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Landsbygdsnämnden 
 
Datum: 2022-11-10 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Missionskyrkan, Kilsmo 
 
Närvarande ledamöter 
Per-Åke Sörman (C) 
Anna Hedström (S) 
Carina Börjesson (M) 
Susann Wallin (S) 
Björn Ramstedt (S) 
Bo Åkerling (C) 
Bengt Isacson (KD) 
Marianne Björk (KD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
Maud Nimheim Ottosson (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anita Touronen (S) Anita Touronen (S) ersätter Karl-

Gustav Granberg (S) §§ 136-149 
Per-Erik Andersson (S) Per-Erik Andersson (S) ersätter Inger 

Carlsson (S) §§ 136-149 
Janet Karlsson (S) Janet Karlsson (S) ersätter Rickard 

Wrenne (M) §§ 136-149 
Sofia Svanberg (KD) Sofia Svanberg (KD) ersätter Arne 

Björklund (SD) §§ 136-149 
Barbro Klaeson (L) Barbro Klaeson (L) ersätter Larz 

Lundberg (L) §§ 136-149 
 
Närvarande ersättare 
Mats Nilsson (V) 
 
Övriga 
Mikael Ekman, Samordnande Landsbygdsstrateg  
Irina Hallor, Landsbygdsstrateg 
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Paragraf 136–149 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
Per-Åke Sörman (C), ordförande 
 
 
 
 
Carina Börjesson (M), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (11) 

§ 136 Övrig fråga gällande återrapportering från möte i 
Garphyttan den 18 oktober 

Ärendebeskrivning 
Jane Karlsson (S) anmäler en övrig fråga gällande önskemål om 
återrapportering från mötet som hölls i Garphyttan den 18 oktober 2022 
gällande den oro som förekommit i samhället kring vissa ungdomar. 

Beslut 
- Frågan besvaras under sammanträdet. 

§ 137 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Örebro östra Tomta 1:23 
Ärendenummer: Ln 110/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Equmenia Vintrosa Tomta ansöker om bidrag på 11 494 kr. Inköp av 
serveringsfrys som används i samband med sommarglasscafé samt 
Musikhjälpscafé i december. Lokalen används av föreningens scouter, 
konfirmander, tonårsgrupp, styrelse samt församlingen Equmeniakyrkan 
Vintrosa. Frågan är om lokalen kan räknas som allmän samlingslokal då endast 
föreningen / församlingen har verksamhet i lokalen. Det står ej heller på 
sociala medier eller på webben att allmänheten kan hyra lokalen. Ansökan 
föreslås att avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Ansökan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan om bidrag till upprustning av samlingslokal avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 138 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Norra Vinön 10:1 
Ärendenummer: Ln 109/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur- och hembygdsförening ansöker om bidrag på 166 000 kr till 
överlåtelsesumma för cafédelen i Vinöns gamla skola - för att återta hela 
ägaransvaret för den del som hyrs ut till caféverksamhet sommartid. 

 I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar 
ta slut, föreslås ansökan att avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-04 
Ansökan 
Stadgar 
Årsberättelse 
Verksamhetsberättelse 
Resultat och balansräkning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan avslås. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 139 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Södra Vinön 3:7 
Ärendenummer: Ln 108/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Vinöns kultur- och hembygdsförening ansöker om bidrag på 105 000 kr för 
renovering av fönster och dörrar i Missionshuset. 

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut, föreslås ansökan att avslås. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-04 
Ansökan 
Stadgar 
Årsberättelse 
Verksamhetsberättelse 
Resultat och balansräkning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan avslås. 

Yrkande 
Carina Börjesson (M), Barbro Klaeson (L) och Anna Hedström (S) yrkar bifall 
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 140 Ansökan om bidrag till upprustning av 
samlingslokaler - Breven 1:129 
Ärendenummer: Ln 105/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Brevens bruks hembygdsförening ansöker om 271 000 kr i bidrag för att 
ansluta till kommunalt VA. 
Hembygdsgården i Brevens bruk saknar vatten och avlopp. Arbetet med själva 
installationen i hembygdsgården samt ledningsdragning och grävning till 
anslutningspunkten, ca 70 meter, kan grovt uppskattas till 30 000 kr och kan 
utföras och finansieras av föreningen själv. Däremot saknas medel till själva 
anslutningsavgiften. 

Lokalen används för föreningssammankomster och allmänna arrangemang i 
Brevens bruk. Den är tillgänglig för alla föreningar och enskilda som vill nyttja 
den. Den används också i anslutning till för årliga arrangemang som 
julmarknader, loppisar och för olika musikarrangemang. Genom sitt läge mitt i 
byn är den en omistlig del av livet i samhället. Dess funktion har blivit än mer 
viktig sedan två andra lokaler som tidigare kunnat användas, Brokyrkan och 
Brevens kyrka inte är användbara, Brokyrkan har lagts ner och Brevens kyrka 
är ålagd en restriktion av antalet mötesdeltagare av brandskyddsskäl. 

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut, föreslås ansökan att avslås. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10- 20 
Ansökan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan om upprustning till samlingslokaler avslås. 

Yrkande 
Anna Hedström (S) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 141 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Kulturglädje 2022 
Ärendenummer: Ln 101/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Samverkarna i Glanshammarsbygden ansöker om ytterligare 8563 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. Bidraget ska täcka kostnader för tryck av 
folder och skyltar.  

I ett läge där Landsbygdsnämnden snart upphör och nämndens medel börjar ta 
slut, föreslås ansökan att avslås. Ansökan inkom dessutom efter det att 
evenemanget ägt rum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Ansökan 
Faktura folder 
Faktura vägskyltar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Ansökan om evenemangsbidrag avslås 
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Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 142 Ansökan om evenemangsbidrag på landsbygden - 
Mirakel i Finnmarken, i samarbete med Region Örebro län 
och Riksteatern 
Ärendenummer: Ln 100/2022 
Handläggare: Irina Hallor 

Ärendebeskrivning 
Vintrosa Folkets Hus ansöker om 5000 kr i bidrag för att anordna Mirakel i 
Finnmarken, i samarbete med Region Örebro län och Riksteatern. 
En berättar- och musik-föreställning med Maria Sedell och Livet Nord, om 
skogsfinnarnas magiska värld, nedskrivna och upplevda av Adolf, Dan 
Anderssons far. De hoppas med denna föreställning få igång en återkommande 
teaterverksamhet i Vintrosa Folkets hus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Ansökan 
Stadgar 
Årsberättelse inkl. resultat och balansräkning, verksamhetsplan, budget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

1. Vintrosa Folkets Hus beviljas 5000 kr i bidrag för att anordna 
teaterföreställningen Mirakel i Finnmarken. 

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 
Carina Börjesson (M) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 143 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ln 1/2022 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapportering för oktober 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. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor från Landsbygdsenheten: 

- Uppdrag kring utvecklingsstråken enligt Översiktsplanen. 

- Agrodagen 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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§ 145 Information från parlamentarisk arbetsgrupp 
gällande Landsbygdsnämndens slutrapport 2015–2022 
Ärendenummer: Ln 107/2022 
Handläggare: Anna Hedström, Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden får återrapportering angående det pågående arbetet med 
framställandet av nämndens slutrapport från utsedd parlamentarisk 
arbetsgrupp gällande Landsbygdsnämndens slutrapport för åren 2015–2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 146 Anmälan om delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ln 6/2022 
Handläggare: Mikael Ekman, Irina Hallor 

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

 Sammanställning av delegationsbeslut gällande perioden 18 oktober till 
31 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-10-18 - 2022-10-31. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

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

§ 147 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 
Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro 
kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden: 

  

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Landsbygdsnämnden beslutar: 
  
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

 Information om december-sammanträdet. 
 Återkoppling på övrig fråga gällande stormötet i Odensbacken. 
 Återkoppling på övrig fråga gällande skrivelse till Kulturnämnden. 
 Återkoppling på övrig fråga gällande beviljat bidrag för en 

gungställning i Styrsta. 
 Återkoppling gällande möte i Garphyttan 18 oktober. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Förslag till beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 149 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: 31 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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