavägen 
eller korsar den för att ta sig till lekparkerna eller till skolan. Vägen är ganska 
starkt trafikerad av boende, olika transporter och det finns målpunkter inom 
området där Bergavägen och Stationsvägen nyttjas av många. De höga 
hastigheterna i området är en källa till oro. 

Föreningen har med stöd av Örebro kommuns trafikavdelning tittat på 
placeringen av farthindren samt att tänkt modell av farthinder är lämplig. 

Förslaget är att bevilja föreningen de ansökta medlen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Bilaga, ansökan- 
Ekonomisk berättelse 2020 
Verksamhetsberättelse 2020 
Årsmötesprotokoll 2021 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Latorps vägförening beviljas ett bidrag på 35 000 kronor för att inköpa och 
uppföra farthinder. 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 beviljas bidrag ska synliggöra Landsbygdsnämndens 
medverkan i projektet. 

3. Latorps vägförening ansvarar för att det finns erforderliga tillstånd och 
överenskommelser för uppförande av farthindren. 

Yrkande 
Carina Börjesson (M), Rickard Wrenne (M) och Bengt Isacson (KD) yrkar 
bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 169 Ansökan om utvecklingsprojekt på landsbygden - 
Rånnesta 3:1 Örebro 
Ärendenummer: Ln 85/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Rånnesta Naturens teater ansöker om 11 700 kronor för att hos 
Kammarkollegiet ansöka om ändring i sitt stiftelseförordnande. Förändringar 
har skett sedan instiftandet. Förändringar i en stiftelses förordnande måste 
godkännas av Kammarkollegiet som tar ut en avgift på 10 700 
kronor.  Naturens teater är ett viktigt besöksmål i Örebro kommun och 
förändringarna i stiftelseförordningen är angeläget för verksamhetens 
utveckling. Förslaget är därför att bevilja Naturens teater 10 700 kronor i 
utvecklingsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Stiftelseförordning 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Stiftelsen Rånnesta Naturens teater beviljas ett bidrag på 10 700 kronor till 
kostnad för ansökan om ändring i Stiftelseförordning. 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. 

Ajournering 

Ajournering begärs. Landsbygdsnämnden beslutar att ajournera sig för 
överläggning. 

Sammanträdet återupptas. 

Yrkande 
Barbro Klaeson (L), Carina Börjesson (M), Anna Hedström (S), Christina 
Hermansson Placon (V), Karl-Gustav Granberg (S), Bengt Isacson (KD) och 
Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 170 Remissvar - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern 
Ärendenummer: Ln 93/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling önskar synpunkter på förslag 
gällande fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern. Syftet med riktlinjerna 
är att styra vilken typ av fordon Örebro kommunkoncern införskaffar för egen 
verksamhet, vilka tekniska krav fordonen ska leva upp till, vilken utrustning 
fordonen ska ha, samt vilka krav som ska ställas på fordon i entreprenader och 
servicetjänster. 

Riktlinjerna är främst ett verktyg för de som upphandlar eller administrerar 
fordonsanvändningen, men påverkar också alla verksamheter som använder 
fordon i tjänsten. Svar önskas senast 6 december. 
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Beslutsunderlag 
Följebrev remiss 
Riktlinjer, remissförslag 
Tjänsteskrivelse med yttrande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Yttrandet antas. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 171 Beredning - remiss strategi mot hemlöshet 
Ärendenummer: Ln 86/2021 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har 
ett förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Arbetet har letts 
av en arbetsgrupp inom Kommunstyrelseförvaltningen, med stöd av en bred 
referensgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter, 
statliga myndigheter, organisationer inom det civila samhället samt region och 
länsstyrelse. 

Man efterfrågar nu synpunkter på remissen från både interna verksamheter och 
externa aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor. Svar önskas senast 
31/12 2021. 

Beslutsunderlag 
Remissmissiv 
Förslag till Strategi mot hemlöshet i Örebro 
Muntlig beredning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 172 Beredning - verksamhetplan med budget 2022 
Ärendenummer: Ln 97/2021 
Handläggare: Mikael Ekman Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden bereder under denna punkt verksamhetsplan med budget 
för 2022 

Beslutsunderlag 
sammanställning av målområden VP 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 173 Information gällande remissvar för Länstransportplan 
för regional transportinfrastruktur 
Ärendenummer: Ln 107/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Länstranportplanen är en del av Nationell plan för transportinfrastruktur och 
Region Örebro län är ansvarig för framtagande av den lokala 
länstransportplanen, enligt förordning om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur (SFS 1997:263). Regionen har tagit fram ett 
tjänstemannaförslag och bjuder nu in till samråd. Regionens 
Samhällsbyggnadsnämnd har beslutat att skicka ut Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 på remiss, utan politiskt ställningstagande till 
innehållet. Synpunkterna behövs för att Samhällsbyggnadsnämnden i Region 
Örebro län ska kunna ta ställning till förslaget. Sista svarsdag är 21 januari 
2022. 
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Från Örebro kommuns sida är det enheten för stadsmiljö & trafik som håller 
samman kommunens svar, vilket ska antas av Programnämnd samhällsbyggnad 
i januari 2022. Nu önskar stadsmiljö & trafik gärna ta emot inspel till svaret 
från avdelningen för landsbygd och näringsliv, vilka de behöver ha tillhanda 
senast 22 november. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd 2021-11-02 
Följebrev till remiss 
Remissversion Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022- 
2033 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsenheten ges i uppdrag att i samråd med ordförande se över 
förslag till Länstransportplan för regional transportinfrastruktur och överlämna 
eventuella inspel till enheten för stadsmiljö och trafik. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 174 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ln 3/2021 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för oktober månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport. 
Bilaga 1. 
Bilaga 2. 
Bilaga 3. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 
 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 175 Sammanträdestider 2022 
Ärendenummer: Ln 98/2021 
Handläggare: Per-Åke Sörman Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Avdelningen Kansli och Demokratistöd, Kommunstyrelseförvaltningen, har 
upprättat ett förslag med sammanträdestider för Landsbygdsnämnden 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Landsbygdsnämndens sammanträdestider 2022 fastställs till: 20 januari, 17 
februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 10 
november, 8 december. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 176 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
implementering och uppföljning av 
landsbygdsprogrammet  
Ärendenummer: Ln 88/2019 
Handläggare: Anna Hedström  Kristin Vettorato 

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

• Information angående de genomförda uppföljningsträffarna med Öbos 
presidium samt Byggnadsnämndens presidium. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 



ÖREBRO Protokoll  
 

  16 (21) 
 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 177 Information från parlamentarisk arbetsgrupp för 
arbetet med medborgardialoger 
Ärendenummer: Ln 199/2018 
Handläggare: Per-Åke Sörman  Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Information till Landsbygdsnämnden från utsedd parlamentarisk arbetsgrupp 
för arbetet med medborgardialoger: 

• Information inför den kommande digitala dialogen Bo och Byggande 
den 11 november. 

• Information om förslag och idéer gällande dialogprojekt för våren 
2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 178 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: 

• Kommande lagmöte kommer hållas i Hallsberg den 30 november. 
• Information kring vilka projekt Örebro kommun har finansierat eller 

varit medfinansiärer till.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
Utvecklingsstrategi LEADER Mellansjölandet 2023-2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 179 Information om strategiarbetet gällande Hjälmaren 
Ärendenummer: Ln 109/2021 
Handläggare: Lena Norrström 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Landsbygdsnämndens sammanträde den 10 
november 2021. 
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§ 180 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. 

• Möte har hållits. LRF önskar att deras kompetens i högre grad nyttjas 
av Örebro kommun. Vid nästa möte kommer LRF att kalla politiker 
från Landsbygdsnämnden för deltagande. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Landsbygdsnämndens sammanträde den 10 
november 2021. 
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§ 182 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. 

• Inga delegationsbeslut att redovisa för nämnden gällande perioden 
2021-10-01 - 2021-10-31. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 183 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. 

• Inga handlingar anmälda till sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

• Information om Hjälmarens vänner. 
• Information om deltagande på lunchmöte med Tysslinge företagare. 
• Larz Lundberg (L) ersätter Per-Åke Sörman (C) som fysisk deltagare på 

Agro-dagen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 185 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: 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 

  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 186 Anteckningar  
Ärendenummer: Ln 33/2019 

Ärendebeskrivning 
Dokument för anteckningar under nämnd 
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